روسيا وإيران يف سوريا:
افرتاق املسارات وتعا ُرض املصالح

عبدالرؤف مصطفى الغنيمي

باحث سيايس يف املعهد الدويل للدراسات اإليرانية
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ت ُ َعــد األزمــة الســورية الدائــرة رحاهــا يف ســوريا منــذ عــام  2011مــن أعقــد األزمــات يف
التاريــخ الحديــث واملعــارص ،بتعـ ُّدد أطرافهــا اإلقليميــة والدوليــة ،وتع ُّقــد شــبكة َعالقاتهــم،
وافــراق أجنداتهــم ،وتبايــن أدواتهــم ،وتعاظــم تدخالتهــم ،ومبــا خلَّفَتــه مــن كــوارث ت َف َّج َرت
معهــا املؤسســات و ُد ّمــرت معهــا املنــازل واملــدارس واملستشــفيات ،ومبــا صنعتــه مــن مـ ٍ
ـآس
إنســانية مبقتــل أكــر مــن نصــف مليــون شــخص ،وترشيــد نحــو اثنــى عــر مليونًــا آخريــن
مــا بــن نــازح والجــئ بنهايــة ســبتمرب  2018حســب املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان،
يبــدو أنهــم ليســوا ضمــن دائــرة اهتاممــات وأولويــات الرئيــس الســوري بشــار األســد كــا
تبــن يف خطابــه الــذي ألقــاه يف  ،2019/2/17والــذي ل ـ َّوح خاللــه بإمكانيــة اللجــوء إىل
الحـ ّـل العســكري لحســم قضيــة إدلــب بإشــارته إىل انســداد املســار الســيايس لتســوية األزمــة
واســرداد إدلــب.
بدخــول األزمــة مراحلهــا النهائيــة عــى خلفيــة ظهــور متغــرات جديــدة عــى الســاحة
ـا
الســورية بتحــوالت املعركــة عــى األرض وتب ـ ُّدل ميــزان القــوة بشــكل يــكاد يكــون حاسـ ً
لصالــح نظــام األســد ،واتســاع ُه ـ َّوة التباينــات الروســية-اإليرانية بانتفــاء املصالــح البينيــة
املشــركة ،وقــرار االنســحاب العســكري األمريــي مــن ســوريا ،وتنامــي التنســيق الــرويس
مــع القــوى املؤثــرة يف األزمــة الســورية بعيـ ًدا عــن إيــران ،ال ســيام التنســيق مــع تـ ّـل أبيــب
وأنقــرة وواشــنطن ،تشــكلت مالمــح مشــهد ســوري جديــد عنوانــه «التباينــات حــول توزيــع
املغانــم واملكاســب» بــن القــوى املتصارعــة عــى ســوريا ويف سوريــا ،ال ســيام بــن أبــرز
حلفــاء النظــام الســوري :روســيا وإيــران.
بانتفــاء املصالــح املشــركة الروســية-اإليرانية يف ســوريا تفجــرت الخالفــات ودخلــت
ال َعالقــات براثــن مرحلــة جديــدة تجــاوزت مرحلــة التباعــد الســيايس بانــدالع املواجهــات
املســلَّحة بــن قــوات مواليــة إليــران وأخــرى مواليــة لروســيا يف ســوريا حســب روايــة
ديرشــبيغل األملانيــة ،وهــو مــا فتــح بــاب التســاؤالت حــول مســتوى ال َعالقــات الروســية-
اإليرانيــة الحقيقــي يف الســاحة الســورية قبــل اتســاع هــوة التباينــات ،فهــل كان مســتوى
تحالــف كــا يــر ّدد اإليرانيــون ويرفــض الــروس ،أم إنــه مســتوى أدىن مــن التحالــف
حســب أبجديــات العلــوم السياســية فرضتــه حســابات الــرورة والتقــاء املصالــح؟ وهــل
يوحــي اتســاع هــوة التباينــات الروســية-اإليرانية يف املراحــل النهائيــة لألزمــة الســورية
بــأن َعالقــات الطرفــن تقــف عــى حافــة االنهيــار كــا أشــارت تحليــات عديــدة؟ وهــل
ميتلــك الــروس أدوات وأوراق الضغــط عــى إي ـران مــن أجــل حملهــا عــى االنســحاب
مــن ســوريا؟

3

تســتدعي اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت تحديــد مســتويات التعــاون الــدويل يف ال َعالقــات
الدوليــة بغيــة تحديــد مســتوى التعــاون الحقيقــي الرويس-اإليــراين بنــا ًء عــى معطيــات
الدراســة ،ثــم تحليــل ثقــل وأه ِّم َّيــة ســوريا يف االســراتيجيتني الروســية واإليرانيــة وتحديــد
نقــاط االلتقاء/االفــراق الرويس-اإليــراين يف ســوريا ،ثــم املتغــرات الجديــدة التــي فجــرت
الخالفــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا ،وذلــك الســترشاف مســتقبل ال َعالقــات الروســية-
اإليرانيــة يف ســوريا بعــد دخــول ســوريا مراحلهــا النهائيــة بســيطرة األســد عــى األوضــاع
يف ســوريا.

ً
أول :إطار نظري لمستوى التعاون الروسي-اإليراني في سوريا

يتطلــب الرفــض الــرويس عــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة ســرغي ريابكــوف يف الرابــع
والعرشيــن مــن ينايــر  2019بلــوغ «مســتوى التعــاون» يف ال َعالقــات الروســية اإليرانيــة
را نظريًّــا ملســتويات التعــاون يف ال َعالقــات الدوليــة ومعايــر كل
«مســتوى التحالــف» تأطـ ً
مســتوى وحــدوده ورشوطــه وعوامــل انهيــاره بالرتكيــز عــى مســتوى التحالف بني مســتويات
التعــاون يف ال َعالقــات الدوليــة ،بهــدف تحديــد مســتوى التعــاون الحقيقــي بــن روســيا
وإيــران ،وفهــم طبيعــة ال َعالقــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا واســترشاف مســتقبلها.
شــ ّكلَت األزمــة الســورية منــذ اندالعهــا  2011حتــى دخــول ســوريا مرحلــة جديــدة يف
فــرة مــا بعــد ســقوط حلــب وداعــش واملعارضــة الســورية اســتعاد فيهــا النظــام الســوري
بقيــادة بشــار األســد املدعــوم روس ـيًّا وإيرانيًّــا الســيطرة عــى  %90مــن األرايض الســورية
( )1باســتثناء محافظــة إدلــب وأجــزاء صغــرة مــن الجنــوب الســوري ،أحــد أبــرز ملفــات
التعــاون الرويس-اإليــراين.
التعــاون بــن الــدول ،مثلــه مثــل الــراع بــن الــدول ،لــه مســتويات وأدوات .يبــدأ مبســتوى
التعــاون الدبلومــايس ،وهــو أبســط أشــكال التعــاون الــدويل ،تلجــأ إليــه الــدول لرعايــة
ـض النظــر عــن طبيعــة
مصالحهــا وحاميــة مواطنيهــا وتشــابك َعالقاتهــا الدوليــة وتعقُّدهــا بغـ ّ
أي مســتوى مــن مســتويات الــراع
ال َعالقــات الســائدة (رصاع/تعــاون) ،فــا مينــع انــدالع ّ
باســتثناء الحــرب يف كثــر مــن الســوابق الدوليــة مــن اســتمرارية التعــاون الدبلومــايس أو
القنصــي عــى أقــل تقديــر ولــو بتخفيــض املســتوى إىل قائــم باألعــال بــدلً ســفري.
ويــي مســتوى التعــاون الدبلومــايس مســتوى التشــاور والتنســيق عنــد التقــاء املصالــح يف
قضيــة أو عــدة قضايــا تحتــل أولويــة مامثلــة لــدى كل طــرف مــن أطــراف مســتوى التعــاون،
وال يَ ُحــول هــذا املســتوى دون انــدالع الخالفــات والنزاعــات واالشــتباكات املســلَّحة بــن
َ
طــرف التعــاون عنــد تعــارض اإلرادات واملصالــح ومصــادر االهتــام وتبايــن وجهــات
النظــر ،كــا يرتبــط بخيبــة األمــل واإلحبــاط ألحــد أطــراف النــزاع ،فضـ ًـا عــن تعــارض
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التوجهــات االقتصاديــة والخلفيــات التاريخيــة( ،)2ويبلــغ هــذا املســتوى نهايتــه مبجـ َّرد انتفــاء
املصالــح املشــركة التــي جمعــت الطرفــن للتشــاور والتنســيق ،ويُعتــر هــذا املســتوى مبثابــة
االختبــار األ ّويل لعــدم االنتقال/االنتقــال نحــو مســتويات أعمــق للتعــاون ،وتلعــب الخلفيــات
التاريخيــة يف هــذا املســتوى دو ًرا يف االنتقــال مــن عدمــه.
ويت ـ ّم االنتقــال نحــو مســتوى التفاهــم بــن دولتــن إذا مــا نجحتــا يف اختبــار مســتوى
التشــاور والتنســيق باســتمرارية املصالــح املشــركة ليــس فقــط يف قضيــة بعينهــا وإمنــا يف
عــدد مــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة وتطابــق وجهــات النظــر واحــرام كل منهــا لثقــل
وقــدرات وموقــع ومكانــة كل منهــا لــدى اآلخــر يف النظــام الــدويل ،فضـ ًـا عــن التفاهــم
عــى القضايــا الخالفيــة والتاريخيــة بــن طـ َ
ـرف التعــاون ضمــن اســراتيجية تعاونيــة تعمــل
عــى توفيــق املصالــح املتعارضــة والتوافــق عــى ســبل احتســاب توزيــع املغانــم واملكاســب
بــن أطــراف التعــاون ،وهــو مســتوى متقــدم وقــوي قــد يولّــد صــو ًرا أعمــق للتعــاون تتمثــل
يف التكامــل ثــم االندمــاج والتحالــف(.)3
فالتحالــف هــو أعــى مســتويات التعــاون بــن الــدول ،يــأيت ليتــوج مســتويات التعــاون كافة،
ويتولــد عنــه رشاكات اســراتيجية متعــددة اقتصاديــة وسياســية واجتامعيــة وثقافيــة ودفاعية
ـب كل منهــا للدفــاع عــن اآلخــر عســكريًّا يف حــاالت العــدوان العســكري ،وقــد
وأمنيــة ،يهـ ّ
يكــون التحالــف العســكري مبعاهــدة ،كالتحالــف بــن دول حلــف شــال األطلــي (الناتو) ،أو
التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن بقيــادة ســعودية ،أو تحالُــف ســيايس مبعاهــدة،
يشــعر فيــه كل حليــف مــن الحلفــاء بعــدم القــدرة عــى تحقيــق أهــداف دولتــه بقدراتــه
الذاتيــة املنفــردة أو إدارة الــراع بنجــاح أو ردع عــدوان محت َمــل مــن عــد ّو مشــرك دون
التحالــف كتحالــف دول كتلــة عــدم االنحيــاز ،أو تحالــف اقتصــادي مبعاهــدة كتحالــف دول
منظمــة األوبــك أو األوابــك ،وهنــاك تحالفــات بلغــت درجــة ال َعالقــات الخاصــة كالتحالــف
األمرييك-اإلرسائيــي.
واكـ�ب التغـيرات يف خريطـ�ة الفاعلـين ظهـ�ور فاعلـين مـ�ن غـير الـ�دو ل �Non State Ac
 ،torsوظهــور قضايــا األمــن غــر التقليــدي العابــرة للحــدود ،وتَب ـ ُّدل طبيعــة التهديــدات
وآليـ�ات مواجهتهـ�ا ،يف مـ�ا يسـ�مى بظاهـ�ر ة «التحالفــات غــر املســتقرة» �Unstable Al
 liancesالتــي يختلــط فيهــا الــراع والتنافــس بالتعــاون ،ومبــرور الوقــت ظهــرت أنــواع
جديــدة مــن التحالفــات مثــل التحالفــات الناعمــة  Soft Alliancesللتعامــل مــع القضايــا
األمنيـ�ة الجديـ�دة أو التقليديـ�ة بآليـ�ات غـير عسـ�كرية ،والتحالفـ�ات الهجينـ�ة �Hybrid Alli
 ancesالتــي تجمــع بــن الــدول والفاعلــن مــن غــر الــدول ،والتحالفــات الســيربية Cyber
 Alliancesللتعامــل مــع تهديــدات الفضــاء اإللكــروين( ،)4فضـ ًـا عــن التحالفــات املرنــة
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 ، Flexible Alliancesوتحالفــات القضيــة الواحــدة .Single-issue Alliances
وينشــأ تحالــف الــرورة  Necessary Alliancesكتحالف غري مســتقر ملواجهة عد ّو مشــرك
أو تهديــدات مشــركة ،حيــث يتغــاىض كل حليــف عنــد تدشــن التحالــف عــن مقــدرات وثقــل
الحليــف اآلخــر وخالفاتهــم ،وقــد تتصاعــد وتــرة التشــققات مبجـ َّرد زوال العــد ّو أو التهديــد
املشــرك وبتســليط الضــوء عليهــا إعالميًّــا ،بليدخــل التحالــف مرحلــة جديــدة قــد تــؤدي إىل
انهيــاره مبســاعي كل حليــف لالســتئثار بأكــر قــدر ممكــن مــن املكاســب والغنائــم .وتفيــد
نظريــة بريجنســي الشــهرية يف ال َعالقــات الدوليــة «التحالفــات والتقاطعــات» بــأن محصلــة
ـب دامئًــا يف مصلحــة الطــرف األقــوى ،وال يســتفيد منهــا األقــل قــوة يف يشء
التحالــف تصـ ّ
()5
إال بقــدر مــا يرتضيــه الطــرف األقــوى .
ومــن أحــدث ظواهــر التحالفــات غــر املســتقرة ظهــور مــا يســمى بالحلفــاء الخصــوم أو
حتــى األعــداء « »Advisory/Enemy Alliesأو مــا يوصــف أحيانًــا باألصدقاء-األعــداء
« »Frenemiesممــن يحرصــون عــى االســتمرار يف التحالــف مــع توظيــف وجودهــم
بالتحالــف لصالــح أو لدعــم سياســات تتناقــض يف أوقــات عديــدة مــع طموحــات وأهــداف
الحليــف اآلخــر إىل حــد التعــاون مــع العــد ّو املشــرك أو األعــداء الذيــن كان يُفــرض
مجابهتهــم وردعهــم ،وقــد يتحــول هــؤالء الحلفــاء يف التحالــف يف كثــر مــن األحيــان إىل
مصــادر تهديــد متبادلــة وخطــرة قــد تفــوق يف انعكاســاتها وســلبياتها الخصــوم واألعــداء
الظاهريــن الذيــن أُ ِ
ـئ مــن أجلهــم التحالــف(.)6
نشـ َ
ـن أن مســتويات التنســيق أو االندمــاج
ومبراجعــة عديــد مــن أدبيــات ال َعالقــات الدوليــة ت َبـ َّ
أو التحالــف بــن الــدول تدخــل طــور االضمحــال ثــم االنهيــار يف حــاالت متعــددة ،نذكــر
منهــا :عنــد قيــام أحــد أطــراف التعــاون بـ»تغيــر بوصلــة التعــاون» تجــاه دولــة منافســة
ـر يف النظــام الحاكــم ،أو التحـ ُّول يف األولويــات لهــذا الطــرف
للطــرف اآلخــر نتيجــة التغـ ُّ
تجــاه الطــرف اآلخــر لصالــح الدولــة املنافســة ،أو زوال العــد ّو املشــرك وانتفــاء املصالــح
املشــركة مــع الطــرف اآلخــر.
كذلــك ينقــي أي مســتوى مــن مســتويات التعــاون عنــد «تراجــع مســتوى الت ـزام» أحــد
األطــراف واجباتــه التــي اتفــق عليهــا مســبقًا تجــاه الطــرف اآلخــر ،أو عنــد تجــاوز حــدود
دوره وقدراتــه بتبنيــه سياســات مــن شــأنها «توريــط الحليــف» مبــا يكلّــف الحليــف أمثانًــا
ماديــة وبرشيــة وسياســية فــوق طاقتــه نتيجــة توريطــه ،أو عنــد عجــز أحــد األطــراف عــن
أداء دوره يف تحقيــق األهــداف املشــركة وزوال العــد ّو املشــرك ،أو عنــد إدراكــه «املزايــا
واملكاســب املتوقعــة» بفـ ّـك تعاونــه مــع الطــرف اآلخــر لصالــح طــرف ثالــث منافــس للطــرف
اآلخــر.
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أهم َّية سوريا في االستراتيجيتين الروسية واإليرانية
ثانيا:
ً
ِّ

تختلــف أه ِّم َّيــة ســوريا يف االســراتيجيتني الروســية واإليرانيــة باختــاف املنطلقــات
الروســية واإليرانيــة تجــاه ســوريا .روســيا منطلقاتهــا :براغامتيــة تتعلــق بطموحــات روســيا
الدوليــة يف توســيع نطــاق النفــوذ وتعظيــم املصالــح الروســية الدوليــة ،والحفــاظ عــى
قاعــدة طرطــوس -التــي أُنشــئَت مبوجــب اتِّفاقيــة عــام  -1971آخــر مخلــب رويس يف
منطقــة الــرق األوســط ،وهــو مــا يفــر تصديــق الربملــان الــرويس يف ديســمرب 2017
عــى ات ِّفاقيــة روسية-ســورية تســمح لروســيا بوجــود دائــم يف طرطــوس ملــدة  49عا ًمــا
قابلــة للتمديــد( )7والحصــول عــى أوراق ضغــط إقليميــة متكِّنهــا مــن القــدرة عــى املنــاورة
واملســاومة مــع الواليــات املتحــدة يف القضايــا العالقــة بالحصــول عــى تنــازالت يف القضيــة
األوكرانيــة والعقوبــات األمريكيــة ،ومزاحمــة الــدور األمريــي يف املنطقــة.
أمــا إيــران فمنطلقاتهــا :مذهبية/براغامتيــة .املذهبــي متعلــق باملــروع اإليــراين املذهبــي،
ـص عليــه يف عديــد مــن املــوا ّد الدســتورية يف
وعنوانــه تصديــر الثــورة اإليرانيــة الــذي نـ ّ
الدســتور اإليــراين( ،)8مــا يعنــي ســعي إيــران لبســط النفــوذ الشــيعي وتدشــن مصــدات
مذهبيــة كخطــوط دفــاع عــن الدولــة املركزيــة اإليرانيــة ،وذلــك مــن خــال مخطَّطــات
التغيــر الدميوغــرايف ودعــم املكــون الشــيعي ضـ ّد املكــون الســني يف الــدول ذات الرتكيبــة
املذهبيــة الشــيعية ،فضـ ًـا عــن إعــادة رســم خريطــة التقســيامت اإلثنيــة والعرقيــة يف وســط
ســوريا .الرباغــايت متعلــق بتوســيع نطــاق النفــوذ وتنفيــذ املمــر اإليــراين الــذي يربــط
طهــران باملتوســط وحســابات معـ َّدالت القــوة اإليرانيــة وتحقيــق الــردع يف املنطقــة للقــوى
اإلقليميــة والدوليــة األخــرى صاحبــة املصالــح يف ســوريا(.)9
 -1أه ِّم َّية سوريا يف االسرتاتيجية الروسية:
أ -سياس ًّيا :تنبع أه ِّم َّية سوريا يف االسرتاتيجية الروسية سياس ًّيا من أمرين:
األول ســعي موســكو «الســتعادة موقعهــا وهيبتهــا الدوليــة» لتعــود إىل املــرح العاملــي
كقطــب دويل منــاوئ للنظــام الــدويل األحــادي القطبيــة وإعــادة رســم هيكلــة سياســاته
األمنيــة عامل ًّيــا ليتحــول إىل نظــام متعــدد األقطــاب( )10تكــون فيــه روســيا قط ًبــا دول ًّيــا قويًّــا
ال ميكــن تجــاوزه يف مــا يتعلــق بــإدارة الشــؤون الدوليــة واتخــاذ القــرارات الدوليــة املؤثــرة
عامل ًّيــا ،أو عــى أقـ ّـل تقديــر تشــكيل نظــام ثنــايئ القطبيــة تكــون روســيا وحلفاؤهــا قط ًبــا
مؤث ـ ًرا فيــه ،بخاصــة يف ظــل االنكفــاء األمريــي خــال حقبــة الرئيــس األمريــي الســابق
بــاراك أوبامــا ،وتــدرك موســكو أن منطقــة الــرق األوســط -كمنطقــة رخــوة -بقضاياهــا
املعقــدة وأزماتهــا املتفاقمــة ومواردهــا الهائلــة ،ويف القلــب منهــا ســوريا ،بوابــة حقيقيــة
ونقطــة جوهريــة نحــو تعزيــز الحضــور الــرويس الــدويل ،لكونهــا تتيــح للقطــب القــادر عــى
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مامرســة دور يف قضاياهــا هــذا الحضــور الــدويل ،وذلــك بعــد محــاوالت عديــدة بــاءت
بالفشــل مــن خــال بوابــة الجــوار الــرويس املبــارش يف مــا يســمى بالــراع الــرويس حــول
القــرم.
الثــاين الرغبــة الروســية يف تحقيــق حلــم القيــارصة بالوصــول إىل امليــاه الدافئــة (وضــع
قــدم يف املتوســط) ،إذ تعــاين روســيا تاريخيًّــا وجغرافيًّــا مــن عقــدة البحــار املغلقــة (مثــل
بحــر قزويــن ،والبحــر األســود ،وبحــر اليابــان) أو البحــار املتجمدة (بحــر كارا ،وبحــر برينغ،
وبحــر بارنتــس) ،لذلــك «تســعى دامئًــا نحــو البحــار املفتوحــة كالبحــر املتوســط والبحــر
األحمــر» ،وتتجــه أحيانًــا إىل الجنــوب الرشقــي ،ولكــن دامئًــا إىل الجنــوب الغــريب بغيــة
الوصــول إىل الشــواطئ التــي تتيــح لهــا اســراتيج ًّيا أن تنتــر عــى الوضــع الجيوبوليتيــى
الــرويس املعقــد الــذي فرضتــه الطبيعــة الجيوبوليتيكيــة عليهــا ،فالوجــود الــرويس يف امليــاه
الدافئــة يُ ِ
كســب موســكو موطــئ قــدم دامئًــا لهــا شــايل إفريقيــا ،إضافــة إىل الوجــود
عــى مقربــة مــن متركــز قــوات حلــف شــال األطلــي (الناتــو) كنــوع مــن التهديــد أو
التحجيــم( ،)11وهنــا يتالقــى الحلــم التاريخــي يف الوصــول إىل امليــاه الدافئــة مــع التوجــس
الــرويس مــن انتصــار جامعات اإلســام الســيايس من ســوريا إىل شــال القوقــاز (10-15%
مــن الــروس مســلمني مــن إجــايل  140.1مليــون رويس حســب أرقــام وكالــة االســتخبارات
األمريكيــة)(.)12
ب -اقتصاديًّــا وعســكريًّا :تســعى موســكو مــن خــال ســوريا لـ»الحفــاظ عــى الزبــون
أول مــن خــال إبطــال أو عرقلــة تنفيــذ مرشوعــن اقتصاديــن مبنــع عبورهــا
األورويب» ً
مــن ســوريا إىل الــدول األوربيــة بتعزيــز حضورهــا العســكري بســوريا ،ألنهام كانا سيشـكِّالن
رضبتــن قاضيتــن تهــزان أركان االقتصــاد الــرويس هـ ًّزا إذا مــا نُ ّفــذا ،إذ يعتمــد االقتصــاد
الــرويس بشــكل كبــر عــى عائــدات تصديــر الغــاز للــدول األوربيــة ،يف حــن يوفّــر تنفيــذ
املرشوعــن البديــل للــدول األوروبيــة لالبتعــاد عــن الغــاز الــرويس ،ويخلــق منافســن جــد ًدا
ملوســكو يف أوروبــا ،فنقــل الغــاز عــر ســوريا يعــد جــزء مــن خلفيــات الــراع الدائــر يف
ســوريا وعــى ســوريا ،إذ تتخــوف موســكو مــن اســتغناء أوروبــا عــن الغــاز الــرويس عقابًــا
لهــا مــن الــدول األوروبيــة عــى ضمهــا شــبه جزيــرة القــرم  2014وتَد ُّخلهــا يف أوكرانيــا،
ـا بــأن روســيا تُ ِ ـ ّد االتحــاد األوريب بأكــر حصــة مــن الغــاز ،بلغــت يف أكتوبــر 2018
علـ ً
()13
نحــو  %40.6مــن إجــايل االســتريادات األوروبيــة للغــاز الطبيعــي :
املــروع األول :مــروع إمــداد الغــاز القطــري ألوروبــا الــذي يقطــع ســوريا وتركيــاومــن ثــم يتــوزع يف الــدول األوروبيــة( ،)14تعطــل هــذا املــروع بســبب انــدالع األزمــة
الســورية واألزمــة القطرية-الخليجيــة.
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املــروع الثــاين :مــروع إمــداد الغــاز اإليــراين مــن حقــل بــارس املشــرك مــع قطــرإىل الــدول األوربيــة ميــ ّر عــر العــراق وســوريا ،و ُوقّ َعــت مذكــرة التفاهــم الخاصــة
باملــروع عــام  ،)15(2012تعطــل هــذا املــروع بســبب انــدالع األزمــة الســورية.
هــذا فضـ ًـا عــن املســاعي الروســية إلفشــال املخطــط الــريك الرامــي إىل تحويــل تركيــا إىل
مجمــع مركــزي للنفــط والغــاز ،مبــا مي ّكــن روســيا مــن احتــكار ورقــة تزويــد أوروبــا بالغــاز
الــرويس ،وإلحــراز ذلــك الهــدف االســراتيجي حرضــت روســيا أكــراد ســوريا ض ـ ّد أنقــرة،
وســاندت نظــام األســد عســكريًّا ومال ًّيــا للحيلولــة دون ســقوطه ،وقــد اســتمرت روســيا يف
تلــك السياســات ضـ ّد تركيــا حتــى فــرض العقوبــات الدوليــة عــى روســيا نتيجــة ســيطرتها
عــى القــرم  ،2014مــا دفعهــا إىل التعــاون مــع تركيــا لتخفيــف وطــأة العقوبــات (.)16
كذلــك تســعى روســيا لـ»الحفــاظ عــى املصالــح االقتصاديــة الروســية الكــرى يف ســوريا»
التــي تــدر عائــدات اقتصاديــة طائلــة لالقتصــاد الــرويس ،والتــي تتمثــل يف :الســيطرة عــى
الفوســفات الســوري ،والحفــاظ عــى العقــود االقتصاديــة الروســية املوقَّعــة مــع النظــام
الســوري ،وضــان اســتمرارية مبيعــات الســاح للنظــام الســوري الــذي يُ َع ـ ّد ســابع أكــر
مســتورد للســاح الــرويس(.)17
وازدادت أه ِّم َّيــة ســوريا كســوق للســاح بعــد خســارة روســيا لعقــود التســليح املوقَّعــة مــع
نظــام القــذايف بانــدالع الثــورة  ،2011وبعــد خســارة الســوق اإليرانيــة بفــرض العقوبــات
فضــا عــن اتخــاذ ســوريا كســاحة اختبــار للرتويــج ألنظمتهــا العســكرية
ً
عــى إيــران،
الحديثــة لرفــع مســتوى مبيعاتهــا مــن األســلحة للــدول الراغبــة يف العتــاد الــرويس يف
الــرق األوســط ،إذ أوضــح القائــد الســابق للقــوات الروســية فالدميــر شــامانوف خــال
عــام  2018بــأن روســيا اختــرت أكــر مــن  200ســاح جديــد يف ســوريا(.)18
 -2أه ِّم َّية سوريا يف االسرتاتيجية اإليرانية:
يزعــم اإليرانيــون أن وجــود املقاتلــن اإليرانيــن يف ســوريا إمنــا يــأيت للدفــاع عــن «املراقد
واملشــاهد( )19واملــزارات الشــيعية» ،التــي يبلــغ عددهــا  49مرقـ ًدا ومشــه ًدا أغلبهــا يف دمشــق،
موزَّعــة عــى «دمشــق وريفهــا  ،20حلــب  ،7الالذقيــة  ،4حــاة  ،4حمــص  ،3فضـ ًـا عــن
احتــواء مــدن صفــن وبالــس والرقــة عــى  11مقا ًمــا ومشــه ًدا»( ،)20أهمهــا مرقــد الســيدة
ي بــن أيب طالــب ،ومرقــد الســيدة رقيــة بنــت اإلمــام الحســن.
زينــب بنــت اإلمــام عـ ّ
ويتحججــون أيضً ــا مبحاربــة اإلرهــاب يف ســوريا بطلــب رســمي مــن الحكومــة الســورية،
فعــى ســبيل املثــال بـ َّرر رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة الربملانيــة عــاء
بروجــردي يف مايــو  2018وجــود القــوات اإليرانيــة يف ســوريا بأنــه «جــاء بتوافــر طلــب
مــن ســوريا ولهــدف رشعــي يتمثــل يف محاربــة اإلرهــاب»( ،)21ورجــع املتحــدث باســم
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الخارجيــة بهــرام قاســمي يف مايــو  2018وجــود إيــران يف ســوريا إىل «دعــوة الحكومــة
الســورية ذاتهــا لنظريتهــا اإليرانيــة للمســاعدة يف محاربــة اإلرهــاب»( ،)22واعتبــار أمــن
مجلــس صيانــة الدســتور أحمــد جنتــي أنــه «لــوال قــوات الحــرس الثــوري يف ســوريا لــكان
داعــش عــى الحــدود اإليرانيــة»(.)23
زد عــى ذلــك التربيــر املثــر للجــدل للمرشــد اإليــراين عــي خامنئــي لوجــود العســكريني
اإليرانيــن يف ســوريا يف أثنــاء لقائــه أرس القتــى اإليرانيــن يف ســوريا يف ينايــر ،2017
بقولــه« :إذا مل نقاتــل تنظيــم داعــش يف ســوريا لواجهنــاه يف كرمانشــاه وهمــدان
وغريهــا مــن املــدن اإليرانيــة ( ،)24وهــذا يتطابــق مــع ترصيــح أمــن املجلــس األعــى
لألمــن القومــي عــي شــمخاين بــأن «إيـران تعتــر أمــن ســوريا يعــادل أمنهــا ،ومــن هــذا
املنطلــق فالحفــاظ عــى االســتقرار يف ســوريا يُعتــر إنجــازًا إلي ـران»(.)25
يجاهــر القــادة اإليرانيــون كحجــة ثالثــة بإرســالهم «مستشــارين عســكريني» إىل ســوريا،
منهــا عــى ســبيل املثــال اســتخدام مستشــار رئيــس أركان الجيــش اإليــراين مســعود جزايــري
يف حديثــة لوكالــة تســنيم لألنبــاء يف يونيــو  2018لفــظ «مستشــار» ال «مقاتــل» بقولــه:
«املستشــارون العســكريون اإليرانيــون موجــودون يف ســوريا بطلــب مــن حكومتهــا»(،)26
واســتخدام رئيــس القــوات الربيــة بالحــرس الثــوري محمــد باكبــور يف مايــو  2017املصطلــح
ذاتــه« :إي ـران ســتقدم مستشــارين عســكريني لســوريا مــا دامــت هنــاك حاجــة إىل دعــم
قــوات الرئيــس بشــار األســد»(.)27
ـر لنــا اإلرصار اإليــراين عــى مــد وتوســيع نطــاق النفــوذ يف
غــر أن دوافــع حقيقيــة تفـ ِّ
ســوريا رغــم الرضبــات اإلرسائيليــة واألمريكيــة العســكرية املتتاليــة للتمركــزات اإليرانيــة يف
ســوريا ،فضـ ًـا عــن تنامــي التنســيق الرويس-اإلرسائيــي عــى حســاب املصالــح اإليرانيــة
يف ســوريا:
أ -األه ِّم َّيــة املذهبيــة والتاريخيــة :رغــم أن نســبة الشــيعة يف ســوريا هــي األقــل (،%13
والســنة  )28()%74فــإن ســوريا تحتـ ّـل مكانــة دينيــة بالــغ الحساســية لــدى اإلســام الســني
ُّ
والشــيعي عــى الســواء ،ففــي حــن يعتربهــا الســنة معقــل اإلســام وحصنــه املنيــع ،ويعتقدون
انطالقًــا مــن نصــوص دينيــة أنهــا آخــر قــاع اإلســام الســني ،فــإن الشــيعة يف املقابــل
يعتربونهــا البلــد الــذي بــدأ فيــه اضطهادهــم منــذ ظهورهــم كطائفــة دينيــة بعــد قرابــة
ثالثــن ســنة مــن وفــاة النبــي محمــد (صــى اللــه عليــه وســلم) ،ومــن جهــة أخــرى يعتقــد
معظــم الســنة أن الشــام سيشــهد ظهــور «املهــدي» ،فيــا يعتقــد الشــيعة أنهــا البــاد التــي
ســتناهض «املهــدي املنتظــر»( ،)29ويف بلــد يــكاد ينعــدم فيــه الوجــود الشــيعي االثنــا عــري
دميوغراف ًّيــا ،فــإن تفســر تب ِّنــي إيــران سياســة مذهبيــة يف ســوريا يــأيت يف إطــار االعتقــاد
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الشــيعي يف ســوريا.
خريطة رقم ()1
الكوريدور اإليراين

كذلــك تش ـكّل ســوريا حســب الفكــر اإليــراين القلــب النابــض ملــا اصطُلــح عــى تســميته
الهــال الشــيعي( )30(The Shia Crescentانظــر الخريطــة رقــم ،)31()1-الــذي مي ـ ّر مــن
إيــران يف الشــال الرشقــي مــرو ًرا بالعــراق فســوريا إىل لبنــان ،وبذلــك تُ َعـ ّد ســوريا حلقــة
وصــل رضوريــة لــن يكتمــل دونهــا الكوريــدور اإليــراين -آليــة تحقيــق الهــدف االســراتيجي
اإليــراين -الــذي يربــط إيــران بالبحــر املتوســط عــر العــراق وســوريا ولبنــان(.)32
ب -األه ِّم َّيــة السياســية :ت ُعتــر ســوريا يف العقــل االســراتيجي اإليــراين محافظــة إيرانيــة
تقــع خــارج الحــدود اإليرانيــة ،وهــو مــا يقطــع الطريــق -وفــق العقليــة اإليرانيــة -عــى
قــرب املخاطــر مــن الحــدود اإليرانيــة ،ومــا ترصيــح رجــل الديــن اإليــراين املقــرب مــن
املرشــد عــى خامنئــي ،رئيــس مقــر عــار االســراتيجي املعنــي مبكافحــة الحــرب الناعمــة
املوجهــة ضـ ّد إيــران مهــدي طائــب ،حــول أه ِّم َّيــة ســوريا للمــروع اإليــراين اإلقليمــي بأنهــا
متثــل املحافظــة الخامســة والثالثــن بقولــه« :إذا هاجمنــا األعــداء وكانــوا يريــدون أخــذ
إمــا ســوريا وإمــا محافظــة خوزســتان ،فــإن األولويــة هنــا املحافظــة عــى ســوريا ،فــإذا
حافظنــا عــى ســوريا معنــا ،فــإن بإمكاننــا اســتعادة خوزســتان أيضً ــا ،ولكــن إن فقدنــا
ســوريا ،فــا ميكننــا أن نحافــظ عــى طه ـران» ،إال دليـ ٌـل ٍ
ـا بــأن
كاف عــى ذلــك( ،)33علـ ً
عــدد املحافظــات اإليرانيــة يبلــغ  31محافظــة ،اعتربهــا طائــب  34باعتبــاره ســوريا املحافظة
الخامســة والثالثــن ،وذلــك العتبــار العقــل اإليــراين أن العــراق والبحريــن واليمــن هــي
املحافظــات الثــاث املتممــة للـــ 35محافظــة(.)34
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كذلــك يكمــن يف العقــل االســراتيجي اإليــراين أن الســيطرة عــى ســوريا مت ِّكــن إيــران مــن
«قطــع املحــور الســني املمتــد مــن اململكــة العربيــة الســعودية حتــى تركيــا»( ،)35وتح ـ ّول
إيــران إىل قــوة إقليميــة باملنطقــة ،فضـ ًـا عــن متكينهــا مــن تأمــن الدفــاع ملمــرات عبــور
الســاح اإليــراين للوكيــل الشــيعي األقــوى إليــران يف منطقــة الــرق األوســط ،وهــو حــزب
ـكيل عســكريًّا قويًّــا ضمــن تشــكيالت عســكرية شــيعية وكيلــة إليران
اللــه اللبنــاين ،ليصبــح تشـ ً
باملنطقــة بهــدف إيجــاد طــوق أمنــي خــارج الحــدود اإليرانيــة يحافــظ عــى الدولــة اإليرانية
ومخطَّطاتهــا الخارجيــة كمصـ َّدات عســكرية ومذهبيــة مــن ناحيــة ويحفــظ إليــران موقعهــا
يف ميــزان القــوى اإلقليمــي ســواء ضـ ّد أعدائهــا ممــن تصفهــم بقــوى االســتكبار ،ال ســيام
إرسائيــل املحاذيــة للبنــان ولســوريا مــن ناحيــة ،أو لوضــع العراقيــل أمــام أي محاولــة عربيــة
محت َملــة لتشــكيل تكتُّــل ُسـ ّني يهـ ِّدد مكانتهــا ومكاســبها اإلقليميــة(.)36
ممثــا يف ســقوط العــراق،
ً
اســتغلت إيــران انهيــار الجــدار الرشقــي للعــامل اإلســامي
التوســع غربًــا ،فبعــد توغُّلهــا يف العــراق ،اســتغلت الثــورة الســورية ملـ ّد نفوذهــا
وأخــذت يف ُّ
حتــى الســاحل الســوري عــى البحــر املتوســط.
وال ميكننــا بــأي حــال تجاهــل اإلدراك اإليــراين للمســاعي اإلرسائيليــة لتحقيــق الحلــم
اإلرسائيــي املتمثــل يف إرسائيــل الكــرى  ،Greater Israelوإذا مــا تَح َّقــق الحلــم اإلرسائيــي
فســتكون حــدود إرسائيــل الكــرى الحــدود العراقية-اإليرانيــة باعتبــار أن العــراق يقــع ضمن
إرسائيــل الكــرى املزعومــة ،وبذلــك يصبــح الخطــر عــى الحــدود اإليرانيــة حســب الروايــة
ـر الترصيحــات اإليرانيــة بأنــه لــوال ذهــاب اإليرانيــن إىل العــراق
اإليرانيــة ،وهــو مــا يفـ ِّ
وســوريا لوجدنــا إرسائيــل عــى حدودنــا.
د -األه ِّم َّيــة االقتصاديــة :بينــا تخــوض منطقــة الــرق األوســط منافســة اقتصاديــة رشســة
ـتقبل
عــى تصديــر الغــاز ،ترغــب إيــران يف تأمــن ممــر غــاز لخطــوط نقــل الطاقــة مسـ ً
إىل العواصــم األوروبيــة ،فبوصفهــا متتلــك ثــاين أكــر احتياطــي مؤكَّــد مــن الغــاز الطبيعــي
يف العــامل ( 33.2تريليــون مــر مك َّعــب) أو مــا يقــارب  %17مــن االحتياطــات العامليــة،
وثالــث أكــر ُمن ِتــج عاملــي بحصــة  %6.1مــن ســوق الغــاز الطبيعــي يف العــامل بعــد الواليــات
املتحــدة وروســيا حســب إحصائيــات  ،)37(2017فهــذا يدفعهــا إىل البحــث عــن أســواق جديــدة
لزيــادة مواردهــا االقتصاديــة وااللتفــاف عــى العقوبــات األمريكيــة ،وقــد رغبــت يف رفــع
مواردهــا االقتصاديــة عــر إنجــاح مــروع الخــط «الفــاريس» أو اإلســامي بطــول 2000
كــم ،الــذي يربــط األســواق األوروبيــة باملــورد اإليــراين عــر العــراق وســوريا ،ويُنقــل مــن
خاللــه الغــاز اإليــراين مــن النصيــب اإليــراين مــن حقــل غــاز الشــال مــن مينــاء عســلوية
املطــل عــى الخليــج العــريب مــرو ًرا بالعــراق ( 500كــم) وســوريا ( 700-600كــم) ( ،)38لتلبيــة
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جــزء هــا ّم مــن االحتياجــات األوروبيــة مــن الغــاز الطبيعــي يُقـ َّدر بـــ 20مليــار مــر مكعــب
مــن الغــاز ســنويًّا( ،)39وهــو مــا ال يســتطيع خــط نابوكــو  Nabucco Pipelineتأمينــه ألوروبا.
وحســب االت ِّفاقيــة املوقَّعــة بــن الــدول الثــاث إيــران والعــراق وســوريا عــام  2011لتنفيــذ
للمــروع بتكلفــة  10مليــارات دوالر ،كان مــن املقــرر أن يبــدأ تدشــن خــط األنابيــب عــام
 2013وينتهــي يف عــام  ،2016لكــن حالــت األزمــة الســورية دون تنفيــذه( ،)40إذ كان العــراق
ســيحصل عــى 45-40مليــون مــر مكعــب يوم ًّيــا مــن الغــاز اإليــراين ،وســوريا بطاقــة 25-
 30مليــون مــر مكعــب يوم ًّيــا ،فيــا ســيحصل لبنــان عــى احتياجاتــه مــن الغــاز البالغــة 7.5
مليــون مــر مك َّعــب يوميًّــا عــر الخــط اإليــراين(.)41
لذلــك فمــروع خــط الغــاز اإلســامي يجعــل نظــام األســد مبثابــة رضورة حتميــة لإليرانيني
لتأمــن وتنفيــذ مرشوعهــم االســراتيجي ،لذلــك فأمــن إيــران االقتصــادي والتجــاري الــذي
يخضــع لعقوبــات يجعــل تأمــن الطاقــة يف ســوريا مســألة أمــن قومــي إليــران.
ً
ثالثا -قضايا التعاون-االفتراق الروسي-اإليراني في سوريا:

التقت املسارات الروسية-اإليرانية يف سوريا تجاه عدة مسائل:
 -1الحفاظ عىل النظام السوري بقيادة األسد.
 -2الحفاظ عىل الوحدة الرتابية السورية.
 -3القضاء عىل التنظيامت اإلرهابية.
 -4مزاحمــة الــدور األمريــي يف منطقــة الــرق األوســط ،إذ يــرى الــروس واإليرانيــون أن
األمريــكان يســعون إلحــكام قبضتهــم عــى املنطقــة ووضــع حـ ّد للرشاكــة املتناميــة بــن دول
املنطقــة والقــوى الدوليــة ،وإضعــاف القــوي اإلقليميــة الفاعلــة واملؤثــرة.
تعارضــت املســارات بــن الــروس واإليرانيــن يف ســوريا منــذ التدخــل العســكري الــرويس
يف ســوريا ســبتمرب  ،2015للحفــاظ عــى نظــام األســد بعدمــا تهــاوت قواتــه أمــام انتصارات
قــوات املعارضــة الســورية وتقلــص مســاحة ســيطرته ونفــوذه إىل  %20مــن األريض
الســورية( .)42بيــد أن هــذا التباعــد أمــر طبيعــي حســب متخصصــن ومحللــن بالنظــر إىل
تعــارض منطلقــات الدولتــن الروســية واإليرانيــة تجــاه ســوريا ضمــن اســراتيجية روســية
مغايــرة لنظريتهــا اإليرانيــة مــن حيــث األدوات واآلليــات واألهــداف واملصالــح يف ســوريا.
متحــور االفــراق الرويس-اإليــراين الجوهــري يف ســوريا قبــل ســقوط حلــب عــام 2017
حــول «خيــارات تســوية األزمــة سياســ ًّيا أم عســكر ًّيا» ،ففيــا أعطــى الــروس «الحــل
الســيايس» أولويــة بعــد تحقيــق انتصــارات عســكرية عــى املعارضــة الســورية ،رأى اإليرانيون
ـي يف
أولويــة «اســتمرارية الحــل العســكري» ،ولكــن انتهــى األمــر لصالــح الــروس باملـ ّ
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طريــق التســوية بصــدور قــرار مجلــس األمــن الــدويل  2254ديســمرب  2015بوقــف إطــاق
النــار يف ســوريا وانطــاق عمليــة سياســية موازيــة( ،)43واملــي قد ًمــا يف محادثــات أســتانة
التــي أســفرت عــن اتِّفــاق مناطــق خفــض التصعيــد .)44(2017
يفــر هــذا إقبـ َ
ـال الــروس عــى عقــد سلســلة مــن الهدنــات واتِّفاقــات التهجــر واإلجــاء
لفصائــل املعارضــة مــن املــدن واملحافظــات املحــارصة قبــل عودتهــا لســيطرة األســد ،إذ
إن املهمــة الروســية يف ســوريا تنطــوي عــى رغبــة يف التفــاوض واملحادثــات وتهيئــة
ظــروف الحلــول السياســية ونبــذ الصــدام مــع القــوى الدوليــة واإلقليميــة األطــراف يف
األزمــة الســورية كواشــنطن أو تــل أبيــب أو أنقــرة ،وهــو مــا شـكّل صدمــة لإليرانيــن الذيــن
يفضِّ لــون املســار العســكري بغيــة التم ـ ُّدد وبســط النفــوذ.
وباســرداد النظــام الســوري -بدعــم روســيا وإيــران -مدينــة حلــب بحلــول - 2017التــي
شــكلت ذروة التنســيق الرويس-اإليــراين لكــر املعارضــة الســورية -تَح ـ َّول ميــزان القــوة
لصالــح الرئيــس األســد ،وبالتــايل انتفــت املصالــح املشــركة الروســية-اإليرانية يف ســوريا
بالحفــاظ عــى األســد وكســب رصاع املصالــح والنفــوذ ضــ ّد الواليــات املتحــدة وداعمــي
املعارضــة الســورية ،وهــو مــا شـكَّل بيئــة خصبــة لتنامــي الخالفــات الروســية-اإليرانية بعــد
اســرداد النظــام الســوري مدينــة حلــب:
 -1االفــراق حــول حــدود الدوريــن الــريك واألمريــي يف خيــار التســوية :بينــا انحــاز
الــروس ملشــاركة أنقــرة راع ًيــا ورشي ـكًا يف محادثــات أســتانة ،ودعــوة واشــنطن للمشــاركة
يف محادثــات أســتانة بعــد ثالثــة أيــام مــن تنصيــب الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب
رئيســا للواليــات املتحــدة يف ينايــر  ،)45(2017عارضــت إيــران مشــاركة األتــراك قبــل أن تقبل
ً
بانضــام تركيــا طرفًــا ثالثًــا يف محادثــات أســتانة تخ ُّوفًــا مــن التم ـ ُّدد الــريك يف العمــق
الســوري بعــد دخــول القــوات الرتكيــة إىل األرايض الســوريّة يف  24أغســطس « 2016درع
الفــرات» مبــا مي ّكــن أنقــرة مــن ســلب أوراق التفــاوض يف أســتانة يف مــا يتعلــق بتثبيــت
وقــف إطــاق النــار والخيــار الســيايس برمتــه.
كذلــك عارضــت إيــران مشــاركة الواليــات املتحــدة يف محادثــات أســتانة عــى لســان وزيــر
خارجيتهــا محمــد جــواد ظريــف يف  2017/1/17بقولــه« :مل نو ّجــه الدعوة إليهــم ،ونعارض
وجودهــم»( ،)46وهــو مــا دفــع الــروس إىل توجيــه انتقــادات حــادة لإليرانيــن مفادهــا أن
روســيا هــي الفاعــل الرئيــي يف ســوريا ،وهــي ال إيــران مــن ميتلــك قــرار توجيــه دعــوات
املشــاركة يف املحادثــات ،إذ اعتــر املتحــدث باســم الكرملــن دميــري بيســكوف الرفــض
اإليــراين ملشــاركة اإلدارة األمريكيــة يف أســتانة عقبــة أمــام جهــود تســوية األزمــة الســورية
بقولــه إن «تســوية املشــكلة الســورية بشــكل ب َّنــاء مســتحيل مبعــزل عــن مشــاركة الواليــات
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املتحــدة”( ،)47وهــي إشــارة بالغــة األه ِّميَّــة تكشــف عــن أبعــاد القبــول الــرويس للــدور
األمريــي يف ســوريا ،وعــن مســتقبل ال َعالقــات بــن روســيا وإيــران يف ســوريا.
 -2االفــراق حــول التنســيق والتفاهــم الرويس-اإلرسائيــي :فيــا فتحــت موســكو خطــوط
التشــاور مــع اإلرسائيليــن بخصــوص الضغــط عــى اإليرانيــن اللتــزام الخطــوط الحمــراء
اإلرسائيليــة ( ،)48امتعضــت إيــران ملــا لهــذا التنســيق مــن آثــار ســلبية عــى املكاســب اإليرانيــة
يف ســوريا العتبارهــا ضــو ًءا أخــر روس ـ ًّيا إلرسائيــل الســتهداف التمركــزات اإليرانيــة يف
األرايض الســورية يف مرحلــة دخلــت فيهــا ســوريا مرحلــة حــر الغنائــم واملكاســب ،وأن
تنســيق الــروس مــع إرسائيــل قــد يجعــل إيــران أمــام معادلــة ســورية جديــدة ليســت يف
صالحهــا(.)49
وهــذا يفــر زيــارة الرئيــس روحــاين إىل موســكو ولقــاءه نظــره الــرويس بوتــن يف 28
مــارس )50( 2017كـ»محاولــة إنقــاذ» لل َعالقــات التــي كانــت أخــذت مســار الرتاجــع ،ولتجســر
الفجــوة مــع روســيا قــدر اإلمــكان إلدراك اإليرانيــن أمريــن :األول أن روســيا هــي القطــب
الــدويل األقــوى يف املعادلــة الســورية القــادر عــى تحديــد مــآالت التســوية الســورية وتوزيــع
ـا دول ًّيــا قويًّــا أو حلي ًفــا إقليم ًّيــا ،مبــا ميكِّنهــا مــن
الغنائــم ،والثــاين فقــدان اإليرانيــن داعـ ً
تنفيــذ مرشوعهــا يف ســوريا ،فضـ ًـا عــن َعالقاتهــا املرتديــة مــع دول جوارهــا الخليجــي.
-3االفــراق حــول معادلــة الحكــم وشــكل الدولــة الســورية الجديــدة :رغــم التقــاء الطرفــن
الــرويس واإلرسائيــي يف الحفــاظ عــى األســد ونظامــه ،فإنهــا افرتقــا عــى حدود ســلطاته
يف ســوريا الجديــدة ،وشــكل الدولــة الجديــدة ،ففيــا يســعى الــروس لبنــاء دولــة ســورية
جديــدة وقــوات نظاميــة قويــة تحــت حكــم الرئيــس األســد بســلطات وصالحيــات واســعة
متكِّنــه مــن صناعــة واتخــاذ القــرارات وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة مــع بنــاء قــوات
رديفــة تابعــة للجيــش الســوري مــن الفــرق العســكرية املواليــة للــروس يف ســوريا كقــوات
مغاويــر البحــر بقيــادة أميــن الجابــر ،ولــواء صقــور الصحــراء بقيــادة محمــد جابــر ،وقــوات
مقاتــي العشــائر بقيــادة تــريك البوحمــد ،وقــوات النمــر بقيــادة العميــد ســهيل الحســن،
ولذلــك طالــب بوتــن أثنــاء زيــارة الرئيــس األســد لروســيا يف مايــو  2018مبغــادرة كافــة
القــوات األجنبيــة مــن سوريا(،)51تســعى إيــران إىل بقــاء ســوريا ضعيفــة تابعــة غــر قــادرة
عــن الخــروج عــن العبــاءة اإليرانيــة ،عــى أن يكــون القــرار الســوري بيــد القــوات غــر
النظاميــة (امليليشــيات املواليــة إليــران) ال بيــد األســد ،مــع تهميــش قــوة الجيــش النظامــي،
يف استنســاخ لتجربــة حــزب اللــه يف لبنــان والحشــد الشــعبي يف العــراق ،مبــا ميكِّنهــا مــن
تحقيــق مرشوعاتهــا التوســعية وطموحاتهــا الدميوغرافيــة يف ســوريا.
 -4االفــراق حــول تقســيم املــوارد الســورية :يتســابق الطرفــان الــرويس واإليــراين للســيطرة
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عــى مناجــم الفوســفات الرشقيــة الضخمــة يف تدمــر وســط ســوريا التــي تقـ َّدر احتياطياتها
بـــ 1.8مليــار طن(،)52وحســب مديــر عــا ّم الرشكــة العامة للفوســفات واملناجم الســورية غســان
خليــل بلــغ حجــم إنتــاج الفوســفات يف ســوريا خــال  2018نحــو  200ألــف طــن شــهريًّا ،أي
بحــدود  2.4مليــون طــن ســنويًّا( ،)53والســيطرة عــى آبــار الغــاز الطبيعــي -تقــدر احتياطيــات
ســوريا مــن الغــاز  285مليــار مــر مكعــب بنســبة تقــدر بـــ  %0,15مــن إجــايل االحتياطــات
العامليــة مــن الغــاز( -)54وحقــول النفــط ،إذ تقــدر احتياطيــات النفــط الخــام بنحــو  2.5مليــار
برميــل خــال  2017بنســبة تقــدر بـــ 0,19مــن إجــايل االحتياطــات العامليــة من النفــط(.)55
وفيــا تــرى روســيا أحقيتهــا يف الســيطرة عــى املــوارد الســورية ملــا ق َّد َمتــه مــن أمثــان
ماديــة حالــت دون ســقوط األســد ،إذ وقَّ َعــت موســكو اتِّفاقيــة مــع الحكومــة الســورية مدتهــا
 50عا ًمــا الســتخراج الفوســفات الســوري عــى أن تكــون حصــة ســوريا فيهــا  %30وحصــة
روســيا  ،)56(%70تــرى إيــران أحقيتهــا يف الحصــول عــى مكاســب اقتصاديــة نظــر تكلفتهــا
املاديــة -حســب تقريــر الخارجيــة األمريك َّيــة يف  2018/10/19أنفقــت إيــران  16مليــار
دوالر عــى قواتهــا ووكالئهــا يف ســوريا والعــراق واليمــن( -)57والبرشيــة -يقــدر عــدد القتــى
اإليرانيــن يف ســوريا بـــ 2000قتيــل( -)58يف ســوريا ،يشــر إىل ذلــك ترصيحــات عديــدة،
منهــا ترصيــح أمــن مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام اإليــراين محســن رضــايئ« :نحــن
نتبــع تحقيــق مصالحنــا يف ســوريا والع ـراق» ،مضي ًفــا« :لــو أعطينــا دوال ًرا واحــدً ا ألي
أحــد فســنقبض مثنــه ونث ِّبــت أقدامنــا .علينــا أن نحــر اقتصاديًّــا أيضً ــا كــا نحــر
(.)59
عســكريًّا»
كذلــك تأكيــد املستشــار العســكري للمرشــد األعــى اللــواء يحيــى رحيــم صفــوي يف
« :2018/2/20مــن حقنــا أن نحصــل عــى نصيبنــا مــن ثــروات ســوريا ،نفطهــا ،غازهــا،
ثرواتهــا املعدنيــة» ،الفتًــا إىل أن الســوريني مســتع ّدون ألن يعيــدوا هــذه النفقــات مــن
النفــط والغــاز وخــام الفوســفات الســوري إليــران( ،)60وترصيــح رئيــس لجنــة األمــن القومــي
والسياســة الخارجيــة يف مجلــس الشــورى اإليــراين حشــمت فالحــت بيشــه يف  17ينايــر
 2019بــأن املســاعدات اإليرانيــة لســوريا هــي مــن قــوت الشــعب اإليــراين ،مطال ًبا بتســويتها
مــن خــال ال َعالقــات بــن البلديــن( ،)61وهــذه الترصيحــات تعــد مــن أبــرز األدلــة التــي
تدحــض املزاعــم اإليرانيــة بــأن التو ُّغــل اإليــراين يف ســوريا يــأيت للدفــاع عــن املراقــد
واملــزارات الشــيعية.
 -5االفــراق حــول عمليــات إعــادة اإلعــار :تتنافــس الدولتــان للســيطرة عــى نصيــب األســد
مــن عمليــة إعــادة االعــار -تبلــغ تكلفــة إعــادة إعــار ســوريا حســب الروايــة اإليرانيــة مــن
 300إىل  400مليــار دوالر( -)62لتعويــض الخســائر املاليــة التــي تكبدتهــا كل مــن الدولتــن
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يف أثنــاء الــراع الســوري .إيــران تنــاور للحصــول عــى النصيــب األكــر مــن عمليــات
إعــادة اإلعــار لاللتفــاف عــى العقوبــات األمريكيــة مــن ناحيــة ،والبقــاء طويــل األمــد
التوســعية مــن جهــة ثالثــة ،وحســب
يف ســوريا مــن ناحيــة ثانيــة ،وتنفيــذ بقيــة املخطَّطــات ُّ
الدكتــورة أريانــا طباطبــايئ الخبــرة يف الشــؤون اإليرانيــة يف معهــد رانــد لـ»هآرتــس» ،فإن
«اإليرانيــن لــن يخرجــوا مــن ســوريا خــال الســنوات القادمــة ،ألنهــم يخطِّطــون ل َج ْنــي
كثــر مــن األمــوال»(.)63
وهــذا يفــر رسعــة إرســال إيــران مســؤوليها إىل ســوريا لعقــد االتِّفاقيــات للبقــاء طويــل
األمــد يف ســوريا ،منهــا زيــارة مســاعد وزيــر الطــرق والتعمــر اإليــراين أمــر أمينــي إىل
دمشــق يف  13أغســطس  2018بغيــة التباحــث حــول مــروع مـ ّد خــط ســكة حديــد يربــط
إيــران وســوريا مبشــاركة عراقيــة( ،)64ومتابعــة تنفيــذ مذكــرة التفاهــم املوقَّعــة بــن ســوريا
وإيــران يف أثنــاء زيــارة وزيــر الطــرق والتعمــر اإليــراين عبــاس آخونــدي لدمشــق مايــو
 ،2018التــي مــن بنودهــا إعــداد دراســة جــدوى لتطويــر شــبكة امليــاه الســورية ،وإنشــاء
فضــا عــن التباحــث لتوقيــع حزمــة مــن االتِّفاقيــات يف
ً
محطــات كهربائيــة جديــدة،
مجــاالت الصناعــة واالتصــاالت واملرشوعــات االقتصاديــة الصغــرة والبنــى التحتيــة يف
ســوريا ( ،)65وتوقيــع الربنامــج التنفيــذي ملــروع محطــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة يف
محافظــة الالذقيــة بقــدرة  540ميغــاوات يف  ،2018/10/2واالتِّفــاق عــى تنفيــذ خــط غــاز
را لتغذيــة املــروع ،وقــد اتفــق الجانبــان عــى إعــادة تأهيــل إيــران
بطــول  70كيلومــ ً
()66
محطــة توليــد حلــب الحراريــة .
عــاوة عــى املشــاركة اإليران َّيــة الواســعة يف املعــرض الســوري الرابــع بعنــوان «عمرهــا»4-
إلعــادة إعــار ســوريا الــذي انعقــد خــال الفــرة  ،2018/10/6-2فقــد أوضــح املديــر العــا ّم
للمكتــب العــريب اإلفريقــي يف منظَّمــة تنميــة التجــارة اإليران َّيــة فــرزاد بيلــن ،أن املنظَّمــة
تســعى للحصــول عــى الحصــة الكــرى للــركات اإليرانيَّــة يف إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة
الســورية( ،)67وأكَّــد مديــر إدارة التصديــر يف رشكــة «بــارس واجــن» اإليران َّية محمــد میرزايئ
أن رشكتــه أجــرت محادثــات مــع ال ِّنظــام الســوري لتصديــر عربــات املــرو والقطــارات(.)68
كذلــك وقَّ َعــت إيــران ممثل ـ ًة بنائــب الرئيــس اإليــراين إســحاق جهانغــري ،وســوريا ممثل ـ ًة
ـج تنفيذيًّــا ،يف
برئيــس حكومتهــا عــاد خميــس ،نحــو  11اتِّفاقيــة ومذكــرة تفاهــم وبرنامـ ً
أثنــاء اجتامعــات الــدورة الرابعــة عــرة مــن أعــال اللجنــة العليــا الســورية-اإليرانية
املشــركة التــي ُعقــدت يف دمشــق بتاريــخ  28ينايــر  ،2019وتضمنــت أبــرز أوراق التعــاون
املوقَّعــة «اتِّفاقيــة التعــاون االقتصــادي االسـراتيجي طويــل األمــد» ،فضـ ًـا عــن  10وثائق
أخــرى يف املجــاالت االقتصاديــة والبنكيــة والتعليميــة والثقافيــة والبنــى التحتيــة والســكك
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الحديديــة والخدمــات واالســتثامر واإلســكان وتبــادل املعلومــات يف مجــال غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب( ،)69ويف  29ينايــر  2019أعلــن الجانبــان تأســيس «الغرفــة التجاريــة
اإليرانية-الســورية املشــركة»(.)70
 -6االفــراق حــول تقاســم مناطــق النفــوذ يف ســوريا املفيــدة :تتنافــس الدولتــان الروســية
واإليرانيــة عــى مــن يتحكــم يف مدينــة البوكــال الســورية ودمشــق وريفهــا عــى الســاحل
الســوري املتمثــل يف الالذقيــة وطرطــوس (املنافــذ البحريــة) ،فضـ ًـا عــن الــراع عــى
املنافــذ الحدوديــة والقواعــد الجويــة واملعابــر النهريــة التــي تربــط املناطــق التــي يســيطر
عليهــا نظــام األســد باملناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الدميقراطيــة يف ديــر
الــزور مثــل الجنينيــة الشــميطية بغــرب ديــر الــزور ومعابــر مــراط ومريعيــة والصالحيــة.
شـ َّكلَت مدينــة البوكــال الواقعــة عــى الحــدود العراقية-الســورية مرس ًحــا للــراع الــرويس-
اإليــراين ،فالــروس يدركــون املخطــط اإليراين الســاعي للســيطرة عــى املدينة بحكــم وقوعها
ضمــن الكوريــدور اإليــراين الــذي يربــط طهــران بــرق املتوســط ،لذلــك أرســلوا تعزيــزات
عســكرية مــن أجــل تقويــض الســيطرة اإليرانيــة عــى املدينــة وتعزيــز الوجــود الــرويس يف
البوكامل(.)71
وشـك ََّل الســاحل الســوري طرطــوس والالذقيــة املــرح الثــاين للــراع الرويس-اإليــراين ،إذ
أحكــم الــروس ســيطرتهم عــى كامــل الــرط البحــري الســوري ،ونقلــوا يف أغســطس 2018
قــوات بحريــة هــي الكــرى مــن نوعهــا باتجــاه الســاحل الســوري منذ تدخلت روســيا بشــكل
عســكري مبــارش يف الــراع الســوري عــام  ،)72(2015وذلــك بالتزامــن مــع توقيــع األســد
اتِّفاقيــة أمنيــة «اتِّفاقيــة التعــاون الدفاعــي والعســكري» بــن طهــران ودمشــق ،يف أثنــاء
زيــارة وزيــر الدفــاع اإليــراين أمــر حامتــي لســوريا يف  ،)73(2018/8/26يف حــن أنشــأت
إيــران عديـ ًدا مــن املــدارس الشــيعية مثــل «مجمــع الرســول األعظــم ،واملدرســة الجعفريــة»
باإلضافــة إىل عديــد مــن املعاهــد التــي تعلّــم اللغــة الفارســية بالالذقيــة وطرطــوس(.)74
وكانــت املنافــذ الحدوديــة املــرح الثالــث للــراع الرويس-اإليــراين ،إذ ســعت إيــران
للســيطرة عــى الحــدود العراقية-الســورية فحركــت قــوات الحشــد الشــعبي للســيطرة عليهــا،
وأحكمــت ســيطرتها عليهــا قبــل وصــول القــوات الســورية املواليــة لروســيا إليهــا ،وح َّركَــت
ميليشــياتها أيضً ــا نحــو الحــدود الســورية-اللبنانية لنقــل وتهريــب األســلحة لحــزب اللــه
اللبنــاين بغيــة تغيــر قواعــد اللعبــة لصالــح حــزب اللــه ضـ ّد إرسائيــل ،يف حــن اســتطاعت
روســيا الســيطرة عــى الحــدود األردنيــة الســورية بات ِّفاقــات مــع الواليــات املتحــدة ،كــا
نجحــت موســكو يف فــرض ســيطرتها عــى نقــاط حدوديــة مــع تركيــا لتبقــى بقيــة املناطــق
عــى الحــدود الرتكيــة معلَّقــة باتِّفاقيــات مبطنــة مــع الحكومــة الرتكيــة(.)75
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كذلــك فــرض الــروس ســيطرتهم عــى القواعــد الجويــة ،إذ كان مطــار الشــعريات بريــف
ول نقــاط الــراع الرويس-اإليــراين ،وقــد اســتطاع الــروس انتزاعه مــن اإليرانيني،
حــاة أُ َ
ثــم ســيطر الــروس أيضً ــا عــى مطــار كويريــس العســكري وقاعــدة منــغ الجويــة العســكرية
ومطــار  T-4العســكري ومطــار تدمــر الجــوي ،فضـ ًـا عــن مطــارات دمشــق وريفهــا ،وأهمها
مطــار املــزة والضمــر العســكريان ،يف حــن بقيــت إيــران تســيطر عــى مطــار ديــر الــزور
العســكري وبعــض التمركــزات داخــل املطــارات والقواعــد الجويــة والعســكرية الخاضعــة
لنفــوذ الــروس(.)76
زد عــى ذلــك االفــراق حــول الجنــوب الســوري بعــد إعــان األســد نيتــه اســتعادة الســيطرة
عــى الجنــوب ،إذ ّ
دق ناقــوس الخطــر يف إرسائيــل التــي تخــى عــودة النظــام مصحوبًــا
باملقاتلــن اإليرانيــن ،وتخــى روســيا انــدالع حــرب كارثيــة إرسائيلية-إيرانيــة يف ســوريا،
ـر مــا يُ َس ـ َّمى «الصفقــة الروســية-اإليرانية-اإلرسائيلية» يف أغســطس 2018
وهــو مــا يفـ ِّ
را مربَّ ًعــا مــن مرتفعــات
التــي تقــوم عــى إبعــاد امليليشــيات اإليرانيــة مســافة  85كيلوم ـ ً
الجــوالن الحدوديــة مــع إرسائيــل ،وأن تــؤول مســؤولية الســيطرة وحفــظ األمــن يف املناطــق
التــي تخــرج منهــا امليليشــيات اإليرانيــة إىل قــوات األســد ،مقابــل أن تتوقــف إرسائيــل عــن
اســتهداف املواقــع اإليرانيــة يف ســوريا( ،)77كــا نــر الــروس قــوات روســية يف أغســطس
 2018يف هضبــة الجــوالن عــى الحــدود بــن ســوريا والجــزء الــذي تحتلــه إرسائيــل مــن
الهضبــة(.)78
ولكــن ال يبــدو يف األفــق مــا يشــر اىل قبــول إيــران فكــرة االنســحاب عــن مناطــق
متوضعهــا يف الجنــوب الســوري ،بالنظــر إىل األمثــان املاديــة والبرشيــة التــي تكبدتهــا
إيــران يف ســوريا ،وهــو مــا يعنــي أن أي حديــث عــن خــروج امليليشــيات اإليرانيــة مــن
ســوريا يف املــدى القريــب أو املتوســط هــو خيــار انتحــار ســيايس ،ســيام وأن إيــران هــي
مــن ميلــك النفــوذ يف امليــدان عــى األرض ،عــى عكــس الــروس الذيــن اقتــر تد ُّخلهــم
عــى املجــال الجــوي ،وال وجــود للقــوات الروســية عــى األرض ،وعندمــا حــاول الــروس نــر
بعــض القــوات الروســية ب ِّريًّــا يف مناطــق وجــود امليليشــيات اإليرانيــة عــى الحدود الســورية
اللبنانيــة ،قوبلــت بــر ّد فعــل عنيــف غــر متوقَّعــة مــن امليليشــيات اإليرانيــة وحــزب اللــه
أجربهــم عــى الرتاجــع واالنســحاب(.)79
رابعــا :المتغيــرات الجديــدة علــى الســاحة الســورية وانعكاســاتها
ً

علــى التعــاون الروســي-اإليراني

شــهدت الســاحة الســورية منــذ اســرداد النظــام الســوري مدينــة حلــب مطلــع 2017
متغــرات عديــدة ألقــت بظاللهــا عــى التحالــف الرويس-اإليــراين يف ســوريا نحــو التباعــد
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وصــول إىل االشــتباك املســلَّح:
ً
الســيايس
 -1تحـ ُّوالت املعركــة عــى األرض لصالــح األســد :دخلــت األزمة يف ســوريا مراحلهــا النهائية
لصالــح نظــام الرئيــس بشــار األســد بتحــول ميــزان القــوى لصالحــه بعــد أن متكنــت قواتــة
املدعومــة جـ ًّوا بالطــران الــرويس وبـ ًّرا بامليليشــيات الشــيعية املواليــة إليــران مــن اســرداد
املحافظــات الســورية كافــة حتــى انتهــاء عــام  2018مــن الفصائــل املعارضــة والتنظيــات
اإلرهابيــة باســتثناء محافظــة إدلــب -التــي تحولــت إىل ســجن كبــر يجمــع كل أطيــاف
املعارضــة املعتدلــة وغــر املعتدلــة -وجــزء صغــر يف الجنــوب الســوري.
يف مــارس  2018كان النظــام يســيطر عــى  %47فقــط مــن ســوريا ،وصلــت إىل %90
يف ســبتمرب  2018حســب ترصيحــات الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن( ،)80بعــد ضــ ّم
محافظتَــي درعــا والقنيطــرة والغوطــة الرشقيــة ودومــا إىل مــا يُعــ َرف بســوريا املفيــدة
(دمشــق وريــف دمشــق وحمــص والالذقيــة وطرطــوس) ،وحســب خريطــة توزيــع الســيطرة
والنفــوذ املح َّدثــة وفــق املوقــع الســوري «بــادي» يف  ،2019/2/7يســيطر النظــام الســوري
عــى املناطــق املظلَّلــة باللــون األحمــر (انظــر الخريطــة رقــم.)2-
الخريطة رقم ()2
خريطة توزيع السيطرة والنفوذ يف سوريا فرباير 2019

املرجعhttps://bit.ly/2NWF2Al :

ارتبــط بذلــك واقــع ميــداين ســوري جديــد انتفــت فيــه نقــاط االلتقــاء الرويس-اإليــراين
يف ســوريا ،وذلــك بانتصــار األســد وتو ُّجهــه نحــو إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة وإعــادة
اإلعــار ،وإزالــة الخطــر الــذي دام ألكــر مــن ســبع ســنوات أمــام النظــام الســوري بتجميــع
ومحــارصة املعارضــة يف مــكان واحــد يف الشــال الســوري بعيــ ًدا عــن ســوريا املفيــدة
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واملناطــق الحيويــة للــروس واإليرانيــن ،والقضــاء عــى أكــر عــدد ممكــن مــن الجيــوب
اإلرهابيــة املنتــرة يف األرايض الســورية.
هــذا الواقــع الســوري الجديــد وضــع الدولتــن الروســية واإليرانيــة متواجهتــن يف مشــهد
هالمــي جديــد ينتظــر كالهــا فيــه الحصــول عــى النصيــب األكــر يف الكعكــة الســورية
نظــر مــا قدمــه مــن أمثــان للحفــاظ عــى النظــام الســوري طــوال ســبع ســنوات ماضيــة،
فالــروس يــرون أنهــم الالعــب األهــ ّم واألقــوى يف املعادلــة الســورية ،ولوالهــم لســقط
النظــام بعــد أيــام قليلــة مــن انــدالع األزمــة الســورية  ،2011أمــا اإليرانيــون فــرون أنهــم
العــب مه ـ ّم يف املشــهد الســوري بســيطرة ميليشــياتهم عــى الواقــع امليــداين ومبــا قدمــوه
مــن أمثــان ماديــة وبرشيــة باهظــة للحفــاظ عــى األســد ونظامــه.
 -2الرتقــب لتنفيــذ قــرار االنســحاب العســكري األمريــي مــن ســوريا :أعلــن الرئيــس
األمريــي دونالــد ترامــب يف الثامــن عــر مــن ديســمرب  2018قرا ًرا باالنســحاب العســكري
الكامــل للجنــود األمريكيــن مــن ســوريا ،البالــغ عددهــم  2000جنــدي خــال فــرة تــراوح
بــن  60و 90يو ًمــا بعــد نجــاح بــاده -عــى حــد قولــه -يف هزميــة داعــش(.)81
تســود حالــة مــن الجــدل داخــل الدوائــر الضيقــة لــإدارة األمريكيــة بعــد أن قـ ّدم كل مــن
وزيــر الدفــاع األمريــي جيمــس ماتيــس واملبعــوث األمريــي للتحالــف الــدويل ملحاربــة
داعــش بريــت ماكغــورك اســتقالته( )82اعرتاضً ــا عــى قــرارات االنســحابات العســكرية مــن
ســوريا وأفغانســتان ،وهــو مــا دفــع اإلدارة األمريكيــة نحــو إعــادة التفكــر والقبــول باإلبقــاء
عــى  400جنــدي يف ســوريا ( 200جنــدي سيشــاركون ضمــن القــوات املتعــددة الجنســيات
املزمــع تشــكيلها مــن  1500-800جنــدي للحفــاظ عــى املنطقــة اآلمنــة شــال رشق ســوريا
كحاجــز بــن القــوات الرتكيــة والقــوات الكرديــة املواليــة للواليــات املتحــدة لضــان عــدم
شــن هجــات عســكرية متبادلــة بــن الطرفــن ،والـ 200اآلخــرون تخطِّــط الواليــات املتحدة
لإلبقــاء عليهــم يف قاعــدة التنــف الحدوديــة)(.)83
ير ِّجــح مراقبــون أن قــرار االنســحاب األمريــي مــن ســوريا مــع اإلبقــاء عــى  200جنــدي
حتــا ســيكون لــه تبعــات عــى حســابات الالعبــن الــرويس واإليــراين الطامحــن إىل
ً
الحصــول عــى النصيــب األكــر يف املعادلــة الســورية الجديــدة ،وســيزيد تشــابك املصالــح
الروســية-اإليرانية ويؤ ِّجــج رصاعــات النفــوذ عــى مســاحات الفــراغ التــي ســيخلفها قــرار
االنســحاب ،إذ تتــوزَّع القواعــد األمريكيــة يف ســوريا يف مناطــق الشــال والشــال الرشقــي
والــرق الســوري الغنيــة بالنفــط والغــاز (انظــر الخريطــة رقــم ،)3-وأه ُّمها قاعــدة الرميالن
بالحســكة ،وقاعــدة الشــدادي الواقعــة بــن محافظتَــي الرقــة وديــر الــزور بالقــرب مــن نهر
الخابــور والحــدود العراقيــة الســورية ،مــا يُ ِ
كســبها أه ِّم َّيــة اســراتيجية خاصــة ،وقاعــدة
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عــن العــرب كوبــاين عــى الحــدود العراقية-الرتكيــة.

الخريطة رقم ()3

خارطة انتشار القوات االمريكية يف سوريا

املرجعhttps://bit.ly/2GGU2BU :

كذلــك هنــاك قاعدتــا تــل البيــدر واملربوكــة مبحافظــة الحســكة ،قــرب محافظتــي الرقــة
وديــر الــزور ،وتوجــد القــوات األمريكيــة أيضً ــا يف قاعــدة عســكرية مبدينــة تــل أبيــض
بالرقــة ،قــرب الحــدود الســورية-الرتكية ،وخــارج مناطــق ســيطرة القــوات الكرديــة بالشــال
الســوري دشَّ ــنت الواليــات املتحــدة قاعــدة عســكرية عنــد حقــل العمــر النفطــي باملياديــن
بديــر الــزور ،إىل جانــب قاعــدة التنــف ذات األه ِّم َّيــة االســراتيجية عنــد املثلــث الحــدودي
الســوري العراقــي األردين(.)84
ـب
بيــد أن أن قــرار االنســحاب األمريــي مــن ســوريا قــرار ســيايس مــن الطــراز األول يصـ ّ
يف اتجــاه تعميــق الــرخ وتفجــر الخالفــات بــن الالعبــن عــى الســاحة الســورية ال ســيام
الالعبــان الــرويس واإليــراين عنــد مســاعيهام ملــلء الفــراغ الــذي تركتــه الواليــات املتحــدة،
ومــن ثــم مزيــد مــن االســتنزاف املــادي والبــري لالعبــن كافــة ملــلء الفــراغ ،فتجــد
إيــران نفســها مضطـ َّرة إىل االنخــراط أكــر يف ســوريا مــا يكلفهــا أمثانًــا برشيــة وماديــة
إضافيــة ،وتجــد روســيا نفســها مضطــرة أمــام تحـ ُّركات إيرانيــة إىل اللجــوء إىل الرضبــات
االســتباقية لوقــف التمـ ُّدد اإليــراين ،مــا يكلِّفهــا إنفاقــات ماليــة كبــرة ،وتجــد تركيــا نفســها
مضطــ َّرة إىل الدخــول يف مواجهــة عســكرية مبــارشة مــع حــزب االتحــاد الدميقراطــي
الكــردي رشق الفــرات.
يتيــح هــذا املشــهد -الــذي مل يتحقــق بعــد -لســاح الجـ ّو اإلرسائيــي رشعيــة يف تنفيــذ مزيــد
مــن الرضبــات والغــارات الجويــة اإلرسائيليــة ضـ ّد متركــزات ومقــرات امليليشــيات اإليرانيــة
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يف ســوريا كورقــة ضغــط عســكرية مــررة إلخــراج امليليشــيات مــن ســوريا بتنســيق ُمس ـبَق
مــع الــروس الذيــن يشــاطرون اإلرسائيليــن رؤيتهــم يف تحجيــم النفــوذ اإليــراين يف ســوريا
ومنعهــم مــن إنشــاء قواعــد ومتركــزات جديــدة تع ِّمــق نفوذهــم وتتيــح لهــم أوراق ضغــط
جديــدة يف املعادلــة الســورية متكِّنهــم مــن قلــب ميــزان القــوى لصالحهــم عــى حســاب
بقيــة الالعبــن ،ويف املقدمــة الالعــب الــرويس.
 -3التحــول يف املوقــف الــرويس نحــو التنســيق مــع بقيــة أط ـراف األزمــة بعيــدً ا عــن
إيـران :لعبــت مواقــف القــوى اإلقليميــة والدوليــة املنافســة إليــران يف امللـ ّـف الســوري دو ًرا
مركزيًّــا يف تحديــد مســارات َعالقــات التنافــس أو التعــاون بــن الــروس واإليرانيــن يف
ســوريا ،فضـ ًـا عــن إدراك الــروس ذاتهــم تجــاوز إيــران وميليشــياتها املسـلَّحة حــدود الــدور
والنفــوذ املســموحة لهــا يف ســوريا عــى حســاب مصالحهــم ،زد عــى ذلــك أن موســكو لــن
ترغــب يف انــدالع أي حــروب يف ســوريا ألســباب تتعلــق مبصالحهــا االســراتيجية ،و َعالقاتها
املعقــدة مــع اإليرانيــن واإلرسائيليــن ،ومخاوفهــا مــن تَ َد ُّخــل الواليــات املتحــدة لصالــح
إرسائيــل يف الحــرب ،ومــن ثــم أدركــت روســيا رضورة تخفيــض الطموحــات اإليرانيــة،
ووضــع حـ ّد للشــهية اإليرانيــة املفتوحــة القتضــام مزيــد مــن مناطــق النفــوذ يف ســوريا(،)85
لذلــك غــرت القيــادة الروســية سياســتها الخارجيــة تجــاه بقيــة أطــراف األزمــة املعارضــن
للتم ـ ُّدد اإليــراين يف ســوريا :إرسائيــل وتركيــا والواليــات املتحــدة:
أ ) التنســيق الرويس-اإلرسائيــي :لعــب التنســيق الرويس-اإلرسائيــي دو ًرا مركزيًّــا يف
التباعــد الرويس-اإليــراين ،إذ تتوافــق الدولتــان الروســية واإلرسائيليــة عــى خطــورة التمـ ُّدد
اإليــراين يف ســوريا ورضورة تحجيــم النفــوذ اإليــراين ،فالــروس ينظــرون إىل زيــادة التم ُّدد
وتوســيع نطــاق النفــوذ اإليــراين يف ســوريا عــى أنــه عامــل تقويــض للمصالــح الروســية
الحل الســيايس
ذاتهــا ،ويعــوق جهودهــم للتســوية السياســية لألزمــة الســورية والوصــول إىل ّ
الــذي يُـ ِ
ـرض الجميــع بعــد  8ســنوات مــن الــراع( ،)86أمــا اإلرسائيليــون فينظــرون إىل
ـا تسـ ِّميه إرسائيــل «الخطــوط
زيــادة التمـ ُّدد اإليــراين عــى الحــدود اإلرسائيليــة تجــا ُوزًا لِـ َ
ـب يف صالــح سياســة التطويــق اإليرانيــة ض ـ ّد إرسائيــل عــى حدودهــا
الحمــراء» ،ويصـ ّ
الرشقيــة ،ويق ـ ِّرب الخطــر اإليــراين وتهديــده لألمــن القومــي اإلرسائيــي.
مل ميــر كثــر مــن الوقــت حتــى جــاء تأكيــد مــن موســكو ألمريــن :األول :عمــق التنســيق
الرويس-اإلرسائيــي يف ســوريا ،عــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرغي
ريابكــوف يف حــوار لــه مــع شــبكة يس إن إن األمريكيــة يــوم  24ينايــر  2019بقولــه:
«اإلرسائيليــون يعلمــون ذلــك ،واشــنطن تعلــم ذلــك ،اإليرانيــون أنفســهم يعلمــون ذلــك،
حتــى األتــراك والســوريون يعلمــون ذلــك :أمــن إرسائيــل هــو أولويــة لروســيا»(.)87
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والثــاين :عمــق التصـ ُّدع يف التحالــف الرويس-اإليــراين يف ســوريا بقــول ريابكــوف أيضً ــا:
«روســيا ليســت حليــف إيـران يف ســوريا» ،بــل يعمــل الطرفــان م ًعــا يف إطــار محادثــات
أســتانة حــول ســوريا» ،ويف الســياق ذاتــه كشــفت صحيفــة «نوفايــا» الروســية يف أحــدى
تقاريرهــا أن «روســيا وإيــران بدأتــا منافَس ـ ًة الحتــكار كامــل الــرق األوســط».
بدورهــا أعلنــت القيــادة اإلرسائيليــة عــى لســان وزيــر شــؤون املهاجريــن يــوآف غاالنــت
يــوم  26ينايــر  2019عــن نجــاح دبلومــايس إرسائيــي-رويس بشــأن قضيــة إخــراج
امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا بقولــه« :املرحلــة التــي كان ُينظَــر فيهــا إىل روســيا وإيران
وحــزب اللــه كحلفــاء قــد انتهــت ،وبــات إخـراج إيـران مــن ســوريا هد ًفــا مشــركًا لروســيا
وإرسائيــل»( .)88يــأيت ذلــك بعــد إعــان الجيــش االرسائيــي يف  2018/1/18إنهــاءه سلســلة
لقــاءات وتنســيقات مكثفــة مــع وفــد عســكري يض ـ ّم ضُ َّباطًــا كبــا ًرا مــن الجيــش الــرويس
حــول وضــع آليــة ت َ ُحــول دون احتــكاك الجيشــن الــرويس واإلرسائيــي يف ســوريا( ،)89كنتيجة
مبــارشة لعــدة لقــاءات مكثفــة أجراهــا نتنياهــو مــع الرئيــس بوتــن خــال عــام  2018لل َحـ ّد
مــن النفــوذ اإليــراين يف ســوريا.
وال ميكننــا تجاهــل مــا كشــفته تقاريــر اســتخباراتية مــن أن إطــاق ســاح الجـ ّو اإلرسائيــي،
يــوم  21ينايــر  ،2019عديــ ًدا مــن الصواريــخ املج َّنحــة والقنابــل املو َّجهــة ضــ ّد املقــرات
اإليرانيــة يف الجنــوب الســوري جــرى بتنســيق إرسائيــي ُمســبَق مــع الــروس ،وهــو مــا
وس بالتواطــؤ مــع إرسائيــل بتعطيلهــم منظومــة  S-300يف
ـر اتهــام اإليرانيــن ال ـ ُّر َ
يفـ ِّ
أثنــاء رضبــات ســاح الج ـ ّو اإلرسائيــي للتمركــزات اإليرانيــة يف الجنــوب الســوري حســب
ترصيحــات رئيــس لجنــة األمــن القومــي والساســة الخارجيــة يف مجلــس الشــورى اإليــراين
حشــمت فالحــت بيشــه لوكالــة إيرنــا اإليرانيــة(.)90
ب-التنســيق الرويس-الــريك :لعــب التنســيق الرويس-الــريك يف ســوريا عــى خلفيــة تســوية
أنقــرة وموســكو أزمــة إســقاط تركيــا إحــدى الطائــرات الروســية «ســوخوي »24-دو ًرا يف
التباعــد بــن الــروس واإليرانيــن يف ســوريا ،إذ انتفــت الحاجــة الروســية إىل إعطــاء
األولويــة لفــرض حالــة تــوازن عســكري يف ســوريا يعمــل لصالــح روســيا والقــوى الحليفــة
كــا كان الحــال قبــل أزمــة الســوخوي ،إذ كثفــت روســيا قبــل التســوية مــع تركيــا حضورهــا
العســكري يف ســوريا ،األمــر الــذي اســتلزم رضورة تفعيــل التعــاون العســكري الــرويس مــع
إيــران عــى أرض املعركــة يف ســوريا ،ومتكنــت روســيا مــن إقامــة منطقــة عازلــة روســية
بعــد قــرار موســكو نــر وتفعيــل منظومــة  S-300عــى األرايض الســورية( ،)91إضافــة إىل
تســيري موســكو طائــرات مقاتلــة ملواكبــة العمليــات الجويــة الروســية ،وكذلــك إدخــال دبابــات
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ومدرعــات إىل مياديــن القتــال يف ســوريا ،يف إشــارة إىل التصعيــد ضـ ّد تركيــا يف ســوريا.
بَ ْي ـ َد أن معالجــة أزمــة الســوخوي بــن أنقــرة وموســكو قل ََّصــت حجــم التعــاون العســكري
بــن الــروس واإليرانيــن ،وتَجـ َّـى ُع ْمــق التنســيق الرويس-الــريك يف امللـ ّـف الســوري يف
املشــاركة يف جــوالت محادثــات أســتانة الـــ 11ومباحثــات ســوتيش الروســية كطــرف ثالــث
را ٍع للمحادثــات مــع الــروس واإليرانيــن رغــم االعــراض اإليــراين عــى القبــول الــرويس
باملشــاركة الرتكيــة يف املحادثــات ،وتأكيــد الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان يف 29
ســبتمرب  2017أن تركيــا وروســيا عازمتــان عــى إيصــال التبــادل التجــاري بــن روســيا
وتركيــا إىل  100مليــار دوالر( ،)92وارتفــاع معــ َّدل التعــاون العســكري الرويس-الــريك يف
بتوصــل الرئيســن الــرويس بوتــن والــريك أردوغــان ،إىل اتِّفــاق يف  18ســبتمرب
ســوريا ُّ
 2018يقــي بإنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح يف محافظــة إدلــب ،لتج ُّنــب الحــرب(،)93
وتوقيــع تركيــا وروســيا يف  29ديســمرب  2018ات ِّفاقًــا بشــأن تنســيق العمليــات العســكرية يف
ســوريا للقضــاء عــى خطــر اإلرهــاب( ،)94عــى خلفيــة قــرار االنســحاب العســكري األمريــي
مــن ســوريا قبــل نهايــة عــام .2018
ج)التنســيق الرويس-األمريــي :رغــم االعــراض اإليــراين ق ِبلَــت روســيا انضــام مراقــب
أمريــي يف محادثــات أســتانة منــذ مجــيء الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب ُلسـ َّدة الحكــم
يف ينايــر  ،2017كــا تباطــأ معــ َّدل الرضبــات العســكرية األمريكيــة يف ســوريا بعــد
ـي القوتــن ال ُعظ َم َيــن الزعيمــن األمريــي دونالــد ترامــب
لقــاء القمــة الــذي جمــع رئيـ َ
والــرويس يف العاصمــة الفنلنديــة هلســنيك يف يوليــو  2018للتباحــث حــول عــدة قضايــا،
بينهــا امللـ ّـف الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة يف ســوريا ،إذ ش ـ َّنت الواليــات املتحــدة قبــل
قمــة هلســنيك خــال عــام  2018ثــاث رضبــات عســكرية ضـ ّد التمركــزات اإليرانيــة ،األوىل
يف فربايــر  ،)95(2018والثانيــة يف أبريــل  ،)96(2018والثالثــة يف يونيــو  ،)97(2018فرغــم أن
ال َعالقــات الروســية مــع الصــن واالتحــاد األورويب والهنــد هــي األكــر أه ِّم َّيــة مــن الناحيــة
االقتصاديــة فــإن الساســة الــروس ال يزالــون يق ِّيمــون قــوة بالدهــم عــى املســتوى الــدويل
مقابــل القــوة األمريكيــة.
َّ
المسلح
خامسا :روسيا وإيران بين التباعد السياسي واالشتباك
ً

رســمت املتغــرات الجديــدة عــى الســاحة الســورية مشــه ًدا سياس ـ ًّيا جدي ـ ًدا يباعــد بــن
الــروس واإليرانيــن إىل حــد االشــتباك املس ـلَّح ،عــى النحــو التــايل:
 -1التباعــد الســيايس الرويس-اإلي ـراين :مــا تَوقَّعــه املراقبــون مــن تباعــد رويس-إيــراين،
بــدأ يلــوح يف األفــق ،فبعــد أيــام قليلــة مــن إطالق ســاح الجـ ّو اإلرسائيــي صواريــخ مج َّنحة
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وقنابــل موجهــة ضــ ّد مقــ َّرات ومتركــزات فيلــق القــدس اإليــراين يف الجنــوب الســوري
يف  20ينايــر  ،2018اتهمــت الســلطات اإليرانيــة نظريتهــا الروســية يف  23ينايــر 2018
بالتواطــؤ مــع إرسائيــل مــن خــال تعطيــل منظومــة  ،S-300حســب ترصيحــات حشــمت
فالحــت( ،)98مضيفًــا« :لــو كانــت منظومــة  S-300تعمــل بشــكل صحيــح ملــا اســتطاعت
إرسائيــل تنفيــذ الهجــات بنجــاح عــى األرايض الســورية» ،وجــاء يف تقريــر لوكالــة
إيرنــا الرســمية يــوم  27ينايــر « :2018الــروس يُحبِطــون جهــود مــا يصفونــه باملقاومــة
للدفــاع عــن ســوريا ضــدّ الهجــات اإلرسائيليــة» ،وجــاء يف تقريــر إيــراين أن «روســيا
باعــت لســوريا منظومــة إس 300-فاســدة»( ،)99مــا مــن شــأنه إثــارة غضــب الــروس مــن
ـا ملثــل هــذه التقاريــر مــن تأثــر ســلبي عــى ســمعة املنظومــة القتاليــة وحجــم
اإليرانيــن لِـ َ
مبيعاتهــا وتســويقها عامل ًّيــا.
مل ينتظــر الــروس طويـ ًـا ليعلنــوا براءتهــم مــن اإليرانيــن ويُدلُــوا بترصيحــات مثَّلَــت صدمة
بــكل املقاييــس ،ليــس فقــط لإليرانيــن بــل للمحلِّلــن واملتابعــن ملســار ال َعالقــات الروســية-
اإليرانيــة منــذ انــدالع األزمــة الســورية عــام  ،2011فقــد أدىل ســرغي ريابكــوف بعــد يــوم
واحــد مــن ترصيحــات فالحــت بترصيحــات يف حــوار لــه مــع شــبكة يس إن إن األمريكيــة
يــوم  24ينايــر  2019يعلــن فيهــا تَح ُّفــظ بــاده عــى توصيــف مســتوى ال َعالقــات اإليرانيــة-
ـا إذا كانــت روســيا حلي ًفــا إليــران
الروســية بـ»التحالــف» يف معــرض ر ِّده عندمــا ُسـ ِئ َل عـ َّ
يف ســوريا« :لــن أســتخدم هــذا النــوع مــن الكلــات لوصــف أيــن ال َعالقــة الروســية مــع
نســتخف بــأي طريقــة بأه ِّم َّيــة التدابــر التــي مــن شــأنها
إيــران» ،مضيفًــا «نحــن ال
ّ
ـوي لدولــة إرسائيــل» ،مســتطر ًدا «اإلرسائيليــون يعلمــون ذلــك ،الواليــات
ضــان أمــن قـ ّ
املتحــدة تعلــم ذلــك ،أي شــخص آخــر مبــا يف ذلــك اإليرانيــون واألتـراك والحكومــة يف
دمشــق .هــذه واحــدة مــن أهـ ّـم أولويــات روســيا»(.)100
قبــل هــذه الترصيحــات التــي ف َّجــ َرت الخالفــات الروســية-اإليرانية وكشــفت عــن عمــق
التباعــد الســيايس الرويس-اإليــراين ،شــهد عــام  2018خالفــات متصاعــدة روســية-إيرانية
جــ َّراء االت ِّفــاق الرويس-اإلرسائيــي يف مايــو  2018عــى أن الحضــور العســكري الوحيــد
املســموح بــه فقــط عــى الحــدود الجنوبيــة لســوريا هــو حضــور الق ـ َّوات الســورية ،حســب
ترصيحــات وزيــر الخارجيــة الروســية ســرغي الفــروف( ،)101وزادت الخالفــات حــدة
مبطالبــة الرئيــس بوتــن يف مايــو  2018جميــع القــوات األجنبيــة مبغــادرة ســوريا بقولــة:
«مــن الــروري الســعي النســحاب كل القــوات األجنبيــة مــن ســوريا ،مبــا يف ذلــك
الروســية ،مبوافقــة دمشــق»(.)102
ورغــم وضــوح الرســالة الروســية شــديدة اللهجــة مــن قمــة النظــام الــرويس ،اســتبعدت
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إيــران وحــزب اللــه اللبنــاين نفســيهام مــن الرســالة الروســية ،وهــو مــا اســتدعى تفســر
املبعــوث الخــاص للرئيــس الــرويس لشــؤون التســوية يف ســوريا ألكســندر الفرنتييــف بــأن
املقصــود هــو جميــع القــوات األجنبيــة ،يف إشــارة إىل جميــع القــوات مبــا فيهــا القــوات
اإليرانيــة وقــوات حــزب اللــه ،باســتثناء قــوات بــاده واإلرسائيليــن( ،)103وهــو مــا تَرتَّــب
عليــه ر ّد فعــل إيــراين غاضــب ،وتأكيــد إيــراين أن قــوات إيــران وحــزب اللــه باقيــة يف
ســوريا ولــن تغادرهــا إال بطلــب رســمي مــن الحكومــة الســورية.
مل يجــد اإليرانيــون طري ًقــا ســوى االعــراف بوجــود رغبــة روســية حقيقيــة يف التخـ ِّـي عــن
إيــران يف ســوريا ،ومنهــا اعــراف النائــب بالربملــان بهــروز بنيــادي يف جلســة 2018/6/26
بــأن روســيا وســوريا تض ِّحيــان بإيــران يف ســوريا( )104بقولــه« :ليــس بعيــدً ا أن يض ِّحــي
األســد وبوتــن بنــا مــن أجــل مصالحهــم ونتنياهــو ودونالــد ترمــب» ،زد عــى ذلــك
مــا يُع ـ َرف بالصفقــة الروســية-اإليرانية-اإلرسائيلية يف أغســطس  2018إلبعــاد امليليشــيات
را مربَّ ًعــا مــن هضبــة الجــوالن( ،)105فضــاً عــن اتهامــات
اإليرانيــة مســافة  85كيلومــ ً
اإليرانيــن للــروس بســبب صمتهــم عــن الرضبــات اإلرسائيليــة املتواليــة للتمركــزات اإليرانية
يف ســوريا خــال عــام .2018
 -2املواجهــات العســكرية بــن القــوات الروســية واإليرانيــة :مل يقــرن التوتــر الســيايس
الرويس-اإليــراين باشــتباكات مسـلَّحة مثلــا اقرتن عــام  2019بتحـ ُّركات ميدانية وعســكرية
عكســت حالــة مــن الغليــان بــن الــروس واإليرانيــن يف ســوريا.
كشــفت مجلــة شــبيغل األملانيــة يــوم  27ينايــر  2019عــن اطّــاع مراســلها الخــاص مبنطقــة
الــرق األوســط الخبــر األملــاين كريســتوف رويــر عــى تســجيل ملحادثــة الســلكية مــن
الفرقــة الرابعــة الســورية-اإليرانية بقيــادة ماهــر األســد -املــوايل إليــران -شــقيق الرئيــس
بشــار األســد تُ ِفيــد بوقــوع مواجهــات مس ـلَّحة بينهــا وبــن الفرقــة الخامســة الســورية-
الروســية بقيــادة قائــد قــوات النمــر اللــواء ســهيل الحســن -املــوايل لروســيا -بتحريــك
الدبابــات وإطــاق قذائــف الهــاون وتبــادل النــران بالرشاشــات الثقيلــة يف منطقــة الغــاب
مبحافظــة حــاة يــوم  19ينايــر  ،2019عــى خلفيــة تقســيم مناطــق النفــوذ يف حــاة وســط
ســوريا ،مــا أســفر عــن عــدة ضحايــا تــراوح أعدادهــم بــن عــرات و 200شــخص.
ويبــدو أن روســيا تــدرك إدراكًا حقيق ًّيــا أن قامئــة املترضريــن مــن التو ُّغــل اإليــراين يف
ســوريا بــدأت يف االتســاع وامليــل إىل االشــتباك مــع اإليرانيــن بشــكل يَ ُحــول دون قــدرة
موســكو عــى الدفــاع عــن التو ُّغــل اإليــراين ،ال ســيام يف مواجهــة دول الجــوار الســوري
كإرسائيــل وتركيــا ،فضـ ًـا عــن أن انتشــار الحــرس الثــوري اإليــراين يف ســوريا بــات يشـكِّل
خطـ ًرا حقيقيًّــا عــى النفــوذ الــرويس يف ســوريا وعبئًــا متناميًــا عىل الــروس لجهة اســتخدام
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ســوريا كمنصــة للمعــارك العســكرية الخارجيــة الخاصــة باعتبــارات وحســابات اإليرانيــن،
وهــو مــا يتعــارض مــع الجهــود الروســية لتحقيــق التســوية السياســية يف ســوريا ،ويُظ ِهــر
موســكو يف موقــف الضعــف أمــام القــوى اإلقليميــة والدوليــة الفاعلــة يف األزمــة الســورية.
مستقبل؟
العالقات الروسية-اإليرانية في سوريا ..أي
ً
سادساَ :
َ

عنــد مقارنــة اإلطاريــن النظــري والعمــي للدراســة يتبــن أن «مســتوى التحالــف»
ال ينطبــق عــى مســتوى التعــاون الرويس-اإليــراين يف ســوريا كــا يــردد عديــد مــن
اإليرانيــن واملحللــن ،وهــو مــا يؤكِّــد منهجيــة رفــض ،بــل امتعــاض ريابكــوف لتوصيــف
مســتوى ال َعالقــات الروســية-اإليرانية بالتحالــف ،إذ إن مســتوى التحالــف -كــا ذكرنــا يف
الجــزء األول -هــو أعــى «مســتويات التعــاون» ،ولــه معايــره ورشوطــه التــي مل تتوافــر
يف «مســتوى التعــاون» بــن روســيا وإيــران ،بالنظــر إىل :اختــاف املنطلقــات الروســية
اإليرانيــة تجــاه ســوريا ،وتبايــن األهــداف واأله ِّم َّيــة ســوريًّا يف االســراتيجيتني الروســية
واإليرانيــة ،وتعــارض األدوات واملصالــح الروســية-اإليرانية يف ســوريا ،وانــدالع التصدعــات
والتشــققات الروســية اإليرانيــة يف ســوريا تجــاه ملفــات عديــدة ،وبلــوغ التباعــد الســيايس
الرويس-اإليــراين يف ســوريا حــ ّد االشــتباك املســلَّح.
التوصيــف األقــرب لـ»مســتوى التعــاون» الرويس-اإليراين يف ســوريا هو مســتوى «التشــاور
والتنســيق» ،ويســميه البعــض بتقــارب الــرورة ،ألن التنافــس والندِّ يــة -كــا اتضــح مــن
الخالفــات البينيــة -أقــرب إىل وصــف ال َعالقــات الروســية-اإليرانية مــن وصــف التحالــف.
صحيــح أن الطرفــن التقيــا يف امللـ ّـف الســوري لتحقيــق هــدف تكتيــي مرحــي -املصالــح
املشــركة -كجــر نحــو تحقيــق الهــدف االســراتيجي املتمثــل يف الحصــول عــى النصيــب
األكــر ضمــن أي ترتيبــات مســتقبلية بشــأن املعادلــة الســورية الجديــدة ومنظومــة األمــن
اإلقليمــي برمتهــا ،بيــد أن هــذا املســتوى مــن التعــاون ضعيــف ومؤقَّــت ،يســبق ليــس فقــط
مســتوى التحالــف ،بــل أيضً ــا مســتوى التفاهــم ،بحكــم التقــاء املصالــح الروســية-اإليرانية
مؤقَّتًــا ،ويفــر هــذا تنامــي التصدعــات وتف ُّجــر الخالفــات إىل ح ـ ّد االشــتباك املس ـلَّح.
رغــم أن روســيا هــي الفاعــل الرئيــي واألقــوى يف املعادلــة الســورية ،فــإن خــروج
امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا أمــر بالــغ التعقيــد والصعوبــة م ًعــا دون توجيــه رضبــات
عســكرية قويــة إىل املقــرات والتمركــزات كافــة التابعــة للقــوات غــر النظاميــة اإليرانيــة
يف ســوريا (امليليشــيات اإليرانيــة) كتنظيــات إرهابيــة ينطبــق عليهــا مفاهيــم ومعايــر
التنظيــات اإلرهابيــة حســب آراء عديــد مــن املحلِّلــن والخــراء االســراتيجيني ،وهــو مــا
يصعــب تحقيقــه بالنظــر إىل:
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•االنتشــار الجغــرايف الواســع ملقاتــي امليليشــيات يف عمــوم ســوريا ،إذ يُقَــ َّدر عددهــم
بعــرة آالف مقاتــل( ،)106يف حــن ق ـ َّد َرت إرسائيــل عددهــم بـــ 20أل ًفــا حســب إحصائيــة
ين مــا بــن جنــدي ومستشــار ،ونحــو 7500
للجيــش اإلرسائيــي ،مــن بينهــم نحــو  2000إيــرا ّ
عنــر مــن حــزب اللــه(.)107
•الحســابات واالعتبــارات الروســية يف ســوريا ضمــن تب ِّنيهــا اســراتيجية التســوية السياســية
لألزمــة الســورية ،فضـ ًـا عــن االجتيــاج الــرويس للورقــة اإليرانيــة لحاميــة املصالــح الروســية
عــى املديــن املتوســط والقصــر.
•االحتيــاج الســوري إىل امليلشــيات اإليرانيــة لتثبيــت أركان النظــام مــن جهــة ،والحفــاظ
ر َّدة مــن داعــش والفصائــل املعارضــة مــن جهــة ثانيــة،
عــى مكتســباته ومناطــق نفــوذه املسـ َ
وردع املعارضــن مســتق َب ًل مــن التفكــر يف إعــادة إشــعال الحــرب األهليــة مــن جهــة ثالثــة،
ـر منــح ال ِّنظــام الســوري -حســب مــا كشــفته صحيفــة جريوزاليــم بوســت يف
وهــو مــا يفـ ِّ
()108
ين ،
نوفمــر « -2018حـ ّـق املواطنــة» ملقاتــي حــزب اللــه اللبنــاين والحرس الثــوري اإليــرا ّ
وترصيــح األســد قبــل  3ســنوات بــأن «الوطــن ليــس ملــن يســكن فيــه أو يحمــل جنســيته
وجــواز ســفره ،بــل ملــن يدافــع عنــه ويحميــه»(.)109
• األمثــان املاديــة والبرشيــة التــي ق َّد َمتهــا إيــران يف ســوريا وتنتظــر بفــارغ صربهــا
َج ْنــي مثارهــا يف وقــت تحتــاج فيــه إىل تعظيــم دخولهــا مــن االســتثامرات لتخفيــف وطــأة
العقوبــات األمريكيــة مــن خــال الحصــول عــى النصيــب األكــر يف مرحلــة إعــادة البنــاء
واإلعــار ،فضـ ًـا عــن وجــود بيئــة ســورية مواتيــة للتمـ ُّدد اإليــراين جـ َّراء اضمحــال الجيش
الســوري ،إمــا بســبب كــرة عــدد القتــى يف املعــارك وإمــا بســبب الفــرار أو االنشــقاق مــن
الجيــش ،وعــدم وجــود قــوات روســية ب ِّريــة يف ســوريا بديـ ًـا مــن القــوات اإليرانيــة ،وقــرار
االنســحاب العســكري األمريــي مــن ســوريا.
مــن ث َ ـ َّم وضــوء تفاعــات ال َعالقــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا وأمنــاط إدارة كل مــن
الدولتــن الروســية واإليرانيــة َعالقاتهــا وتعاطيهــا مــع بقيــة القــوى اإلقليميــة والدوليــة يف
األزمــة الســورية ونتائــج الدراســة ،ميكــن تحديــد ثالثــة ســيناريوهات تنتظــر ال َعالقــات
الروســية-اإليرانية يف ســوريا:
األول -التفاهــم حــول الخالفــات :يعنــي هــذا الســيناريو أن يتفاهــم الطرفــان حــول
خالفاتهــا لصالــح اســتمرارية التعــاون يف ســوريا عــى ضــوء عــدة دالئــل ،منهــا أن الــروس
ال يزالــون يتمســكون بالورقــة اإليرانيــة ممثَّلــة بامليليشــيات اإليرانيــة عــى املــدى القصــر
يف ســوريا الجديــدة لحاميــة املصالــح ومناطــق النفــوذ املســرَ َّدة مــن فصائــل املعارضــة
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والتنظيــات اإلرهابيــة ،وتثبيــت أركان النظــام ،وردع املعارضــن مســتق َب ًل مــن التفكــر يف
إعــادة إشــعال الحــرب األهليــة مــن جديــد.
ويعـ ِّزز إمكانيــة تنحيــة الــروس واإليرانيــن خالفاتهــم عــى املــدى املنظــور تطابــق اإلدراك
االســراتيجي الرويس-اإليــراين املتبــادل لحجــم املخاطــر الدوليــة يف فــرة مــا بعــد الحــرب
البــاردة وشــكل النظــام الــدويل ،إذ تنشــد الدولتــان نظا ًمــا دول ًّيــا مغايـ ًرا متعــدد األقطــاب،
مبــا يــؤ ِّدي إىل تقليــص وتقويــض الهيمنــة األمريكيــة يف منطقــة الــرق األوســط ودوليًّــا،
وكــر سياســة التطويــق األمريكيــة لروســيا يف أوروبــا الرشقيــة وأوكرانيــا والبلقــان ،وإليران
يف الــرق األوســط ،ورغبــة موســكو يف الحفــاظ عــى حليــف إقليمــي بــوزن إيــران لحفــظ
التــوازن يف ميــزان القــوى اإلقليميــة يف مواجهــة النفــوذ األمرييك-اإلرسائيــي يف املنطقــة،
ظــل العقوبــات
ورغبــة إيــران يف االحتفــاظ بحليــف دويل بــوزن روســيا ال ســيام يف ّ
والضغــوط األمريكيــة التــي تتعــرض لهــا إيــران بعــد االنســحاب األمريــي مــن االتِّفــاق
النــووي.
أضــف إىل ذلــك قضايــا التعــاون يف مجــاالت الطاقــة والســاح ،فإيــران ســوق رئيســية
للســاح الــرويس مبــا ينعكــس إيجابًــا عــى االقتصــاد الــرويس ،وحاجــة الدولتــن إىل
التحكــم يف الحركــة العامليــة لتوزيــع الغــاز مســتقبَ ًل بحكــم ســيطرتهام عــى ثالثــة أربــاع
احتياطاتــه العامليــة.
وال ميكننــا تجاهــل أثــر التقــارب الجغــرايف بــن الدولتــن املطلَّتــن عــى بحــر قزويــن يف
تعزيــز التعــاون املشــرك واالســتقرار يف عــدد مــن القضايــا يف منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطي ،وكذلــك فالدولتــان عضــوان يف منظمــة التعــاون االقتصــادي ملنطقــة بحــر
قزويــن ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي تضـ ّم روســيا والصــن وكازاخســتان وقرغيزســتان
وطاجيكســتان وأوزبكســتان كأعضــاء ،وتشــارك إيــران يف اجتامعاتهــا كمراقــب ،وت ُ َعــ ّد
املنظمــة منت ـ ًدى للتنســيق والتعــاون األمنــي بــن إيــران وروســيا حــول عــدد مــن القضايــا
الثنائيــة.
الثــاين -اســتمرارية تأرجــح ال َعالقــة بــن التعــاون والتنافــس :يفيــد هــذا الســيناريو
باســتمرارية تأرجــح ال َعالقــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا ،وذلــك عــى ضــوء عــدم
انتفــاء الخطــر بشــكل تــام ،فــا تــزال قضيــة إدلــب عالقــة ،وال يــزال يف الجنــوب الســوري
بعــض جيــوب املعارضــة ،ويف بعــض املحافظــات الســورية جيــوب للتنظيــات اإلرهابيــة ،وال
تــزال تركيــا تســيطر عــى مــدن يف الشــال الســوري ،وهــو مــا قــد يفــرض عــى الدولتــن
رضورة التنســيق والتشــاور إلزاحــة األخطــار املتبقيــة يف ســوريا .هــذا مــن ناحيــة .ومــن
ناحيــة أخــرى قــد تفــرض الشــهية اإليرانيــة املفتوحــة القتضــام مزيــد مــن النفــوذ مقابــل
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التو ُّجــس الــرويس مــن انــدالع حــرب إرسائيلية-إيرانيــة عــى األرايض الســورية ،وااللتقــاء
الرويس-اإلرسائيــي ضـ ّد امليليشــيات اإليرانيــة يف ســوريا ،اســتمرارية التنافــس بــن الــروس
واإليرانيــن.
الثالــث -التصعيــد إىل مســتوى الن ـزاع :وهــو الســيناريو املر َّجــح ،ودالئــل هــذا الســيناريو
متعــددة ،منهــا مــا يتعلــق بتبايــن املنطلقــات واألهــداف واألدوات واملصالــح (رفــض موســكو
مرشوعــات الغــاز اإليرانيــة نحــو أوروبــا عــر ســوريا) اإليرانيــة والروســية تجــاه ســوريا،
وانتفــاء املصالح الروســية-اإليرانية املشــركة يف ســوريا باســتمرارية األســد وتحـ ُّوالت املعركة
عــى األرض وتجميــع املعارضــة يف تج ُّمــع جغــرايف واحــد أشــبه بســجن كبــر ،والقضــاء
عــى غالبيــة الجيــوب اإلرهابيــة ،لذلــك مل ت ُعــد روســيا بحاجــة إىل الوجــود اإليــراين الكثيــف
يف ســوريا ،ألنــه ت َسـبَّب يف إزعــاج القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،ال ســيام إرسائيــل والواليــات
املتحــدة اللتــن اســتهدفت طائراتهــا متركــزات امليليشــيات اإليرانيــة عــى مــرأى ومســمع
الــروس ،فمــن غــر املنطقــي أبـ ًدا تصـ ُّور تجـ ُّرؤ اإلرسائيليني عــى اخــراق األجواء الســورية
ورضب املقــرات اإليرانيــة يف ســوريا دون علــم ُمسـبَق مــن الــروس ،مبــا يعنــي أن الوجــود
الــرويس يف ســوريا يأخــذ بعــن االعتبــار األمــن القومــي اإلرسائيــي يف االعتبــار ،وأن
مقــرات امليليشــيات اإليرانيــة وشــاحنات تهريــب الســاح لحــزب اللــه اللبنــاين ســتكون ضمن
دائــرة االســتهداف العســكري اإلرسائيــي باســتمرار ،مبــا يعنــي بــدوره زيــادة االفــراق بــن
روســيا وإيــران ،بخاصــة إذا مــا ربطنــا ذلــك مبــا ســيخلِّفه االنســحاب األمريــي مــن ســوريا
مــن «ســاحة فـراغ» تســعى الدولتــان مللئــه.
االســراتيجية اإليرانيــة للبقــاء طويــل األمــد يف ســوريا تتعــارض مــع املصالــح الروســية يف
ر َّدة مــن داعــش
ســوريا ،إذ تســهر إيــران عــى إعــادة تَ وضُ ــع امليليشــيات يف املناطــق املسـ َ
والفصائــل املعارضــة مبــا يضمــن لهــا تأمــن نطــاق نفوذهــا ،وبســط النفــوذ عــى مناطــق
فضــا عــن التزاحــم للحصــول عــى نصيــب األســد مــن
ً
جديــدة كمناطــق الفوســفات،
عمليــات إعــادة اإلعــار ،والتغيــر الدميوغــرايف كخيــار اســراتيجي إليــران يف ســوريا،
وتوقيــع االت ِّفاقــات االقتصاديــة واألمنيــة مــع النظــام الســوري كخيــار اســراتيجي لــي
يكــون لهــا مــن خــال ميليشــياتها كلمــة يف إعــادة هيكلــة املؤسســات الســيادية واألمنيــة.
أضــف إىل مــا تقــدم غلبــة النمــط الرصاعــي تاريخيًّــا عــى ال َعالقــات اإليرانية-الروســية،
فــا ينــى اإليرانيــون مثـ ًـا قضــم الــروس أجــزاء مــن األرايض اإليرانيــة يف أثنــاء فــرة
الدولــة القاجاريــة بــن  1813و ،1828واحتــال ٍ
أراض إيرانيــة يف أثنــاء الحــرب العامليــة
الثانيــة قبــل أن ينســحبوا منهــا الح ًقــا ،واملوقــف الــرويس املســاند للعــراق عســكريًّا يف أثنــاء
الحــرب العراقية-اإليرانيــة ،والدعــم الــرويس للحــركات االنفصاليــة يف إقلي َمــي كردســتان
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وأذربيجــان اإليرانيــن ،وال ينــى الــروس دعــم اإليرانيــن للجمهوريــات اإلســامية التــي
اســتقلت عــن االتحــاد الســوفييتي الســابق.
وقــد يســأل ســائل :مــاذا عــن مرحلــة التعــاون الرويس-اإليــراين بتوقيــع الدولتــن ات ِّفاقيــة
 1992لبنــاء مفاعــل بوشــهر النــووي وتأكيــد موســكو حـ ّـق إيــران يف بنــاء برنامــج نــووي
ســلمي؟ واإلجابــة أن ذلــك مل يـ ِ
ـأت انطالقًــا مــن رغبــة روســية يف بنــاء َعالقــات تعــاون مــع
إيــران ،بــل فرضتــه طبيعــة وظــروف التط ـ ُّورات الدوليــة بعــد ســقوط االتحــاد الســوفييتي
الســابق وتحـ ُّول النظــام الــدويل إىل نظــام أحــادي القطبيــة بقيــادة أمريكيــة ،بدليــل قَ ُبــول
الــروس بفــرض عقوبــات دوليــة عــى إيــران لردعهــا عــن تطويــر قدراتهــا النوويــة انتهــت
بتوقيــع االت ِّفــاق النــووي  ،2015ثــم التزامهــم العقوبــات األمريكيــة التــي فُرضــت عــى
إيــران يف الرابــع مــن نوفمــر  2018بعــد إعــان إدارة ترامــب االنســحاب مــن االت ِّفــاق
النــووي ،واقــراح الــروس عــى إدارة ترامــب يف  22نوفمــر  2018تخفيــف العقوبــات عــى
إيــران مقابــل خــروج امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا(.)110
الخالصة:

ميكــن القــول إن التفاعــات الروســية-اإليرانية عــى األرايض الســورية مل تكشــف فقــط عن
هشاشــة ال َعالقــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا ،بــل وكشــفت أن مســتوى التعــاون الحقيقي
بــن الــروس واإليرانيــن هــو «التشــاور والتنســيق» ،ال كــا يــر ِّدد اإليرانيــون الذيــن ملــؤوا
العالَــم ضجيج ًيــا بأنهــم حلفــاء للــروس يف ســوريا ،كــا كشــفت عــن زيــف املزاعــم اإليرانيــة
بــأن ال َعالقــات مــع الحليــف الــرويس عــى مــا يــرام ،فاالســتحقاق باالنفصــال يقــرب يف
ســوريا ،ليــس فقــط بانتفــاء املصالــح املشــركة ووقــوف الطرفــن وج ًهــا لوجــه أمــام مســألة
حســاب تقســيم املغانــم واملكاســب ،إذ يق ـ ّدر كل طــرف نصيبــه حســب قدراتــه وإمكانياتــه
وثقلــه اإلقليمــي والــدويل ،ومــن ثــم تــدرك إيــران خســارتها الشــديدة يف هــذه الحســبة
عــى مــا ق َّد َمتــه مــن أمثــان ماديــة وبرشيــة ،ومــن هنــا يكــون التباعــد إىل حـ ّد االشــتباك
املس ـلَّح ،بــل وبإعــان الــروس رســم ًّيا براءتهــم مــن اإليرانيــن ،وتشــكيك اإليرانيــن يف
املنظومــة العســكرية الروســية  S-300وكفاءتهــا ،مــا أزعــج الــروس عــى مســتقبل مبيعاتهــم
مــن منظومتهــم القتاليــة التــي ير ِّوجــون لهــا يف أســواق الســاح الدوليــة.
ال يعنــي ذلــك وقــوف إيــران موقــف املتفــرج يف ســوريا عــى توزيــع املكاســب واملغانــم،
بــل ســتدافع عــن نفوذهــا ومصالحهــا ومــا تَح َّملَتــه مــن أمثــان ماديــة وبرشيــة تنتظــر َج ْنــي
مثــاره يف وقــت عصيــب متـ ّر بــه ،و ِمن ث َـ َّم فاملســألة بالنســبة إىل إيــران محســومة ،وعنوانها
عــدم الخــروج مــن ســوريا رغــم الرضبــات اإلرسائيليــة املتكــررة والتقاعــس الــرويس لصالــح
رصت قبــل ذلــك يف العــراق ،ويف لبنــان ،وتحــاول يف اليمــن لــوال دور
اإلرسائيليــن ،كــا أ َّ

32

التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن ،وهــو مــا يــؤ ِّدي بــدوره إىل احتــدام النــزاع
مــع الــروس إذا مــا اســتمرت إيــران يف تجــاوز حدودهــا مــع الــروس وخطــوط إرسائيــل
الحمــراء ،مــا قــد يســفر عــن نــزاع رويس-إيــراين منتظَــر عــى األرايض الســورية .ولكــن
التســاؤل الــذي ســتجيب عنــه األشــهر القليلــة القادمــة :أيــن ســيقف الرئيــس بشــار األســد
يف النـزاع الرويس-اإليـراين املنتظــر ،هــل لصالــح اإليرانيــن أم لصالــح الــروس؟
ختا ًمــا ،ميكــن االســتفادة مــن التباعــد الســيايس بــن روســيا وإيــران يف تكثيــف الجهــود
الخليجيــة لجهــة تحقيــق األمــن اإلقليمــي بتحجيــم النفــوذ اإليــراين والنشــاطات اإليرانيــة
اإلقليميــة مــن خــال تعزيــز وتعميــق الرشاكــة الخليجية-الروســية طويلــة األمــد ،عــى أن ال
ت ُختــزل يف الجانــب العســكري مبجـ َّرد رشاء األســلحة واملنظومــات القتاليــة الروســية أو ضـ ّخ
االســتثامرات يف روســيا ،بــل مــن خــال تدشــن «شــبكة مصالــح» عــى نحــو يصعــب معــه
التحلُّــل منهــا ويجعــل الــروس يضعــون يف اعتبارهــم املصالــح الخليجيــة إذا مــا اســتم َّرت
َعالقاتهــم مــع إيــران بخاصــة يف مــا يتعلــق مببيعــات الســاح الروســية إليــران ،التــي تؤثــر
ـا عــى ميــزان القــوى اإلقليمــي لغــر صالــح دول الخليــج ،و ِمــن ث َ ـ َّم رضورة تعزيــز
حتـ ً
يل العهــد الســعودي لروســيا يف مايــو  ،2017واســتغالل
الزيــارات املتبادلــة بحجــم زيــارة و ّ
الظــرف اإلقليمــي والــدويل يف خلــق مــا يســمى «البيئــة املع َّقــدة» بجعــل البيئتــن اإلقليميــة
والدوليــة أكــر تعقيـ ًدا بشــبكة مصالــح إقليميــة ودوليــة ال ميكــن االنفــكاك عنهــا مبــا يحفــظ
املصالــح االســراتيجية لــدول الخليــج العــريب ضمــن اســراتيجية وقائيــة واســتباقية تكــون
فيهــا دول الخليــج العــريب ومصالحهــا ضمــن أي ترتيبــات متوقعــة بــن القــوى اإلقليميــة
والدوليــة.
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