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تَُعــد األزمــة الســورية الدائــرة رحاهــا يف ســوريا منــذ عــام 2011 مــن أعقــد األزمــات يف 
ــد شــبكة َعالقاتهــم،  د أطرافهــا اإلقليميــة والدوليــة، وتعقُّ التاريــخ الحديــث واملعــارص، بتعــدُّ
رَت  وافــراق أجنداتهــم، وتبايــن أدواتهــم، وتعاظــم تدخالتهــم، ومبــا خلََّفتــه مــن كــوارث تَفجَّ
معهــا املؤسســات وُدّمــرت معهــا املنــازل واملــدارس واملستشــفيات، ومبــا صنعتــه مــن مــآٍس 
إنســانية مبقتــل أكــر مــن نصــف مليــون شــخص، وتريــد نحــو اثنــى عــر مليونـًـا آخريــن 
ــوق اإلنســان،  ــة ســبتمرب 2018 حســب املرصــد الســوري لحق ــازح والجــئ بنهاي ــن ن ــا ب م
يبــدو أنهــم ليســوا ضمــن دائــرة اهتامــات وأولويــات الرئيــس الســوري بشــار األســد كــا 
ــة اللجــوء إىل  ــه بإمكاني ــوَّح خالل ــه الــذي ألقــاه يف 2019/2/17، والــذي ل تبــن يف خطاب
الحــّل العســكري لحســم قضيــة إدلــب بإشــارته إىل انســداد املســار الســيايس لتســوية األزمــة 

واســرداد إدلــب.

ــاحة  ــى الس ــدة ع ــرات جدي ــور متغ ــة ظه ــى خلفي ــة ع ــا النهائي ــة مراحله ــول األزم بدخ
ــكاد يكــون حاســًا  ــزان القــوة بشــكل ي ل مي ــدُّ الســورية بتحــوالت املعركــة عــى األرض وتب
ة التباينــات الروســية-اإليرانية بانتفــاء املصالــح البينيــة  لصالــح نظــام األســد، واتســاع ُهــوَّ
املشــركة، وقــرار االنســحاب العســكري األمريــي مــن ســوريا، وتنامــي التنســيق الــرويس 
مــع القــوى املؤثــرة يف األزمــة الســورية بعيــًدا عــن إيــران، ال ســيا التنســيق مــع تــّل أبيــب 
وأنقــرة وواشــنطن، تشــكلت مالمــح مشــهد ســوري جديــد عنوانــه »التباينــات حــول توزيــع 
املغانــم واملكاســب« بــن القــوى املتصارعــة عــى ســوريا ويف سوريــا، ال ســيا بــن أبــرز 

حلفــاء النظــام الســوري: روســيا وإيــران.

بانتفــاء املصالــح املشــركة الروســية-اإليرانية يف ســوريا تفجــرت الخالفــات ودخلــت 
ــدالع املواجهــات  ــة التباعــد الســيايس بان ــدة تجــاوزت مرحل ــة جدي ــن مرحل الَعالقــات براث
ــة  ــب رواي ــوريا حس ــيا يف س ــة لروس ــرى موالي ــران وأخ ــة إلي ــوات موالي ــن ق ــلَّحة ب املس
ــات الروســية- ــاب التســاؤالت حــول مســتوى الَعالق ــح ب ــا فت ــة، وهــو م ديرشــبيغل األملاني

اإليرانيــة الحقيقــي يف الســاحة الســورية قبــل اتســاع هــوة التباينــات، فهــل كان مســتوى 
ــف  ــن التحال ــتوى أدىن م ــه مس ــروس، أم إن ــض ال ــون ويرف ــرّدد اإليراني ــا ي ــف ك تحال
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 تحليــالت عديــدة؟ وهــل 
ــا عــى االنســحاب  ــران مــن أجــل حمله ــك الــروس أدوات وأوراق الضغــط عــى إي ميتل

مــن ســوريا؟ 
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تســتدعي اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت تحديــد مســتويات التعــاون الــدويل يف الَعالقــات 
ــات  ــاًء عــى معطي ــراين بن ــي الرويس-اإلي ــاون الحقيق ــتوى التع ــد مس ــة تحدي ــة بغي الدولي
يَّــة ســوريا يف االســراتيجيتن الروســية واإليرانيــة وتحديــد  الدراســة، ثــم تحليــل ثقــل وأهمِّ
نقــاط االلتقاء/االفــراق الرويس-اإليــراين يف ســوريا، ثــم املتغــرات الجديــدة التــي فجــرت 
الخالفــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا، وذلــك الســتراف مســتقبل الَعالقــات الروســية-

اإليرانيــة يف ســوريا بعــد دخــول ســوريا مراحلهــا النهائيــة بســيطرة األســد عــى األوضــاع 
يف ســوريا.

أوًل: إطار نظري لمستوى التعاون الروسي-اإليراني في سوريا
يتطلــب الرفــض الــرويس عــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة ســرغي ريابكــوف يف الرابــع 
ــة  ــات الروســية اإليراني ــاون« يف الَعالق ــوغ »مســتوى التع ــر 2019 بل ــن مــن يناي والعري
»مســتوى التحالــف« تأطــرًا نظريًّــا ملســتويات التعــاون يف الَعالقــات الدوليــة ومعايــر كل 
مســتوى وحــدوده ورشوطــه وعوامــل انهيــاره بالركيــز عــى مســتوى التحالف بن مســتويات 
ــيا  ــن روس ــي ب ــاون الحقيق ــتوى التع ــد مس ــدف تحدي ــة، به ــات الدولي ــاون يف الَعالق التع

وإيــران، وفهــم طبيعــة الَعالقــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا واســتراف مســتقبلها.

ــدة يف  ــة جدي ــوريا مرحل ــول س ــى دخ ــا 2011 حت ــذ اندالعه ــورية من ــة الس ــّكلَت األزم ش
فــرة مــا بعــد ســقوط حلــب وداعــش واملعارضــة الســورية اســتعاد فيهــا النظــام الســوري 
ــا الســيطرة عــى 90% مــن األرايض الســورية  بقيــادة بشــار األســد املدعــوم روســيًّا وإيرانيًّ
ــات  ــرز ملف ــوب الســوري، أحــد أب ــن الجن ــرة م ــب وأجــزاء صغ )1( باســتثناء محافظــة إدل

ــراين. ــاون الرويس-اإلي التع

التعــاون بــن الــدول، مثلــه مثــل الــراع بــن الــدول، لــه مســتويات وأدوات. يبــدأ مبســتوى 
ــة  ــدول لرعاي ــه ال ــأ إلي ــدويل، تلج ــاون ال ــكال التع ــط أش ــو أبس ــايس، وه ــاون الدبلوم التع
دهــا بغــّض النظــر عــن طبيعــة  مصالحهــا وحايــة مواطنيهــا وتشــابك َعالقاتهــا الدوليــة وتعقُّ
الَعالقــات الســائدة )رصاع/تعــاون(، فــال مينــع انــدالع أّي مســتوى مــن مســتويات الــراع 
باســتثناء الحــرب يف كثــر مــن الســوابق الدوليــة مــن اســتمرارية التعــاون الدبلومــايس أو 

القنصــي عــى أقــل تقديــر ولــو بتخفيــض املســتوى إىل قائــم باألعــال بــداًل ســفر.

ويــي مســتوى التعــاون الدبلومــايس مســتوى التشــاور والتنســيق عنــد التقــاء املصالــح يف 
قضيــة أو عــدة قضايــا تحتــل أولويــة ماثلــة لــدى كل طــرف مــن أطــراف مســتوى التعــاون، 
ــن  ــلَّحة ب ــتباكات املس ــات واالش ــات والنزاع ــدالع الخالف ــتوى دون ان ــذا املس ــول ه وال يَُح
ــات  ــن وجه ــام وتباي ــادر االهت ــح ومص ــارض اإلرادات واملصال ــد تع ــاون عن ــريَف التع ط
ــزاع، فضــاًل عــن تعــارض  ــاط ألحــد أطــراف الن ــة األمــل واإلحب النظــر، كــا يرتبــط بخيب
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التوجهــات االقتصاديــة والخلفيــات التاريخيــة)2(، ويبلــغ هــذا املســتوى نهايتــه مبجــرَّد انتفــاء 
املصالــح املشــركة التــي جمعــت الطرفــن للتشــاور والتنســيق، ويُعتــرب هــذا املســتوى مبثابــة 
االختبــار األّويل لعــدم االنتقال/االنتقــال نحــو مســتويات أعمــق للتعــاون، وتلعــب الخلفيــات 

التاريخيــة يف هــذا املســتوى دوًرا يف االنتقــال مــن عدمــه.

ــتوى  ــار مس ــا يف اختب ــا نجحت ــن إذا م ــن دولت ــم ب ــتوى التفاه ــو مس ــال نح ــّم االنتق ويت
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، فضــاًل عــن التفاهــم 
عــى القضايــا الخالفيــة والتاريخيــة بــن طــريَف التعــاون ضمــن اســراتيجية تعاونيــة تعمــل 
ــع املغانــم واملكاســب  ــق املصالــح املتعارضــة والتوافــق عــى ســبل احتســاب توزي عــى توفي
بــن أطــراف التعــاون، وهــو مســتوى متقــدم وقــوي قــد يولـّـد صــوًرا 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 واجتاعيــة وثقافيــة ودفاعية 
وأمنيــة، يهــّب كل منهــا للدفــاع عــن اآلخــر عســكريًّا يف حــاالت العــدوان العســكري، وقــد 
يكــون التحالــف العســكري مبعاهــدة، كالتحالــف بــن دول حلــف شــال األطلــي )الناتو(، أو 
التحالــف العــريب لدعــم الرعيــة يف اليمــن بقيــادة ســعودية، أو تحالـُـف ســيايس مبعاهــدة، 
ــه  ــه بقدرات ــق أهــداف دولت ــدرة عــى تحقي ــدم الق ــاء بع ــن الحلف ــف م ــه كل حلي يشــعر في
الذاتيــة املنفــردة أو إدارة الــراع بنجــاح أو ردع عــدوان محتَمــل مــن عــدّو مشــرك دون 
التحالــف كتحالــف دول كتلــة عــدم االنحيــاز، أو تحالــف اقتصــادي مبعاهــدة كتحالــف دول 
منظمــة األوبــك أو األوابــك، وهنــاك تحالفــات بلغــت درجــة الَعالقــات الخاصــة كالتحالــف 

األمريي-اإلرسائيــي.

Non State Ac�  واكــب التغــرات يف خريطــة الفاعلــن ظهــور فاعلــن مــن غــر الــدول
ــدات  ــة التهدي ل طبيع ــدُّ ــرة للحــدود، وتَب ــدي العاب ــا األمــن غــر التقلي ــور قضاي tors، وظه
Unstable Al� »ــتقرة ــات غــر املس »التحالف ــا يســمى بظاهــرة ــا، يف م ــات مواجهته  وآلي

liances التــي يختلــط فيهــا الــراع والتنافــس بالتعــاون، ومبــرور الوقــت ظهــرت أنــواع 
جديــدة مــن التحالفــات مثــل التحالفــات الناعمــة Soft Alliances للتعامــل مــع القضايــا 
Hybrid Alli�  األمنيــة الجديــدة أو التقليديــة بآليــات غــر عســكرية، والتحالفــات الهجينــة

 Cyber التــي تجمــع بــن الــدول والفاعلــن مــن غــر الــدول، والتحالفــات الســيربية ances
ــة  ــات املرن ــدات الفضــاء اإللكــروين)4(، فضــاًل عــن التحالف ــع تهدي ــل م Alliances للتعام
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.Single-issue Alliances ــدة ــة الواح ــات القضي Flexible Alliances ، وتحالف

وينشــأ تحالــف الــرورة Necessary Alliances كتحالف غر مســتقر ملواجهة عدّو مشــرك 
أو تهديــدات مشــركة، حيــث يتغــاىض كل حليــف عنــد تدشــن التحالــف عــن مقــدرات وثقــل 
الحليــف اآلخــر وخالفاتهــم، وقــد تتصاعــد وتــرة التشــققات مبجــرَّد زوال العــدّو أو التهديــد 
املشــرك وبتســليط الضــوء عليهــا إعالميًّــا، بليدخــل التحالــف مرحلــة جديــدة قــد تــؤدي إىل 
انهيــاره مبســاعي كل حليــف لالســتئثار بأكــرب قــدر ممكــن مــن املكاســب والغنائــم. وتفيــد 
نظريــة بريجنســي الشــهرة يف الَعالقــات الدوليــة »التحالفــات والتقاطعــات« بــأن محصلــة 
التحالــف تصــّب دامئـًـا يف مصلحــة الطــرف األقــوى، وال يســتفيد منهــا األقــل قــوة يف يشء 

إال بقــدر مــا يرتضيــه الطــرف األقــوى )5(.

ومــن أحــدث ظواهــر التحالفــات غــر املســتقرة ظهــور مــا يســمى بالحلفــاء الخصــوم أو 
ــداء  ــا باألصدقاء-األع ــف أحيانً ــا يوص ــداء »Advisory/Enemy Allies« أو م ــى األع حت
»Frenemies« ممــن يحرصــون عــى االســتمرار يف التحالــف مــع توظيــف وجودهــم 
بالتحالــف لصالــح أو لدعــم سياســات تتناقــض يف أوقــات عديــدة مــع طموحــات وأهــداف 
ــرض  ــن كان يُف ــداء الذي ــرك أو األع ــدّو املش ــع الع ــاون م ــد التع ــر إىل ح ــف اآلخ الحلي
مجابهتهــم وردعهــم، وقــد يتحــول هــؤالء الحلفــاء يف التحالــف يف كثــر مــن األحيــان إىل 
مصــادر تهديــد متبادلــة وخطــرة قــد تفــوق يف انعكاســاتها وســلبياتها الخصــوم واألعــداء 

ــم التحالــف)6(. ــَئ مــن أجله ــن أُنِش ــن الذي الظاهري

ومبراجعــة عديــد مــن أدبيــات الَعالقــات الدوليــة تَبــنَّ أن مســتويات التنســيق أو االندمــاج 
أو التحالــف بــن الــدول تدخــل طــور االضمحــالل ثــم االنهيــار يف حــاالت متعــددة، نذكــر 
منهــا: عنــد قيــام أحــد أطــراف التعــاون بـ»تغيــر بوصلــة التعــاون« تجــاه دولــة منافســة 
للطــرف اآلخــر نتيجــة التغــرُّ يف النظــام الحاكــم، أو التحــوُّل يف األولويــات لهــذا الطــرف 
ــح  ــة املنافســة، أو زوال العــدّو املشــرك وانتفــاء املصال ــح الدول تجــاه الطــرف اآلخــر لصال

املشــركة مــع الطــرف اآلخــر.

كذلــك ينقــي أي مســتوى مــن مســتويات التعــاون عنــد »تراجــع مســتوى التــزام« أحــد 
األطــراف واجباتــه التــي اتفــق عليهــا مســبًقا تجــاه الطــرف اآلخــر، أو عنــد تجــاوز حــدود 
دوره وقدراتــه بتبنيــه سياســات مــن شــأنها »توريــط الحليــف« مبــا يكلّــف الحليــف أمثانـًـا 
ماديــة وبريــة وسياســية فــوق طاقتــه نتيجــة توريطــه، أو عنــد عجــز أحــد األطــراف عــن 
ــا  ــه »املزاي ــد إدراك ــدّو املشــرك، أو عن ــق األهــداف املشــركة وزوال الع أداء دوره يف تحقي
واملكاســب املتوقعــة« بفــّك تعاونــه مــع الطــرف اآلخــر لصالــح طــرف ثالــث منافــس للطــرف 

اآلخــر.
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ة سوريا في الستراتيجيتين الروسية واإليرانية يَّ ثانًيا: أهمِّ
يَّــة ســوريا يف االســراتيجيتن الروســية واإليرانيــة باختــالف املنطلقــات  تختلــف أهمِّ
الروســية واإليرانيــة تجــاه ســوريا. روســيا منطلقاتهــا: براغاتيــة تتعلــق بطموحــات روســيا 
ــى  ــاظ ع ــة، والحف ــية الدولي ــح الروس ــم املصال ــوذ وتعظي ــاق النف ــيع نط ــة يف توس الدولي
ــب رويس يف  ــر مخل ــام 1971- آخ ــة ع ــب اتِّفاقي ــئَت مبوج ــي أُنش ــوس -الت ــدة طرط قاع
ــمرب 2017  ــرويس يف ديس ــان ال ــق الربمل ــر تصدي ــا يف ــو م ــط، وه ــرق األوس ــة ال منطق
ــا  ــدة 49 عاًم ــوس مل ــم يف طرط ــود دائ ــيا بوج ــمح لروس ــورية تس ــة روسية-س ــى اتِّفاقي ع
قابلــة للتمديــد)7( والحصــول عــى أوراق ضغــط إقليميــة متكِّنهــا مــن القــدرة عــى املنــاورة 
واملســاومة مــع الواليــات املتحــدة يف القضايــا العالقــة بالحصــول عــى تنــازالت يف القضيــة 

ــة. ــي يف املنطق ــدور األمري ــة ال ــة، ومزاحم ــات األمريكي ــة والعقوب األوكراني

أمــا إيــران فمنطلقاتهــا: مذهبية/براغاتيــة. املذهبــي متعلــق باملــروع اإليــراين املذهبــي، 
وعنوانــه تصديــر الثــورة اإليرانيــة الــذي نــّص عليــه يف عديــد مــن املــواّد الدســتورية يف 
الدســتور اإليــراين)8(، مــا يعنــي ســعي إيــران لبســط النفــوذ الشــيعي وتدشــن مصــدات 
ــن خــالل مخطَّطــات  ــك م ــة، وذل ــة اإليراني ــة املركزي ــن الدول ــاع ع ــة كخطــوط دف مذهبي
التغيــر الدميوغــرايف ودعــم املكــون الشــيعي ضــّد املكــون الســني يف الــدول ذات الركيبــة 
املذهبيــة الشــيعية، فضــاًل عــن إعــادة رســم خريطــة التقســيات اإلثنيــة والعرقيــة يف وســط 
ــط  ــذي يرب ــراين ال ــر اإلي ــذ املم ــوذ وتنفي ــاق النف ــيع نط ــق بتوس ــايت متعل ــوريا. الرباغ س
الت القــوة اإليرانيــة وتحقيــق الــردع يف املنطقــة للقــوى  طهــران باملتوســط وحســابات معــدَّ

اإلقليميــة والدوليــة األخــرى صاحبــة املصالــح يف ســوريا)9(.

يَّة سوريا يف االسرتاتيجية الروسية:  1- أهمِّ

يَّة سوريا يف االسراتيجية الروسية سياسيًّا من أمرين: أ- سياسيًّا: تنبع أهمِّ

ــي  ــرح العامل ــود إىل امل ــة« لتع ــا الدولي ــا وهيبته ــتعادة موقعه ــكو »الس ــعي موس األول س
ــاته  ــة سياس ــادة رســم هيكل ــة وإع ــدويل األحــادي القطبي ــاوئ للنظــام ال كقطــب دويل من
األمنيــة عامليًّــا ليتحــول إىل نظــام متعــدد األقطــاب)10( تكــون فيــه روســيا قطبًــا دوليًّــا قويًّــا 
ال ميكــن تجــاوزه يف مــا يتعلــق بــإدارة الشــؤون الدوليــة واتخــاذ القــرارات الدوليــة املؤثــرة 
ــا  ــا، أو عــى أقــّل تقديــر تشــكيل نظــام ثنــايئ القطبيــة تكــون روســيا وحلفاؤهــا قطبً عامليًّ
مؤثــرًا فيــه، بخاصــة يف ظــل االنكفــاء األمريــي خــالل حقبــة الرئيــس األمريــي الســابق 
ــاراك أوبامــا، وتــدرك موســكو أن منطقــة الــرق األوســط -كمنطقــة رخــوة- بقضاياهــا  ب
ــة  ــة حقيقي ــا ســوريا، بواب ــب منه ــة، ويف القل ــا الهائل ــة وموارده ــا املتفاقم ــدة وأزماته املعق
ونقطــة جوهريــة نحــو تعزيــز الحضــور الــرويس الــدويل، لكونهــا تتيــح للقطــب القــادر عــى 
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ــاءت  ــدة ب ــد محــاوالت عدي ــك بع ــدويل، وذل مارســة دور يف قضاياهــا هــذا الحضــور ال
بالفشــل مــن خــالل 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 برنغ، 
وبحــر بارنتــس(، لذلــك »تســعى دامئًــا نحــو البحــار املفتوحــة كالبحــر املتوســط والبحــر 
ــة  ــوب الغــريب بغي ــا إىل الجن ــوب الرقــي، ولكــن دامئً ــا إىل الجن األحمــر«، وتتجــه أحيانً
الوصــول إىل الشــواطئ التــي تتيــح لهــا اســراتيجيًّا أن تنتــر عــى الوضــع الجيوبوليتيــى 
الــرويس املعقــد الــذي فرضتــه الطبيعــة الجيوبوليتيكيــة عليهــا، فالوجــود الــرويس يف امليــاه 
ــود  ــة إىل الوج ــا، إضاف ــايل إفريقي ــا ش ــا له ــدم دامئً ــئ ق ــكو موط ــب موس ــة يُكِس الدافئ
ــد أو  ــن التهدي ــوع م ــو( كن ــي )النات ــف شــال األطل ــوات حل ــز ق ــة مــن مترك عــى مقرب
التحجيــم)11(، وهنــا يتالقــى الحلــم التاريخــي يف الوصــول إىل امليــاه الدافئــة مــع التوجــس 
الــرويس مــن انتصــار جاعات اإلســالم الســيايس من ســوريا إىل شــال القوقــاز )10-15% 
مــن الــروس مســلمن مــن إجــايل 140.1 مليــون رويس حســب أرقــام وكالــة االســتخبارات 

األمريكيــة()12(.

ــون  ــى الزب ــاظ ع ــوريا لـ»الحف ــالل س ــن خ ــكو م ــعى موس ــكريًّا: تس ــا وعس ب- اقتصاديًّ
األورويب« أواًل مــن خــالل إبطــال أو عرقلــة تنفيــذ مروعــن اقتصاديــن مبنــع عبورهــا 
مــن ســوريا إىل الــدول األوربيــة بتعزيــز حضورهــا العســكري بســوريا، ألنها كانا سيشــكِّالن 
رضبتــن قاضيتــن تهــزان أركان االقتصــاد الــرويس هــزًّا إذا مــا نُّفــذا، إذ يعتمــد االقتصــاد 
الــرويس بشــكل كبــر عــى عائــدات تصديــر الغــاز للــدول األوربيــة، يف حــن يوفّــر تنفيــذ 
املروعــن البديــل للــدول األوروبيــة لالبتعــاد عــن الغــاز الــرويس، ويخلــق منافســن جــدًدا 
ملوســكو يف أوروبــا، فنقــل الغــاز عــرب ســوريا يعــد جــزء مــن خلفيــات الــراع الدائــر يف 
ســوريا وعــى ســوريا، إذ تتخــوف موســكو مــن اســتغناء أوروبــا عــن الغــاز الــرويس عقابًــا 
ــا،  لهــا يف أوكراني ــة عــى ضمهــا شــبه جزيــرة القــرم 2014 وتَدخُّ لهــا مــن الــدول األوروبي
ــّد االتحــاد األوريب بأكــرب حصــة مــن الغــاز، بلغــت يف أكتوبــر 2018  علــًا بــأن روســيا مُتِ

نحــو 40.6% مــن إجــايل االســترادات األوروبيــة للغــاز الطبيعــي)13(: 

ــا 	  ــذي يقطــع ســوريا وتركي ــا ال املــروع األول: مــروع إمــداد الغــاز القطــري ألوروب
ومــن ثــم يتــوزع يف الــدول األوروبيــة)14(، تعطــل هــذا املــروع بســبب انــدالع األزمــة 

ــة. الســورية واألزمــة القطرية-الخليجي
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املــروع الثــاين: مــروع إمــداد الغــاز اإليــراين مــن حقــل بــارس املشــرك مــع قطــر 	 
ــة  ــم الخاص ــرة التفاه ــت مذك ــوريا، وُوقَّع ــراق وس ــرب الع ــّر ع ــة مي ــدول األوربي إىل ال

باملــروع عــام 2012)15(، تعطــل هــذا املــروع بســبب انــدالع األزمــة الســورية.

هــذا فضــاًل عــن املســاعي الروســية إلفشــال املخطــط الــريك الرامــي إىل تحويــل تركيــا إىل 
مجمــع مركــزي للنفــط والغــاز، مبــا ميّكــن روســيا مــن احتــكار ورقــة تزويــد أوروبــا بالغــاز 
الــرويس، وإلحــراز ذلــك الهــدف االســراتيجي حرضــت روســيا أكــراد ســوريا ضــّد أنقــرة، 
ــا للحيلولــة دون ســقوطه، وقــد اســتمرت روســيا يف  وســاندت نظــام األســد عســكريًّا وماليًّ
تلــك السياســات ضــّد تركيــا حتــى فــرض العقوبــات الدوليــة عــى روســيا نتيجــة ســيطرتها 

عــى القــرم 2014، مــا دفعهــا إىل التعــاون مــع تركيــا لتخفيــف وطــأة العقوبــات )16(.

كذلــك تســعى روســيا لـ»الحفــاظ عــى املصالــح االقتصاديــة الروســية الكــربى يف ســوريا« 
التــي تــدر عائــدات اقتصاديــة طائلــة لالقتصــاد الــرويس، والتــي تتمثــل يف: الســيطرة عــى 
ــام  ــع النظ ــة م ــية املوقَّع ــة الروس ــود االقتصادي ــى العق ــاظ ع ــوري، والحف ــفات الس الفوس
ــّد ســابع أكــرب  ــذي يَُع ــات الســالح للنظــام الســوري ال الســوري، وضــان اســتمرارية مبيع

مســتورد للســالح الــرويس)17(.

ــع  ــة م ــود التســليح املوقَّع ــد خســارة روســيا لعق ــة ســوريا كســوق للســالح بع يَّ وازدادت أهمِّ
ــات  ــة بفــرض العقوب ــد خســارة الســوق اإليراني ــورة 2011، وبع ــدالع الث نظــام القــذايف بان
ــكرية  ــا العس ــج ألنظمته ــار للروي ــاحة اختب ــوريا كس ــاذ س ــن اتخ ــاًل ع ــران، فض ــى إي ع
ــرويس يف  ــاد ال ــة يف العت ــدول الراغب ــلحة لل ــن األس ــا م ــتوى مبيعاته ــع مس ــة لرف الحديث
الــرق األوســط، إذ أوضــح القائــد الســابق للقــوات الروســية فالدميــر شــامانوف خــالل 

ــوريا)18(. ــد يف س ــالح جدي ــن 200 س ــر م ــربت أك ــيا اخت ــأن روس ــام 2018 ب ع

يَّة سوريا يف االسرتاتيجية اإليرانية:  2- أهمِّ

يزعــم اإليرانيــون أن وجــود املقاتلــن اإليرانيــن يف ســوريا إمنــا يــأيت للدفــاع عــن »املراقد 
واملشــاهد)19( واملــزارات الشــيعية«، التــي يبلــغ عددهــا 49 مرقــًدا ومشــهًدا أغلبهــا يف دمشــق، 
ــة 4، حــاة 4، حمــص 3، فضــاًل عــن  ــب 7، الالذقي ــا 20، حل موزَّعــة عــى »دمشــق وريفه
احتــواء مــدن صفــن وبالــس والرقــة عــى 11 مقاًمــا ومشــهًدا«)20(، أهمهــا مرقــد الســيدة 

زينــب بنــت اإلمــام عــّي بــن أيب طالــب، ومرقــد الســيدة رقيــة بنــت اإلمــام الحســن.

ويتحججــون أيًضــا مبحاربــة اإلرهــاب يف ســوريا بطلــب رســمي مــن الحكومــة الســورية، 
فعــى ســبيل املثــال بــرَّر رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة الربملانيــة عــالء 
بروجــردي يف مايــو 2018 وجــود القــوات اإليرانيــة يف ســوريا بأنــه »جــاء بتوافــر طلــب 
ــم  ــدث باس ــع املتح ــاب«)21(، ورج ــة اإلره ــل يف محارب ــي يتمث ــدف رشع ــوريا وله ــن س م
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الخارجيــة بهــرام قاســمي يف مايــو 2018 وجــود إيــران يف ســوريا إىل »دعــوة الحكومــة 
الســورية ذاتهــا لنظرتهــا اإليرانيــة للمســاعدة يف محاربــة اإلرهــاب«)22(، واعتبــار 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 العســكرين 
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 
ــى  ــس األع ــن املجل ــح أم ــع تري ــق م ــذا يتطاب ــة )24(، وه ــدن اإليراني ــن امل ــا م وغره
لألمــن القومــي عــي شــمخاين بــأن »إيــران تعتــرب أمــن ســوريا يعــادل أمنهــا، ومــن هــذا 

ــران«)25(.      ــرب إنجــاًزا إلي ــاظ عــى االســتقرار يف ســوريا يُعت ــق فالحف املنطل

ــة بإرســالهم »مستشــارين عســكرين« إىل ســوريا،  ــون كحجــة ثالث ــادة اإليراني يجاهــر الق
منهــا عــى ســبيل املثــال اســتخدام مستشــار رئيــس أركان الجيــش اإليــراين مســعود جزايــري 
ــه:  ــل« بقول ــار« ال »مقات ــظ »مستش ــو 2018 لف ــاء يف يوني ــنيم لألنب ــة تس ــة لوكال يف حديث
»املستشــارون العســكريون اإليرانيــون موجــودون يف ســوريا بطلــب مــن حكومتهــا«)26(، 
واســتخدام رئيــس القــوات الربيــة بالحــرس الثــوري محمــد باكبــور يف مايــو 2017 املصطلــح 
ذاتــه: »إيــران ســتقدم مستشــارين عســكرين لســوريا مــا دامــت هنــاك حاجــة إىل دعــم 

قــوات الرئيــس بشــار األســد«)27(.

غــر أن دوافــع حقيقيــة تفــرِّ لنــا اإلرصار اإليــراين عــى مــد وتوســيع نطــاق النفــوذ يف 
ســوريا رغــم الربــات اإلرسائيليــة واألمريكيــة العســكرية املتتاليــة للتمركــزات اإليرانيــة يف 
ــة  ــح اإليراني ســوريا، فضــاًل عــن تنامــي التنســيق الرويس-اإلرسائيــي عــى حســاب املصال

يف ســوريا:

ــل )%13،  ــي األق ــوريا ه ــيعة يف س ــبة الش ــم أن نس ــة: رغ ــة والتاريخي ــة املذهبي يَّ أ- األهمِّ
ــنة 74%()28( فــإن ســوريا تحتــّل مكانــة دينيــة بالــغ الحساســية لــدى اإلســالم الســني  والسُّ
والشــيعي عــى الســواء، ففــي حــن يعتربهــا الســنة معقــل اإلســالم وحصنــه املنيــع، ويعتقدون 
ــل  ــا آخــر قــالع اإلســالم الســني، فــإن الشــيعة يف املقاب ــة أنه ــا مــن نصــوص ديني انطالقً
ــة  ــد قراب ــة بع ــة ديني ــذ ظهورهــم كطائف ــه اضطهادهــم من ــدأ في ــذي ب ــد ال ــا البل يعتربونه
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 البــالد التــي 
ســتناهض »املهــدي املنتظــر«)29(، ويف بلــد يــكاد ينعــدم فيــه الوجــود الشــيعي االثنــا عــري 
دميوغرافيًّــا، فــإن تفســر تبنِّــي إيــران سياســة مذهبيــة يف ســوريا يــأيت يف إطــار االعتقــاد 
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الشــيعي يف ســوريا. 

خريطة رقم )1(

الكوريدور اإليراين

ــميته  ــح عــى تس ــا اصطُل ــض مل ــب الناب ــراين القل ــر اإلي ــّكل ســوريا حســب الفك ــك تش كذل
ــذي ميــّر مــن  ــم-1()31(، ال ــالل الشــيعيThe Shia Crescent)30( )انظــر الخريطــة رق اله
إيــران يف الشــال الرقــي مــروًرا بالعــراق فســوريا إىل لبنــان، وبذلــك تَُعــّد ســوريا حلقــة 
وصــل رضوريــة لــن يكتمــل دونهــا الكوريــدور اإليــراين -آليــة تحقيــق الهــدف االســراتيجي 

اإليــراين- الــذي يربــط إيــران بالبحــر املتوســط عــرب العــراق وســوريا ولبنــان)32(.

ــة  ــة السياســية: تُعتــرب ســوريا يف العقــل االســراتيجي اإليــراين محافظــة إيراني يَّ ب- األهمِّ
ــة- عــى  ــة اإليراني ــق العقلي ــق -وف ــا يقطــع الطري ــو م ــة، وه ــارج الحــدود اإليراني ــع خ تق
ــة، ومــا تريــح رجــل الديــن اإليــراين املقــرب مــن  قــرب املخاطــر مــن الحــدود اإليراني
املرشــد عــى خامنئــي، رئيــس مقــر عــار االســراتيجي املعنــي مبكافحــة الحــرب الناعمــة 
يَّــة ســوريا للمــروع اإليــراين اإلقليمــي بأنهــا  املوجهــة ضــّد إيــران مهــدي طائــب، حــول أهمِّ
ــا األعــداء وكانــوا يريــدون أخــذ  ــه: »إذا هاجمن ــل املحافظــة الخامســة والثالثــن بقول متث
إمــا ســوريا وإمــا محافظــة خوزســتان، فــإن األولويــة هنــا املحافظــة عــى ســوريا، فــإذا 
ــا  ــا اســتعادة خوزســتان أيًضــا، ولكــن إن فقدن ــا، فــإن بإمكانن ــا عــى ســوريا معن حافظن
ســوريا، فــال ميكننــا أن نحافــظ عــى طهــران«، إال دليــٌل كاٍف عــى ذلــك)33(، علــًا بــأن 
عــدد املحافظــات اإليرانيــة يبلــغ 31 محافظــة، اعتربهــا طائــب 34 باعتبــاره ســوريا املحافظة 
ــن واليمــن هــي  ــراق والبحري ــراين أن الع ــل اإلي ــار العق ــك العتب ــن، وذل الخامســة والثالث

املحافظــات الثــالث املتممــة للـــ35 محافظــة)34(.
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كذلــك يكمــن يف العقــل االســراتيجي اإليــراين أن الســيطرة عــى ســوريا متكِّــن إيــران مــن 
ــا«)35(، وتحــّول  ــى تركي ــة الســعودية حت ــة العربي ــد مــن اململك »قطــع املحــور الســني املمت
إيــران إىل قــوة إقليميــة باملنطقــة، فضــاًل عــن متكينهــا مــن تأمــن الدفــاع ملمــرات عبــور 
الســالح اإليــراين للوكيــل الشــيعي األقــوى إليــران يف منطقــة الــرق األوســط، وهــو حــزب 
اللــه اللبنــاين، ليصبــح تشــكياًل عســكريًّا قويًّــا ضمــن تشــكيالت عســكرية شــيعية وكيلــة إليران 
باملنطقــة بهــدف إيجــاد طــوق أمنــي خــارج الحــدود اإليرانيــة يحافــظ عــى الدولــة اإليرانية 
ات عســكرية ومذهبيــة مــن ناحيــة ويحفــظ إليــران موقعهــا  ومخطَّطاتهــا الخارجيــة كمصــدَّ
يف ميــزان القــوى اإلقليمــي ســواء ضــّد أعدائهــا ممــن تصفهــم بقــوى االســتكبار، ال ســيا 
إرسائيــل املحاذيــة للبنــان ولســوريا مــن ناحيــة، أو لوضــع العراقيــل أمــام أي محاولــة عربيــة 

د مكانتهــا ومكاســبها اإلقليميــة)36(.  محتَملــة لتشــكيل تكتُّــل ُســّني يهــدِّ

ــراق،  ــقوط الع ــاًل يف س ــالمي ممث ــامل اإلس ــي للع ــدار الرق ــار الج ــران انهي ــتغلت إي اس
ــع غربـًـا، فبعــد توغُّلهــا يف العــراق، اســتغلت الثــورة الســورية ملــّد نفوذهــا  وأخــذت يف التوسُّ

حتــى الســاحل الســوري عــى البحــر املتوســط. 

ــم  ــق الحل ــة لتحقي ــاعي اإلرسائيلي ــراين للمس ــل اإلدراك اإلي ــال تجاه ــأي ح ــا ب وال ميكنن
ــق الحلــم اإلرسائيــي  اإلرسائيــي املتمثــل يف إرسائيــل الكــربى Greater Israel، وإذا مــا تَحقَّ
فســتكون حــدود إرسائيــل الكــربى الحــدود العراقية-اإليرانيــة باعتبــار أن العــراق يقــع ضمن 
إرسائيــل الكــربى املزعومــة، وبذلــك يصبــح الخطــر عــى الحــدود اإليرانيــة حســب الروايــة 
اإليرانيــة، وهــو مــا يفــرِّ التريحــات اإليرانيــة بأنــه لــوال ذهــاب اإليرانيــن إىل العــراق 

وســوريا لوجدنــا إرسائيــل عــى حدودنــا.

يَّــة االقتصاديــة: بينــا تخــوض منطقــة الــرق األوســط منافســة اقتصاديــة رشســة  د- األهمِّ
عــى تصديــر الغــاز، ترغــب إيــران يف تأمــن ممــر غــاز لخطــوط نقــل الطاقــة مســتقباًل 
إىل العواصــم األوروبيــة، فبوصفهــا متتلــك ثــاين أكــرب احتياطــي مؤكَّــد مــن الغــاز الطبيعــي 
ــة،  ــات العاملي ــن االحتياط ــارب 17% م ــا يق ــب( أو م ــر مكعَّ ــون م ــامل  )33.2 تريلي يف الع
وثالــث أكــرب ُمنِتــج عاملــي بحصــة 6.1% مــن ســوق الغــاز الطبيعــي يف العــامل بعــد الواليــات 
املتحــدة وروســيا حســب إحصائيــات 2017)37(، فهــذا يدفعهــا إىل البحــث عــن أســواق جديــدة 
لزيــادة مواردهــا االقتصاديــة وااللتفــاف عــى العقوبــات األمريكيــة، وقــد رغبــت يف رفــع 
مواردهــا االقتصاديــة عــرب إنجــاح مــروع الخــط »الفــاريس« أو اإلســالمي بطــول 2000 
كــم، الــذي يربــط األســواق األوروبيــة باملــورد اإليــراين عــرب العــراق وســوريا، ويُنقــل مــن 
خاللــه الغــاز اإليــراين مــن النصيــب اإليــراين مــن حقــل غــاز الشــال مــن مينــاء عســلوية 
املطــل عــى الخليــج العــريب مــروًرا بالعــراق )500 كــم( وســوريا )600-700 كــم( )38(، لتلبيــة 
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ر بـــ20 مليــار مــر مكعــب  جــزء هــاّم مــن االحتياجــات األوروبيــة مــن الغــاز الطبيعــي يُقــدَّ
مــن الغــاز ســنويًّا)39(، وهــو مــا ال يســتطيع خــط نابوكــو Nabucco Pipeline تأمينــه ألوروبا.

وحســب االتِّفاقيــة املوقَّعــة بــن الــدول الثــالث إيــران والعــراق وســوريا عــام 2011 لتنفيــذ 
للمــروع بتكلفــة 10 مليــارات دوالر، كان مــن املقــرر أن يبــدأ تدشــن خــط األنابيــب عــام 
2013 وينتهــي يف عــام 2016، لكــن حالــت األزمــة الســورية دون تنفيــذه)40(، إذ كان العــراق 
ســيحصل عــى40-45 مليــون مــر مكعــب يوميًّــا مــن الغــاز اإليــراين، وســوريا بطاقــة -25

30 مليــون مــر مكعــب يوميًّــا، فيــا ســيحصل لبنــان عــى احتياجاتــه مــن الغــاز البالغــة 7.5 
ــب يوميًّــا عــرب الخــط اإليــراين)41(. مليــون مــر مكعَّ

لذلــك فمــروع خــط الغــاز اإلســالمي يجعــل نظــام األســد مبثابــة رضورة حتميــة لإليرانين 
لتأمــن وتنفيــذ مروعهــم االســراتيجي، لذلــك فأمــن إيــران االقتصــادي والتجــاري الــذي 

يخضــع لعقوبــات يجعــل تأمــن الطاقــة يف ســوريا مســألة أمــن قومــي إليــران.

ثالًثا- قضايا التعاون-الفتراق الروسي-اإليراني في سوريا:
التقت املسارات الروسية-اإليرانية يف سوريا تجاه عدة مسائل: 

1- الحفاظ عى النظام السوري بقيادة األسد.

2- الحفاظ عى الوحدة الرابية السورية.

3- القضاء عى التنظيات اإلرهابية.

4- مزاحمــة الــدور األمريــي يف منطقــة الــرق األوســط، إذ يــرى الــروس واإليرانيــون أن 
األمريــكان يســعون إلحــكام قبضتهــم عــى املنطقــة ووضــع حــّد للراكــة 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 2015، للحفــاظ عــى نظــام األســد بعدمــا تهــاوت قواتــه أمــام انتصارات 
قــوات املعارضــة الســورية وتقلــص مســاحة ســيطرته ونفــوذه إىل 20% مــن األريض 
الســورية)42(. بيــد أن هــذا التباعــد أمــر طبيعــي حســب متخصصــن ومحللــن بالنظــر إىل 
تعــارض منطلقــات الدولتــن الروســية واإليرانيــة تجــاه ســوريا ضمــن اســراتيجية روســية 
مغايــرة لنظرتهــا اإليرانيــة مــن حيــث األدوات واآلليــات واألهــداف واملصالــح يف ســوريا.

ــب عــام 2017  ــل ســقوط حل متحــور االفــراق الرويس-اإليــراين الجوهــري يف ســوريا قب
ــل  ــروس »الح ــى ال ــا أعط ــكريًّا«، ففي ــيًّا أم عس ــة سياس ــوية األزم ــارات تس ــول »خي ح
الســيايس« أولويــة بعــد تحقيــق انتصــارات عســكرية عــى املعارضــة الســورية، رأى اإليرانيون 
ــروس باملــّي يف  ــح ال ــة »اســتمرارية الحــل العســكري«، ولكــن انتهــى األمــر لصال أولوي
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طريــق التســوية بصــدور قــرار مجلــس األمــن الــدويل 2254 ديســمرب 2015 بوقــف إطــالق 
النــار يف ســوريا وانطــالق عمليــة سياســية موازيــة)43(، واملــي قدًمــا يف محادثــات أســتانة 

التــي أســفرت عــن اتِّفــاق مناطــق خفــض التصعيــد 2017)44(.

يفــر هــذا إقبــاَل الــروس عــى عقــد سلســلة مــن الهدنــات واتِّفاقــات التهجــر واإلجــالء 
ــد، إذ  ــيطرة األس ــا لس ــل عودته ــارصة قب ــات املح ــدن واملحافظ ــن امل ــة م ــل املعارض لفصائ
إن املهمــة الروســية يف ســوريا تنطــوي عــى رغبــة يف التفــاوض واملحادثــات وتهيئــة 
ــراف يف  ــة األط ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــع الق ــدام م ــذ الص ــية ونب ــول السياس ــروف الحل ظ
األزمــة الســورية كواشــنطن أو تــل أبيــب أو أنقــرة، وهــو مــا شــّكل صدمــة لإليرانيــن الذيــن 

د وبســط النفــوذ. ــة التمــدُّ ــون املســار العســكري بغي ل يفضِّ

ــي  ــول 2017 -الت ــب بحل ــة حل ــران- مدين ــيا وإي ــم روس وباســرداد النظــام الســوري -بدع
ــوة  ــزان الق ــوَّل مي ــورية- تَح ــة الس ــر املعارض ــراين لك ــيق الرويس-اإلي ــكلت ذروة التنس ش
ــح املشــركة الروســية-اإليرانية يف ســوريا  ــايل انتفــت املصال ــح الرئيــس األســد، وبالت لصال
ــي  ــدة وداعم ــات املتح ــّد الوالي ــوذ ض ــح والنف ــب رصاع املصال ــد وكس ــى األس ــاظ ع بالحف
املعارضــة الســورية، وهــو مــا شــكَّل بيئــة خصبــة لتنامــي الخالفــات الروســية-اإليرانية بعــد 

ــب: ــة حل اســرداد النظــام الســوري مدين

ــا انحــاز  ــار التســوية: بين ــي يف خي ــريك واألمري ــن ال 1� االفــراق حــول حــدود الدوري
ــا ورشيــًكا يف محادثــات أســتانة، ودعــوة واشــنطن للمشــاركة  الــروس ملشــاركة أنقــرة راعيً
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس األمري ــب الرئي ــن تنصي ــام م ــة أي ــد ثالث ــتانة بع ــات أس يف محادث
رئيًســا للواليــات املتحــدة يف ينايــر 2017)45(، عارضــت إيــران مشــاركة األتــراك قبــل أن تقبل 
د الــريك يف العمــق  ــا مــن التمــدُّ فً ــا ثالثًــا يف محادثــات أســتانة تخوُّ بانضــام تركيــا طرفً
الســوري بعــد دخــول القــوات الركيــة إىل األرايض الســوريّة يف 24 أغســطس 2016 »درع 
الفــرات« مبــا ميّكــن أنقــرة مــن ســلب أوراق التفــاوض يف أســتانة يف مــا يتعلــق بتثبيــت 

وقــف إطــالق النــار والخيــار الســيايس برمتــه.

كذلــك عارضــت إيــران مشــاركة الواليــات املتحــدة يف محادثــات أســتانة عــى لســان وزيــر 
خارجيتهــا محمــد جــواد ظريــف يف 2017/1/17 بقولــه: »مل نوّجــه الدعوة إليهــم، ونعارض 
وجودهــم«)46(، وهــو مــا دفــع الــروس إىل توجيــه انتقــادات حــادة لإليرانيــن مفادهــا أن 
روســيا هــي الفاعــل الرئيــي يف ســوريا، وهــي ال إيــران مــن ميتلــك قــرار توجيــه دعــوات 
ــن دميــري بيســكوف الرفــض  ــرب املتحــدث باســم الكرمل ــات، إذ اعت املشــاركة يف املحادث
اإليــراين ملشــاركة اإلدارة األمريكيــة يف أســتانة عقبــة أمــام جهــود تســوية األزمــة الســورية 
بقولــه إن »تســوية املشــكلة الســورية بشــكل بنَّــاء مســتحيل مبعــزل عــن مشــاركة الواليــات 
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ــدور  ــرويس لل ــول ال ــاد القب ــن أبع ــف ع ــة تكش يَّ ــة األهمِّ ــارة بالغ ــي إش ــدة”)47(، وه املتح
األمريــي يف ســوريا، وعــن مســتقبل الَعالقــات بــن روســيا وإيــران يف ســوريا.

2- االفــراق حــول التنســيق والتفاهــم الرويس-اإلرسائيــي: فيــا فتحــت موســكو خطــوط 
التشــاور مــع اإلرسائيليــن بخصــوص الضغــط عــى اإليرانيــن اللتــزام الخطــوط الحمــراء 
اإلرسائيليــة )48(، امتعضــت إيــران ملــا لهــذا التنســيق مــن آثــار ســلبية عــى املكاســب اإليرانيــة 
يف ســوريا العتبارهــا ضــوًءا أخــر روســيًّا إلرسائيــل الســتهداف التمركــزات اإليرانيــة يف 
ــة حــر الغنائــم واملكاســب، وأن  ــة دخلــت فيهــا ســوريا مرحل األرايض الســورية يف مرحل
ــدة ليســت يف  ــة ســورية جدي ــران أمــام معادل ــل إي ــل قــد يجع ــروس مــع إرسائي تنســيق ال

صالحهــا)49(.

ــارة الرئيــس روحــاين إىل موســكو ولقــاءه نظــره الــرويس بوتــن يف 28  وهــذا يفــر زي
مــارس 2017 )50(كـ»محاولــة إنقــاذ« للَعالقــات التــي كانــت أخــذت مســار الراجــع، 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 
الغنائــم، والثــاين فقــدان اإليرانيــن داعــًا دوليًّــا قويًّــا أو حليًفــا إقليميًّــا، مبــا ميكِّنهــا مــن 

تنفيــذ مروعهــا يف ســوريا، فضــاًل عــن َعالقاتهــا املرديــة مــع دول جوارهــا الخليجــي.

3-االفــراق حــول معادلــة الحكــم وشــكل الدولــة الســورية الجديــدة: رغــم التقــاء الطرفــن 
الــرويس واإلرسائيــي يف الحفــاظ عــى األســد ونظامــه، فإنهــا افرقــا عــى حدود ســلطاته 
ــاء دولــة ســورية  يف ســوريا الجديــدة، وشــكل الدولــة الجديــدة، ففيــا يســعى الــروس لبن
ــات واســعة  ــة تحــت حكــم الرئيــس األســد بســلطات وصالحي ــة قوي ــدة وقــوات نظامي جدي
ــوات  ــاء ق ــع بن ــة م ــات الدول ــاء مؤسس ــادة بن ــرارات وإع ــاذ الق ــة واتخ ــن صناع ــه م متكِّن
رديفــة تابعــة للجيــش الســوري مــن الفــرق العســكرية املواليــة للــروس يف ســوريا كقــوات 
مغاويــر البحــر بقيــادة أميــن الجابــر، ولــواء صقــور الصحــراء بقيــادة محمــد جابــر، وقــوات 
ــد ســهيل الحســن،  ــادة العمي ــر بقي ــوات النم ــد، وق ــريك البوحم ــادة ت ــي العشــائر بقي مقات
ولذلــك طالــب بوتــن أثنــاء زيــارة الرئيــس األســد لروســيا يف مايــو 2018 مبغــادرة كافــة 
القــوات األجنبيــة مــن سوريا)51(،تســعى إيــران إىل بقــاء ســوريا ضعيفــة تابعــة غــر قــادرة 
ــد القــوات غــر  ــة، عــى أن يكــون القــرار الســوري بي ــاءة اإليراني عــن الخــروج عــن العب
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 مروعاتهــا التوســعية وطموحاتهــا الدميوغرافيــة يف ســوريا. 

4- االفــراق حــول تقســيم املــوارد الســورية: يتســابق الطرفــان الــرويس واإليــراين للســيطرة 
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ر احتياطياتها  عــى مناجــم الفوســفات الرقيــة الضخمــة يف تدمــر وســط ســوريا التــي تقــدَّ
بـــ1.8 مليــار طن)52(،وحســب مديــر عــاّم الركــة العامة للفوســفات واملناجم الســورية غســان 
خليــل بلــغ حجــم إنتــاج الفوســفات يف ســوريا خــالل  2018 نحــو 200 ألــف طــن شــهريًّا، أي 
بحــدود 2.4 مليــون طــن ســنويًّا)53(، والســيطرة عــى آبــار الغــاز الطبيعــي -تقــدر احتياطيــات 
ســوريا مــن الغــاز 285 مليــار مــر مكعــب بنســبة تقــدر بـــ 0,15% مــن إجــايل االحتياطــات 
العامليــة مــن الغــاز)54(- وحقــول النفــط، إذ تقــدر احتياطيــات النفــط الخــام بنحــو 2.5 مليــار 

برميــل خــالل 2017 بنســبة تقــدر بـــ0,19 مــن إجــايل االحتياطــات العامليــة من النفــط)55(.

ــه مــن أمثــان  َمت ــا قدَّ ــوارد الســورية مل ــا يف الســيطرة عــى امل ــرى روســيا أحقيته ــا ت وفي
ماديــة حالــت دون ســقوط األســد، إذ وقََّعــت موســكو اتِّفاقيــة مــع الحكومــة الســورية مدتهــا 
50 عاًمــا الســتخراج الفوســفات الســوري عــى أن تكــون حصــة ســوريا فيهــا 30% وحصــة 
روســيا 70%)56(، تــرى إيــران أحقيتهــا يف الحصــول عــى مكاســب اقتصاديــة نظــر تكلفتهــا 
ــار  ــران 16 ملي ــت إي ــة يف 2018/10/19 أنفق ــة األمريكيَّ ــر الخارجي ــب تقري ــة -حس املادي
دوالر عــى قواتهــا ووكالئهــا يف ســوريا والعــراق واليمــن)57(- والبريــة -يقــدر عــدد القتــى 
اإليرانيــن يف ســوريا بـــ2000 قتيــل)58(- يف ســوريا، يشــر إىل ذلــك تريحــات عديــدة، 
منهــا تريــح أمــن مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام اإليــراين محســن رضــايئ: »نحــن 
ــا دوالًرا واحــًدا ألي  ــو أعطين ــا: »ل ــا يف ســوريا والعــراق«، مضيًف ــع تحقيــق مصالحن نتب
ــا أيًضــا كــا نحــر  ــت أقدامنــا. علينــا أن نحــر اقتصاديًّ أحــد فســنقبض مثنــه ونثبِّ

عســكريًّا«)59(.

كذلــك تأكيــد املستشــار العســكري للمرشــد األعــى اللــواء يحيــى رحيــم صفــوي يف 
2018/2/20: »مــن حقنــا أن نحصــل عــى نصيبنــا مــن ثــروات ســوريا، نفطهــا، غازهــا، 
ــن  ــات م ــذه النفق ــدوا ه ــتعّدون ألن يعي ــورين مس ــا إىل أن الس ــة«، الفتً ــا املعدني ثرواته
النفــط والغــاز وخــام الفوســفات الســوري إليــران)60(، وتريــح رئيــس لجنــة األمــن القومــي 
ــر  ــراين حشــمت فالحــت بيشــه يف 17 يناي ــس الشــورى اإلي ــة يف مجل والسياســة الخارجي
2019 بــأن املســاعدات اإليرانيــة لســوريا هــي مــن قــوت الشــعب اإليــراين، مطالبًا بتســويتها 
ــي  ــة الت ــرز األدل ــد مــن أب مــن خــالل الَعالقــات بــن البلديــن)61(، وهــذه التريحــات تع
ــد  ــن املراق ــاع ع ــأيت للدف ــراين يف ســوريا ي ــل اإلي ــأن التوغُّ ــة ب ــم اإليراني تدحــض املزاع

ــزارات الشــيعية. وامل

5- االفــراق حــول عمليــات إعــادة اإلعــار: تتنافــس الدولتــان للســيطرة عــى نصيــب األســد 
مــن عمليــة إعــادة االعــار -تبلــغ تكلفــة إعــادة إعــار ســوريا حســب الروايــة اإليرانيــة مــن 
ــة التــي تكبدتهــا كل مــن الدولتــن  ــار دوالر)62(- لتعويــض الخســائر املالي 300 إىل 400 ملي
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ــات  ــرب مــن عملي ــب األك ــاور للحصــول عــى النصي ــران تن ــراع الســوري. إي ــاء ال يف أثن
ــد  ــل األم ــاء طوي ــة، والبق ــن ناحي ــة م ــات األمريكي ــاف عــى العقوب ــادة اإلعــار لاللتف إع
ــعية مــن جهــة ثالثــة، وحســب  يف ســوريا مــن ناحيــة ثانيــة، وتنفيــذ بقيــة املخطَّطــات التوسُّ
الدكتــورة أريانــا طباطبــايئ الخبــرة يف الشــؤون اإليرانيــة يف معهــد رانــد لـ»هآرتــس«، فإن 
ــي  »اإليرانيــن لــن يخرجــوا مــن ســوريا خــالل الســنوات القادمــة، ألنهــم يخطِّطــون لَجْن

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 13 أغســطس 2018 بغيــة التباحــث حــول مــروع مــّد خــط ســكة حديــد يربــط 
إيــران وســوريا مبشــاركة عراقيــة)64(، ومتابعــة تنفيــذ مذكــرة التفاهــم املوقَّعــة بــن ســوريا 
وإيــران يف أثنــاء زيــارة وزيــر الطــرق والتعمــر اإليــراين عبــاس آخونــدي لدمشــق مايــو 
ــاه الســورية، وإنشــاء  ــر شــبكة املي ــي مــن بنودهــا إعــداد دراســة جــدوى لتطوي 2018، الت
ــات يف  ــن االتِّفاقي ــة م ــع حزم ــث لتوقي ــن التباح ــاًل ع ــدة، فض ــة جدي ــات كهربائي محط
ــة يف  ــى التحتي ــرة والبن ــة الصغ ــات االقتصادي ــاالت واملروع ــة واالتص ــاالت الصناع مج
ــة يف  ــة الكهربائي ــد الطاق ــة تولي ــروع محط ــذي مل ــج التنفي ــع الربنام ــوريا )65(، وتوقي س
محافظــة الالذقيــة بقــدرة 540 ميغــاوات يف 2018/10/2، واالتِّفــاق عــى تنفيــذ خــط غــاز 
ــران  ــل إي ــادة تأهي ــى إع ــان ع ــق الجانب ــد اتف ــروع، وق ــة امل ــرًا لتغذي ــول 70 كيلوم بط

ــة)66(. ــب الحراري ــد حل محطــة تولي

عــالوة عــى املشــاركة اإليرانيَّــة الواســعة يف املعــرض الســوري الرابــع بعنــوان »عمرهــا-4« 
إلعــادة إعــار ســوريا الــذي انعقــد خــالل الفــرة 2-2018/10/6، فقــد أوضــح املديــر العــاّم 
للمكتــب العــريب اإلفريقــي يف منظَّمــة تنميــة التجــارة اإليرانيَّــة فــرزاد بيلــن، أن املنظَّمــة 
تســعى للحصــول عــى الحصــة الكــربى للــركات اإليرانيَّــة يف إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 
الســورية)67(، وأكَّــد مديــر إدارة التصديــر يف رشكــة »بــارس واجــن« اإليرانيَّة محمــد میرزايئ 

أن رشكتــه أجــرت محادثــات مــع النِّظــام الســوري لتصديــر عربــات املــرو والقطــارات)68(.

كذلــك وقََّعــت إيــران ممثلــًة بنائــب الرئيــس اإليــراين إســحاق جهانغــري، وســوريا ممثلــًة 
ــا، يف  ــة ومذكــرة تفاهــم وبرنامــًج تنفيذيًّ برئيــس حكومتهــا عــاد خميــس، نحــو 11 اتِّفاقي
ــورية-اإليرانية  ــا الس ــة العلي ــال اللجن ــن أع ــرة م ــة ع ــدورة الرابع ــات ال ــاء اجتاع أثن
املشــركة التــي ُعقــدت يف دمشــق بتاريــخ 28 ينايــر 2019، وتضمنــت أبــرز أوراق التعــاون 
املوقَّعــة »اتِّفاقيــة التعــاون االقتصــادي االســرتاتيجي طويــل األمــد«، فضــاًل عــن 10 وثائق 
ــة والســكك  ــى التحتي ــة والبن ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة والبنكي أخــرى يف املجــاالت االقتصادي
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ــادل املعلومــات يف مجــال غســل األمــوال  ــة والخدمــات واالســتثار واإلســكان وتب الحديدي
ــة  ــة التجاري ــيس »الغرف ــان تأس ــن الجانب ــر 2019 أعل ــاب)69(، ويف 29 يناي ــل اإلره ومتوي

ــرتكة«)70(. ــورية املش اإليرانية-الس

6- االفــراق حــول تقاســم مناطــق النفــوذ يف ســوريا املفيــدة: تتنافــس الدولتــان الروســية 
واإليرانيــة عــى مــن يتحكــم يف مدينــة البوكــال الســورية ودمشــق وريفهــا عــى الســاحل 
ــى  ــراع ع ــن ال ــاًل ع ــة(، فض ــذ البحري ــة وطرطــوس )املناف ــل يف الالذقي ــوري املتمث الس
املنافــذ الحدوديــة والقواعــد الجويــة واملعابــر النهريــة التــي تربــط املناطــق التــي يســيطر 
ــر  ــة يف دي ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــد باملناط ــام األس ــا نظ عليه
الــزور مثــل الجنينيــة الشــميطية بغــرب ديــر الــزور ومعابــر مــراط ومريعيــة والصالحيــة. 

شــكَّلَت مدينــة البوكــال الواقعــة عــى الحــدود العراقية-الســورية مرًحــا 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 

البوكال)71(.

وشــكََّل 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 الكــربى مــن نوعهــا باتجــاه الســاحل الســوري منذ تدخلت روســيا بشــكل 
عســكري مبــارش يف الــراع الســوري عــام 2015)72(، وذلــك بالتزامــن مــع توقيــع األســد 
ــاء  ــة التعــاون الدفاعــي والعســكري« بــن طهــران ودمشــق، يف أثن ــة »اتِّفاقي ــة أمني اتِّفاقي
زيــارة وزيــر الدفــاع اإليــراين أمــر حامتــي لســوريا يف 2018/8/26)73(، يف حــن أنشــأت 
إيــران عديــًدا مــن املــدارس الشــيعية مثــل »مجمــع الرســول األعظــم، واملدرســة الجعفريــة« 

باإلضافــة إىل عديــد مــن املعاهــد التــي تعلّــم اللغــة الفارســية بالالذقيــة وطرطــوس)74(.

ــران  ــعت إي ــراين، إذ س ــراع الرويس-اإلي ــث لل ــرح الثال ــة امل ــذ الحدودي ــت املناف وكان
للســيطرة عــى الحــدود العراقية-الســورية فحركــت قــوات الحشــد الشــعبي للســيطرة عليهــا، 
ــت  وأحكمــت ســيطرتها عليهــا قبــل وصــول القــوات الســورية املواليــة لروســيا إليهــا، وحرَّكَ
ــه  ــزب الل ــلحة لح ــب األس ــل وتهري ــورية-اللبنانية لنق ــدود الس ــو الح ــا نح ــياتها أيًض ميليش
اللبنــاين بغيــة تغيــر قواعــد اللعبــة لصالــح حــزب اللــه ضــّد إرسائيــل، يف حــن اســتطاعت 
ــات املتحــدة، كــا  ــات مــع الوالي ــة الســورية باتِّفاق روســيا الســيطرة عــى الحــدود األردني
نجحــت موســكو يف فــرض ســيطرتها عــى نقــاط حدوديــة مــع تركيــا لتبقــى بقيــة املناطــق 

ــة)75(. ــة مــع الحكومــة الركي ــات مبطن ــة معلَّقــة باتِّفاقي عــى الحــدود الركي
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ــة، إذ كان مطــار الشــعرات بريــف  كذلــك فــرض الــروس ســيطرتهم عــى القواعــد الجوي
حــاة أُوىَل نقــاط الــراع الرويس-اإليــراين، وقــد اســتطاع الــروس انتزاعه مــن اإليرانين، 
ثــم ســيطر الــروس أيًضــا عــى مطــار كويريــس العســكري وقاعــدة منــغ الجويــة العســكرية 
ومطــار T-4 العســكري ومطــار تدمــر الجــوي، فضــاًل عــن مطــارات دمشــق وريفهــا، وأهمها 
مطــار املــزة والضمــر العســكريان، يف حــن بقيــت إيــران تســيطر عــى مطــار ديــر الــزور 
ــة  ــكرية الخاضع ــة والعس ــد الجوي ــارات والقواع ــل املط ــزات داخ ــض التمرك ــكري وبع العس

لنفــوذ الــروس)76(.

زد عــى ذلــك االفــراق حــول الجنــوب الســوري بعــد إعــالن األســد نيتــه اســتعادة الســيطرة 
ــا  عــى الجنــوب، إذ دّق ناقــوس الخطــر يف إرسائيــل التــي تخــى عــودة النظــام مصحوبً
باملقاتلــن اإليرانيــن، وتخــى روســيا انــدالع حــرب كارثيــة إرسائيلية-إيرانيــة يف ســوريا، 
ــة الروســية-اإليرانية-اإلرسائيلية« يف أغســطس 2018  ى »الصفق ــمَّ ــا يَُس ــرِّ م ــا يف ــو م وه
ــات  ــا مــن مرتفع ــة مســافة 85 كيلومــرًا مربًَّع ــاد امليليشــيات اإليراني ــوم عــى إبع ــي تق الت
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)77(، كــا نــر الــروس قــوات روســية يف أغســطس 
2018 يف 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 
ــا  ــي تكبدته ــة الت ــة والبري ــان املادي ــر إىل األمث ــوري، بالنظ ــوب الس ــا يف الجن متوضعه
ــن  ــة م ــيات اإليراني ــن خــروج امليليش ــث ع ــي أن أي حدي ــا يعن ــو م ــران يف ســوريا، وه إي
ســوريا يف املــدى القريــب أو املتوســط هــو خيــار انتحــار ســيايس، ســيا وأن إيــران هــي 
لهــم  مــن ميلــك النفــوذ يف امليــدان عــى األرض، عــى عكــس الــروس الذيــن اقتــر تدخُّ
عــى املجــال الجــوي، وال وجــود للقــوات الروســية عــى األرض، وعندمــا حــاول الــروس نــر 
يًّــا يف مناطــق وجــود امليليشــيات اإليرانيــة عــى الحدود الســورية  بعــض القــوات الروســية برِّ
ــه  ــة وحــزب الل ــة مــن امليليشــيات اإليراني ــف غــر متوقَّع ــل عني ــرّد فع ــت ب ــة، قوبل اللبناني

أجربهــم عــى الراجــع واالنســحاب)79(.

رابًعــا: 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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ــلَّح: ــتباك املس ــواًل إىل االش ــيايس وص الس

1- تحــوُّالت 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 جــوًّا بالطــران الــرويس وبــرًّا بامليليشــيات الشــيعية املواليــة إليــران مــن اســرداد 
املحافظــات الســورية كافــة حتــى انتهــاء عــام 2018 مــن الفصائــل املعارضــة والتنظيــات 
ــاف  ــع كل أطي ــر يجم ــجن كب ــت إىل س ــي تحول ــب -الت ــة إدل ــتثناء محافظ ــة باس اإلرهابي

املعارضــة املعتدلــة وغــر املعتدلــة- وجــزء صغــر يف الجنــوب الســوري.

ــت إىل %90  ــوريا، وصل ــن س ــط م ــى 47% فق ــيطر ع ــام يس ــارس 2018 كان النظ يف م
ــّم  ــد ض ــن)80(، بع ــر بوت ــرويس فالدمي ــس ال ــات الرئي ــب تريح ــبتمرب 2018 حس يف س
ــدة  ــوريا املفي ــرَف بس ــا يُع ــا إىل م ــة ودوم ــة الرقي ــرة والغوط ــا والقنيط ــي درع محافظتَ
)دمشــق وريــف دمشــق وحمــص والالذقيــة وطرطــوس(، وحســب خريطــة توزيــع الســيطرة 
ثــة وفــق املوقــع الســوري »بــالدي« يف 2019/2/7، يســيطر النظــام الســوري  والنفــوذ املحدَّ

ــم-2(. ــر  )انظــر الخريطــة رق ــون األحم ــة بالل عــى املناطــق املظلَّل

الخريطة رقم )2(
خريطة توزيع السيطرة والنفوذ يف سوريا فرباير 2019

 https://bit.ly/2NWF2Al :املرجع

ارتبــط بذلــك واقــع ميــداين ســوري جديــد انتفــت فيــه نقــاط االلتقــاء الرويس-اإليــراين 
ــة وإعــادة  ــاء مؤسســات الدول ــه نحــو إعــادة بن ه ــك بانتصــار األســد وتوجُّ يف ســوريا، وذل
اإلعــار، وإزالــة الخطــر الــذي دام ألكــر مــن ســبع ســنوات أمــام النظــام الســوري بتجميــع 
ــدة  ــوريا املفي ــن س ــًدا ع ــوري بعي ــال الس ــد يف الش ــكان واح ــة يف م ــارصة املعارض ومح

https://bit.ly/2NWF2Al
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ــوب  ــن مــن الجي ــن، والقضــاء عــى أكــرب عــدد ممك ــروس واإليراني ــة لل واملناطــق الحيوي
ــورية. ــرة يف األرايض الس ــة املنت اإلرهابي

هــذا الواقــع الســوري الجديــد وضــع الدولتــن الروســية واإليرانيــة متواجهتــن يف مشــهد 
ــه الحصــول عــى النصيــب األكــرب يف الكعكــة الســورية  هالمــي جديــد ينتظــر كالهــا في
نظــر مــا قدمــه مــن أمثــان للحفــاظ عــى النظــام الســوري طــوال ســبع ســنوات ماضيــة، 
ــقط  ــم لس ــورية، ولواله ــة الس ــوى يف املعادل ــّم واألق ــب األه ــم الالع ــرون أنه ــروس ي فال
النظــام بعــد أيــام قليلــة مــن انــدالع األزمــة الســورية 2011، أمــا اإليرانيــون فــرون أنهــم 
العــب مهــّم يف املشــهد الســوري بســيطرة ميليشــياتهم عــى الواقــع امليــداين ومبــا قدمــوه 

مــن أمثــان ماديــة وبريــة باهظــة للحفــاظ عــى األســد ونظامــه.

ــس  ــن الرئي ــوريا: أعل ــن س ــي م ــكري األمري ــحاب العس ــرار االنس ــذ ق ــب لتنفي 2- الرتق
األمريــي دونالــد ترامــب يف الثامــن عــر مــن ديســمرب 2018 قراًرا باالنســحاب العســكري 
الكامــل للجنــود األمريكيــن مــن ســوريا، البالــغ عددهــم 2000 جنــدي خــالل فــرة تــراوح 

بــن 60 و90 يوًمــا بعــد نجــاح بــالده -عــى حــد قولــه- يف هزميــة داعــش)81(.

تســود حالــة مــن الجــدل داخــل الدوائــر الضيقــة لــإلدارة األمريكيــة بعــد أن قــّدم كل مــن 
ــة  ــدويل ملحارب ــف ال ــي للتحال ــوث األمري ــس واملبع ــس ماتي ــي جيم ــاع األمري ــر الدف وزي
داعــش بريــت ماكغــورك اســتقالته)82( اعراًضــا عــى قــرارات االنســحابات العســكرية مــن 
ســوريا وأفغانســتان، وهــو مــا دفــع اإلدارة األمريكيــة نحــو إعــادة التفكــر والقبــول باإلبقــاء 
عــى 400 جنــدي يف ســوريا )200 جنــدي سيشــاركون ضمــن القــوات املتعــددة الجنســيات 
املزمــع تشــكيلها مــن 800-1500 جنــدي للحفــاظ عــى املنطقــة اآلمنــة شــال رشق ســوريا 
كحاجــز بــن القــوات الركيــة والقــوات الكرديــة املواليــة للواليــات املتحــدة لضــان عــدم 
شــن هجــات عســكرية متبادلــة بــن الطرفــن، والـ200 اآلخــرون تخطِّــط الواليــات املتحدة 

لإلبقــاء عليهــم يف قاعــدة التنــف الحدوديــة()83(.

ــح مراقبــون أن قــرار االنســحاب األمريــي مــن ســوريا مــع اإلبقــاء عــى 200 جنــدي  يرجِّ
ــن إىل  ــراين الطامح ــرويس واإلي ــن ال ــابات الالعب ــى حس ــات ع ــه تبع ــيكون ل ــًا س حت
الحصــول عــى النصيــب األكــرب يف املعادلــة الســورية الجديــدة، وســيزيد تشــابك املصالــح 
ــج رصاعــات النفــوذ عــى مســاحات الفــراغ التــي ســيخلفها قــرار  الروســية-اإليرانية ويؤجِّ
االنســحاب، إذ تتــوزَّع القواعــد األمريكيــة يف ســوريا يف مناطــق الشــال والشــال الرقــي 
ها قاعــدة الرميالن  والــرق الســوري الغنيــة بالنفــط والغــاز )انظــر الخريطــة رقــم-3(، وأهمُّ
بالحســكة، وقاعــدة الشــدادي الواقعــة بــن محافظتـَـي الرقــة وديــر الــزور بالقــرب مــن نهر 
ــة اســراتيجية خاصــة، وقاعــدة  يَّ ــبها أهمِّ ــة الســورية، مــا يُكِس ــور والحــدود العراقي الخاب



21

عــن العــرب كوبــاين عــى الحــدود العراقية-الركيــة.

الخريطة رقم )3(

خارطة انتشار القوات االمريكية يف سوريا

https://bit.ly/2GGU2BU :املرجع

ــي الرقــة  ــدر واملربوكــة مبحافظــة الحســكة، قــرب محافظت ــل البي ــا ت ــاك قاعدت كذلــك هن
ــض  ــل أبي ــة ت ــكرية مبدين ــدة عس ــا يف قاع ــة أيًض ــوات األمريكي ــد الق ــزور، وتوج ــر ال ودي
بالرقــة، قــرب الحــدود الســورية-الركية، وخــارج مناطــق ســيطرة القــوات الكرديــة بالشــال 
ــنت الواليــات املتحــدة قاعــدة عســكرية عنــد حقــل العمــر النفطــي باملياديــن  الســوري دشَّ
يَّــة االســراتيجية عنــد املثلــث الحــدودي  بديــر الــزور، إىل جانــب قاعــدة التنــف ذات األهمِّ

الســوري العراقــي األردين)84(. 

بيــد أن أن قــرار االنســحاب األمريــي مــن ســوريا قــرار ســيايس مــن الطــراز األول يصــّب 
يف اتجــاه تعميــق الــرخ وتفجــر الخالفــات بــن الالعبــن عــى الســاحة الســورية ال ســيا 
الالعبــان الــرويس واإليــراين عنــد مســاعيها ملــلء الفــراغ الــذي تركتــه الواليــات املتحــدة، 
ــد  ــراغ، فتج ــلء الف ــة مل ــن كاف ــري لالعب ــادي والب ــتنزاف امل ــن االس ــد م ــم مزي ــن ث وم
إيــران نفســها مضطــرَّة إىل االنخــراط أكــر يف ســوريا مــا يكلفهــا أمثانـًـا بريــة وماديــة 
إضافيــة، وتجــد روســيا نفســها مضطــرة أمــام تحــرُّكات إيرانيــة إىل اللجــوء إىل الربــات 
د اإليــراين، مــا يكلِّفهــا إنفاقــات ماليــة كبــرة، وتجــد تركيــا نفســها  االســتباقية لوقــف التمــدُّ
ــي  ــاد الدميقراط ــزب االتح ــع ح ــارشة م ــكرية مب ــة عس ــول يف مواجه ــرَّة إىل الدخ مضط

الكــردي رشق الفــرات.

يتيــح هــذا املشــهد -الــذي مل يتحقــق بعــد- لســالح الجــّو اإلرسائيــي رشعيــة يف تنفيــذ مزيــد 
مــن الربــات والغــارات الجويــة اإلرسائيليــة ضــّد متركــزات ومقــرات امليليشــيات اإليرانيــة 

https://bit.ly/2GGU2BU
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يف ســوريا كورقــة ضغــط عســكرية مــربرة إلخــراج امليليشــيات مــن ســوريا بتنســيق ُمســبَق 
مــع الــروس الذيــن يشــاطرون اإلرسائيليــن رؤيتهــم يف تحجيــم النفــوذ اإليــراين يف ســوريا 
ــح لهــم أوراق ضغــط  ــق نفوذهــم وتتي ــدة تعمِّ ومنعهــم مــن إنشــاء قواعــد ومتركــزات جدي
ــزان القــوى لصالحهــم عــى حســاب  ــب مي ــة الســورية متكِّنهــم مــن قل ــدة يف املعادل جدي

بقيــة الالعبــن، ويف املقدمــة الالعــب الــرويس.

ــن  ــًدا ع ــة بعي ــة أطــراف األزم ــع بقي ــيق م ــرويس نحــو التنس ــف ال 3- التحــول يف املوق
إيــران: لعبــت مواقــف القــوى اإلقليميــة والدوليــة املنافســة إليــران يف امللــّف الســوري دوًرا 
ــد مســارات َعالقــات التنافــس أو التعــاون بــن الــروس واإليرانيــن يف  ــا يف تحدي مركزيًّ
ســوريا، فضــاًل عــن إدراك الــروس ذاتهــم تجــاوز إيــران وميليشــياتها املســلَّحة 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، وَعالقاتها 
ــل الواليــات املتحــدة لصالــح  املعقــدة مــع اإليرانيــن واإلرسائيليــن، ومخاوفهــا مــن تََدخُّ
ــة،  ــات اإليراني ــض الطموح ــيا رضورة تخفي ــت روس ــم أدرك ــن ث ــرب، وم ــل يف الح إرسائي
ووضــع حــّد للشــهية اإليرانيــة املفتوحــة القتضــام مزيــد مــن مناطــق النفــوذ يف ســوريا)85(، 
لذلــك غــرت القيــادة الروســية سياســتها الخارجيــة تجــاه بقيــة أطــراف األزمــة املعارضــن 

د اإليــراين يف ســوريا: إرسائيــل وتركيــا والواليــات املتحــدة: للتمــدُّ

ـا يف  أ ( التنســيق الرويس-اإلرسائيــي: لعــب التنســيق الرويس-اإلرسائيــي دوًرا مركزيًـّ

د  التباعــد الرويس-اإليــراين، إذ تتوافــق الدولتــان الروســية واإلرسائيليــة عــى خطــورة التمــدُّ

د  اإليــراين يف ســوريا ورضورة تحجيــم النفــوذ اإليــراين، فالــروس ينظــرون إىل زيــادة التمدُّ

وتوســيع نطــاق النفــوذ اإليــراين يف ســوريا عــى أنــه عامــل تقويــض للمصالــح الروســية 

ذاتهــا، ويعــوق جهودهــم للتســوية السياســية لألزمــة الســورية والوصــول إىل الحّل الســيايس 

ــون فينظــرون إىل  ــا اإلرسائيلي ــد 8 ســنوات مــن الــراع)86(، أم ــع بع ــريِض الجمي ــذي يُ ال

يه إرسائيــل »الخطــوط  د اإليــراين عــى الحــدود اإلرسائيليــة تجــاُوزًا لـِـَا تســمِّ زيــادة التمــدُّ

ــا  ــل عــى حدوده ــة ضــّد إرسائي ــق اإليراني ــح سياســة التطوي ــراء«، ويصــّب يف صال الحم

الرقيــة، ويقــرِّب الخطــر اإليــراين وتهديــده لألمــن القومــي اإلرسائيــي.

مل ميــر كثــر مــن الوقــت حتــى جــاء تأكيــد مــن موســكو ألمريــن: األول: عمــق التنســيق 

ــرغي  ــرويس س ــة ال ــر الخارجي ــب وزي ــان نائ ــى لس ــوريا، ع ــي يف س الرويس-اإلرسائي

ــه:  ــر 2019 بقول ــوم 24 يناي ــة ي ــبكة يس إن إن األمريكي ــع ش ــه م ــوار ل ــوف يف ح ريابك

»اإلرسائيليــون يعلمــون ذلــك، واشــنطن تعلــم ذلــك، اإليرانيــون أنفســهم يعلمــون ذلــك، 

ــيا«)87(.  ــة لروس ــو أولوي ــل ه ــن إرسائي ــك: أم ــون ذل ــوريون يعلم ــراك والس ــى األت حت
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والثــاين: عمــق التصــدُّع يف التحالــف الرويس-اإليــراين يف ســوريا بقــول ريابكــوف أيًضــا: 

»روســيا ليســت حليــف إيــران يف ســوريا«، بــل يعمــل الطرفــان مًعــا يف إطــار محادثــات 

أســتانة حــول ســوريا«، ويف الســياق ذاتــه كشــفت صحيفــة »نوفايــا« الروســية يف أحــدى 

ــكار كامــل الــرق األوســط«. ــًة الحت ــا منافَس ــران بدأت تقاريرهــا أن »روســيا وإي

ــة عــى لســان وزيــر شــؤون املهاجريــن يــوآف غاالنــت  ــادة اإلرسائيلي بدورهــا أعلنــت القي

يــوم 26 ينايــر 2019 عــن نجــاح دبلومــايس إرسائيــي-رويس بشــأن قضيــة إخــراج 

امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا بقولــه: »املرحلــة التــي كان يُنظَــر فيهــا إىل روســيا وإيران 

وحــزب اللــه كحلفــاء قــد انتهــت، وبــات إخــراج إيــران مــن ســوريا هدًفــا مشــرتكًا لروســيا 

وإرسائيــل«)88(. يــأيت ذلــك بعــد إعــالن الجيــش االرسائيــي يف 2018/1/18 إنهــاءه سلســلة 

ــا كبــاًرا مــن الجيــش الــرويس  لقــاءات وتنســيقات مكثفــة مــع وفــد عســكري يضــّم ُضبَّاطً

حــول وضــع آليــة تَُحــول دون احتــكاك الجيشــن الــرويس واإلرسائيــي يف ســوريا)89(، كنتيجة 

مبــارشة لعــدة لقــاءات مكثفــة أجراهــا نتنياهــو مــع الرئيــس بوتــن خــالل عــام 2018 للَحــّد 

مــن النفــوذ اإليــراين يف ســوريا.

وال ميكننــا تجاهــل مــا كشــفته تقاريــر اســتخباراتية مــن أن إطــالق ســالح الجــّو اإلرسائيــي، 

ــرات  ــّد املق ــة ض ه ــل املوجَّ ــة والقناب ــخ املجنَّح ــن الصواري ــًدا م ــر 2019، عدي ــوم 21 يناي ي

ــا  ــو م ــروس، وه ــع ال ــبَق م ــي ُمس ــيق إرسائي ــرى بتنس ــوري ج ــوب الس ــة يف الجن اإليراني

ــرُّوَس بالتواطــؤ مــع إرسائيــل بتعطيلهــم منظومــة S-300 يف  يفــرِّ اتهــام اإليرانيــن ال

أثنــاء رضبــات ســالح الجــّو اإلرسائيــي للتمركــزات اإليرانيــة يف الجنــوب الســوري حســب 

تريحــات رئيــس لجنــة األمــن القومــي والساســة الخارجيــة يف مجلــس الشــورى اإليــراين 

حشــمت فالحــت بيشــه لوكالــة إيرنــا اإليرانيــة)90(.

ب-التنســيق الرويس-الــرتيك: لعــب التنســيق الرويس-الــريك يف ســوريا عــى خلفيــة تســوية 

ــرات الروســية »ســوخوي-24« دوًرا يف  ــا إحــدى الطائ أنقــرة وموســكو أزمــة إســقاط تركي

ــاء  ــية إىل إعط ــة الروس ــت الحاج ــوريا، إذ انتف ــن يف س ــروس واإليراني ــن ال ــد ب التباع

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 

ــل منظومــة S-300 عــى األرايض الســورية)91(، إضافــة إىل  بعــد قــرار موســكو نــر وتفعي

تســير موســكو طائــرات مقاتلــة ملواكبــة العمليــات الجويــة الروســية، وكذلــك إدخــال دبابــات 
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ومدرعــات إىل مياديــن القتــال يف ســوريا، يف إشــارة إىل التصعيــد ضــّد تركيــا يف ســوريا. 

ــاون العســكري  ــَد أن معالجــة أزمــة الســوخوي بــن أنقــرة وموســكو قلََّصــت حجــم التع بَيْ

ــّف الســوري يف  ــق التنســيق الرويس-الــريك يف املل ــىَّ ُعْم بــن الــروس واإليرانيــن، وتَج

املشــاركة يف جــوالت محادثــات أســتانة الـــ11 ومباحثــات ســوتيش الروســية كطــرف ثالــث 

راٍع للمحادثــات مــع الــروس واإليرانيــن رغــم االعــراض اإليــراين عــى القبــول الــرويس 

ــب أردوغــان يف 29  ــس الــريك رجــب طي ــد الرئي ــات، وتأكي ــة يف املحادث باملشــاركة الركي

ــيا  ــن روس ــاري ب ــادل التج ــال التب ــى إيص ــان ع ــيا عازمت ــا وروس ــبتمرب 2017 أن تركي س

ــريك يف  ــكري الرويس-ال ــاون العس ل التع ــدَّ ــاع مع ــار دوالر)92(، وارتف ــا إىل 100 ملي وتركي

ــل الرئيســن الــرويس بوتــن والــريك أردوغــان، إىل اتِّفــاق يف 18 ســبتمرب  ســوريا بتوصُّ

ــرب)93(،  ــب الح ــب، لتجنُّ ــة إدل ــالح يف محافظ ــة الس ــة منزوع ــاء منطق ــي بإنش 2018 يق

وتوقيــع تركيــا وروســيا يف 29 ديســمرب 2018 اتِّفاقـًـا بشــأن تنســيق العمليــات العســكرية يف 

ســوريا للقضــاء عــى خطــر اإلرهــاب)94(، عــى خلفيــة قــرار االنســحاب العســكري األمريــي 

مــن ســوريا قبــل نهايــة عــام 2018.

 ج(التنســيق الرويس-األمريــي: رغــم االعــراض اإليــراين قِبلَــت روســيا انضــام مراقــب 

ة الحكــم  أمريــي يف محادثــات أســتانة منــذ مجــيء الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب لُســدَّ

ل الربــات العســكرية األمريكيــة يف ســوريا بعــد  يف ينايــر 2017، كــا تباطــأ معــدَّ

ــن الزعيمــن األمريــي دونالــد ترامــب  لقــاء القمــة الــذي جمــع رئيــَي القوتــن الُعظَميَ

ــا،  ــو 2018 للتباحــث حــول عــدة قضاي ــة هلســني يف يولي والــرويس يف العاصمــة الفنلندي

ــل  ــات املتحــدة قب ــة يف ســوريا، إذ شــنَّت الوالي ــّف الســوري وامليليشــيات اإليراني ــا املل بينه

قمــة هلســني خــالل عــام 2018 ثــالث رضبــات عســكرية ضــّد التمركــزات اإليرانيــة، األوىل 

يف فربايــر 2018)95(، والثانيــة يف أبريــل 2018)96(،  والثالثــة يف يونيــو 2018)97(،  فرغــم أن 

يَّــة مــن الناحيــة  الَعالقــات الروســية مــع  الصــن واالتحــاد األورويب والهنــد هــي األكــر أهمِّ

االقتصاديــة فــإن الساســة الــروس ال يزالــون يقيِّمــون قــوة بالدهــم عــى املســتوى الــدويل 

مقابــل القــوة األمريكيــة.

ح خامًسا: روسيا وإيران بين التباعد السياسي والشتباك المسلَّ
ــن  ــد ب ــًدا يباع ــيًّا جدي ــهًدا سياس ــاحة الســورية مش ــدة عــى الس ــرات الجدي رســمت املتغ

ــايل: ــو الت ــى النح ــلَّح، ع ــتباك املس ــد االش ــن إىل ح ــروس واإليراني ال

1- التباعــد الســيايس الرويس-اإليــراين: مــا تَوقَّعــه املراقبــون مــن تباعــد رويس-إيــراين، 
بــدأ يلــوح يف األفــق، فبعــد أيــام قليلــة مــن إطالق ســالح الجــّو اإلرسائيــي صواريــخ مجنَّحة 
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ــوري  ــوب الس ــراين يف الجن ــدس اإلي ــق الق ــزات فيل ــرَّات ومترك ــّد مق ــة ض ــل موجه وقناب
ــر 2018  ــية يف 23 يناي ــا الروس ــة نظرته ــلطات اإليراني ــت الس ــر 2018، اتهم يف 20 يناي
بالتواطــؤ مــع إرسائيــل مــن خــالل تعطيــل منظومــة S�300، حســب تريحــات حشــمت 
ــتطاعت  ــا اس ــح مل ــكل صحي ــل بش ــة S�300 تعم ــت منظوم ــو كان ــا: »ل ــت)98(، مضيًف فالح
ــة  ــر لوكال ــاء يف تقري ــورية«، وج ــى األرايض الس ــاح ع ــات بنج ــذ الهج ــل تنفي إرسائي
إيرنــا الرســمية يــوم 27 ينايــر 2018: »الــروس يُحِبطــون جهــود مــا يصفونــه باملقاومــة 
ــر إيــراين أن »روســيا  للدفــاع عــن ســوريا ضــّد الهجــات اإلرسائيليــة«، وجــاء يف تقري
باعــت لســوريا منظومــة إس-300 فاســدة«)99(، مــا مــن شــأنه إثــارة غضــب الــروس مــن 
اإليرانيــن لـِـَا ملثــل هــذه التقاريــر مــن تأثــر ســلبي عــى ســمعة املنظومــة القتاليــة وحجــم 

ــا. مبيعاتهــا وتســويقها عامليًّ

مل ينتظــر الــروس طويــاًل ليعلنــوا براءتهــم مــن اإليرانيــن ويُدلـُـوا بتريحــات مثَّلـَـت صدمة 
بــكل املقاييــس، ليــس فقــط لإليرانيــن بــل للمحلِّلــن واملتابعــن ملســار الَعالقــات الروســية-

اإليرانيــة منــذ انــدالع األزمــة الســورية عــام 2011، فقــد أدىل ســرغي ريابكــوف بعــد يــوم 
واحــد مــن تريحــات فالحــت بتريحــات يف حــوار لــه مــع شــبكة يس إن إن األمريكيــة 
ــظ بــالده عــى توصيــف مســتوى الَعالقــات اإليرانيــة- يــوم 24 ينايــر 2019 يعلــن فيهــا تَحفُّ
الروســية بـ«التحالــف« يف معــرض ردِّه عندمــا ُســِئَل عــاَّ إذا كانــت روســيا حليًفــا إليــران 
يف ســوريا: »لــن أســتخدم هــذا النــوع مــن الكلــات لوصــف أيــن الَعالقــة الروســية مــع 
ــأنها  ــن ش ــي م ــر الت ــة التداب يَّ ــة بأهمِّ ــأي طريق ــتخّف ب ــن ال نس ــا »نح ــران«، مضيًف إي
ضــان أمــن قــوّي لدولــة إرسائيــل«، مســتطرًدا »اإلرسائيليــون يعلمــون ذلــك، الواليــات 
املتحــدة تعلــم ذلــك، أي شــخص آخــر مبــا يف ذلــك اإليرانيــون واألتــراك والحكومــة يف 

دمشــق. هــذه واحــدة مــن أهــّم أولويــات روســيا«)100(.

ــق  ــن عم ــفت ع ــية-اإليرانية وكش ــات الروس ــرَت الخالف ــي فجَّ ــات الت ــذه التريح ــل ه قب
التباعــد الســيايس الرويس-اإليــراين، شــهد عــام 2018 خالفــات متصاعــدة روســية-إيرانية 
ــد  ــكري الوحي ــور العس ــى أن الحض ــو 2018 ع ــي يف ماي ــاق الرويس-اإلرسائي ــرَّاء االتِّف ج
املســموح بــه فقــط عــى الحــدود الجنوبيــة لســوريا هــو حضــور القــوَّات الســورية، حســب 
تريحــات وزيــر الخارجيــة الروســية ســرغي الفــروف)101(، وزادت الخالفــات حــدة 
مبطالبــة الرئيــس بوتــن يف مايــو 2018 جميــع القــوات األجنبيــة مبغــادرة ســوريا بقولــة: 
ــك  ــا يف ذل ــوريا، مب ــن س ــة م ــوات األجنبي ــحاب كل الق ــعي النس ــروري الس ــن ال »م

ــق«)102(. ــة دمش ــية، مبوافق الروس

ورغــم وضــوح الرســالة الروســية شــديدة اللهجــة مــن قمــة النظــام الــرويس، اســتبعدت 
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ــه اللبنــاين نفســيها مــن الرســالة الروســية، وهــو مــا اســتدعى تفســر  إيــران وحــزب الل
املبعــوث الخــاص للرئيــس الــرويس لشــؤون التســوية يف ســوريا ألكســندر الفرنتييــف بــأن 
ــوات  ــا الق ــوات مبــا فيه ــع الق ــة، يف إشــارة إىل جمي ــوات األجنبي ــع الق املقصــود هــو جمي
ــب  ــا تَرتَّ ــالده واإلرسائيليــن)103(، وهــو م ــه، باســتثناء قــوات ب ــة وقــوات حــزب الل اإليراني
ــة يف  ــه باقي ــزب الل ــران وح ــوات إي ــراين أن ق ــد إي ــب، وتأكي ــراين غاض ــل إي ــه رّد فع علي

ــب رســمي مــن الحكومــة الســورية. ــن تغادرهــا إال بطل ســوريا ول

مل يجــد اإليرانيــون طريًقــا ســوى االعــراف بوجــود رغبــة روســية حقيقيــة يف التخــيِّ عــن 
إيــران يف ســوريا، ومنهــا اعــراف النائــب بالربملــان بهــروز بنيــادي يف جلســة 2018/6/26 
ــي  ــًدا أن يضحِّ ــس بعي ــه: »لي ــوريا)104( بقول ــران يف س ــان بإي ي ــوريا تضحِّ ــيا وس ــأن روس ب
ــك  ــى ذل ــب«، زد ع ــد ترم ــو ودونال ــم ونتنياه ــل مصالحه ــن أج ــا م ــن بن ــد وبوت األس
ــاد امليليشــيات  ــة الروســية-اإليرانية-اإلرسائيلية يف أغســطس 2018 إلبع ــرَف بالصفق ــا يُع م
ــات  ــن اتهام ــالً ع ــوالن)105(، فض ــة الج ــن هضب ــا م ــرًا مربًَّع ــافة 85 كيلوم ــة مس اإليراني
اإليرانيــن للــروس بســبب صمتهــم عــن الربــات اإلرسائيليــة املتواليــة للتمركــزات اإليرانية 

يف ســوريا خــالل عــام 2018.

ــر الســيايس  ــة: مل يقــرن التوت 2- املواجهــات العســكرية بــن القــوات الروســية واإليراني
الرويس-اإليــراين باشــتباكات مســلَّحة مثلــا اقرن عــام 2019 بتحــرُّكات ميدانية وعســكرية 

عكســت حالــة مــن الغليــان بــن الــروس واإليرانيــن يف ســوريا.

كشــفت مجلــة شــبيغل األملانيــة يــوم 27 ينايــر 2019 عــن اطـّـالع مراســلها الخــاص مبنطقــة 
ــن  ــة الســلكية م ــر عــى تســجيل ملحادث ــاين كريســتوف روي ــر األمل ــرق األوســط الخب ال
الفرقــة الرابعــة الســورية-اإليرانية بقيــادة ماهــر األســد -املــوايل إليــران- شــقيق الرئيــس 
ــورية- ــة الس ــة الخامس ــن الفرق ــا وب ــلَّحة بينه ــات مس ــوع مواجه ــد بوق ــد تُِفي ــار األس بش
ــك  ــيا- بتحري ــوايل لروس ــن -امل ــهيل الحس ــواء س ــر الل ــوات النم ــد ق ــادة قائ ــية بقي الروس
الدبابــات وإطــالق قذائــف الهــاون وتبــادل النــران بالرشاشــات الثقيلــة يف منطقــة الغــاب 
مبحافظــة حــاة يــوم 19 ينايــر 2019، عــى خلفيــة تقســيم مناطــق النفــوذ يف حــاة وســط 

ســوريا، مــا أســفر عــن عــدة ضحايــا تــراوح أعدادهــم بــن عــرات و200 شــخص.

ــراين يف  ــل اإلي ــن التوغُّ ــن م ــة املترري ــا أن قامئ ــدرك إدراكًا حقيقيًّ ــيا ت ــدو أن روس ويب
ــول دون قــدرة  ــن بشــكل يَُح ــل إىل االشــتباك مــع اإليراني ــدأت يف االتســاع واملي ســوريا ب
ــراين، ال ســيا يف مواجهــة دول الجــوار الســوري  ــل اإلي موســكو عــى الدفــاع عــن التوغُّ
كإرسائيــل وتركيــا، فضــاًل عــن أن انتشــار الحــرس الثــوري اإليــراين يف ســوريا بــات يشــكِّل 
خطــرًا حقيقيًّــا عــى النفــوذ الــرويس يف ســوريا وعبئـًـا متناميًــا عى الــروس لجهة اســتخدام 
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ســوريا كمنصــة للمعــارك العســكرية الخارجيــة الخاصــة باعتبــارات وحســابات اإليرانيــن، 
ــر  وهــو مــا يتعــارض مــع الجهــود الروســية لتحقيــق التســوية السياســية يف ســوريا، ويُظِه
موســكو يف موقــف الضعــف أمــام القــوى اإلقليميــة والدوليــة الفاعلــة يف األزمــة الســورية.

سادًسا: الَعالقات الروسية-اإليرانية في سوريا.. أي مستقَبل؟
عنــد مقارنــة اإلطاريــن النظــري والعمــي للدراســة يتبــن أن »مســتوى التحالــف« 
ال ينطبــق عــى مســتوى التعــاون الرويس-اإليــراين يف ســوريا كــا يــردد عديــد مــن 
ــف  ــاض ريابكــوف لتوصي ــل امتع ــة رفــض، ب ــد منهجي ــا يؤكِّ ــن واملحللــن، وهــو م اإليراني
مســتوى الَعالقــات الروســية-اإليرانية بالتحالــف، إذ إن مســتوى التحالــف -كــا ذكرنــا يف 
ــر  ــي مل تتواف ــره ورشوطــه الت ــه معاي ــاون«، ول الجــزء األول- هــو أعــى »مســتويات التع
ــات الروســية  ــالف املنطلق ــران، بالنظــر إىل: اخت ــن روســيا وإي ــاون« ب يف »مســتوى التع
ــة ســوريًّا يف االســراتيجيتن الروســية  يَّ ــن األهــداف واألهمِّ ــة تجــاه ســوريا، وتباي اإليراني
واإليرانيــة، وتعــارض األدوات واملصالــح الروســية-اإليرانية يف ســوريا، وانــدالع التصدعــات 
والتشــققات الروســية اإليرانيــة يف ســوريا تجــاه ملفــات عديــدة، وبلــوغ التباعــد الســيايس 

ــلَّح. ــتباك املس ــّد االش ــوريا ح ــراين يف س الرويس-اإلي

التوصيــف األقــرب لـ»مســتوى التعــاون« الرويس-اإليراين يف ســوريا هو مســتوى »التشــاور 
يــة -كــا اتضــح مــن  والتنســيق«، ويســميه البعــض بتقــارب الــرورة، ألن التنافــس والندِّ
الخالفــات البينيــة- أقــرب إىل وصــف الَعالقــات الروســية-اإليرانية مــن وصــف التحالــف. 
صحيــح أن الطرفــن التقيــا يف امللــّف الســوري لتحقيــق هــدف تكتيــي مرحــي -املصالــح 
املشــركة- كجــر نحــو تحقيــق الهــدف االســراتيجي املتمثــل يف الحصــول عــى النصيــب 
ــدة ومنظومــة األمــن  ــة الســورية الجدي ــات مســتقبلية بشــأن املعادل األكــرب ضمــن أي ترتيب
اإلقليمــي برمتهــا، بيــد أن هــذا املســتوى مــن التعــاون ضعيــف ومؤقَّــت، يســبق ليــس فقــط 
مســتوى التحالــف، بــل أيًضــا مســتوى التفاهــم، بحكــم التقــاء املصالــح الروســية-اإليرانية 

ــر الخالفــات إىل حــّد االشــتباك املســلَّح. ــا، ويفــر هــذا تنامــي التصدعــات وتفجُّ مؤقَّتً

رغــم أن روســيا هــي الفاعــل الرئيــي واألقــوى يف املعادلــة الســورية، فــإن خــروج 
امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا أمــر بالــغ التعقيــد والصعوبــة مًعــا دون توجيــه رضبــات 
ــة  ــة اإليراني ــة للقــوات غــر النظامي ــة إىل املقــرات والتمركــزات كافــة التابع عســكرية قوي
ــر  ــم ومعاي ــا مفاهي ــق عليه ــة ينطب ــات إرهابي ــة( كتنظي ــيات اإليراني ــوريا )امليليش يف س
التنظيــات اإلرهابيــة حســب آراء عديــد مــن املحلِّلــن والخــرباء االســراتيجين، وهــو مــا 

ــر إىل: ــه بالنظ ــب تحقيق يصع
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ــم 	  ر عدده ــدَّ ــوريا، إذ يَُق ــوم س ــيات يف عم ــي امليليش ــع ملقات ــرايف الواس ــار الجغ االنتش

ــة  ــا حســب إحصائي ــل عددهــم بـــ20 ألًف رَت إرسائي ــدَّ ــل)106(، يف حــن ق بعــرة آالف مقات

للجيــش اإلرسائيــي، مــن بينهــم نحــو 2000 إيــرايّن مــا بــن جنــدي ومستشــار، ونحــو 7500 

ــه)107(. عنــر مــن حــزب الل

الحســابات واالعتبــارات الروســية يف ســوريا ضمــن تبنِّيهــا اســراتيجية التســوية السياســية 	 

لألزمــة الســورية، فضــاًل عــن االجتيــاج الــرويس للورقــة اإليرانيــة لحايــة املصالــح الروســية 

عــى املديــن املتوســط والقصــر.

ــة لتثبيــت أركان النظــام مــن جهــة، والحفــاظ 	  ــاج الســوري إىل امليلشــيات اإليراني االحتي

عــى مكتســباته ومناطــق نفــوذه املســرَدَّة مــن داعــش والفصائــل املعارضــة مــن جهــة ثانيــة، 

وردع املعارضــن مســتقبَاًل مــن التفكــر يف إعــادة إشــعال الحــرب األهليــة مــن جهــة ثالثــة، 

وهــو مــا يفــرِّ منــح النِّظــام الســوري -حســب مــا كشــفته صحيفــة جروزاليــم بوســت يف 

نوفمــرب 2018- »حــّق املواطنــة« ملقاتــي حــزب اللــه اللبنــاين والحرس الثــوري اإليــرايّن)108(، 

ــل جنســيته  ــه أو يحم ــن يســكن في ــس مل ــأن »الوطــن لي ــل 3 ســنوات ب ــح األســد قب وتري

وجــواز ســفره، بــل ملــن يدافــع عنــه ويحميــه«)109(.

ــا 	  ــارغ صربه ــر بف ــوريا وتنتظ ــران يف س ــا إي َمته ــي قدَّ ــة الت ــة والبري ــان املادي  األمث

َجْنــي مثارهــا يف وقــت تحتــاج فيــه إىل تعظيــم دخولهــا مــن االســتثارات لتخفيــف وطــأة 

العقوبــات األمريكيــة مــن خــالل الحصــول عــى النصيــب األكــرب يف مرحلــة إعــادة البنــاء 

د اإليــراين جــرَّاء اضمحــالل الجيش  واإلعــار، فضــاًل عــن وجــود بيئــة ســورية مواتيــة للتمــدُّ

الســوري، إمــا بســبب كــرة عــدد القتــى يف املعــارك وإمــا بســبب الفــرار أو االنشــقاق مــن 

يــة يف ســوريا بديــاًل مــن القــوات اإليرانيــة، وقــرار  الجيــش، وعــدم وجــود قــوات روســية برِّ

االنســحاب العســكري األمريــي مــن ســوريا.

ــمَّ وضــوء تفاعــالت الَعالقــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا وأمنــاط إدارة كل مــن  مــن ثَ
الدولتــن الروســية واإليرانيــة َعالقاتهــا وتعاطيهــا مــع بقيــة القــوى اإلقليميــة والدوليــة يف 
األزمــة الســورية ونتائــج الدراســة، ميكــن تحديــد ثالثــة ســيناريوهات تنتظــر الَعالقــات 

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 
ــة  ــل املعارض ــن فصائ ــرَدَّة م ــوذ املس ــق النف ــح ومناط ــة املصال ــدة لحاي ــوريا الجدي يف س
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والتنظيــات اإلرهابيــة، وتثبيــت أركان النظــام، وردع املعارضــن مســتقبَاًل مــن التفكــر يف 
إعــادة إشــعال الحــرب األهليــة مــن جديــد.

ويعــزِّز 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 نظاًمــا دوليًّــا مغايــرًا متعــدد األقطــاب، 
ــا،  مبــا يــؤدِّي إىل تقليــص وتقويــض الهيمنــة األمريكيــة يف منطقــة الــرق األوســط ودوليًّ
وكــر سياســة التطويــق األمريكيــة لروســيا يف أوروبــا الرقيــة وأوكرانيــا والبلقــان، وإليران 
يف الــرق األوســط، ورغبــة موســكو يف الحفــاظ عــى حليــف إقليمــي بــوزن إيــران لحفــظ 
التــوازن يف ميــزان القــوى اإلقليميــة يف مواجهــة النفــوذ األمريي-اإلرسائيــي يف املنطقــة، 
ورغبــة إيــران يف االحتفــاظ بحليــف دويل بــوزن روســيا ال ســيا يف ظــّل العقوبــات 
ــاق  ــن االتِّف ــي م ــد االنســحاب األمري ــران بع ــا إي ــرض له ــي تتع ــة الت ــوط األمريكي والضغ

النــووي.

ــية  ــوق رئيس ــران س ــالح، فإي ــة والس ــاالت الطاق ــاون يف مج ــا التع ــك قضاي ــف إىل ذل أض
ــن إىل  ــة الدولت ــرويس، وحاج ــاد ال ــى االقتص ــا ع ــس إيجابً ــا ينعك ــرويس مب ــالح ال للس
التحكــم يف الحركــة العامليــة لتوزيــع الغــاز مســتقبَاًل بحكــم ســيطرتها عــى ثالثــة أربــاع 

ــة. ــه العاملي احتياطات

وال ميكننــا تجاهــل أثــر التقــارب الجغــرايف بــن الدولتــن املطلَّتــن عــى بحــر قزويــن يف 
ــيا  ــاز وآس ــة القوق ــا يف منطق ــن القضاي ــدد م ــاون املشــرك واالســتقرار يف ع ــز التع تعزي
الوســطي، وكذلــك فالدولتــان عضــوان يف منظمــة التعــاون االقتصــادي ملنطقــة بحــر 
قزويــن ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي تضــّم روســيا والصــن وكازاخســتان وقرغيزســتان 
ــّد  ــب، وتَُع ــا كمراق ــران يف اجتاعاته ــارك إي ــاء، وتش ــتان كأعض ــتان وأوزبكس وطاجيكس
املنظمــة منتــًدى للتنســيق والتعــاون األمنــي بــن إيــران وروســيا حــول عــدد مــن القضايــا 

ــة.  الثنائي

ــيناريو  ــذا الس ــد ه ــس: يفي ــاون والتناف ــن التع ــة ب ــح الَعالق ــتمرارية تأرج ــاين- اس الث
ــدم  ــوء ع ــى ض ــك ع ــوريا، وذل ــية-اإليرانية يف س ــات الروس ــح الَعالق ــتمرارية تأرج باس
انتفــاء الخطــر بشــكل تــام، فــال 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 
ــة. ومــن  ــة يف ســوريا. هــذا مــن ناحي رضورة التنســيق والتشــاور إلزاحــة األخطــار املتبقي
ناحيــة أخــرى قــد تفــرض الشــهية اإليرانيــة املفتوحــة القتضــام مزيــد مــن النفــوذ مقابــل 
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ــس الــرويس مــن انــدالع حــرب إرسائيلية-إيرانيــة عــى األرايض الســورية، وااللتقــاء  التوجُّ
الرويس-اإلرسائيــي ضــّد امليليشــيات اإليرانيــة يف ســوريا، اســتمرارية التنافــس بــن الــروس 

ــن. واإليراني

ــح، ودالئــل هــذا الســيناريو  الثالــث- التصعيــد إىل مســتوى النــزاع: وهــو الســيناريو املرجَّ
متعــددة، منهــا مــا يتعلــق بتبايــن املنطلقــات واألهــداف واألدوات واملصالــح )رفــض موســكو 
مروعــات الغــاز اإليرانيــة نحــو أوروبــا عــرب ســوريا( اإليرانيــة والروســية تجــاه ســوريا، 
وانتفــاء املصالح الروســية-اإليرانية املشــركة يف ســوريا باســتمرارية األســد وتحــوُّالت املعركة 
ــر، والقضــاء  ــرايف واحــد أشــبه بســجن كب ــع جغ ــع املعارضــة يف تجمُّ عــى األرض وتجمي
عــى غالبيــة الجيــوب اإلرهابيــة، لذلــك مل تُعــد روســيا بحاجــة إىل الوجــود اإليــراين الكثيــف 
يف ســوريا، ألنــه تَســبَّب يف إزعــاج القــوى اإلقليميــة والدوليــة، ال ســيا إرسائيــل والواليــات 
املتحــدة اللتــن اســتهدفت طائراتهــا متركــزات امليليشــيات اإليرانيــة عــى مــرأى ومســمع 
الــروس، فمــن غــر املنطقــي أبــًدا تصــوُّر تجــرُّؤ اإلرسائيلين عــى اخــراق األجواء الســورية 
ورضب املقــرات اإليرانيــة يف ســوريا دون علــم ُمســبَق مــن الــروس، مبــا يعنــي أن الوجــود 
ــار، وأن  ــي يف االعتب ــي اإلرسائي ــن القوم ــار األم ــن االعتب ــذ بع ــوريا يأخ ــرويس يف س ال
مقــرات امليليشــيات اإليرانيــة وشــاحنات تهريــب الســالح 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 فــراغ« تســعى الدولتــان مللئــه.

االســراتيجية اإليرانيــة للبقــاء طويــل األمــد يف ســوريا تتعــارض مــع املصالــح الروســية يف 
ســوريا، إذ تســهر إيــران عــى إعــادة مَتوُضــع امليليشــيات يف املناطــق املســرَدَّة مــن داعــش 
والفصائــل املعارضــة مبــا يضمــن لهــا تأمــن نطــاق نفوذهــا، وبســط النفــوذ عــى مناطــق 
ــن  ــد م ــب األس ــى نصي ــول ع ــم للحص ــن التزاح ــاًل ع ــفات، فض ــق الفوس ــدة كمناط جدي
ــران يف ســوريا،  ــار اســراتيجي إلي ــر الدميوغــرايف كخي ــات إعــادة اإلعــار، والتغي عملي
ــي  ــراتيجي ل ــار اس ــوري كخي ــام الس ــع النظ ــة م ــة واألمني ــات االقتصادي ــع االتِّفاق وتوقي
ــة. ــة املؤسســات الســيادية واألمني يكــون لهــا مــن خــالل ميليشــياتها كلمــة يف إعــادة هيكل

ــا عــى الَعالقــات اإليرانية-الروســية،  أضــف إىل مــا تقــدم غلبــة النمــط الراعــي تاريخيًّ
فــال ينــى اإليرانيــون مثــاًل قضــم الــروس أجــزاء مــن األرايض اإليرانيــة يف أثنــاء فــرة 
ــة  ــاء الحــرب العاملي ــة يف أثن ــالل أراٍض إيراني ــن 1813 و1828، واحت ــة ب ــة القاجاري الدول
الثانيــة قبــل أن ينســحبوا منهــا الحًقــا، واملوقــف الــرويس املســاند للعــراق عســكريًّا يف أثنــاء 
ــة، والدعــم الــرويس للحــركات االنفصاليــة يف إقليَمــي كردســتان  الحــرب العراقية-اإليراني



31

وأذربيجــان اإليرانيــن، وال ينــى الــروس دعــم اإليرانيــن للجمهوريــات اإلســالمية التــي 
اســتقلت عــن االتحــاد الســوفييتي الســابق.

وقــد يســأل ســائل: مــاذا عــن مرحلــة التعــاون الرويس-اإليــراين بتوقيــع الدولتــن اتِّفاقيــة 
1992 لبنــاء مفاعــل بوشــهر النــووي وتأكيــد موســكو حــّق إيــران يف بنــاء برنامــج نــووي 
ســلمي؟ واإلجابــة أن ذلــك مل يــأِت انطالقـًـا مــن رغبــة روســية يف بنــاء َعالقــات تعــاون مــع 
إيــران، بــل فرضتــه طبيعــة وظــروف التطــوُّرات الدوليــة بعــد ســقوط االتحــاد الســوفييتي 
الســابق وتحــوُّل النظــام الــدويل إىل نظــام أحــادي القطبيــة بقيــادة أمريكيــة، بدليــل قَبُــول 
الــروس بفــرض عقوبــات دوليــة عــى إيــران لردعهــا عــن تطويــر قدراتهــا النوويــة انتهــت 
ــى  ــت ع ــي فُرض ــة الت ــات األمريكي ــم العقوب ــم التزامه ــووي 2015، ث ــاق الن ــع االتِّف بتوقي
ــاق  ــد إعــالن إدارة ترامــب االنســحاب مــن االتِّف ــع مــن نوفمــرب 2018 بع ــران يف الراب إي
النــووي، واقــراح الــروس عــى إدارة ترامــب يف 22 نوفمــرب 2018 تخفيــف العقوبــات عــى 

إيــران مقابــل خــروج امليليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا)110(. 

الخالصة:
ميكــن القــول إن التفاعــالت الروســية-اإليرانية عــى األرايض الســورية مل تكشــف فقــط عن 
هشاشــة الَعالقــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا، بــل وكشــفت أن مســتوى التعــاون الحقيقي 
بــن الــروس واإليرانيــن هــو »التشــاور والتنســيق«، ال كــا يــردِّد اإليرانيــون الذيــن ملــؤوا 
العالـَـم ضجيجيًــا بأنهــم حلفــاء للــروس يف ســوريا، كــا كشــفت عــن زيــف املزاعــم اإليرانيــة 
بــأن الَعالقــات مــع الحليــف الــرويس عــى مــا يــرام، فاالســتحقاق باالنفصــال يقــرب يف 
ســوريا، ليــس فقــط بانتفــاء املصالــح املشــركة ووقــوف الطرفــن وجًهــا لوجــه أمــام مســألة 
ــه حســب قدراتــه وإمكانياتــه  حســاب تقســيم املغانــم واملكاســب، إذ يقــّدر كل طــرف نصيب
ــران خســارتها الشــديدة يف هــذه الحســبة  ــدرك إي ــم ت ــدويل، ومــن ث ــه اإلقليمــي وال وثقل
َمتــه مــن أمثــان ماديــة وبريــة، ومــن هنــا يكــون التباعــد إىل حــّد االشــتباك  عــى مــا قدَّ
ــن يف  ــكيك اإليراني ــن، وتش ــن اإليراني ــم م ــميًّا براءته ــروس رس ــل وبإعــالن ال ــلَّح، ب املس
املنظومــة العســكرية الروســية S-300 وكفاءتهــا، مــا أزعــج الــروس عــى مســتقبل مبيعاتهــم 

مــن منظومتهــم القتاليــة التــي يروِّجــون لهــا يف أســواق الســالح الدوليــة.

ــم،  ــع املكاســب واملغان ــران موقــف املتفــرج يف ســوريا عــى توزي ــك وقــوف إي ــي ذل ال يعن
لَتــه مــن أمثــان ماديــة وبريــة تنتظــر َجْنــي  بــل ســتدافع عــن نفوذهــا ومصالحهــا ومــا تَحمَّ
مثــاره يف وقــت عصيــب متــّر بــه، وِمن ثـَـمَّ فاملســألة بالنســبة إىل إيــران محســومة، وعنوانها 
عــدم الخــروج مــن ســوريا رغــم الربــات اإلرسائيليــة املتكــررة والتقاعــس الــرويس لصالــح 
اإلرسائيليــن، كــا أرصَّت قبــل ذلــك يف العــراق، ويف لبنــان، وتحــاول يف اليمــن لــوال دور 



32

التحالــف العــريب لدعــم الرعيــة يف اليمــن، وهــو مــا يــؤدِّي 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 النــزاع الرويس-اإليــراين املنتظــر، هــل لصالــح اإليرانيــن أم لصالــح الــروس؟

ختاًمــا، ميكــن االســتفادة مــن التباعــد الســيايس بــن روســيا وإيــران يف تكثيــف الجهــود 
الخليجيــة لجهــة تحقيــق األمــن اإلقليمــي بتحجيــم النفــوذ اإليــراين والنشــاطات اإليرانيــة 
اإلقليميــة مــن خــالل تعزيــز وتعميــق الراكــة الخليجية-الروســية طويلــة األمــد، عــى أن ال 
تُختــزل يف الجانــب العســكري مبجــرَّد رشاء األســلحة واملنظومــات القتاليــة الروســية أو ضــّخ 
االســتثارات يف روســيا، بــل مــن خــالل تدشــن »شــبكة مصالــح« عــى نحــو يصعــب معــه 
ــة إذا مــا اســتمرَّت  ــح الخليجي ــل منهــا ويجعــل الــروس يضعــون يف اعتبارهــم املصال التحلُّ
َعالقاتهــم مــع إيــران بخاصــة يف مــا يتعلــق مببيعــات الســالح الروســية إليــران، التــي تؤثــر 
ــز  ــمَّ رضورة تعزي ــن ثَ ــج، وِم ــح دول الخلي ــر صال ــوى اإلقليمــي لغ ــزان الق ــًا عــى مي حت
الزيــارات املتبادلــة بحجــم زيــارة ويّل العهــد الســعودي لروســيا يف مايــو 2017، واســتغالل 
ــدة« بجعــل البيئتــن اإلقليميــة  الظــرف اإلقليمــي والــدويل يف خلــق مــا يســمى »البيئــة املعقَّ
والدوليــة أكــر تعقيــًدا 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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