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0 Dmitry (Dima) Adamsky, “Moscow’s Syria Campaign: Russian Lessons for the Art of Strategy”, Institut 

français des relations internationals (IFRI), July 2018. https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-

lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-russian-lessons-art-strategy  

https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-russian-lessons-art-strategy
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ً
 Russie.Nei. Visionsسلسلة املركز الروس ي الخاص بالدول املستقلة حديثا

 مختصة بروسيا سلسلة من ألاوراق املتاحة
ً
 حديوغيرها من الدول املستقلة  الكترونيا

ً
 ثا

)روسيا البيضاء وأوكرانيا ومولدافيا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان 

هذه ألاوراق السياسية، التي كتبها خبراء  وتتناول وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان(. 

 بارزون، قضايا استراتيجية وسياسية واقتصادية.

 الكاتب

 IDC الدبلوماسية والاستراتيجية في ةيكلية الحكومالري )ديما( أدامسكي هو أستاذ في ديمت

ألامن الدولي، والنهج الثقافي تجاه العالقات الدولية، والفكر  :هرتسليا. تشمل اهتماماته البحثية

 .العسكري الحديث، وسياسات ألامن القومي ألامريكية والروسية وإلاسرائيلية

في الشؤون الخارجية، والدراسات ألامنية، ومجلة الدراسات  خاصة حول مواضيعقام بالنشر  وقد

الاستراتيجية، والاستخبارات وألامن القومي، ودراسات حول الصراع وإلارهاب، ومجلة تاريخ 

العبرية( وثقافة إلابداع صادر عن الجامعة الحرب الباردة. حصل كتابه "عملية القوقاز" )

ألفضل ألاعمال ، (2012و 2002ستانفورد( على جوائزهما السنوية )صادر عن جامعة العسكري )

يا عن الدين والاستراتيجية في روسجديد  كتابله  وسيصدرألاكاديمية في مجال ألامن إلاسرائيلي. 

 .2012جامعة ستانفورد في عام  من

 ملخص

فكر الاستراتيجية تناقش هذه الدراسة أن التجربة السورية قد تترك بصمة تدل على 

ة عن ألاسئلوتسعى للحصول على أجوبة  سورية، في الروسية وفن عملها. وتشرح حملة موسكو 

 :آلاتية

  فن الاستراتيجية الروسية نفسه؟ يبينكيف  -

كيف قامت موسكو بتشكيل أو تصميم حملتها، ومن ثم تقييم أدائها العملي، وكيف  -

 ليها؟إُحكم على النهايات التي آلت 

 ماهي  -
 
  مها املجتمع الاستراتيجي الروس ي؟الدروس التي تعل

؟ -
ً
 وكيف تنعكس على سلوك موسكو الاستراتيجي مستقبال

 املسارات الاستراتيجية املمكنة أكثر من غيرها؟ ما -
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 مقدمة

تناقش هذه الدراسة أن التجربة السورية قد تترك بصمة تدل على فكر الاستراتيجية 

 وتسعى للحصول على أجوبة لألسئلة التالية: في سورية،الروسية وفن عملها. وتشرح حملة موسكو 

ها، كيف قامت موسكو بتشكيل أو تصميم حملت فن الاستراتيجية الروسية نفسه؟ يبينكيف 

  ليها؟ ماإومن ثم تقييم أدائها العملي، وكيف ُحكم على النهايات التي آلت 
 
ها مالدروس التي تعل

؟ املجتمع الاستراتيجي الروس ي؟
ً
املسارات  ام وكيف تنعكس على سلوك موسكو الاستراتيجي مستقبال

 يجية املمكنة أكثر من غيرها؟الاسترات

فن  علىألاول  الجزءيركز إذ تبحث هذه الدراسة في ألاسئلة السابقة على مدار ثالثة أجزاء. 

ة الاستراتيجية ومبادئها ونهجها، ونظريها وعملياتها في سورية. ويناقش أهداف ااستراتيجية روسي

لدروس ا الجزء الثانيالنهاية املرجوة وتقييم الذات. ثم يناقش و ، تم إعدادهاالنصر والحملة التي 

املجتمع الاستراتيجي الروس ي والتي يمكن أن نرى تأثيرها في املصادر  التي يمكن أن يستفيد منها

 Reconnaissance-Strike Complex ُمجمع الضربات الاستطالعيةالروسية. كما تركز الدراسة على 

ة التعلم لعملياملهيمنة  الرئيسةالقيادة وإمكانية التنفيذ(، وهو الفكرة وأقسامه )الاستخبارات و 

 
ً
 جزءالرح يطو . العملياتيالعديد من املوضوعات املتعلقة بالفن  الروسية، كما تغطي الدراسة أيضا

ة عن  الثالث فن الاستراتيجية الروسية والعمليات. وهو ل الاتجاهات املحتملةتساؤالت افتراضي 

لشركات ر الظهو  البارز يركز على القضايا املتعلقة بالردع، وطبيعة التحالفات إلاقليمية، والوضع 

 العسكرية الخاصة.

 واجبة تنبيهاتثالثة هناك 
ً
 للجدال في الدروس املستفادة، . أوال

ً
 ذإ، ما يزال الوقت مبكرا

، صحيح أن هذه  سهمأنف ما يزال الخبراء الروس
ً
في طور عملية الاستكشاف وتطوير املعرفة. ثانيا

.يبقى من العملية  ألاساسمصادر مفتوحة، إال أن الجزء  إلىالدراسة تستند 
ً
كما أنَّ هناك  سريا

 محددة
ً
ة املصادر املتوافرة، وما يزال عددها أقل من أن يقدم حججا  في صدقي 

ً
كا

ُّ
. وبالتالي، تشك

التي تفرضها املصادر الروسية على  الرئيسةتوفر الدراسة الخطوط العريضة ألاولية لألفكار 

سكريين كبار املسؤولين الع الرئيسة التي ُيعنى بهاآلاخرين. وتسلط الدراسة الضوء على املوضوعات 

رين
 
، ال توالخبراء العسكريين الروس، لكنها ال تسعى إلى تكوين قرارات م واملنظ

ً
م حددة. أخيرا قي 

 رة الفعلية للمجتمع الاستراتيجي الروس ي على تنفيذ الدروس املستفادة.الدراسة املقد  
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 2سورية في العمليات وفن الروسية الاستراتيجية فن

الحملة  على أساسفن الاستراتيجية الروسية  حول ما الدروس التي يمكن أن نتعلمها 

بأهداف روسيا الاستراتيجية ومبادئها ونهجها التالية املتعلقة الرؤى  سورية؟ إنَّ في  والعمليات

هاك الحملة والحالة النهائية املرجوة وتقييم الذات فيما يتعلق بها، تلوح تصميمونظرية النصر و 
 
 ل

 في ألافق.

 ستراتيجيةالا دهدا  ألا 

شجعت الحملة العديد من  إذالنهج الروس ي التقليدي الشامل،  ةأظهر التدخل في سوري

حديد، إلى وجه الت على الدولية وإلاقليمية واملحلية. كانت تهدف على املستويات ألاهداف املترابطة

وتأمين ألاصول العسكرية السياسية الروسية في  ،الدفاع عن دولة حليفة محصنة وإنقاذها

قية إلحداث ضربة استبا ذلك. وكليبيالسيناريو التكرار  عن طريق "النظام"سورية، ملنع تغيير 

يا )آساملجال السوفييتي السابق وا من مناطق ؤ زعم أن آلاالف منهم جاالجهاديين الذين يُ  تطال

حويل لت ذلك الجهاد إلى روسيا؛ سوف ينقلون عتقد أنهم الوسطى واملناطق الروسية املسلمة( ويُ 

 عن أوكرانيا حيث 
ً
الجنود، وكسر العزلة الدولية وربما روسيا نزيف ألاموال و  واصلتالانتباه بعيدا

اءأمور أخرى و مكانتها إلاقليمية،  وتعزيز تخفيف نظام العقوبات  لك ذالفوائد الاقتصادية؛  جر 

 ادعاءو لوضع نفسها على الصعيدين املحلي والعالمي كقوة عظمى صاعدة وممثل دولي ال غنى عنه، 

نت الحالة النهائية املرغوبة للعملية هي مكانة على قدم املساواة مع واشنطن. على ما يبدو، كا

بطريقة تضمن الحفاظ على وجود موسكو، ومصالحها، وإسقاط  ةتحقيق الاستقرار في سوري

 إلاقليمية. ى القو 

 

                                                           
َي هذا القسم على: د. أدامسكي 2  ُبن 

D. Adamsky, “Putin’s Damascus Steal”, Foreign Affairs, September 2015, www.foreignaffairs.com; “Putin’s 

Syria Strategy”, Foreign Affairs, October 2015, foreignaffairs.com; “Putin’s Game in Syria”, Foreign Affairs, 

April 2016, www.foreignaffairs.com; “Russia and the Next Lebanon War”, Foreign Affairs, October 2017, 

www.foreignaffairs.com;  “Hahitarvut Harusit Besuria” [Russian Intervention in Syria], Eshtonot, November 

2016; M. Kofman and M. Rojansky, “What Kind of Victory for Russia in Syria?”, Military Review, January 

2018, www.armyupress.army.mil; P. Malovany and N. Burgin, “Mother Russia Holds the Reigns”, Israel 

Defense, 16 February 2018, www.israeldefense.co.il.  
 

http://www.foreignaffairs.com/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.armyupress.army.mil/
http://www.israeldefense.co.il/
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 املبادئ الاستراتيجية

أن  حكما يتضالكرملين أن التدخل باإلجمال قد يصبح ضربة قاتلة ذاتية. أن يدرك  ُيفترض

غير مكتوبة، دفعت سلوك موسكو إلاقليمي نحو التدخل وما  ضمنيةثالثة مبادئ استراتيجية، 

 بعده.

  
ً
 تحت السيطرة ، يسعى الكرملين إلى الحفاظ على التوترات في املنطقةأول

 
نه من . وهذا يمك

 سعىاملثالية، يتحقيق أهدافه عن طريق التوسط بين القوى في ألازمات إلاقليمية. ومن الناحية 

العسكرية بين ألاطراف ساخنة بما يكفي للحفاظ على أرجحية أنه -إلى إبقاء املواجهات السياسية

تعريض مصالحها وأصولها يقود لتصعيد عكس ي دون أن تصل إلى  ال غنى عن موسكو، ولكن

 .بشكل كبير عتمد عليهإلاقليمية للخطر. وبالتالي، تسعى موسكو للعمل كوسيط يُ 

لوصول إلى كل ألاطراف بشكل في جميع ألازمات إلاقليمية كسبت موسكو قدرة اوهذا، 

أن تكون أي ة. سلواليات املتحدة التي ال تمتلك هذه امليزة املناف  ل والعكس بالعكس بالنسبة ،متساو  

 جزءموسكو 
ً
 من املشكلة وجزء ا

ً
يعطيها القدرة على تصعيد وتهدئة املواجهات. وهي  ،من الحل ا

يكون الالعبون املنخرطون غير أقوياء بشكل كبير وغير ضعفاء بشكل كبير، فهي تسعى  أن تفضل

 لتحديد حدود قوتهم واعتمادهم على وساطة الكرملين في أي تطور عسكري سياس ي. 

 
ً
  حينمانه أأن الكرملين أدرك يتضح ، ثانيا

 
ب ألامر زيادة مستوى التدخل العسكري، كان تطل

القدرة على الوقوف في املكان ألانسب بين الذهاب ما ومن أجل الخطر ألاكبر هو التوسع املفرط. 

 ”Reasonable Sufficiency”"املعقول وراء الهدف وما دونه، اعتمدت موسكو مبدأ "الاكتفاء 

dostatochnost  razumnaia3 ،فإن املبدأ الذي اعتمدته هو الحد من حجم . وفي السياق السوري

 فرض نفوذها وتعزيز ألاهداف إلاقليمية. حد يسمح لروسياأدنى التدخل العسكري إلى 

                                                           
رق ولم يكن لهذا الفكر عالقة بالش ،الحرب الباردة ألاخيرة السوفياتي فينشأ هذا املصطلح في الفكر الاستراتيجي  3

عهد غورباتشوف، وكان يعني في البداية الحصول على القوة العسكرية الالزمة للدفاع  طوالتم التعبير عنه و  ألاوسط.

ضد التهديد الخارجي فقط. ومع ذلك، بما أنه يوضح نهج الكرملين الحالي بدقة، فإن هذه الدراسة تعتمد عليه. يمكن 

 
ً
فاع عن النفس، الجودو على وجه الخصوص. وينطوي هذا ألاخير مع الفنون آلاسيوية للد للمرء موازنة هذا املبدأ أيضا

 ."الاكتفاء املعقول على التمكن من تحقيق أقص ى النتائج بأقل مجهود، وهي فلسفة تتماش ى بوضوح مع نهج "
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ي فاملبالغة ف "،ذروة التدخل"وساعد تطبيق هذا املبدأ في منع موسكو من تخطي نقطة 

 تجدر إلاشارة إلى أنالعائدات.  إلى تضاؤل وتؤدي  ،استخدام قوة إضافية تفض ي لنتائج عكسية

،  ،لتصميممن ناحية الم يحدث فقط  "املعقول الاكتفاء "البحث عن 
ً
 حتميا

ً
 خيارا

ً
وإنما كان أيضا

والحدود والقيود، وإلامداد  اللوجستية،بسبب نقاط الضعف املوضوعية ملوسكو في املجاالت 

القوة، وحرب الحمالت العسكرية، وتجربة قتال التحالف. ومع ذلك،  إظهار والصيانة، والقدرة على 

ززت وعندما ع ،استمرت موسكو في الالتزام بهذا املبدأ حتى عندما بدأ ميزان القوى يرجح لكفتها

 معقلها اللوجستي القتالي في سورية. 

 
ً
 ، اعتمدت موسكو نهجوأخيرا

ً
 مرن ا

ً
لى أقص ى فادة إستراتيجية لتحقيق رغبتها في الاستفي الا  ا

 ى العبيأدهلكرملين ا ، ليس بالضرورة أن يكون همن الاحتكاك. تشير ألادلة إلى أن مستوى حد بأقل 

ملنهجية هذه اوتشغيل التفاعالت الاستراتيجية. يمتلك طريقة منهجية إلدارة ألازمات و الشطرنج، 

درك تبعناية، و  اتهدرس خيارافهي ت ،تمتلك اليقينليست معصومة من الخطأ، ولكن حتى عندما 

 ها استجابة للتطوراتر ر مساتكيف بسرعة، وتغي  تتعلم منها و تحدودها وإخفاقاتها، ويمكن أن 

  كوفمان وروجانسكيف الديناميكية. ويعر  
 
ه القدرة على تنفيذ استراتيجية "طارئة" أو ذلك بأن

 و تفضل مبدأ التكيف ومنهج التجربة والخطأ على استراتيجية أكثر "، لينة"
ً
 إحزما

ً
 .4سهابا

أن موسكو لم تثبت كفاءة منهجها بحسب شروط كوفمان وروجانسكي، يبدو هذا، ورغم 

   هذا كتعريف  
ليات على التعلم من عم الطارئةستراتيجية الا  تعتمدمفيد لسلوك موسكو.  تحليلي 

م دأفضل حاالت عدم اليقين وعبشكل م ئال تالاحتكاك وسرعة البديهة والارتجال، وهي طريقة 

  و ، قام مخططة اتجاهاتوفي الوقت نفسه، بعد التقدم في عد. 5الاستقرار
ً
الحملة الروسية مرارا

 بمراجعة افتراضاتهم ألاساسية، وتعديل مسار العملية و 
ً
 الرئيسةالضربة  اتجاهاتوتكرارا

                                                           
4  M. Kofman and M. Rojansky, “What Kind of Victory for Russia in Syria?”  

، له داللة قوية على طريقة عمل الاستراتيجية إلاسرائيلية  5
ً
من املثير لالهتمام أن هذا النهج، الذي حدده مـ. كوفمان سابقا

 :الستراتيجية ناشئة في الحرب ضد العدو الهجين. انظرنفسه التقليدية التي تحمل الاسم نفسه وتعزز املنطق 

M. Kofman, “Moscow School of Hard Knocks: Key Pillars of Russian Strategy”, War on the Rocks,  17 January 

2017, https://warontherocks.com;  

for the Israeli approach of this type, see: D. Adamsky, The Culture of Military Innovation, Pale Alto: Stanford 

UP, 2010, chapter 3; M. Finkel, On Flexibility, Pale Alto: Stanford, UP, 2011; E. Shamir, Transforming 

Command, Pale Alto: Stanford UP, 2011.  

https://warontherocks.com/2017/01/the-moscow-school-of-hard-knocks-key-pillars-of-russian-strategy/


   

 9  دروس روسية في فن الاستراتيجية :سورية في موسكو حملة

 

(napravlenie glavnogo udara بما يتماش ى مع التطورات على ألارض. إن الطبيعة )الصارمة 

للنظام التي تفرض سرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات، زادت من فعالية هذا النهج الاستراتيجي الذي 

 املعقول. الاكتفاءبشكل طبيعي مع مبدأ  توافقي

 مفادهيم التهديد

 للقيادة السياسية العسكرية الروسية، تعاملت القو 
ً
ورية في س الروسية املسلحةات وفقا

  
 على صعيد العمليات، فالخصم  جدي مع تحد 

ً
  ليس خلية

ً
ةغير  أو مجموعة  هام 

ً
 إرهابيا

ً
، بل جيشا

 بشكل جيد ومجهز 
ً
 ومدربا

ً
 جيد التنظيم ومتماسكا

ً
  ما، بشكل كاف   ا

ً
 لروس يشكل تهديدا

ً
 .2يافوريا

 "عدو هجين" أو "جديد شكيلت ذي عدو  إن تصور الخصم ليس كمجموعة إرهابية، بل كـ "

"hybrid enemy"لم يكن دعاية وإنما تعريف ، 
ً
 مهني ا

ً
 حقيقي ا

ً
. ورأى رئيس املديرية العامة لهيئة ا

( military intelligence"  ،GRU" العسكريةألاركان العامة للقوات املسلحة الروسية )املخابرات 

كنوع  (terrorists of new formation) " النمط الجديد من إلاردهابيين"هذا  إيغور كوروبو 

أسلحة حديثة، ويمكن مقارنته في العديد من النواحي يمتلك " الجيش النظامي وغير النظاميمن "

 توظيف املواردوعلى صعيد . 7الجيش السوري بشكل خاصببالجيوش النظامية بشكل عام و 

أن  على تكتيكية، ترى موسكو أن هذا العدو الجديد قادر  يةعمليات تأثيرات توليدعلى  والقدرة

                                                           
6 A. Gavrilenko, A. Tikhonov, and R. Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj” [The army remains invicible] 

Krasnaia Zvezda, 24 December 2017, http://archive.redstar.ru. 

7 V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov: ‘My 

perelomili khrebet udarnym silam terrorizma’” [Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces 

General Valery Gerasimov: “We broke the backbone of the strike forces of terrorism”], Komsomol’skaia 

Pravda, 26 December 2017, www.kp.ru; “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennkyh Sil 

Rossijskoj Federatsii—pervogo zamestitelia Ministra oborony Rossijskoj Federatsii generala armii Valeriia 

Gerasimova na otkrytom zasedanii Kollegii Minoborony Rossii 7 noiabria 2017 g.” [Statement by Chief of the 

General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation Valery Gerasimov at an open meeting of the 

Collegium of the Russian Defense Ministry on 7 November 2017], Ministry of Defence of the Russian 

Federation, 7 November 2017, https://function.mil.ru; A. Luk’ianov, “V Minoborony soobshchili o poiavlenii 

terroristov novoj formatsii” [The Ministry of Defense announced the appearance of terrorists of new 

formation], Vecherniaia Moskva, 25 August 2017, http://vm.ru. 

http://archive.redstar.ru/index.php/news-menu/vesti/v-voennyh-okrugah/iz-tsentralnogo-voennogo-okruga/item/35496-armiya-ostanetsya-nesokrushimoj
https://www.kp.ru/daily/26775/3808693/
https://function.mil.ru/news_page/person/more.htm?id=12149743%40egNews
http://vm.ru/news/410688.html
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نفسه مع املصطلح  يتوافق 9للهجونةإن املفهوم الروس ي  .2مستوى متوسط من القدرةإلابقاء على 

ة، ذات قدرات عسكري الدولتيةفواعل  الذي يحيل إلىاملستخدم من قبل جيش الدفاع إلاسرائيلي: 

 تخوض 
ً
أن تكون  . ويحتمل رغم التشابه10رهابغرار حرب العصابات يدفعها منطق إلا على  حروبا

، (mutiny-war) "حربال-تمردالمفهوم " ناتجة عن الهجونةالنظرة الروسية إلى 

(Miatezhevojna.)  و وهو املبدأ الذي 
 
ف في منتص إيفجيني ميسنرر العسكري الروس ي ضعه املنظ

ملنهي تعميمه في الخطاب ا ليعادالحقبة السوفياتية،  طوالتم تجاهله ونسيانه و القرن العشرين، 

 العقدين ألاخيرين. طيلةالروس ي 

 بشكل مختلف Miatezhevojna الحرب"-التمردمفهوم "عني ي
ً
شن مستقبال

ُ
، أن الحروب ست

شكل تشكيالت صغيرة منتشرة من املتمردين وإلارهابيين على ذلك  ؛عن حرب العصر الصناعي

، الرئيسةوقوات عمليات خاصة مسلحة تمتلك أسلحة متقدمة، وستصبح القوة الضاربة 

 وستحقق أهداف
ً
عمليات غير متكافئة، ونفوذ سياس ي، وتخريب داخلي وثورات بوساطة  سياسية ا

 و  11 تهدف إلى تغيير النظام.
ً
 وُيعد  هذا ألامر دليال

ً
على توافق مفهوم تهديد الحرب الهجينة،  اضحا

في مناسبات مختلفة، واملدرسة الروسية غير املتناظرة للفكر العسكري،  يراسيمو غكما أوجزه 

 
 
 دت نهج غيراسيموف.التي ول

                                                           
2 A. Bartosh, “‘Trenie’ i ‘iznos’ gibridnoj vojny” [“Friction” and “wear” of hybrid war], Voennaia Mysl, No. 1, 

January 2018. 
 .السابقاملرجع  9

ه دلألركان ألاساسية للنظرية الهجينة للنصر والتصور لعامل عسكري هجين حدكان التصنيف الروس ي بمثابة صدى   10

 أصحاب املهن إلاسرائيليون.

I Brun and C Valensi, “The Other Revolution in Military Affairs”, in D. Adamsky and K.I. Bjerga (eds), 

Contemporary Military Innovation: Between Anticipation and Adaptation, London: Routledge, 2013. 

 : إلى انظر ميسنير،. إ ألفكار روس ي تعميم إعادة آخر على لالطالع 11

E. Messner, Vsemirnaia miatezhevojna [The worldwide mutiny-war], Moscow: Kuchkovo Pole, 2004; V.I. 

Marchenkov, Hochesh mira, pobedi miatezhevojnu: Tvorcheskoe nasledie E.E. Messnera [Want peace? 

Defeat the mutiny-war: the creative heritage of E.E. Messner], Moscow: Voennyj Universitet, 2005; V. 

Miasnikov, “Konets Protivoborstva po Klauzevitsu” [The end of Clausewitz-style warfare] Nezavissimoe 

Voennoe Obozrenie, 8 July 2005, http://nvo.ng.ru; I.V. Domnin and A.E. Savkin, “Asimmetrichnoe 

voevanie” [Asymmetric warfare], Otechestvennye zapiski, No. 5, 2005, www.strana-oz.ru. 

http://nvo.ng.ru/concepts/2005-07-08/4_messner.html
http://www.strana-oz.ru/2005/5/asimmetrichnoe-voevanie
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 بمختلف أنواع ألاسلحة من املدرعات واملدفعية والاتصاالت، 
ً
وترى موسكو عدوها مجهزا

 (Electronic warfare EW) لكترونيةوالاستهداف، بما فيها الحرب إلاقدرات الاستطالع و 

 intelligence and strike unmanned aerial) الطائرات بدون طيارات وضرب والاستخباراتية

vehicles UAVs)  
ً
  . ووفقا

 
ن م وذلك املفهوم للعمليات، مكنت العدو نت هذه الترسانة ملوسكو مك

وثابتة ذات كثافة عالية ومنخفضة، في املناطق املسكونة والصحراوية فة ستنز  شن حرب برية ُم 

والجبلية، في حين أن املنطق إلارهابي الستخدام السكان املدنيين كدروع أو كأهداف ضاعف من 

 فعاليته القتالية بشكل كبير.

وجوده في تصادف  ومن بين إلامكانات الفريدة لهذا النوع الجديد من الخصوم الذيهذا، 

سلوب امليليشيات أورية، أكد الخبراء العسكريون الروس قدرته على التحول السريع من س

، والعكس، وهو على مستوى عال من القدرة النظاميجيش الوالتكتيكات إلارهابية إلى أساليب 

 لياتيةلعمعلى التكيف مع الوضع املتغير بسرعة؛ وقدرة عالية على الابتكار، لتطوير املعرفة ا

ونشرها بشكل أفقي فعال. من وجهة النظر الروسية، يعتمد هذا النوع من الخصوم على الجديدة 

عدو في يضع ال ما السرعة واملفاجأة واملعنويات النفسية والتثبيط وإلارهاق البدني لقوات العدو،

 .12الاستنزاف املنظم بسببموقع دفاعي باستمرار 

 

 

                                                           
08 I. Korobov, “Deiatel’nost’ terroristicheskikh gruppirovok na territorii Sirii” [Activity of terrorist groups on 

the Syrian territory] in “Opyt boevykh dejstvij v Sirii” [Experience of fightings in Syria], Arsenal otechestva, 

Vol. 31, No.5, 2017, pp. 22-24. Also see: S. Solomatin, “Osobennosti boevykh deistvij v pustynnoj mestnosti” 

[Features of military operations in desert areas], Arsenal otechestva, vol. 31, No. 5, 2017, pp. 30-32; A. 

Tikhonov, “Sirijskaia proverka boem”—“Terroristi novoj formatsii” [Syrian ordeal by fire—The terrorists of 

new formation], Krasnaia Zvezda, 29 August 2017, http://archive.redstar.ru; A. Tikhonov, “Sirijskaia 

proverka boem”—“V pustyne vostochnogo Khomsa”; “V gorakh Latakii” [Syrian ordeal by fire—In the 

desert of Eastern Homs; In the mountains of Latakia]; Krasnaia Zvezda, 3 September 2017, 

http://archive.redstar.ru; I. Iarovitskij, “Opyt vedeniia boevykh dejstvij v gornoj mestnosti” [Experience of 

fighting in the highlands], in “Opyt boevykh dejstvij v Sirii”, Arsenal Otechestva, op. cit., pp. 33-35. 

http://archive.redstar.ru/
http://archive.redstar.ru/index.php/news-menu/v-armiyakh-sng/item/34305-sirijskaya-proverka-boem?attempt=1
http://archive.redstar.ru/index.php/news-menu/v-armiyakh-sng/item/34305-sirijskaya-proverka-boem?attempt=1
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 الحملةتصميم نظرية النصر و 

 يتوجقدم الكرملين 
ً
  ها

ً
 استراتيجيا

ً
 و متواصال

ً
 نسبيا

ً
 الحملة، وقد أتاح النهج طوالواضحا

 نصر. لم تسع موسكو إلى شن عمليةللونظرية  املعالم ةواضححملة تصميم املرن لالستراتيجية 

واسعة النطاق، ولكنها سعت لعملية من شأنها عكس الاتجاهات الاستراتيجية، وحرمان القوات 

تفتيت  الحالي، والتسبب في "النظام"زمام املبادرة، وتثبيت قوة  استالم من سدألا  للرئيس املناوئة

عن طريق إقناع قوات املعارضة مع توطينها وتحييدها في وقت الحق، وتيسير شروط العملية 

الجوية شكل ضربات بعدم جدوى املزيد من القتال. اتخذت الحملة الفواعل الرئيسة ووكالئها 

  قوى املعارضة على ألانظمة التي تجمع
ً
 Command and Control) التحكمأنظمة القيادة و  أي معا

C2 وخطوط توريد املواد، ومراكز الجذب الاقتصادية. بالتزامن مع ضربات جوية أدت لتقسيم ،)

 إلى السيطرة على البنية التحتية 
ً
لنقل، ورفع ل الرئيسةقوات املعارضة، سعت العمليات البرية أوال

الحصار عن املدن املطوقة والحاميات التابعة للجيش السوري، ثم في املراحل الالحقة لتوطين 

وعزل وتفكيك جيوب املقاومة، وفي الوقت نفسه وبالتوازي، تدمير ألاجهزة واملقاتلين بشكل منهجي 

 على طول البالد من الجو.

ويتيح مرونة  "املعقول  كتفاءالا"" التحالفي مبدأ العملياتييعكس "تقسيم العمل 

استراتيجية. خططت موسكو وحافظت وأشرفت على عمليات التحالف وعملت على مضاعفة 

، ةاللوجستي، وقدمت املساعدة العملياتيالقوة على الخطوط ألامامية. وقادت عمليات التخطيط 

 ، والاستخبارات )البصرية، وإلاشارة وتحديد ألا C2لتحكم وأنظمة القيادة وا
ً
هداف(، وقدمت دعما

م بالتوازي قامت بتعزيز التدريب، وتقديو من الجو،  رئيساملدى إلطالق النار، بشكل  وطويَل  قصيرَ 

حرب الالجزء ألاعظم من املشورة، وتجهيز وإعادة بناء الجيش السوري. لقد فوضت موسكو تنفيذ 

وري يات الشيعية" والحرس الثل الجيش السوري وحزب هللا و"امليليشفقد تحم  ، البرية إلى حلفائها

 بمعزَّ و  هذا، .الرئيسةإلايراني جهود القتال 
ً
طلبت ت عندما، وفي النهاية فقط، "املرتزقة الروسـ "زة

 إلى ميدانبالتقدم الحاجة إلى مضاعفة للقوة، بدأت التشكيالت الروسية املنتظمة 
ً
 تدريجيا

 ،الحساسة وعلى طول اتجاهات العمليةالحرب البرية، إللحاق الضربات الحاسمة على القطاعات 

(reshaiushchee usilie na napravlenii glavnogo udara.) 

  قوةإن السعي إلى ضمان التوازن الصحيح بين استخدام 
ً
يفة كث وأاستراتيجية قليلة جدا

 عن تصميم الحملة، ت
ً
، فضال

ً
 New Generation) من الحربوافق مع فكرة الجيل الجديد تجدا
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Warfare NGW)   
ً
 ر وهي مجموعة من ألافكار حول تغي  ، يراسيموف"(غباسم "مبدأ  )املعروفة أيضا

طبيعة الحرب التي كانت تنتشر في املجتمع الاستراتيجي الروس ي في ظل الرئيس الحالي لهيئة ألاركان 

 املسلحة العامة لعدة سنوات قبل التدخل.

ويقلل هذا املفهوم من دور العمليات العسكرية واسعة النطاق في عصر الحرب الصناعية، 

 عن ذلك 
ً
الناعمة عبر املجاالت العسكرية وغير القوة القوة الصلبة و  بالجمع بينيقوم بدال

العسكرية. وهو يستفيد من العمل غير املباشر، والعمليات املعلوماتية، والقوات شبه العسكرية، 

ةالعمليات الخاصة املدعومة بقدرات عسكرية متطورة،  وقوات ة، أم نووي   .سواء أكانت تقليدي 

 . إنَّ "املعقول  الاكتفاء"على هذا النحو، يتوافق هذا املفهوم بشكل طبيعي مع مبدأ كما أنه 

 من 
ً
وحدة الجهود املتزامنة واملتعاضدة السياسية والعسكرية والدبلوماسية وإلاعالمية، بدال

، كما هو منصوص عليه في الفكر العسكري الغربي كاملعتاد، ضمنت، حسب رأي موسكو، يهاتتال

النتيجة املرجوة للحملة. تبلورت العملية السياسية في سورية وخارجها، والعمليات العسكرية، 

ترتيب اتفاقات وقف إطالق النار مع القادة تقوم ب مراكز مصالحةوما يقع بينهما، على شكل 

مترابطة في عملية واحدة متكاملة. على هذا النحو، ربما كان ، القرى ن املحليين ومخاتير امليدانيي

 
َّ
ن

ُ
 على الجهود الحربية التي ش

ً
الجيل الجديد من الحرب  ت على مبادئهو الدليل ألاكثر وضوحا

NGW. 

 املرجوة النتيجة

العملية، ودفعت بالقوات العسكرية الستعادة الحدود السورية  فيقامت موسكو بالتوسع 

لية املرجوة للعم تتضمن النتيجةبالتوازي مع التقدم نحو تسوية سياسية.  ،قبل الحربإلى ما 

 على ألاقل، تحت املعمليات 
ً
صالحة ومراحل انتقالية تؤدي إلى وحدة ألاراي ي االسورية  جزئيا

ية سور في  إلنهاء املسألة لية الروسيةإن آلاالنفوذ الروس ي. سلطة أي حاكم يضمن استمرارية 

 
ُ
 الحرب الشيشانية الثانية. فيبعت تشبه تلك التي ات

  ،في ذلك الوقت، سعت موسكو لتقسيم املعارضة
ً
 وسياسيا

ً
بث تهدئة و عن طريق  ،عسكريا

ملين، إلى تحالف يقوده زعيم مؤيد للكر  وجذبهاللتصالح،  املستعدةالطمأنينة في نفوس "املعارضة" 

 ،
ً
، فتح النجاح العسكري فرصة للدبلوماسية حينماوسحق الفصائل غير املتعاونة. في سورية أيضا

ت في "املعارضة" املناهضة لألسد: فاملجموعات املسلحة تستطيع نشقاقاسعى الكرملين إلى خلق ا
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ياسية عبر مراكز املصالحة الروسية، أو تنتهك إما احترام وقف إطالق النار والتوجه نحو عملية س

ة وانتمائها إلى العالم، "إلارهابيين"، بغض النظر  لتأخذ صفةوقف إطالق النار،  عن نظرتها الفعلي 

أنشطة "مكافحة  تسميةتحت  تنفذه موسكو على الفور تحت هجوم بال رحمة،  وتجد نفسها

 إلارهاب".

العملية تسمية خاطئة. لم  طيلةن عنه عدة مرات كان مصطلح "الانسحاب" الذي تم إلاعال 

، وال عملياتها. ليتستطع إعالنات النصر املتكررة واملدوية هذه، تغي
ً
قد ر استراتيجية موسكو جوهريا

همة"، "أنجزت املبعبارة تمكين وسائل إلاعالم املحلية من الترويج لرواية النصر بقاموا ببساطة 

، ودحض الادعاءاوخلق الظروف املثلى ألي ش يء سيأتي الحقوتوسيع مساحة مناورة الكرملين، 
ً
ت ا

 للدخول  اروسيالغربية بأن 
ً
ستغرق في املستنقع السوري. تركت كل هذه إلاعالنات الباب مفتوحا

 إذا دعت الحاجة، وأشارت موسكو بوضوح إلى عزمها وقدرتها على القيام بذلك. وإلى جانب 
ً
مجددا

 بسحب قوى غير ضرورية وإدخال تشكيالت أخرى، ، قامت م"املعقول  الاكتفاء"
ً
وسكو فعليا

 وبالتالي معايرة قواتها التشغيلية بشكل متكرر حسب تطلعاتها الاستراتيجية.

 الكرملين توازن 

 على إنهاء ما زالالوقت  أنتدرك موسكو بشكل واضح 
ً
جهودها العسكرية  مبكرا

 إيجابيكان الدبلوماسية في سورية، ولكن تقييم املعلقين الروس عليها 
ً
 بتغيير ت . لقد قامت العملياا

ضمنت إنجازات ملموسة بتكلفة معقولة. من وجهة نظر و مجرى الحرب، وحققت معظم أهدافها، 

"النظام" الراهن، موسكو، دحرت العملية قوات "داعش" و"املعارضة" املؤيدة للغرب، وأنقذت 

، واستعادت السيطرة على السوفياتي السابقة، ضربة قويةالجهاديين من دول الاتحاد ضربت و 

 .ملعنيةاأجزاء كبيرة من سورية، وجعلت العملية السياسية أكثر جاذبية لجميع ألاطراف املتقاتلة و 

وقامت . 13م الليبير النظايتكرار سيناريو تغي منع الكرمليناستطاع  ألاكثر أهمية،ووربما 

 ال غنى عنه، وحولت الانتباه 
ً
 إقليميا

ً
 بتوسيع معاقلها في سورية، وفرضت نفسها العبا

ً
روسيا أيضا

العالمي واملحلي عن أوكرانيا، وكسرت عزلتها الدولية. لقد قامت بتسهيل تحركات دبلوماسية في 

                                                           
فادها بأن هذا السيناريو قد يعيد نفسه، لذلك كان إنقاذ االرئيس  ألاسد بعد ليبيا، تركز اهتمام موسكو على فكرة م 13

أكثر من مجرد إنقاذ للحليف إلاقليمي. كان ألامر يتعلق بمنع الواليات املتحدة من تطبيق هذا النمط لتغيير النظام بنجاح. 

ا إقليمية متدهورة، بل يجب احترامهوهكذا، بتفسير موسكو، أظهرت الواقعة السورية للواليات املتحدة أنها ليست قوة 

 لكونها راغبة وقادرة على إظهار كل هذه النوايا 
ً
م بسط السلطة واستخدابفعل والتعامل معها على أنها قوة موازية، نظرا

 القوة.
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أستانا وسوتش ي، باإلضافة إلى محادثات منفصلة للمصالحة مع جماعات "املعارضة" داخل 

، فإن هذا، في نظر موسكو، أنهى الاحتكار الغربي الحقيقةسورية. وبغض النظر عن فعاليتها 

و وأثبتت أنها تعادل أ ،للعملية السياسية. لقد أكدت موسكو من جديد مكانتها كقوة ال غنى عنها

 وق على الواليات املتحدة كقوة إقليمية.حتى تتف

  االرئيس  لقد خففت القوى الغربية موقفها املتصلب من
ً
ألاسد، ولم تعد استقالته شرطا

 من بناء وتعميق عالقاتها مع جميع الفواعل 
ً
 للتسوية. تمكنت موسكو أيضا

ً
ة إلاقليممسبقا ي 

 أجزاء من املعسكر امل وُيَعد  معظمها، الرئيسة
ً
 تقليديا

ً
 روسيا.ل ؤيد للغرب، أو على ألاقل ليس مؤيدا

 أثالثة تحليالت إيجابية إضافية. إلى العملية من منظور نظرت موسكو  تطورها،ومع 
ً
، ول

 ونطاق اختبار ممتاز ألسلحتها ومفاهيمها. ،لقد رأت سورية كمنطقة تدريب فعالة من حيث التكلفة

 
ً
العسكرية لزيادة وتنوع مبيعاتها من ألاسلحة. ، استغلت سورية كواجهة تسويقية للقدرات ثانيا

 
ً
  ثالثا

ً
لغربية ا كل الجهات الفاعلة على عكساستراتيجية ملمارسة ، استغلت املسرح كفرصة وأخيرا

 .الجماعية والفردية

 ومنصات تقليدية وثنا
ً
ام ية الاستخدئقامت روسيا بنشر أسلحة متطورة وحديثة نسبيا

ملحيط ا إبقاءالجو والبحر، ألامر الذي وضح قدرة الكرملين على في وتقليدية(، على ألارض  –)نووية 

ألاوروبي تحت تهديد عمليات استراتيجي. نجحت موسكو في الاعتبارات املذكورة أعاله ورسمت 

. ترافق عدد محدود من املعارك مع معدل 
ً
صورة النصر، في الداخل والخارج، بثمن زهيد نسبيا

ف واملهمات القتالية، وبالتالي مع انخفاض عدد الخسائر القتالية، مرتفع للغاية من طلعات القص

  ، أمعلى صعيد ألافراد أكان ذلك سواء
ً
املنصات، والحوادث امليكانيكية، بشكل ال مثيل له مقارنة

 مع جميع التجارب القتالية الروسية السابقة. 

 تكشف التعليقات الواردة من موسكو
ً
على  لسلبية والتحدياتاملنحنيات ا ، أنها تتفهم أيضا

. ربما كان أكبر توقع روس ي من العملية والذي فشلت روسيا في  القصير واملدىاملدى 
ً
ألاطول أجال

ن في التعاو  عن طريقتحقيقه، هو أن تسفر العملية عن تحقيق انسجام استراتيجي مع واشنطن 

املرجوة للتعاون الرسمي إلى ومن ثم نقل هذا الاندفاع إلايجابي والصورة العامة  ،مكافحة إلارهاب

 قضايا أخرى على ألاجندة الثنائية.
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 في الحرب عب  
ً
 عن غضبها وخيبتها إزاء عدم إحراز تقدم لجعل واشنطن شريكا

ً
رت موسكو مرارا

على إلارهاب. ونتيجة لذلك، كان هناك طموح آخر لم تستطع تحقيقه، وهو إمكانية إجراء مقايضة 

 سوريين مع الغرب مقابل أوكرانيا.التنطوي على تعاون ومصالحة 

أن  ورغموعلى املدى القصير، ما يزال هناك تحديات في طور تسويات ما بعد الحرب. 

 موسكو تنظر لهذا الطور أو املرحلة بأنه عملية استقرار إنسانية، ما يزال القتال دائر 
ً
مليات ، والعا

وتيرة ياس ي ووقف ألاعمال العدائية ب. يسير التطبيع السالاستتبابالسياسية واملصالحة بعيدة عن 

، و 
ً
، موسكو  مع أنأبطأ مما كان متوقعا

ً
ال تملك السيطرة الكاملة على ألاعمال  إال أنهاتقود ائتالفا

العسكرية لعناصره، ولكنها تتحمل مسؤولية النتيجة إلاجمالية. وبينما تحاول موسكو السيطرة 

عدَّ ألاسد، فهو ليس في جيبها، وفي االرئيس  على 
ُ
 له داخل النخب الس الوقت نفسه لم ت

ً
 ورية.بديال

 " إنَّ 
َ

  "السنة"املتنامي للسكان  "التطرف
ً
آلان  تلقى إال أنهمن قبل،  السائد في البالد كان واضحا

اءدفعة إضافية بسبب الصورة املوالية للشيعة التي اكتسبتها موسكو  يشغل  مر  أ ، وهذاالحملة جر 

.
ً
 الكرملين أيضا

التنافس على النفوذ هو التحدي ألاكبر في طور ومرحلة ما بعد  عدُّ دى ألاطول، يُ وعلى امل

الحرب في سورية. وكلما تقدمت الحملة واستقرت ألاحوال في املناطق التي يسيطر عليها االرئيس  

. يبدو أنه كلما مال الوضع لالستقرار في باالختالف التحالفألاسد، كلما بدأت مصالح أعضاء 

 فيها.  همالما ازداد التنافس بين روسيا وإيران لبسط نفوذسورية ك

يريد الكرملين الاحتفاظ بأصوله في ظل أي تسويات سياسية مستقبلية، حتى لو تم استبدال 

قائد سورية االرئيس  ألاسد أو تحويل البلد إلى "فيدراليات". وعلى نحو مشابه، تتوق إيران لتعزيز 

ية ور العسكرية بشكل دائم في سقواعدهما قوتها في بالد الشام وبشروطها. يسعى كالهما لتثبيت 

ألاسد ال يمكن أن االرئيس  السياس ي في املنطقة، غير أن ألاراي ي التي استعادها  اونفوذهم

 لهيمنة إلاقليمية دون لتستوعب رعاة مختلفين. يبدو أن الكرملين يود الحد من تطلعات إيران 

ران يتفضل موسكو أن يكون وجود إال تزال أكبر حليف لها في املنطقة.  ها، فهير العالقات معيتوت

 .لحد كبيرحزب هللا في سورية غير قوي وال ضعيف و 

من الدرجة الثانية،  تأثيراتأخرى ملوسكو هي  إحباطاتقد تسبب  ممكنةهناك أمور أخرى 

الجهات الفاعلة ألاخرى في سورية. ليس أمام تقوم بها تأتي على شكل أنشطة قتالية غير مرغوبة 
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هما قومان بالتدخل بواسطة قواتتفيتين في سورية، موسكو من خيار سوى التعامل مع حملتين إضا

ران الاحتكاك بين إسرائيل وإيالثانية، ضد ألاكراد في الشمال، و  ةالتركي حربال ى هيالخاصة. ألاول

آلاخر، ال يستطيع الكرملين السيطرة الكاملة الطرف وحزب هللا في الجنوب. عندما يتعلق ألامر ب

، وبالتالي ال يستطيع أن يضمن أال يضر الاحتكاك بينها عليها قواعده إمالءأو  ألاطرافعلى هذه 

بمصالح موسكو إلاقليمية. يمكن إليران وإسرائيل أن تكونا مندفعتين إلى حد غير متوقع، وبالتالي 

ص
ُ
أن تفسد الجهود الروسية لتهدئة  ُيحتملإلى مضاعفات تنطوي على مخاطر  اندفاعهما يخل

 ين لخوض هذه الحروب، لكنه مع ذلك سورية. لم يأت الكرمل
ً
 فيها آلان.يجد نفسه متورطا
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 املستفادة الدروس-الروس ي العملياتي الفن

ع الفكرة ألاساسية للدروس  Reconnaissance-strike complex: ع الاستطال ضربات  مجمَّ

 املستفادة

في كل املجاالت،  قتاليةالخبرة ذوي العدد ممكن من القادة  لتوفير أعلىسعت موسكو 

  47نشر كانت تقوم ب 2017وبنهاية 
ً
كتسب اوقد . 14بشكل دوري كل ثالثة أشهر قواتهامن  ألفا

و"مجموعة نشر الاستخبارات،  القادة الخبرة في حرب متعددة ألاسلحة، وتعاون بين الخدمات

 .15، ووسائل تدمير ألاسلحة" C2(Command and Control( والقيادة والتحكم

وعلماء إلى سورية من مكاتب التصميم العسكري  مهندسين الدفاعكما أرسلت وزارة 

ومعايرتها من الناحية  واملعاهد العلمية والصناعات العسكرية ملرافقة منتجاتهم األاسلحة .

                                                           
جميع قادة القطع العسكرية الذين أمروا بتجميع القوات الواحد تلو آلاخر، ذهبوا مع قادة الجيوش العامة شاملة  14

املهام والجوية والجوية الدفاعية إلى سورية. ووصلوا مع طاقم املوظفين ألاساسيين، بما في ذلك ضباط من العمليات، 

من قادة ألالوية  ٪50من قادة الجيوش الروسية وأكثر من  %90لجيش. والاستخبارات، والاتصاالت، وإلادارات الخلفية ل

رئيس ألاركان العامة للقوات املسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف"، "وألافواج تعاقبوا على سورية. فـ. بارانيتس، 

 كومسومولسكايا برافدا، مرجع سابق؛

V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit.; 

I. Avdeev, “Piatiletka preobrazovanij” [Five-year transformation], Krasnaia Zvezda, 31 October 2017, 

http://archive.redstar.ru; “Itogi spetsial’noj оperatsii v Sirii” [Results of the special operation in Syria], 

Krasnaia Zvezda, 24 December 2017, http://redstar.ru; “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba 

Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defense of the Russian Federation, op. cit. 

 كامل نظام معركة الطيران التكتيكي،  15
ً
اكتسبت أطقم السفن والغواصات التي تستخدم أسلحة موجهة بدقة، وتقريبا

. املرجع نفسه؛
ً
 بما في ذلك الطيران البحري لألسطول الشمالي، خبرة قتالية أيضا

“Voennaia priemka. aviatsiia v Sirii. Samolety. Chast’ 2” [Military inspection. Aviation in Syria. Aircraft. Part 

2], Telekanal Zvezda, Youtube, 14 August 2017, www.youtube.com.  

http://archive.redstar.ru/index.php/newspaper/item/34966-pyatiletka-preobrazovanij
http://redstar.ru/voenkor/item/35500-itogi-spetsialnoj-operatsii-v-sirii?attempt=2
http://www.youtube.com/
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 إلى الخبرة العملية يمهاالتكنولوجية واملف
ً
 Theحولت هيئة ألاركان املسلحة العامة ) .12استنادا

General staff GSم والتدريب والابتكار.ي( سورية إلى حاضنة للتعل 

  17وقامت باستكشاف التجربة القتالية ونشرت املفاهيم املكتسبة
َ

رعت في التكيف في فش

الدروس املستفادة تعديل مفهوم العمليات والهياكل التنظيمية  اقتضتعندما ، 12زمن الحرب

 .19وبناء القوة

العملية السورية بأنها املناسبة ألاولى  تعريفهي و  ،متكررةالروس فكرة  يعكس املعلقون 

 ثورة تكنولوجيا املعلومات في الشؤون العسكرية
ً
 التي خاض فيها جيش روس ي عملياته مستخدما

(Information Technology Revolution in Military Affairs IT-RMA) هذه الفكرة، التي طورها .

في الثمانينيات، وكانت معروفة في الغرب باسم عقيدة أوغاركوف  السوفياتاملنظرون العسكريون 

و ات القرن املاي ي بواسطة أندر يرئيس هيئة ألاركان العامة آنذاك، بتعميمها منذ تسعين قيامبعد 

يات الدفاع في الوال  تمارشال وخبراء من مكتب التقييم الصافي، وأصبحت العمود الفقري لتحوال 

 املتحدة.

على أن جيوش  IT-RMAة تكنولوجيا املعلومات في الشؤون العسكرية لقد شددت مدرس

نظمة تربط بين قدرات أعصر املعلوماتية يجب أن تتحول إلى أنظمة أسلحة مشتركة، وهي 

(، Intelligence،Surveillance and Reconnaissance ISRالاستخبارات واملراقبة والاستطالع )

هذه الظاهرة على  السوفياتيهة الدقيقة. وقد حدد املعجم واملواج C2 القيادة والتحكم وأنظمة

                                                           
06 V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit.; I. Avdeev, “Piatiletka preobrazovanij”, Krasnaia Zvezda, op. cit.; “Itogi 

spetsial’noj operatsii v Sirii” Krasnaia Zvezda, op. cit.; “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba 

Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defense of the Russian Federation, op. cit. 

07 V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij  Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit. 

02 : D. Adamsky and K.I. Bjerga (eds), Contemporary Military Innovation: Between Anticipation and 

Adaptation, op. cit. 
09 V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij  Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit. 
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( وعلى املستوى razvedyvatel’no-udarnyjكضربة استطالعية ) لعملياتياملستوى الاستراتيجي ا

RFFire -Reconnaissance( (-razvedyvatl’no(الاستطالع -مجمع نيرانالعملي كنوع من العملياتي 

ognevoj)20. 

 السوفياتي، وهو الرائد في وضع تصور لهذا املفهوم، لم ينجز ذلك أبدوكان الاتحاد 
ً
. توجهت ا

ب ، ولكن العيوب، التي أبرزتها الحر املنحىفي هذا  السوفياتيإلاصالحات في مرحلة ما بعد الاتحاد 

: مثل IT-RMA ثورة تكنولوجية املعلومات في الشؤون العسكرية في جورجيا، كانت بالضبط محور 

(؛ عدم القدرة على شن حرب PGMs) precision guided munitions "بدقةخائر املوجهة الذ"عجز 

 النخفاض مستوى القيادة والتحكم NCW) (network-centric warfare) مركزية شبكة
ً
( نظرا

  ,Command, Control)والاتصاالت والحواسيب والاستخبارات واملراقبة والاستطالع

Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) (C4ISR ؛)

 .ألاسلحة املشتركةوانخفاض القدرة على شن حرب 

كان الهدف من إلاصالح منذ ذلك الحين هو إعادة بناء الجيش التقليدي، ودفعه أقرب ما 

 تحسينات، ويجادل بإجراءالتحديث  سمحالاستطالع. الضرب ويمكن نحو النوع املثالي ملجمع 

وجية تكنول ألاولى التي يتجسد فيها اعتماد الجيش على التجربةالخبراء الروس بأن سورية هي 

العملية  إلى GS (General Staff) ألاركان. ونظرت هيئة IT-RMA املعلومات في الشؤون العسكرية

 
ً
 على استخدفي سورية على أنها منطقة اختبار لجميع أنواع ألاسلحة والخدمات تقريبا

ً
ام ، وتحديدا

إلاطالق  وأنظمة C2و ISR القيادة والتحكم مع عمليات الاستخبارات واملراقبة والاستطالع أنظمة

 .21موحدة معااملدمجة في مج

طالع والاستوبالتالي، تتشبع الخطابات الروسية حول سورية بمصطلحات مجمع الضربات 

RSCReconnaissance Strike Complex ،  الاستطالعنيران ومجمع RFC Reconnaissance Fire 

                                                           

81 D. Adamsky, The Culture of Military Innovation, op. cit. Despite the formal terminology, there is no 

consistency today—commanders and commentators use these terms interchangeably, and substitute for 

the term “complex” with “contour.” 

80 “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defense of the Russian Federation, op. cit.  
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complex22.  ُوُيَعدُّ هذا ألامر  
ً
يراسيموف عن تحويل غالتحديث، ويتحدث  لتوجهاتتجسيدا

 RS (Reconnaissance fire andو RFاستطالع -ونيراناستطالع -ضرب الخدمات إلى خطوط

Reconnaissance strike contours) في واحدة من مج ودمجها 
ً
مع الاستطالع املؤتمتة اجميعا

 سةالرئيكونات التي تتعلق بامل تركز ألاقسام التالية على الدروس ذلك،وبناًء على  .23الواحدة

 .24للمجمع

 الاستخبارات واملراقبة والاستطالع مجمع خدماتقسم 

ISR Intelligence and Surveillance Reconnaissance 

 مأهداف وجود بنك  PGMs الذخائر املوجهة بدقة القوي علىيتطلب التركيز 
ً
 جهزة مسبقا

 كبير ISR قسم. وقد أبدى املعلقون الروس الذين ناقشوا للضرب الفوري
ً
 ، حتى آلان، اهتماما

ً
ا

وأسطول الطائرات بدون  (KSO) (Command of Special Forces) الخاصةبقيادة قوات العمليات 

 . إنَّ (Global Navigation Satellite System GLONASS ألاقمار الصناعيةومجموعة (UAV)طيار 

أصبحت الحملة في سورية هي  ،، وهي فرع جديد في الجيش الروس يKSO العمليات الخاصة قوات

 يادةالاستطالع واملراقبة والق تأسيسه املهنية، وتبادل مسؤولية العناصر الثالثة ملجموعة مرحلة

Reconnaissance Surveillance and Command  ،RSC . كجزء وحينما تعمل هذه القوات نفسها

 ذات، ISRواملراقبة والاستطالع  الاستخباراتمن 
ً
أهمية تشغيلية  تكتسب وتختار أهدافا

، لتوجيه الضربات التي قامت بها املدفعية C2 القيادة والتحكم استراتيجية مثل القيادة ومراكز 

ة .25والقوى الجوية م درس من هذه العملي 
 
مسؤوليات استمرار زيادة  ُمفاده لذلك ُيفترض تعل

                                                           
88  VKS RF v Sirii realizovali printsip ‘odna tsel’—odna bomba’” [“Russian air forces in Syria implemented 

the principle of “one goal—one bomb”], RIA Novosti, 7 November 2017, https://riafan.ru. 

83 “Genshtab: osobennost’iu konfliktov budushchego stanet primenenie robotov i kosmicheskikh sredstv”, 

[General Staff: The peculiarity of future conflicts will be the use of robots and space vehicles], TASS, 24 Marta 

2018, http://tass.ru. 

هذا القسم مخصص لغرض تنظيم املواد املتاحة، حيث أن العديد من املواضيع تتناسب بسهولة مع العديد من  24

 الفئات.

85 S. Rudskoj, “Osnovnye ètapy оperatsii VS RF v SAR i оsobennosti оrganizatsii sistemy upravleniia” [Main 

stages of the operation of Russian air forces in Syria and specificities of the organization of the command 

system], in “Opyt boevykh dejstvij v Sirii”, Arsenal Otechestva, op. cit., p. p. 25. V. Baranets, “Nachal'nik 

https://riafan.ru/994185-vks-rf-v-sirii-realizovali-princip-odna-cel-odna-bomba
http://tass.ru/armiya-i-opk/5062463
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في مختلف  أساس   كجزء KSOفي قوات العمليات الخاصة  ISRالاستخبارات واملراقبة والاستطالع 

 .RFو  RSمع امج

، قفز الجيش الروس ي قفزة هائلة إلى ألامام من حيث نوعية وكمية أسطول 2012منذ عام 

 22.لياتيعمعمق تكتيكي  ضمنلقوات جميع ابدون طيار، بهدف زيادة الفعالية القتالية لالطائرات 

الطائرات بدون م من قامت العملية في سورية بنشر عدد غير مسبوق من حيث ألانواع وألارقا

وإزالة التشويش ضرب الو  لالستطالععملية  70-20طيار. بمعدل أنه في أي لحظة، هناك 

، واستخدمت جميع الفروع املعنية هذا فوق سوريةة تقوم بها طائرات بدون طيار إلالكتروني

ستفاد هنا يتضح ف .ألاسطول على نطاق واسع في مستوى العمليات التكتيكية
ُ
ي كما أنَّ الدرس امل

 العليا أن الطائرات بدون طيار ستكون جزءالروسية القيادة  تأكيد
ً
ال يتجزأ من جميع ألانشطة  ا

  .RF27و  RS خطوطاملستقبلية لجميع الخدمات من أجل خلق  القتالية

، وأسطول C2 القيادة والتحكم مهمات GLONASSدعمت )مجموعة ألاقمار الصناعية( 

ن أ ورغم. بدقةالبرية والجوية و تزويد ألاهداف البحرية تقوم ب ، بأنظمةUAVالطائرات بدون طيار

 في املدار، إال أن الكوكبة لم ترَق إلى  27و 21روسيا كانت تمتلك في الغالب ما بين 
ً
 صناعيا

ً
قمرا

. وكانت القوات الجوية العامة C2 القيادة والتحكممستوى تلبية جميع متطلبات املالحة والتوجيه و 

AF  (Air Forces) استهداف ومالحة البحري، والقاذفات بعيدة املدى مجهزة بمحطات  والطيران

 .GLONASS مجموعة ألاقمار الصناعية منالرئيسيون  املستفيدون هم 

                                                           

Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, Komsomol’skaia Pravda, op. cit.; A. 

Gavrilenko, A. Tikhonov, and R. Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, Krasnaia Zvezda, op. cit.; Also 

see: A. Tikhonov, “Sirijskaia proverka boem” [Syrian ordeal by fire],   op. cit. 

 على تشغيل أكثر من  32تم إنشاء  22
ً
طائرة بدون  2000وحدة وكتيبة جديدة للطائرات بدون طيار، والتي تعمل معا

 طيار من أنواع مختلفة.

87 V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit.; “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil 

Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defence of the Russian Federation, op. cit. 
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 بتحسين دقة الضربات بالذخائر غير 
ً
 Unguided) وجهةاملوقد قام النظام أيضا

Munitions) ،رية الحض-أهداف مستترة بشكل جيد في ألاراي ي الصحراوية الجبلية ضربأتاح  ما

 من توجيه القنابل. توجيه الطائرة نحو البوساطة 
ً
نظام تقوم روسيا بنشر الأن  وُيفترضهدف بدال

أن تنخفض الفعالية. وقد أظهر الخبراء الروس  ُيحتملتصحيح ألارضية التي بدونها العلى محطات 

 لحدود النظام، 
ً
حإدراكا  .22ألاولوية لتحسين قدراته بشكل أكبر هأن يعطو  وُيرج 

 الرئيُس توافَر دخال نظام دقيق، سيكون التحدي إمع استمرار روسيا في وقصارى القول 

قادرة على  قبة في سورية هي ضرب أهداف صغيرةالنيران بدقة. كانت أكبر ع إلطالقهداف ألا 

حوهكذا، . 29الرمي-على تسريع عملية الرصدالقدرة  تتطلب إذ، املناورة عملية التحديث  يز ترك ُيرج 

 .العشوائي القصفأطول، وتقليل حجم رة على مدى على ألاهداف الصغيرة واملناو  

 C2 (Command and Control) املجمع في والتحكم القيادة قسم

 التابع (National Defense Management Center) نشاء مركز الدفاع الوطني لإلدارةإنَّ إ

في زمن الحرب  ةالتقليديللقيادة الروسية العليا هو تجسيد - 30مباشرة لوزير الدفاع والرئيس

                                                           
82 A. Lavrov, “Russia’s GLONASS Satellite Constellation”, Moscow Defense Brief, No. 4, 2017. 

ربما كان الضرر الجانبي أقل ما يرغب به املشغلون الروس باملقارنة مع نظرائهم الغربيين. ومع ذلك، كان ألامر أكثر أهمية 

يرون في هذه التفجيرات البشعة العشوائية الذين يميلون إلى الظهور. اسُتخدم نظام من غالبية املعلقين الغربيين الذين 

 الاستطالعات )ستريليتس( وتعيين ألاهداف وأنظمة الاتصال للحصول على إحداثيات ألاهداف على ألارض
89 P. Iddon, “For the Russian Military in Syria, Old Habits Die Hard”, War Is Boring, 29 December 2017, 

https://warisboring.com. 

31 For NTsUO, see: A. Golts, Military Reform and Militarism in Russia, Uppsala: Uppsala University, 2017, pp. 

184-185; V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit.; “Doklad pervogo zamestitelia MO RF Ruslana Tsalikova na otkrytom 

zasedanii Kollegii Minoborony Rossii 7 noiabria 2017 g.” [Report of First Deputy Minister of  Defense of the 

Russian Federation Ruslan Tsalikov at an open meeting of the Collegium of the Russian Defense   Ministry   on    

7 November 2017],    Ministry    of    Defence    of    the    Russian    Federation, 7 November 2017, 

http://деятельность.минобороны.рф; I. Gavrilenko, A. Tikhonov, and R. Biriulin, “Armiia 

ostaetsia nesokrushimoj”, Krasnaia Zvezda, op. cit.; “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba 

Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defence of the Russian Federation, op. cit. 

https://warisboring.com./
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مكانية إ وفر -[the high command of the armed forces in the Russian Stavaka]( )ستافكا

 التكتيكية.  العملياتيةإلى املستويات  ةالاستراتيجي ياتتعديل إلاجراءات من املستو 

تألف من تإذ  ،املشغل ألاعلى مستوى  هي، ىألاول الدرجة: ثالث درجاتمن  C2تتألف بنية 

كان مركز قيادة تجميع القوات في و في موسكو؛  املركز الوطني للدفاع القتال داخلمجموعة إدارة 

وكانت مجموعات املستشارين  ؛C2 مجمع القيادة والتحكم من ةالثاني الدرجةميميم هو ح

  .31من البنية ألادنى ةالثالث الدرجةالتشغيلية في جميع الاتجاهات التشغيلية هي 

سام إلادارة قدوريات على مدار الساعة، مع ممثلين لجميع أن متتألف مجموعة إدارة القتال 

قامت بجمع وتحليل وتقييم الوضع القتالي والقرارات التي تم اتخاذها من قبل،  32العسكرية.

لتكيف ا جعلتمعرفة الوضع الظرفي بشكل مستمر  كما أنَّ  الالحقة. العملياتيةوخططت لألنشطة 

  السريع مع الاتجاهات املتغيرة
ً
 ممكن أمرا

ً
 .ا

 املتحدة مملأل  الخاص واملبعوث وتركيا املتحدة للواليات ممثلين مع اتصال على املجموعة كانت

  جنيف من يتخذ الذي النار إطالق وقف مراقبة ومركز
ً
 ماتمنظ من ممثلين إلى باإلضافة له، مقرا

 ل،القتا في متواصل بشكل العمل فريق عمل عن ةمسؤول ت املجموعةكان الشكل، وبهذا دولية،

داثيات حمركز قيادة تجمع القوات في حميميم دقة إلا  تبادَل . نسانيةوإلا الدبلوماسية والنشاطات

 
ً
مع الجيش العربي السوري، والحرس الجمهوري، وامليليشيات املحلية وألاجنبية. وقام املركز أيضا

الواليات املتحدة في ألاردن بتنسيق تبادل املعلومات من أجل تجنب التصادم مع مراكز عمليات 

- ةالعملياتيوقطر، وكذلك مع القوات العسكرية وإلاسرائيلية. وانتشرت مجموعة املستشارين 

 املوالية "امليليشيات"ضمن قوات الجيش العربي السوري و -C2من تركيبة  ألادنى لدرجةا

                                                           
30 S. Rudskoj, “Osnovnye ètapy оperatsii VS RF v SAR i оsobennosti оrganizatsii sistemy 

upravleniia”,Arsenal Otechestva, op. cit. 

الوقت الحالي جميع ألانشطة على ألارض، بما في ذلك الجوية واملدفعية  راقب رئيس ألاركان العامة ووزارة الدفاع في 32

هة بعيدة املدى. أدار مركز القيادة في قاعدة حميميم العملية وعمل على توجيه دعم  َوج 
ُ
والصاروخية وضربات الذخائر امل

 بالكامل ودون املوظفين لها؛ ومع ذلك، كان وصول القادة العسكريين الرفيعين في موسكو إلى قاعدة حم
ً
يميم متاحا

 انقطاع.

V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit. 
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مجموعة  15ألسد بجميع أنواعها. واختلفت أعدادهم حسب الحاجة، وصل عددهم إلى لـاالرئيس  

 .33املراحل الساخنة من النشاطات القتالية فيمن كل ألانواع 

، C2 بدعم كل مستويات القيادة والتحكم GLONASSقامت مجموعة ألاقمار الصناعية 

ن املستوى الاستراتيجي حتى وتنسيق مختلف الخدمات والضربات البرية والبحرية والجوية م

نظام بعمل تإلادارة القتالية للقوات على املستوى التشغيلي والتكتيكي وظلت  .34املستوى التكتيكي

C2 2016تمارين  فيموحد، والذي تم اختباره وصقله أكثر  متنقل-Kavkaz 2017و-Zapad. 

مكنت وظائف النظام من الجمع والتحليل التلقائي للمعلومات من أجل تقدير الوضع والتخطيط 

مراكز هذا مكنت 35ملؤخرة الجيش.والدعم اللوجستي  إطالق النار وإدارة  أوامر القتالي وإرسال 

من تدفق معلومات استخباراتية وتشغيلية ثابتة على شاشات الاستخدام الجماعية،  النظام

(، واتخاذ القرار السريع BDA) (Better Damage Assessmentضرار املعارك بشكل أفضل )وتقييم أ

 ملخطط هوتنفيذ
ً
راقبة مستمرة من قبل القيادة مموحد، و  عملياتي، وتنسيق ألانشطة وفقا

 .32العليا

                                                           
33 S. Rudskoj, “Osnovnye ètapy оperatsii VS RF v SAR i оsobennosti оrganizatsii sistemy 

upravleniia”,Arsenal Otechestva, op. cit. 

34 A. Lavrov, “Russia’s GLONASS Satellite Constellation”, Moscow Defense Brief, op. cit. 

 The military exercise “Kavkaz 2016” was the most important test this year of the combat readiness of the 

Russian Armed Forces. الخاصة لطاقم القيادة  و لهيئات القيادية  جموعة التدريباتهي املرحلة ألاخيرة من م

 "العسكرية وعمليات التفتيش املفاجئة للقوات العسكرية الروسية واختبار جاهزيتها
 A joint strategic military exercise of the armed forces of the Russian Federation and Belarus  مناورات

2017أيلول /سبتمبر  20- 14عسكرية مشتركة بين القوات العسكرية الروسية وبيال روسيا من   
35 Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op. cit 
36 V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit.; S. Rudskoj, “Osnovnye ètapy оperatsii VS RF v SAR i оsobennosti 

оrganizatsii sistemy upravleniia”, Arsenal Otechestva, op. cit.; Kh. Arsalanov, “Osobennosti organizatsi sviazi 

v khode boevykh dejstvij v SAR” [Features of communication in the course of military operations in Syria], in 

“Opyt boevykh dejstvij v Sirii”, Arsenal Otechestva, op. cit., pp. 27-30. 
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قين
 
 للمعل

ً
 التأكيد وفقا

ً
التكتيكي  C2 القيادة والتحكم نظام مقا" أنه: الروس يمكن إجماال

، وتسريع وتيرة إدارة القتال %30-20املوحد بتقليل الزمن الالزم لتنظيم النشاط القتالي بنسبة من 

حيُ في بعض الحاالت بنسبة ثالث مرات. وبالنظر إلى التقييم املناسب لفعاليته وطريقة عمله،   رج 

 ستخدامات العمليةالا هذه والنظام الداعم لها في  C2 القيادة والتحكم الحفاظ على تركيبة

وألاساطيل القوات مختلف ، بدأ النظام بالفعل في الوصول إلى 2012عام  كما أنه فياملستقبلية. 

  والجنود
ً
 .37الروس عموما

 قسم الضربات في املجمع

في سورية غير واضح، وربما  ةاملستخدم PGMs  املوجهة الدقيقةالروسية الذخائر  مقدار إن 

املنسقة بواسطة أسلحة دقيقة مقرها  الضرباتولكن ومع ذلك، فإن . 32%5يكون أقل من 

يق، دخل إلى مجموعة النظام الدقاملكانت بمثابة ، اتيجية وغير استراتيجية في البحرمنصات استر 

وجهة، مغير دقيقة و ضربات  عند تنفيذ .GS39هيئة ألاركان  تم تقييمها بشكل إيجابي من قبلو 

مجمعات الضربات الاستطالعية. وبهذه نظام كجزء من  بذلكإلى القيام  GS هيئة ألاركان سعت

القيادة والتحكم والاتصال والحواسيب  ضاعفت أنظمة ،من وجهة النظر الروسيةو الطريقة، 

، C4ISRوالاستخبارات واملراقبة والاستطالع 
ً
 ،40والذخائرالقوات غير املتقدمة  من فعالية مشتركة

 
ً
 .41فإن فعاليتها تضاهي فعالية الضربات الدقيقة للمعلقين الروس، ووفقا

الصواريخ وقطع املدفعية  أي ،التقدير العام لألسلحة غير الدقيقة لألغراض العامةإن 

 
ً
اء ، جومدافع الهاون ومدافع الهاوتزر، وألاسلحة الحرارية، وبعضها حديث وبعضها قديم نسبيا

                                                           
37 A. Gavrilenko, A. Tikhonov, and R. Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, Krasnaia Zvezda, op. cit.; 

“Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defence 

of the Russian Federation, op. cit. 

32 M. Kofman and M. Rojansky, “What Kind of Victory for Russia in Syria?”, op. cit. 

39 A. Tikhonov, “Sirijskaia proverka boem”, Krasnaia Zvezda, op. cit.  Also see: A. Gavrilenko, A. Tikhonov, 

and R. Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, op. cit. 

41 “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op. cit. 
ة على إصابة أهداف متحركة صغيرة على نحو فعال، وتوظيف نظام شملت القيود انخفاض قدرة القوات الجوي 41

Gefest ،فضل الطيارون عدم الانخفاض  إذ، الذي يعمل على تحسين دقة الذخائر غير املوجهة تحت ارتفاع معين 
ً
غالبا

 .A. Tikhonov, “Sirijskaia proverka boem”, Krasnaia Zvezda, op. citلهذا املستوى. 
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؛
ً
أنظمة و  ISR أنظمة الاستخبارات واملراقبة والاستطالع ذلك بفضل الشروط التي قدمتها إيجابيا

 إن سعي قادة القوات البرية الروسية إلى تحويل وحداتهم إلى مجمعات .C242 القيادة والتحكم

مهارة  اعلى أنه اومع ذلك، ُينظر إليه. ليست جديدة RFاستطالع  نيرانو  RSاستطالع  ضربات

الحصول عليها، وقد حسنت التجربة السورية ذلك.  يسهلوال متطورة في حرب ألاسلحة املشتركة، 

 ،ذاتية الاكتفاء RFبنظام مجمع تعمل قوى متنقلة والقصد من شن الحروب الحديثة باستخدام 

التدريبات والتحديث  نقله إلى GSهيئة ألاركان العملية التي تؤكد  الدرس ألاساس املستفاد من هو

 
ً
 .43مستقبال

                                                           
 :انظر املدفعية، ألانظمة حول  النقاش من ملزيد. تيخونوف 42

Iu. Liamin and V. Moiseev, “Siriiskie bogi vojny” [Syrian war gods], Arsenal Otechestva, vol. 31, N°5, 2017; L. 

Kariakin, “Proverennye boem” [Tested by fighting], Arsenal Otechestva, vol. 30, N°4, 2017.  

  الارهابيينا القادة رأس قطع في يد لهد كان هجومية كقوة الروسية الخاصة النخبة قوات عملت لذلك، باإلضافة

 لياتيةالعم الجيش ملؤخرة التحتية للبنى مواد وتزويد والسيطرة القيادة أسلوب تطبيق ألاهمية، شديدة مواد وتدمير

 يمالتنظ وخصوصيات سورية في الروسية الجوية القوات لعملية ألاساسية املراحل" رودسكوي،. سـ. والاستراتيجية

العامة  رئيس ألاركان بارانيتس،. فـ سابق؛ مرجع أوتيتشيستفا، أرسنال ،"سورية في املعارك خبرة" في ،"القيادة لنظام

 .ابقس مرجع زفيزدا، سابق؛ مرجع برافدا، كومسومولسكايا ،للقوات املسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف"

43 N. Surkov, “Sirijskaia shkola sovremennoj vojny”, Izvestiia, 29 December 2017, https://iz.ru;V. Khudoleev, 

“Kursom k razvedyvatel’no-оgnevoj sisteme” [The course to the reconnaissance and fire system], Krasnaia 

Zvezda, 20 November 2014, http://archive.redstar.ru; “Udarnye I razvedpodrazdelenija VDV ob”edeniat 

pod odnim komandovaniem” [Strike and reconnaissance units of the Airborne Forces will unite under one 

command], TASS, 31 July 2017, http://tass.ru; “Ministr oborony general armii Sergej Shojgu v ramkakh sbora 

rukovodiashchego sostava Vooruzhennykh Sil proveril gotovnost' organov voennogo upravleniia k 

boevomu primeneniiu” [As part of the gathering of the leadership of the Armed Forces, Defense Minister 

Sergej Shojgu checked the combat readiness of the military command organs], Tv Zvezda, 19 July 2017, 

https://tvzvezda.ru; “Ministr oborony v ramkakh operativnogo sbora rukovodiashchego sostava VS pribyl 

vo Vladimirskuiu oblast’” [Minister of Defense arrived in Vladimir region within the framework of the 

operative gathering of the leadership of the Armed Forces], Tv Zvezda, 20 July 2017, https://tvzvezda.ru; A. 

Gavrilenko, A. Tikhonov, and R. Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, op. cit. 

https://iz.ru/689102/nikolai-surkov/siriiskaia-shkola-sovremennoi-voiny
http://archive.redstar.ru/index.php/advice/item/20041-kursom-k-razvedyvatelno-ognevoj-sisteme?attempt=1
http://tass.ru/armiya-i-opk/4451857
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/31f2151d8f27472991b9bfa0ba8545361b81a8f15b8b538e03663048190ed6b2
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/31f2151d8f27472991b9bfa0ba8545361b81a8f15b8b538e03663048190ed6b2
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/ff505a10e7e8fc302ef85a9248629f2ac2a44b0da536b0f66db2b7110f84539f
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 لدروس السورية جسدت ا
ً
 GPV 2018-2027)برنامج الدولة للتسلح )العمل على فعليا

(State Armaments Program 2018-2027) ح عمليات تحدد هذه الدروس شكل أن  وُيرج 

 .44الحقةالعسكرية التحديث ال

 لتعليقات كبار املسؤولين الروس، ينبغي أن يهدف برنامج إعادة التسلح إلى إنتاج 
ً
ووفقا

فاء من القوات املجهزة بمنصات برية وبحرية وجوية دقيقة، والقدرة على مجموعات ذاتية الاكت

 Radio Electronic) ألاسلحة إلالكترونية الالسلكية وقدرات املشتركة ألاسلحة  C4ISRواملواجهة 

) REB Struggle الهامةامليادين  في  
ً
 .45استراتيجيا

 توجيهاتيدل على خر آلقوة، درس اوسيلة ملضاعفة كوترى موسكو أن ترويج الروبوتات 

كما يشير نظام املعلوماتية وإضفاء الطابع الذهني على ساحة املعركة على ألارجح إلى . 42الشراء

 47النار التحكم بإطالقعمليات  ةرقمن
ً
 GPV، فإن برنامج التسلح الحكومي . وإجماال

(Government Armament Program) املستفادة من العملية السورية ، يستند إلى الدروس املقبل

 بجودة وكمية ترسانة
ً
 خاصا

ً
 وأنظمة PGMمجموعة الذخائر املوجهة بدقة  التي تولي اهتماما

                                                           
44 M. Shepovalenko, Sirijskij Rubezh [The Syrian frontier], Moscow: CAST, 2016, pp. 119-120;R. 

McDermott, “High Technology Set to Dominate Russia’s Rearmament Program,” Eurasia Daily Monitor, vol. 

14, No. 154, 29 November 2017, https://jamestown.org; D. Gorenburg, “Russia’s Military Modernization 

Plans: 2018-2027”, PONARS, No. 495, November 2017, www.ponarseurasia.org. 

 :انظر املثال45 

 “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op. cit.; A. Tikhonov, “Sirijskaia proverka boem”, Krasnaia Zvezda, op. cit; 

A. Gavrilenko, A. Tikhonov, and R. Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, op. cit.; “Siriiskii opyt 

Kuznetsova liazhet v osnovu trebovanij k novym avianostsam” [Syrian experience of the “Kuznetsov" will 

form the basis of the requirements for new aircraft carriers] TASS, 8 February 2017, http://tass.ru; R. 

McDermott, “Shoigu Promotes Russia’s Effective Army Plans to 2025,” Eurasia Daily Monitor, vol. 14, No. 

54, 25 April 2017,  https://jamestown.org. 

46 “Genshtab: osobennost’iu konfliktov budushchego stanet primenenie robotov i kosmicheskikh sredstv”, 

TASS, op. cit 
مجموعة التكنولوجيا العالية للهيمنة على برنامج إعادة التسلح في روسيا"، أوراسيا ديلي مونيتور، مرجع سابق؛ انظر  47

: جـ. غرادي، "خبراء: الحرب السورية تطالب روسيا بتوسيع ألانظمة غير املأهولة"، 
ً
 أيضا

The US Naval Institute, 9 October 2017, https://news.usni.org 

https://jamestown.org/program/high-technology-set-dominate-russias-rearmament-program/
http://www.ponarseurasia.org/memo/russias-military-modernization-plans-2018-2027
http://tass.ru/armiya-i-opk/4007212
https://jamestown.org/program/shoigu-promotes-russias-effective-army-plans-2025/
https://jamestown.org/program/shoigu-promotes-russias-effective-army-plans-2025/
https://news.usni.org/
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التي تدعمها، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وألاقمار الصناعية  C4ISR ألاسلحة املشتركة

تأكيد ء أن هذا هو أقوى ويرى الخبرا. 42لها في جميع الفروع رئيسةالفضائية كعناصر تمكين 

 بعد تحديث الشق النووي
ً
 .49للبرنامج، يأتي ثانيا

  

                                                           
42 I. Avdeev, “Piatiletka preobrazovanij”, Krasnaia Zvezda, op. cit. 

49 “Iadernye sily—glavnyj element sderzhivaniia”   االقوى النووية هي العنصر الرئيس في الردع  
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 العمليات بفن تتعلق أخرى  موضوعات

 .العملياتي الفن حول  تدور  عامة بأسئلة تتعلق أخرى  مواضيع عدة الروسية املصادر غطت

 التحرك الاستراتيجيإمكانية 

حثت و  .بعيدة مسافة من متواصلة مكثفة حملة لتنفيذ غنية تجربة السورية الحملة وفرت

 Material technical support)  للمواد الفني الدعم نظام تكوين إعادة على الروسية املصادر

MTO) ،مهدت الطريق لألداء املتميز للقوات،و ، إلى جانب التدريبات وعمليات التفتيش املفاجئة 

قطع الغيار واللوازم التي و ملحافظة على خطوط مستقرة من إلامداد البحري والجوي لألسلحة او 

يرى الجيش الروس ي أن الحفاظ على مستوى مناسب  .50كفلت سير أنشطة القتال دون انقطاع

 .الرئيسة، هو أحد شروط النجاح MTO الدعم الفني للمواد من

 2017و 2012عامي  طوالكما عملت املناورات الاستراتيجية وعمليات التفتيش املفاجئة 

  حوُيرج  نقل وإلامداد وإلاصالح والصيانة التكنولوجية. التحسين السرعة والفعالية في  على
ً
 أيضا

قوة استكشافية عرض القدرة على   ”*2311فوستوك الذي يسمى " الاستراتيجيأن يختبر التمرين 

لقد أصبح  .51عمليات ونشره كتجمع للقوات ذاتي الاكتفاءللبعيد ة مشتركة لألسلحة في مسرح كبير 

 بالفعل
ً
ح ،52تنفيذ بعض الدروس واضحا الاستراتيجي في املسارح  التنقلأن تظل أولوية  ويرج 

                                                           
51 V. Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op. cit.; “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil 

Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defence of the Russian Federation, op. cit.; “Doklad pervogo zamestitelia 

MO RF Ruslana Tsalikova na otkrytom zasedanii Kollegii Minoborony Rossii 7 noiabria 2017 g, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op. cit.; A. Golts, Military Reform and Militarism in Russia, op. cit., pp. 185-

194; N. Surkov, “Sirijskaia shkola sovremennoj vojny”, Izvestiia, op. cit. 

* The largest Russian combat training event next year that will be held in August-September in Siberia and 

the Far East. في سيبيريا والشرق ألاقص ى 2012وأيلول  –أكبر برنامج تدريبات قتالية روسية ستنفذ بين أب   
 ملزيد من التفاصيل انظر: 51

50.Ibid; A. Gavrilenko, A. Tikhonov, and R. Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, op. cit. For detailed 

discussion of the MTO, see: Roger McDermott, “Zapad 2017: Myth and Reality,” Eurasia Daily Monitor, vol. 

14, No. 126, 10 October 2017, https://jamestown.org.  

تقسيم جوي جديد للنقل العسكري وقسم  VKS، على ألارجح أنها تأثرت بالعملية السورية، إذ أنشأت 2017في عام  52

https://jamestown.org/
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 عمليات سارية في MTO الدعم الفني للمواد املختلفة للتشغيل والنشر السريع القائم على

 التحديث العسكري الروس ي. 

 ةالالسلكي-ةلكترونيإلا حربال

. ةيالالسلك ةإلالكتروني بالحربمن الخطاب الروس ي مع الدروس املتعلقة  هاميتعامل جزء 

ألاخرى، أصبحت سورية هي أرض اختبار ألاصول القتالية  لألنظمةوكما هو الحال بالنسبة 

في السنوات التي سبقت العملية  53.بجميع أنواعها، القديم منها والحديث والالسلكيةإلالكترونية 

وتنظيم قوات ومبادئ العمليات،  بشكل خاص،في بناء القوة  (MoD) وزارة الدفاع استثمرت

 لرئيسةافي جميع املجاالت البرية والبحرية والجوية. وكانت التوجهات  ةالالسلكي ةإلالكتروني الحرب

 الانخراط بها REB  ةالالسلكي-الحرب إلالكترونية هي زيادة عدد ألاهداف التي تستطيع أنظمة

 اطاقاتهبشكل فعال، وزيادة نطاقات الاستخبارات والدفاع ومهمات إزالة التشويش، وتمكين 

يبدو أن  PGM.54 وأنظمة الذخائر املوجهة بدقة UAVsالطائرات بدون طيار  القصوى مع أنظمة

 في  في REB ةالالسلكي-ةإلالكتروني الحرب الاستخدام املتنامي ألنظمة
ً
ألازمات ألاخيرة، وتحديدا

 ةإلالكتروني الحربة حثت كبار قادو املعركة،  في  REBسورية، مترافقة مع املناقشات النظرية حول 

REB  للمطالبة بمسؤوليات تنظيمية أوسع، وتحويلREB  في  يسةالرئمن أدوات النصر  واحدةإلى

العمليات  في REBاملناقشات ال تزال جارية، إال أن الدور املهيمن لـ أن  رغمالعمليات الحديثة. 

وأنظمة  C2 على القيادة والتحكم تشويشال ، وأدواتISR الاستخباراتية، واملراقبة والاستطالع

 فعلة واضح في عمليات ألاسلحة املشترك PGMمضادات الدفاع 
ً
ح يا  استمرار تناميه. وُيرج 

                                                           

كما  .A. Gavrilenko, A. Tikhonov, and R.Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, op.cit .خاصةجوي ألغراض 

أوص ى الخبراء الروس بتحويل إنتاج سفن إلانزال وتوسيع ألاسطول املساعد إلى واحدة من أهم أولويات التحديث. 

 البحري.

 M. Barabanov, “Morskaia logistika Sirijskojkompanii”,in M.Shepovalenko (ed.), Sirijskij Rubezh, op.cit, 

p.129-131.  
ً
 .M.L.Abramov, “Commentary”, in M.Shepovalenko (ed.), Sirijskij Rubezh, op.cit :انظر أيضا

53 S. Sukhankin, “Syrian Lessons and Russia’s Asymmetric Response to the US”, Eurasia Daily Monitor, vol. 

14, No. 118, 26 September 2017, https://jamestown.org. 

54  Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op. cit. 

https://jamestown.org/program/syrian-lessons-and-russias-asymmetric-response-to-the-us/
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ع 
 
  ألاخرى  الخدمات أنواع كل دور  وزيادة توسيعُيتوق

ً
 الحرب دور  زيادة في حدث مثلما تماما

 مع  .55روسية مصادر القادمة بحسب السنوات طوال وذلك ةالالسلكي-ةإلالكتروني
ً
وكذلك تماشيا

، علق 2014على النحو املبين في تقريره املذكور أعاله. في مقالته لعام  ةاملعلوماتي للحربنظرته 

تأثير املعلوماتية الغيراسيموف على الدروس املستفادة، وشدد على الحاجة إلى دمج أشكال 

 تكاملة.امل REB ةالالسلكي-ةلكترونيإلا الحربفي إطار  املعلوماتية-والتكنولوجية والنفسية 

 املحترفين القادة مميزات

وتدريب  52، تم تعديل الكتيبات امليدانية، ومناهج املؤسسات العسكرية2012منذ عام 

املواجهة  فيكان التركيز على اختبار أشكال جديدة  .57القوات بما يتماش ى مع التجربة السورية

 RFنيران-استطالع ووحدات RS ضرب-وحدات استطالع  والتدمير بعيد املدى، وعلى استخدام

 في العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية املشتركة مجتمعة
ً
في إشارة إلى تدريب القادة  .52معا

                                                           
55 Iu.I. Lastochkin Iu.L. Koziratskii, Iu.E. Donskov, A.L. Moraresku, “Boevoe primenenie vojsk REB kak 

sostavnaia chast’ operativnogo iskusstva ob”edeneniia Sukhoputnykh vojsk” [Combat application of EW 

troops as an integral part of the operational art of the Army], Voennaia Mysl’, No. 9, 2017, pp. 18- 26; 

“Russia’s upgraded Mig-29 fighter jets to test new aircraft armament in Syria”, TASS, 7 December 2017,  

http://tass.com. 

برية، للقوات ال الرئيسةعلى سبيل املثال، قامت أعلى مدرسة في موسكو لجميع قادة القوات، واملؤسسة التعليمية  52

أساتذة من كلية التكتيكات في جوالت التدريب إلى سورية من أجل تعديل فطنتهم  -بمناوبة ما يقرب من نصف ضباطها 

 مارسة القتال. النظرية والبرامج التعليمية القائمة على بصيرة من م

N.Moiseenko, “Glavnaia auditoria Poligon” [The main audience is the polygon] , Krasnaia Zvezda, 14 

December 2017, http://archive.redstar.ru ; “MosVOKU vzialo na vooruzhenie Sirijskij opyt” [MosVOKU 

adopted the Syrian experience],Voennoe Obozrenie, 15 December 2017. 

57 “Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op.cit. 

52 57.Ibid.; M. Kofman, “What Actually Happened During Zapad 2017”, Russian Military Analysis Blog, 22 

December 2017, https://news.err.ee; R. McDermott, “Zapad 2017 and the Initial Period of War”, Eurasia 

Daily Monitor, vol. 14, No. 115, 20 September 2017, https://jamestown.org; A. Khokhlov, “V Vojska 

Vnedriaetsia pobednyj Sirijskij opyt” [The victorious Syrian experience is being introduced into the troops], 

Vecherniaia Moskva, 13 December 2017, http://vm.ru; A. Bondarenko, “Pod pritselom— dzhihad mobili” 

[Jihad-mobiles at gunpoint], Krasnaia Zvezda, 9 July 2017, http://archive.redstar.ru. 

http://tass.com/defense/979702
http://archive.redstar.ru/
http://archive.redstar.ru/
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 إلى الدروس املستفادة 
ً
قدرة لاك :راسيموف على غرز مثل هذه الصفاتغيسورية، شدد  فياستنادا

وتوظيف الدهاء العسكري  مناسبةعلى تقييم الوضع بسرعة، وتوقع تطوره، واتخاذ قرارات 

 .59الخداع، والتصرف بشكل غير متوقع، وخيارات املخاطر املحسوبة، والتقاط زمام املبادرةو 

وركزت إضافات أخرى على القدرة التنافسية، والتعلم الذاتي، والتعليم، والرغبة في الابتعاد عن 

 .20ة"القالب الثابت والتعبير عن "مبادرة معقول

 لـ
ً
حيويين، ومستعدين الستالم و القادة مبدعين،  يراسيموف ، يجب أن يكون غا كما أنه وفقا

الذكاء  بتوظيف بل ينبغي عليهم القيام ،رشاد امليدانيةبات إلا يتقيدوا بكتي  أن زمام املبادرة ال 

(. ويضيف أن التجربة السورية سلطت الضوء على القادة voennaia smekalkaالعسكري )

 الابداعياملوهوبين الذين يتمتعون بالتفكير 
َ
وتتوافق مع املهارات ، 21د هذه املؤهالت بالتطور ع  . ت

إن القول املأثور فكر خارج الصندوق، أو وضع  .RS22 ضرب-استطالع  املطلوبة لنشر وحدات

أعلى وبراعة  عملياتيةالتفوق النوعي وليس الكمي، وعلى مهارات  بناء على نتصار الا نظرية 

 .23النمطيةاملقاربة غير نهج استراتيجية، يتوافق مع 

                                                           
59 .“Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op.cit. 
61 A. Kartapolov, “Okrug udarnykh zadach” [The percussion group], Krasnaia Zvezda, 6 December 2017, 

https://vpk-news.ru 
60 “General Gerasimov: Sirijskij opyt—bestsennaia shkola dlia rossiiskikh vojsk” [General Gerasimov: Syrian 

experience is an invaluable teaching for Russian troops], Polit Rossiia, 5 February 2017, https://politros.com 

; “VVoennoi akademii GSh VS RF proshlo ocherednoe zaniatie kursa ‘Armiia I Obshchestvo’” [The Military 

Academy of the General Staff of the RF Armed Forces hosted another session of the course “Army and 

Society”], Ministry of Defence of the Russian Federation, 3February 2017, http://ens.mil.ru ; “Vystuplenie 

nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defense of the 

Russian Federation, op.cit. 

68 “General Gerasimov: ‘Sirijskij opyt—bestsennaia shkola dlia rossiiskikh vojsk’”, op.cit.; “V Voennoi 

akademii GSh VS RF proshlo ocherednoe zaniatie kursa ‘Armiia I Obshchestvo’”, Ministry of Defence of the 

Russian Federation, op.cit.; L. Khairemdinov, “Sirijskij opyt kak osnova” [The Syrian experience as a 

fundament], Krasnaia Zvezda, 18 July 2017, http://archive.redstar.ru 
ملزيد من تحسين الصفات التي تسعى القيادة العليا إلى زراعتها، بدأ الجيش الروس ي في تنمية مبدأ التنافسية بين  23

 .مستويات القيادةالقوات وإدراجه في جميع 

https://vpk-news.ru/
https://politros.com/
http://ens.mil.ru/
http://archive.redstar.ru/
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 النشوء ممكنة توجهات

والاستراتيجية  العملياتييركز هذا القسم على الافتراض أن الدروس املتعلقة بالفن 

، حتى كتابة هذه السطور، ال تظهر بشكل كاف  في لكنهايصنعها الروس، و  يمكن أن، عملياتيةال

 املصادر.

 تصور أشكال جديدة للحروب

ح  ، أن تصبح العملية في سورية واحدة من املراجع املحترف ضمن الخطاب الروس يُيرج 

لتصور الطابع املتغير للحرب التي اندمجت فيها الحروب التقليدية مع "ألاساليب غير  الرئيسة

 .25بطريقة إمكانية إلانكارلجيوش الحديثة العام للتصرف ايسلط الضوء على ميل  ما ،24ة"النمطي

 
ً
الروس ي، ينخرط الخصم في عدة مراحل من الحملة للتصور  في الحرب املختلطة الهجينة، وفقا

ي بذل الجهود ف ،العسكرية الكالسيكية في الوقت نفسه. عندما ال يكون هناك تسلسل زمني

 ثم يالعمليات العسكرية 
ً
 دارة املركزيةشبكة إلا والمركزية، فإن -إلى تأثيرات دبلوماسية يترجمأتي أوال

(upevvleniia skevy setevyeتكون أكث )ك كما يتضمن ذل أو التسلسلي ر فعالية من التنوع الهرمي

 .22متناظرةدون الدول، بغرض تحقيق أهداف سياسية وإجراءات غير  اشراك فواعل مإ

                                                           

A.Gavrilenko, A.Tikhonov, and R.Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, op.cit.; “Vystuplenie nachal'nika 

General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of Defence of the Russian 

Federation, op.cit 

  الدليل امليداني الجديد للقوات البرية، من بين أمور أخرى، يهدف إلى تنمية التفكير التكتيكي إلابداعيوباملثل، فإن 

N.Moiseenko, “Glavnaia auditoriia—Poligon”, Krasnaia Zvezda, op.cit.; “MosVOKU vzialo na vooruzhenie 

Siriiskii opyt”, Voennoe Obozrenie, op.cit.   

64 S.Shoigu in M.Shepovalenko (ed.), Sirijskij Rubezh, op.cit, p.5. 
  .تترجم حرفيا كأفعال تفتقر إلى ألادلة25

“V Minoborony rasskazali o strategii strany-protivnikov v Sirii” [The Ministry of Defense told about the 

strategy of the enemy countries in Syria], RIA Novosti, 24 March 2018, https://ria.ru. 

أن جيراسيموف تحدث عن إجراءات غير الئقة بطريقة العدو، يمكن أن ينظر إليه على أنه اتجاه عام في طبيعة  رغم

 .الحرب كما يتصور ذلك
66 .A.Bartosh, “‘Trenie’ i ‘iznos’ gibridnoj vojny”, Voennaia mysl, op.cit.  

https://ria.ru/
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ك وتل العدو حول  تتمحور  التي النشاطات الجمع بين أهمية على الروس الجنرالات أكد وقد

وكان  .27وإلانسانية واملصالحة الالزمة للنجاحالتي تتمحور حول السكان، ودمج ألانشطة القتالية 

تأسيس عالقات بين الجيش السوري وقوات املعارضة والسكان املحليين، بالتوازي مع القتال، 

 
ً
 ملا ذكر NGW الجيل الجديد من الحرب آخر ملبدأ مظهرا

ً
ر الدفاع سيرجي شويجو فإن يوز  ه. ووفقا

ة على ألارض جعلت تحقيق إنجازات استراتيجية السياسي-الاجتماعية-البنية التحتية العسكرية

  .22ممكن

في  ساسأنشاء مركز للمصالحة بين الجانبين املتحاربين وحولته إلى عنصر إقامت موسكو ب

، يخضع ملركز قيادة تجميع القوات. يتجلى التصميم العام ومركز القيادة C2 القيادة والتحكم بنية

فهي ، دمج ألانشطة العسكرية وغير العسكريةفي  NGW الجيل الجديد من الحرب في وجهة نظر 

 
ُ
حة أخرى من لم ت

 
مكن فقط من سيطرة القوات الروسية الفعالة والتنسيق مع قطاعات مسل

 
ً
الجهود و  مزامنة هذه النشاطات مع جميع ألانشطة الاجتماعية من التحالف، بل أيضا

 .29لى العملية العسكريةالدبلوماسية السياسية، والسيطرة السياسية غير املنقطعة ع

 بناء القوات والردع

ي وسورية ه ،تطوير الترسانة التقليدية موضوع مستمر في مجال التحديث العسكري إنَّ 

. ليس ألنه يسمح بخوض حرب تقليدية في عصر املعلومات هالدرس الذي يمكن التعلم من

 فوائد تكميلية.  ثالثالصناعية فحسب، بل يضمن الوجود في "املكان الصحيح" وله 
ً
تعزيز  ،أول

 منذ عام ما قبل إمكانات الردع التقليدية 
ً
. من الناحية 2010النووية التي كان البحث عنها واضحا

املدى مع  ةبعيد PGMs أنظمة الذخائر املوجهة بدقة يراسيموف، إن اقتناءغالاستباقية، يقول 

ل معظم مهام الردع  يجب (Hypersonic Missiles) ة لجدار الصوتالصواريخ العابر   
أن يحو 

                                                           
67 A. Romanchiuk, “Osobennosti boevykh dejstvij v gorodskikh usloviiakh” [Features of military operations 

in urban conditionsin “Opyt boevykh dejstvij v Sirii”, Arsenal Otechestva, op.cit.,pp.35-36. 

62 A.Gavrilenko, A.Tikhonov, and R.Biriulin, “Armiia ostaetsia nesokrushimoj”, op.cit. 
69 V.Baranets, “Nachal'nik Genshtaba Vooruzhennykh sil Rossii general armii Valerij Gerasimov”, 

Komsomol’skaia Pravda, op.cit.; S.Rudskoj, “Osnovnye ètapy оperatsii VS RF v SAR i оsobennosti 

оrganizatsii sistemy upravleniia”, Arsenal Otechestva, op.cit. 

 انظر:ملزيد من التحليل حول مركز املصالحة، 

 M.Shepovalenko, Sirijskij Rubezh, op.cit, pp.181-183  
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 . 70الاستراتيجية من الحقل النووي إلى املجال غير النووي
ً
الذخائر املوجهة  ، تسهم ترسانةثانيا

بتعزيز فعالية الحرب التقليدية. وعلى صعيد إمكانية مضاعفة القوة، توفر هذه  PGM بدقة

 عن وجود أعداد كبيرة من الجنود املشاة على 
ً
وتدل على القدرة على شن  71ألارض،القدرات بديال

  72.حرب تقليدية في املناطق القريبة والبعيدة في الخارج
ً
، فإن الاستخدام املزدوج لهذه وأخيرا

مس يؤدي إلى ط ما(، يزيد من مستوى عدم اليقين بشكل افتراي ي، النووية والتقليديةالقدرات )

رة على صو  فإن  ذلك يحافظالتقليدية والنووية. وعلى هذا النحو،  ملجاالتالخط الفاصل بين ا

"التصعيد من أجل خفض التصعيد". بالفعل. أثبتت العملية السورية هذه القدرات وفوائدها 

 من تبكميات كبيرة ، قد يكون إلانتاج واملشتريات ةالرادعة في كل ما سبق. من الناحية العملي
ً
حديا

 اتملهمعية. وكلما كانت القيود املالية أشد، زادت احتمالية أن تنجذب االناحية املالية والصنا

 نحو النوع الثالث من النشاط.

 PMCs (private Military Companies)الشركات العسكرية الخاصة 

 باللغة الروسية( ChVKsللمرتزقة، أو الشركات العسكرية الخاصة ) الكبير كان الاستخدام 

بتكارية في العملية. وقد غطى الباحثون على نطاق واسع مجموعة الا ، من بين أكثر امليزات في سورية

"(، لكنهم يختلفون حول التكوينات Spetsnaz iz SSSRفاغنر ووحدة توران )املعروفة أكثر بـ "

 في  .73العملية لهذه التشكيالت
ً
 رئيسا

ً
هناك ثالثة أشياء واضحة: لقد لعب املرتزقة الروس دورا

أن يصبحوا سمة مستمرة  وُيرجحساحة املعركة، يختلف أسلوب العمل عن نظرائهم الغربيين، 

 في العمليات الروسية.

                                                           
71 .“Vystuplenie nachal'nika General'nogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii”, Ministry of 

Defence of the Russian Federation, op.cit. 
70 R.McDermott, “High Technology Set to Dominate Russia’s Rearmament Program”, Eurasia Daily Monitor, 

op.cit. 

وهذا ما يؤكد حقيقة أن العملية السورية أظهرت إلانجازات التي يمكن أن يجلبها الاستخدام الفعال للمنصات الجوية  72

حد ما، والتي ال تزال واحدة من أكبر املؤسسات في العالم. أثبتت العملية الروسية أن النصر ممكن حتى  القديمة إلى

 بدون استخدام الذخائر املوجهة بعيدة املدى، والقتال بأسلحة العصر الصناعي.
 فاينبرغ سارة: انظر املثال سبيل على73

“Russian Spetsnaz, Contractors and Volunteers in the Syrian Conflict”, Ifri,Russie.Nei.Visions , No.105, 

December 2017, www.ifri.org 

http://www.ifri.org/
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ُ
الحرب البرية إلى حلفائها. وقد زادت  الجزء ألاعظم منكر أعاله، فقد أوكلت موسكو وكما ذ

عض الحاالت ولعبت في ب ات،القدرة على مضاعفة القو  هذه، جهود الشركات العسكرية الخاصة

 من وحدات الاقتحام التابعة للفيلق  تالدور الحاسم. وفي املراحل املتأخرة من الحملة، شكل
ً
نوعا

نش ئ تحت القيادة الروسية. وهكذا، على النقيض من الشركات العسكرية وألامنية 
ُ
الخامس الذي أ

اركوا ستقرار، ولكنهم شالتابعة للواليات املتحدة، لم ُيستخدم املرتزقة الروس في مهام ألامن والا 

ن ، أن تكون هذه الشركات الخاصة هي موُيفترضمسؤوليتهم الرئيسة.  بوصفهفي القتال الفعلي 

 .74سجلت أعلى معدل من ضحايا املقاتلين الروس

ح  كما أنَّ ظهور الشركات العسكرية الخاصة كأداة في ترسانة ألامن القومي.  يزدادأن ُيرج 

د وجو التي تقدمها هي إمكانية نكران ا الرئيسةالاستراتيجية  العملياتيةواحدة من الفوائد 

 بعدم وجود أدلة )غ ، أو ما وصفه عناصرها
ً
(. إن نشر عناصر bezulikovostيراسيموف مؤخرا

 مكنةم ستعانةالا  إذ تجعلالشركات العسكرية الخاصة، مثل توظيف املتسللين، هو أسلوب عمل، 

ارجية للقيام بالعمليات العسكرية، والاستفادة من نتائجها ولكن بفواعل هجينة من مصادر خ

ليسوا هناك"( -" )"همikh-tam-netأصبحت مصطلحات مثل " .أفعالهادون تحمل مسؤولية 

اذهب واثبت ذلك" هي عالمة تجارية في الخطابات “ Go and Prove” "” nuka dokazhite ”ووحدات

 الروسية.

كرانيا  وسورية، تمتلك موسكو الكثير من الشركات العسكرية بعد العمليات في دونباس اأو 

الخاصة، وبعض إلاجراءات الستخدامها، وهي راضية بشكل عام عن توظيفها. ما هو القادم 

؟ هل سيعودون إلى ديارهم وينتظرون مهمة لهؤالء ألافراد الذين يعملون في هذه الشركاتبالنسبة 

سيتم دمجهم في املجتمع الاستراتيجي الروس ي؟ من هم أخرى أم سيتم إبعادهم عن روسيا؟ هل 

الذين يتنافسون لتنظيم هذه القوة الجديدة؟ حتى تاريخ كتابة هذه  الرئيسون أصحاب املصلحة 

أن وجود مثل هذه القوة كتكوين منظم على ألاراي ي  وُيفترضالسطور، تبقى هذه أسئلة مفتوحة. 

لكن يمكن أن يفضل الاحتفاظ بهؤالء  ،للكرملين الروسية ربما ليس بالخيار الجذاب بالنسبة

 سريع في الحمالت الخارجية.الجسر ليكونوا ال ألافراد أنفسهم

                                                           

 لإلحصائيات الروسية الرسمية، رغم  74 
ً
 أنه وفقا

ً
، كان هناك أقل من مئة ضحية )أكثر من 2012من ربيع عام  بدءا

تلوا من مقاتلي شوك 
ُ
نصفهم بسبب أسباب غير عدوانية(، ويقترح الخبراء أن العدد قد يصل إلى ضعف عدد الذين ق

 في سورية.
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االشركات العسكرية الخاصة   لتنشيطها، أيقد يتخيل املرء في الشرق ألاوسط نموذجين 

في سورية ما بعد الحرب، يمكن استخدامها كقوة أمنية في منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية. 

إذا تدهور الوضع على ألارض، فيمكنهم العمل كقوة رد فعل سريع، قبل وصول تعزيزات كبيرة. 

مرتبطة باالحتياجات الروسية.  قد يتم نشرها في أماكن أخرى في املنطقة، لعملها،طريقة أخرى 

يمكنهم استكشاف التشكيالت العاملة ، كنوع من قوات الاستطالع سيعمل أفرادهافي هذه الحالة، 

ير أنه في . غالرئيسةفي املسرح، وجمع املعلومات الاستخباراتية وتشكيل رأس حربة قوات الاقتحام 

 
ً
، ستكون هناك حاجة للتنسيق والتعاو لقدراتها اللوجستية املحدودة نس كلتا الحالتين، نظرا

ً
ن بيا

 املحليين. السكان مع

وعلى نحو يماثل الابتكارات العسكرية الروسية ألاخرى في السنوات ألاخيرة، يبدو أن هذا 

الابتكار حديث برمته، والذي ظهر بطريقة غير مخطط لها، ثم استوعبه النظام واحتواه. إنها 

جتمع الاستراتيجي الروس ي بتنظيمه مع عمليات أخرى داخل بالفعل ظاهرة هامة، فهي تلزم امل

النظام إلايكولوجي ألامني. في حين يقوم مجلس الدوما بصياغة تشريع إلضفاء الصبغة الرسمية 

على الوضع القانوني والاجتماعي للشركات العسكرية الخاصة، وقد اشتد التنافس الحكومي الدولي 

لشركات الذين يسعون للسيطرة على هذا الكيان الجديد، بين مختلف أصحاب املصلحة في هذه ا

 بين مختلف املجموعات واملصالح. حتى آلان، ظهرت وزارة الدفاع،
ً
 داخليا

ً
از جه ما يعكس صراعا

 الاستخبارات العسكرية الخارجية وشركة FSB (Federal Security Services)الامن الفيدرالي 

[foreign military intelligence agency] GRU واملنظمات غير الحكومية املرتبطة بها Non-

NGOGovernment Organizations 75 ، ة  في التأثيركمنافسين رئيسين يحاوالن ألانشطة التشريعي 

 لصالحهما كيما يصبحان "منسقي" هذه القوة.

 SVR ((The Foreign الاستخبارات الخارجية وخدمات ال يمكن تخيل دخول الحرس الوطني

Intelligence Service  
ً
من ناحية، قد يسعى الكرملين إلى تشكيل قيادة موحدة ف 72. الصورة أيضا

على هذه القوات وتجنب الالمركزية، مع احتفاظ كل كيان أمني بمكون املرتزقة الخاص  للسيطرة

من و يزيد خطر ألانشطة القتالية غير املصرح بها مع عواقب استراتيجية غير مقصودة. ما به، 

                                                           
 دونباس. و دوسافاتحاد متطوعي مثل 75
 :انظر املثال، سبيل على 72

P.Goble, “Russian Siloviki Fight for Control of Still-Illegal ‘Private’ Military Companies”, Eurasia Daily 

Monitor, vol.15, No.46, 27 March 2018, https://jamestown.org 

https://jamestown.org/
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ق تُسد، لتجنب تركيز القوة العسكرية التقليدية ناحية أخرى، قد يختار الكرملين السعي لخيار فر   

 وغير التقليدية في أيدي سيلفوفيك بعينه.
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 النتيجة

التصريحات املتكررة بشأن الانتصار، وانسحاب القوات، ووقف ألاعمال العدائية،  رغم

 
ً
 فإن سورية قد تبقى موقعا

ً
للوجود العسكري الروس ي، وليس فقط بسبب توسيع حقوق  هاما

ومصالح  اتبسبب جمود املؤسس بل .77امتالك القواعد، أو بسبب الاعتبارات الاستراتيجية

 روسيا بإرسالمختلف الفواعل البيروقراطية، سيتم الحفاظ على الزخم السوري وستستمر 

 .سورية إلىالقوات بالتناوب واملعدات بشكل دوري 

 ". سورية ألازلية" ـألاسباب التالية ل ي أن نأخذ بالحسبانينبغ

،
ً
 اكتسب إذرسال القوات بالتناوب إلى سورية أصبح تجربة مهنية جذابة، إيبدو أن  أول

صفة مضاعفة القوة. يبدو أنه اعتقاد منهي سائد في روسيا بأن العملية في سورية قامت ببلورة 

،ألارستقراطية العسكرية املستقبلية. 
ً
 بالفوائد املحتملة  ثانيا

ً
 مقارنة

ً
 تكون لاملخاطر املقبولة نسبيا

 بطبيعة الحال 
ً
 للذهاب إلى سورية.حافزا

وإلعادة بناء الجيش السوري، ، هناك قتال كاف  يبرر تناوب القوات، والعمليات الفعلية

، على ألاقل حتى كتابة 
ً
ور، هذه السطلكن في الوقت نفسه ال توجد حرب واسعة النطاق. إحصائيا

. حتى لو حدث هذا الاحتمال، تقدم الدولة الدعم املالي 
ً
فإن فرص القتل منخفضة نسبيا

 بشكل أكثر سخاء وأكثر أهمية من املناسبات السابقة. املعنوي والاجتماعي، وكذلك 

،
ً
يوفر مستوى معين من ألاعمال العدائية في سورية تجربة تدريب فعالة من حيث  أخيرا

 رشادية استراتيجية. قدإموعة اختبارات لنظم ومفاهيم ألاسلحة الجديدة، وفرصة التكلفة، ومج

تفترض موسكو أن سورية هي املسرح ألافضل لالحتكاك الاستراتيجي مع الواليات املتحدة، حيث 

أن فرص تهدئة الوضع وتهديد الاستقرار الاستراتيجي قد تكون أقل هناك من أي مكان آخر في 

إن استخدام الحرب ألاهلية السورية كمظهر لترويج مبيعات ألاسلحة قد يظل  املحيط ألاوروبي.

كذلك. لكل ألاسباب السابقة مجتمعة، قد يضاعف كل ما سبق الجمود املؤسس ي املحتمل 

 للحفاظ على املسرح السوري للعمليات.

                                                           

 املؤلف يشكر مايكل كوفمان على هذه البصيرة. 77 
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ً
فتقارها اورغم النهج الذي تتبعه موسكو في التحالفات إلاقليمية.  وقد توضح العملية أيضا

إلى الخبرة الكبيرة في قتال الائتالف، فقد أظهرت العملية السورية قدراتها املتطورة في تعلم هذه 

الحرفة. قد تستلهم من هذه التجربة الناجحة وتعتمد أكثر على القوى املحلية عند استخدامها 

نقيض . وعلى الهامفي هذا الصدد أمر  العملياتيةللقوة على املستوى إلاقليمي. الثقة في النفس 

من الواليات املتحدة، التي تتمتع باالكتفاء الذاتي من الناحية اللوجستية من حيث العمليات 

الاستطالعية وال تعتمد على املضيفين املحليين، يمكن ملوسكو على ما يبدو أن تظهر قوتها فقط 

حافز آخر ملوسكو لزيادة لها في مطار أو قاعدة بحرية. هذا هو  مضيف إذا كان لديها شريك إقليمي

 ظهار قوتها.إعلى  ةرعاية الجهات الفاعلة إلاقليمية، والتي قد تكون بمثابة عناصر قادر 

 فقط مستوى  يتطلب هذا ال يتطلب املعاهدات التي تضمن قواعد دائمة، ولكن
ً
نا ن م معي 

ي ذ آمن عملتم ترجمته بعد ذلك بسالسة إلى مال تالتقارب والتعاون العسكري، والذي يمكن أن 

للتأثير املحتمل للقوات الروسية بمجرد وضع قدمها على ألارض. إن املؤشرات ألاولى ملثل هذا الجهد 

 حلال هذا بعد. مصر وأبرزها ،واضحة بالفعل بين العديد من الدول املطلة على البحر املتوسط 

 
ً
 إضافيا

ً
 ملوسكو أكثر من ذي قبل، حيث اكتسب الكرملين جانبا

ً
السوري، أصبح هذا الخيار متاحا

من الجاذبية في نظر الجهات الفاعلة إلاقليمية. وقد وضعت العملية موسكو كمزود بديل لألمن 

 بشكل تقليدي "للرعاية" الغربية. إلاقليمي بالنسبة للفواعل التي كانت تخضع

الفاعلة إلاقليمية آلان أن تلتف حول "مظالت" القوى العظمى. وقد ينتج عن  يمكن للجهات

ذلك توجهات لشراء ألاسلحة وألاشكال ألاساسية من التعاون العسكري مدفوعة ليس بدرجة 

 للرعاية  بمواصفات هذه ألاسلحةكبيرة 
ً
 .72ولهاح كجزء من نهج الالتفافو وبسعرها، ولكن تقديرا

ح  ل فوائد إضافية منه.يتحصتستطيع هذه الصورة إلاقليمية و أن تعزز موسكو  يرج 

 

 

                                                           
 اللبناني الناش ئ،  -إن التقارب الروس ي  72

ً
التعاون في املجال العسكري ومبيعات ألاسلحة، هو أحدث مثال على  تحديدا

 هذه الظاهرة.
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