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ABSTRACT The subject of the study is to address one aspect of cooperative relations
in Syria, in a way that motivates researchers to study these relations, to know how
they are able to cooperate or to compete, and the possibility of turning to patterns of
conflict in the future.
The research deals with several points related to the causes of the Syrian events, the
preamble, foundations and the content of Russian-Iranian relations and the possibility
of change in those relations in Syria. The research concludes that there are complex
relations between the two countries, their content: apparent cooperation in these
relations, and the growing prospects for the emergence of conflict relations in the
future.
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يثير موضوع األحداث يف س�وريا مجلة من التس�اؤالت املتعلقة باألس�باب التي أوصلت
تل�ك األح�داث إىل ما ظهرت عليها يف ع�ام  ،2018واملتمثلة بحاالت العنف البالغ القس�وة
ال�ذي تعرضت له س�وريا :من حيث املواطنون واملمتلكات والبن�ى التحتية ،وحاالت اهلجرة
واللج�وء والن�زوح التي أظه�رت أن اإلنس�انية ال تزال فقيرة بقيمها وإجراءاهت�ا يف مواجهة
ح�االت جرائ�م احلرب ،واالنته�اكات ضد اإلنس�انية التي مت�ارس حتت عناوين :الش�مولية
واالس�تبداد والعقائد الفاسدة التي تؤمن بالتدمري والتطهري العرقي لآلخر الذي تستشعر معه
أن هويتها معرضة للخطر ،يف حالة استمرار وجوده.

أم�ا موضوع العالقات الروس�ية اإليرانية فإنه يطرح مضم�ون تلك العالقات ،وهل تقوم
عىل أسس مستقرة لعالقات تعاون؟ أم هّأنا مبنية عىل حتالفات مصالح مؤقتة يمكن أن تتحول
إىل أنماط أخ�رى من العالق�ات بتغري األوضاع السياس�ية واالقتصادية يف ظ�ل التعاون الذي
تغلب عليه األوجه األمنية والعسكرية والسياسية؟

أ ّما موضوع س�وريا يف العالقات الروسية اإليرانية فإنه يطرح تساؤالت عن أسباب التقاء
البلدين عىل أهداف مشرتكة يف سوريا ،وعن إمكانية التحول بمضمون العالقات بني البلدين
إىل أنماط أخ�رى إن تغريت بعض العوام�ل املرتبطة باألحداث الس�ورية ،أو بأوضاع أي من
خيص التعامل مع تطور األحداث يف سوريا،
البلدين؟ فالعالقات هنا مفتوحة االحتامالت فيام ّ
ويمكن أن تنقلب إىل وجهة أخرى مستقبلاً .

ه�ذه املقدمات والتس�اؤالت تفرض علين�ا أن نتناول أربعة موضوع�ات مرتبطة ببعضها،
وهي:
ّأولاً  -األحداث السورية :املسببات واملظاهر
ثان ًيا -مقدّ مات وأسس العالقات الروسية اإليرانية

ثال ًثا -مضمون العالقات الروسية اإليرانية يف سوريا

رابعا -إمكانية التغري يف مضمون العالقات الروسية اإليرانية يف سوريا
ً

وهو ما سنتناوله كاآليت:

�أو اًّل-الأحداث ال�سورية :الم�سبّبات والمظاهر

ش�هدت س�وريا أقس�ى أعامل العنف املوجهة م�ن النظ�ام الس�يايس إىل املواطنني بدعوى
ظاهرة مضموهنا حفظ األمن واالستقرار ،وحقيقتها الرغبة يف استمرار حكم أرسة األسد ،ثم
تفاقمت بعد أن اجتهت بعض املجموعات السورية إىل تنظيم نفسها يف نشاط مسلح معارض،
م�ع تدخ�ل إقليمي-دو ّيل واس�ع انتهى إىل تدمري واس�ع يف املوارد الس�ورية ،وخس�ائر برشية
كبيرة ،مثل :القتل ،والتغيري الديموغرايف ،والتهجري ،والنزوح ،واللجوء ...ومن الصعب أن
يتحقق مع هذه الكوارث استقرار وسالم جمتمعي عىل املدى القصري.1
ال يمك�ن إرج�اع األحداث يف س�وريا إىل تظاهرات ربيع  ،2011إنما هي ترجع إىل ثالثة
أصول فكرية:
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 - 1ال�صراع العربي الإ�سرائيلي

يب؛ لتأس�يس وطن عىل أرض العرب،
إن ه�ذا الصراع انطلق بصفته جز ًءا من مرشوع غر ّ
يمنعهم من حتقيق أي وحدة ،يف وقت كانت فلس�طني حتت الس�يادة العثامنية .وبعد التأسيس،
ويف مرحلة كانت البلدان العربية حتت سيطرة االحتاللني الربيطاين والفرنيس -أخذت البلدان
الغربي�ة عامة بدعم ذلك الكيان بال س�قف ،ورغم أن امل�وارد والقدرات إىل جانب العرب يف
مضموهنا اإلسرتاتيجي إال أن الكيان الذي ُأ ِ
وجد عىل أرض العرب رسعان ما ح ّقق انتصاراته
عىل القوات العربية يف حروب  1948و 1956و 1967و ،1973ودليله أن مكاسب العرب
فيها بال قيمة تذكر أمام اس�تمرار ذلك الكيان واتس�اع األرض التي يس�يطر عليها ،ويف خطوة
قادرا عىل
ال يمكن تفسيرها س�لحت تلك القوى ذلك الكيان بأسلحة الدمار الشامل ليكون ً
هنائيا يف تنفيذ انتحار س�يايس
تدمري العرب ،ومن يصطف معهم من املس�لمني ،باعتباره ً
خيارا ًّ
شامل للطرفني ،هذا الدعم له ووجود سوريا إىل جواره جعله أمام استحقاقات مرتبطة بذلك
الرصاع ،نعم سوريا مل تستطع أن حترك ساكنًا منذ عام  1967إال هّأنا تدرك أن خياراهتا يف ذلك
الرصاع إنام هو حروب االس�تنزاف عرب دعم فصائل مقاومة ال يمتلك املجتمع الدويل الواقع
حت�ت هيمن�ة الغرب قدرة عىل إدانته طاملا أن املقاومة ال متتل�ك دولة .وهذا األمر أدرك الكيان
اإلرسائييل خطورته ،وخطورة أن تس�تقر س�وريا حتت حكم وطني يمكن أن هيددها مستقبلاً ،
فخياره األفضل دعم العنف إىل مستوى هيدد وحدة سوريا واستمرارها بوصفها دولة.

-2

م�ضمون النظام ال�سيا�سي وه�شا�شته ال�شرعية في �سوريا

استقر عىل حكم أقلية
لقد ُأ ِّس�س يف س�وريا أكثر من نظام س�يايس منذ االس�تقالل ،إال أنه
ّ
علوية وجمموعات عسكرية ،وأخرى انتهازية من تكوينات إثنية واعتقادية تدعمه عام ،1970
ظاه�را حتت قيادة حزب البعث/فرع تنظيامت قيادة س�وريا ،أ ّما فعلاً وحقيقة
واس�تقر احلكم
ً
وأس�س حافظ األس�د الذي كان إحدى القيادات العس�كرية السورية عد ًدا
فبيد تلك
األقليةّ ،
ّ
م�ن األجهزة االس�تخباراتية (املخابرات ،وأم�ن الدولة ،واألمن الس�يايس) ،وربطها بمكتب
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�شهدت �سوريا �أق�سى �أعمال العنف الموجهة األم�ن القومي يف ح�زب البعث ،ثم أصدر دس�تور عام
نصت
 1973الذي كفل لألسد صالحيات واسعة ،كام ّ
م � � ��ن النظ � � ��ام ال�سيا�س � � ��ي �إل � � ��ى المواطنين
امل�ادة الثامنة منه عىل أن حزب البعث هو (احلزب القائد
بدع � � ��وى ظاه � � ��رة م�ضمونها حف � � ��ظ الأمن للدولة واملجتمع) ،وهذا ربط مؤسسات الدولة السورية
واال�ستقرار وحقيقتها الرغبة في ا�ستمرار ومناصبه�ا واملناه�ج الدراس�ية باحلزب فق�ط ،واختزل
باألقلية احلاكمة ،مع غياب ش�به ت�ام للحريات
احل�زب
ّ
حكم �أ�سرة الأ�سد
السياس�ية والديمقراطي�ة ،وه�و ما أس�هم يف إجياد نظام
س�يايس ش�مويل معتم�د على طابع أمن�ي ،وممارس�ات
خمابراتي�ة ،ومرتب�ط بعالقات خارجية داعمة له مع االحتاد الس�وفيتي وغريه ،مع غياب الدعم
اخلارجي ألي جمموعة اجتامعية أو سياس�ية أخرى ،وهو ما ّ
مكن النظام من مواجهة أي هتديد
داخيل .وملّا صعد للحكم بش�ار األس�د اعتمد بعض اإلصالحات التي تعكس توجهات أكثر
مرون�ة إلدام�ة النظ�ام الس�يايس باالنفتاح عىل البل�دان العربي�ة ودول غربية ،وبع�ض املرونة
االقتصادي�ة واحلريات الش�خصية ،وهو ما ّ
نس�بيا طيلة
مكن س�وريا من حتقيق اس�تقرار أكرب
ًّ
العقد األول من القرن الراهن ،باس�تثناء حتدّ يات غربي�ة أخذت تتصاعد بعد احتالل العراق،
مرتبطة بمرشوع الرشق األوسط الكبري ،وبعالقات سوريا مع إيران ،ومع منظامت تُص َّنف يف
توجه عام،
الغ�رب بأهنا إرهابية ،وبوضع س�وريا داخل لبنان .والنظام كله بق�ي يعمل ضمن ّ
واألقلية العلوية.
مضمونه استمرار حكم عائلة األسد
ّ

 - 3م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبير

اجته�ت إدارة املحافظين اجلدد ع�ام  2001إىل اعتامد هن�ج يف التعامل م�ع املنطقة العربية
تقبل أو دعم احلكم الش�مويل ،وه�و ما تزامن
يق�وم على (دمقرط�ة) املنطقة ،بعد مرحل�ة من ّ
م�ع سياس�ات تقوم عىل تب ّني هنج م�ا يعرف بمحارب�ة اإلرهاب ،ورافقه احتلال العراق عام
 ،2003يف تل�ك املرحلة أطلقت الواليات املتحدة هنجها يف مرشوع الرشق األوس�ط الكبري،
القائم عىل :التداول الس�لمي للس�لطة ،واخليار الرأسمايل ،وحترير املرأة ،وإهن�اء نظام التعليم
الديني اإلسلامي ،2واجتهت الواليات املتحدة إىل تنفيذ سياس�ات س�لبية ضد سوريا لدفعها
إىل تصحيح سياس�اهتا ،ومن ضمنه :تقليل مستوى انخراطها يف أعامل دعم اإلرهاب ،وأنواع
العن�ف يف الع�راق ،واخل�روج م�ن لبنان ،وبخاص�ة بعد مقت�ل رئيس ال�وزراء اللبن�اين رفيق
مهم يف سياس�ات تركيا وانفتاحها عىل س�وريا ،وعملها
احلري�ري ،وه�و ما تزامن مع بدأ تغري ّ
عىل إجراء وساطة بينها وبني الكيان اإلرسائييل.
أي احتامل
تلك املقدمات ،تع ّلقت بس�وريا ،وكانت سياس�ات النظام السيايس حذرة جتاه ّ
لتدخل البيئة اخلارجية يف الشأن الداخيل ،مع مرونة يف االنفتاح عىل إيران والبلدان العربية .يف
ً
انخفاضا يف متوسط الدخل ومستوى املعيشة؛
حني كانت األوضاع الداخلية يف س�وريا تشهد
ّ
أي
لتقبل ّ
بس�بب انخف�اض عوامل التنمي�ة ،والتصنيع ،وغياب م�وارد الريع ،وهذا كله ّ
مه�د ّ
انفجار يف الوضع السوري ،وهو ما حدث عام .2011

ثانيًا -مقدمات العالقات الرو�سية الإيرانية و�أُ�س�سها
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ّ
إن تتبع العالقات الروسية اإليرانية ُيظ ِهر هّأنا ترتبط بموضوعات متعلقة بـ:
 −عالقة الدولتني بالعامل الغريب
ُ −أسس عالقة الدولتني ومضموهنا

 −منظورمها للبيئات اإلقليمية والدولية

وهذه النقاط حتتاج إىل حتليل خمترص ،وهو ما سنعرضه فيام يأيت:

 - 1عالقة الدولتين بالعالم الغربي

ش�هد العامل تغيرّ ً ا مهماًّ عام  ،1989وذلك ببدْ ِء تراجع االحتاد الس�وفيتي ،تاله تراجع حا ّد
لروس�يا ،وص�ولاً إىل ع�ام  ،2000عندما بدأ التي�ار الوطني ينضج يف روس�يا بربوز فالديمري
س�دة احلكم ،وأخذ يتجه إىل التعامل مع الغرب بطريقة براغامتية ،وصولاً
بوتني ووصوله إىل ّ
إىل منتص�ف العق�د األول م�ن هذا القرن ،عندما أخذ الصدام بينهام ي ّتس�ع بس�بب سياس�ات
توس�ع حلف النات�و باجتاه البل�دان األوروبية رشقية وبلاد القوقاز،
أمريكي�ة ترغ�ب يف دعم ّ
ونشر الدرع الصاروخيةة حول روس�يا ،وهنا استش�عرت روس�يا هّأنا مس�تهدفة؛ هلذا حدث
الصدام يف جورجيا عام  ،2008إلاّ أنه ُس ِّويت أوضاع جورجيا ،وأوضاع نرش منظومة الدرع
الصاروخية يف بعض البلدان األوربية الرشقية والوسطى ،بوصول الرئيس أوباما إىل احلكم يف
الواليات املتحدة .ثم جاءت أحداث س�وريا التي أعاقت فيها روس�يا إصدار الغرب قرارات
جرت بعدها
لكبح أعامل العنف يف س�وريا باس�تخدام جملس األمن عا َم�ي  2011و َ ،2012
أح�داث أوكرانيا ع�ام  2013و ،2014وعملت روس�يا عىل املبادرة والتدخ�ل فيها ،وفصل
الق�رم من أوكراني�ا ،وهو ما أثار الغرب ودفع�ه إىل فرض العقوبات االقتصادية عىل روس�يا،
مهمة ،وليفرض إخراج روس�يا من جمموعة ()G8
لتش�هد العالقات بني الطرفني ش�به قطيعة ّ
االقتصادية ،ولتتوتر العالقات بينهام يف ملفات واسعة.

وعىل إثر ذلك اجتهت روس�يا إىل التوس�ع بإنفاقها العسكري ،بإنفاق نحو  54مليار دوالر
ع�ام  ،2015ونح�و  49ملي�ار دوالر عام  2016كام هو معلن من روس�ياُ ،
وك ِش�ف يف البدء
أن روس�يا ستس�تثمر نح�و  370ملي�ار دوالر يف صناع�ة أن�واع متقدمة من األس�لحة خالل
امل�دة بين  ،2022 2015-اال ان روس�يا ظهر أهن�ا أنفقت عىل نحو مس�تقل مبلغ قدره 300
ملي�ار دوالر عىل التس�لح خلال املدة بين  2017 2015-بفعل مبالغ صفق�ة تزويد الصني
بالطاقة ،3وكش�فت روس�يا أهنا اس�تطاعت أن تطور تكنولوجيا مهمة خالل األعوام األخرية
وأهنا قادرة عىل منافس�ة الغرب يف هذا املجال .ومن األسلحة التي طورهتا روسيا ،وأفصحت
عنها :صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات ،وقاذفات إسرتاتيجية بميزات متقدمة جدًّ ا ،كام
وعززت وجودها يف سوريا.
أعادت روسيا نرش قواهتا ،نحو البحر املتوسطّ ،
رئيسا للواليات املتحدة حتى عام ،1978
أما إيران هّ
فإنا دولة إقليمية كربى ،كانت حلي ًفا ً
ثم أسهم الغرب يف إسقاط نظام حكم الشاه ،وساعد عىل وصول اخلميني إىل سدّ ة احلكم بعد
ّ
أن كان مقيماً بفرنس�ا ،ووصل إىل إيران عىل متن طائرة فرنس�ية ،بعد أن وضع ٌّ
كل من كيسنجر
وبرجينس�كي رؤيتهام بش�أن اس�تخدام العقائد يف التعامل مع اخلصوم ،ومن ذلك الش�يوعية،
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وكيفية التعامل مع البلدان العربية بعد مرحلتي احلروب العربية-اإلرسائيلية واحلظر النفطي،
ورسع�ان م�ا اتجّ �ه نظام احلك�م يف إيران إىل مع�اداة الغ�رب ظاهر ًّيا يف خط�وة حتمل عالمات
مش�وهة يف املنطقة (إرسائيل
اس�تفهام كبرية متعلقة بمدى ّ
تورط الغرب يف تكوين نظم حكم ّ
وإي�ران) ،وعدم السماح لل�دول العربية واإلسلامية بتكوين نظام حكم إسلامي وفق املبدأ
تم به دعم تأسيس هذين النظامني.
الذي ّ
وخالل املدة بني عا َمي  2003-1980أظهر الغرب سلوكيات خمتلفة يف التعامل مع إيران،
مضموهن�ا العمل عىل حتقيق اس�تقرار لنظام احلك�م يف إيران ،وإنامء قوهتا عىل حس�اب الدول
انطباعا ّ
العربية ،كام ّ
بأن حماوالت الغرب اس�تهداف
أن املدة بني عا َمي  2015-2004أعطت
ً
إيران بس�بب برناجمها النووي ،أو حماولة إس�قاط نظام حكمها ،أو تغيير توجهاته -إنام كانت
حماوالت غري جادة .بل كانت عبارة عن خطاب س�يايس س�مح إليران بامتالك الوقت الكايف
لتطور قدراهتا عىل نحو يعكس وجود خلل إستراتيجي يف العالقة مع الدول العربية ،وهو ما
ّ
أي برامج ّ
تس�لح جاد تقيمها
عىل
الغربية
الدول
موافقة
عدم
العربية
الدول
تعاين
أن
يف
تس�بب
ّ
َ
هذه الدول ،ومن ثم أخضع إرادهتا باالعتامد عىل اإلرادة الغربية ،وبخاصة بعد تدمري قدرات
العراق عام  ،2003وصياغة توجهاته عىل نحو ي ّتفق مع السياسات اإليرانية.

وخالل املدة التالية حلرب احتالل العراق ،س�محت الوالي�ات املتحدة أن تتمدد إيران يف
أي قوة تنتمي إىل التيار القومي العريب ،أو إىل التيار الس�يايس
العراق برسعة عن طريق رضب ّ
الس ّ�ني ،وكانت الترصحيات األمريكية يف الغالب تشري إىل عدم ترك العراق يسقط
اإلسلامي ُّ
4
تكرر املش�هد نفس عام 2011
يف قبض�ة إيران  ،وهذا اخلطاب كان غري جا ّد عىل األرض ،ثم ّ
يف دول عربي�ة عدة ،منها س�وريا ،عندما تغاضت الواليات املتحدة ع�ن دعم فصائل املقاومة
السورية يف حني سمحت إليران أن تتمدد عىل األرض ،وأن جتند جمموعات كبرية من املقاتلني
تسبب يف اضطراب
وتس ّلحهم ّ
ومتوهلم لدعم النظام السوري .وتكرر األمر يف اليمن ،وهو ما ّ
كبير بفع�ل اعتامد البل�دان العربية غري احلكي�م عىل البل�دان الغربية ،التي تضمر أبع�ا ًدا قيمية
وعقدية ،مع دعم الكيان اإلرسائييل يف مواجهة العرب ،والرغبة يف توسيع تفكيك بلداهنم.

� - 2أ�س�س عالقة الدولتين وم�ضمونها

ّ
نس�بيا ،وتتصل بالقرن الثامن عرش ،عندما أخذت
إن العالقات الروس�ية-اإليرانية قديمة
ًّ
روس�يا تتمدّ د برسعة عىل حس�اب األرايض العثامنية يف آس�يا الوس�طى وبحر قزوين ،يف تلك
حتولت العالقات
املرحل�ة كانت العالق�ات العثامنية اإليرانية تقوم عىل التنافس الس�لبي ،ث�م ّ
إىل حمط�ة أخرى مع هنايات القرن التاس�ع عرش ،عندما أخ�ذت بريطانيا متدّ د نفوذها يف إيران،
وتس�مح هلا أن تتمدد وتتس�ع عىل حس�اب مناطق عدة ،ثم رسعان ما أصبحت إيران موضع
ترسخ النفوذ لربيطانيا ،ليظهر إىل جانبه النفوذ األمريكي ،وهو ما
تنافس رويس-بريطاين ،ثم ّ
استقر عىل عالقات حتالف بعد احلرب العاملية الثانية وصولاً إىل عام .1978
أ ّما روس�يا فإهنا كانت تتمتع بنفوذ جيد يف إيران يف مس�تهل القرن املايض ،إال أنه تراجع،
ث�م اجت�ه االحتاد الس�وفيتي إىل دعم تش�كيل دولة مهاب�اد الكردية ع�ام  ،1946ودعم احلزب
الشيوعي اإليراين يف مواجهة عالقات إيران بالغرب ،مع االجتاه الح ًقا إىل دعم ُكرد العراق يف
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س�تينيات القرن املايض ،من دون االنفتاح عىل دعم ُكرد
إيران ،أو معارضة نظام احلكم اإليراين أو سياساته.

خالل المدة بين عامي � 2003-1980أظهر
الغرب �سلوكيات مختلفة في التعامل مع
�إيران م�ضمونها العمل على تحقيق ا�ستقرار
لنظ� � ��ام الحكم في �إي� � ��ران و�إنماء قوتها على
ح�ساب الدول العربية

وبع�د س�قوط نظ�ام حك�م الش�اه ،انفت�ح االحت�اد
الس�وفيتي على دعم قدرات إي�ران وتعزيزه�ا ،رغم أن
إيران جتاور اجلمهوريات الس�وفيتية اإلسالمية يف وسط
آسيا وبحر قزوين ،وال يمكن تفسري ذلك إلاّ حتت عنوان
أن االختالف املذهبي يمنع إيران من التدخل لتحريض
ش�عوب تلك اجلمهوريات ضد االحتاد السوفيتي ،رغم
ّ
أن خطاب النظام الس�يايس اإليراين يدعو إىل ثورة الش�عوب اإلسلامية ضد أي نوع آخر من
األنظمة أو االحتالل ،وهو ما يفسرّ أن خطاهبا حيمل مضمونني :تصميم كيان طائفي ،والعمل
ض�د البلدان العربية ،وهو ما يثري تس�اؤالت عن الس�بب يف دعم الغ�رب للتغيري يف إيران عام
 ،1978وأن املس�تهدف من�ه ه�و املنطق�ة العربية ،عىل أن�ه نوع من اإلستراتيجيات إلحداث
انقس�ام يف املنطق�ة املحيط�ة بالكيان اإلرسائييل ،ومن�ح الكيان اإلرسائييل فرص�ة البقاء بال أي
كابح.
واس�تمر احلال بعد ّ
تفكك االحتاد السوفيتي عندما اندفعت روسيا إىل تطوير قدرات إيران
النووية ،مع تزويدها باحتياجاهتا من السالح.

منحى جديدً ا مضمونه دخول روسيا
ومع عام  2000أخذت العالقات الروسية اإليرانية ً
منافسا هلا ،وأن تطوير
عىل خط تطوير قدرات إيران الشاملة ،ومل تنظر روسيا إىل إيران بوصفها
ً
لاً
قدرات إيران يمكن أن ينعكس عىل إجياد منافس إسرتاتيجي هلا يف وسط آسيا مستقب ؛ بسبب
عدوي صديقي.
عدو ّ
التباين املذهبي ،وإنام عملت عىل تقديم مقولةّ :
واس�تمرت روس�يا حتمي النظام الس�يايس اإليراين وبرناجمه النووي من القرارات األممية،
وتعمل عىل تعزيز قدرات إيران الشاملة طيلة املدة الالحقة لعام .2004

وم�ع ع�ام  2011انفتح�ت العالق�ات الروس�ية اإليراني�ة على تعزي�ز التع�اون األمن�ي
والعس�كري والس�يايس ،يف حني ّ
هامش�يا وحمدو ًدا جدًّ ا بلغ أقىص
أن التعاون االقتصادي بقي
ًّ
5
ثم تراجع إىل  1.7مليار دوالر عام . )2015
مستوياته ( 3.1مليار دوالر عام ّ ،2014

 - 3منظور رو�سيا و�إيران للبيئات الإقليمية والدولية

إن روس�يا هي دولة كربى تسعى إىل اس�تعادة أجماد االحتاد السوفيتي يف النظام الدويل ،إلاّ
ّ
ّ
ثم ّ
�ص إىل دول حمدودة،
ف�إن نفوذها تقل َ
هّأن�ا خسرت كث ً
ريا يف عا َم�ي  ،1991-1990ومن ّ
ومنها إيران وسوريا وكوريا الشاملية .ومنظور روسيا اليوم للنظام الدويل هو حمط تنافس عدة
تيارات روس�ية فاعلة ،ومنه�ا التيار القومي الرويس وتيارات أخ�رى ،وك ّلها ترى وجوب أن
تكون روس�يا أكثر اس�تعدا ًدا للتعام�ل مع الغرب من منطل�ق القوة ،ومن ثم إظه�ار التحدّ ي
يف مواض�ع ،ومنه�ا دعم برنامج إيران النووي ،ودعم س�وريا ،وكوريا الشمالية؛ لكي يعرتف
ً
رشيكا يف إدارة النظام الدويل.
الغرب بوجود روسيا
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إن القرار السيايس الرويس بيد الرئيس بوتني ،وهو سيبقى يف قمة اهلرم السيايس حتى عام
 ،2022وال يتو ّقع أن حيدث تغيري كبري يف اهلرم السيايس الرويس طاملا أن روسيا حمكومة بنظام
أمني ،يعيد ضبط النظام السيايس وتوجيهه ،ومنع انقياده للغرب.

أ َما إيران فتظهر مواقف متضاربة نتيجة تباين التيارات السياس�ية يف الداخل ،فهناك التيار
الشيعي الذي هييمن عىل احلرس الثوري ،والذي يدعو رصاحة إىل التمدد يف العامل اإلسالمي،
وتفكيك البلدان العربية ،ودفع الش�عوب العربية إىل التش�يع بنسخته الفارسية ،وعدم الصدام
م�ع الغ�رب ،وأكثر رواده م�ن الفرس واآلذريني ،وهن�اك التيار القومي الف�اريس الذي يدعو
إىل بناء إمرباطورية فارس�ية عىل حس�اب أرايض العرب ،ويدعو إىل عدم الصدام مع الغرب،
وهن�اك التي�ار الرباغاميت الذي يدع�و إىل التوازن يف سياس�ات إيران ،وه�ؤالء يمثّلون قواعد
اجتامعية-سياسية مش ّتتة.

وحظيت
إن القرار الس�يايس حمكوم بمؤسس�ة ظهرت وأخذت حجمها يف القرن املايضَ ،
يب؛ بس�بب الرغبة يف تأس�يس نظ�ام حكم خيالف نظ�ام األغلبية اإلسلامية العقدية
بدع�م غر ّ
املوجود ،حتى يسهم يف إحداث قدر من الفرقة بني صفوف املسلمني؛ ّ
حتول وف ًقا
ألن اإلسالم ّ
أليديولوجية النظام اجلديد إىل مضمون ثقايف يس�تمدّ أصول�ه من التقاليد والقيم التي ظهرت
باملامرسة ،وهو ما يتقاطع مع النهج الذي يسود بني العرب باالعتامد عىل القرآن الكريم والنهج
النبوي والقياس واإلمجاع ،وبعيدً ا عن تفسري هذا اخلط أو نقده والذي أخذ استقراره عرب عدة
عقود فإن املؤسسة الطائفية املرتبطة به استقرت عىل السيطرة عىل الشأن السيايس اإليراين عام
وأسس�ت هلا جمموعة مؤسس�ات مالية وثقافية وأمنية وعس�كرية داعم�ة هلا لتحميها
ّ ،1978
م�ن التوجهات األخ�رى املوجودة ،واألكثر قوة داخل إيران ،وأمهه�ا التيار القومي الفاريس،
والتيار الرباغاميت.
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وال ُيتو َّقع أن يظهر تباين يف سياس�ة إيران جتاه املنطقة العربية والغرب ،بحكم ّ
أن السياس�ة
تصنعها مؤسس�ة املرش�د اإليراين ،وحتميها مؤسسة احلرس الثوري ،وهذا جيعلها ختضع ملركز
عام يعمل بتنسيق ضمني مع الغرب عىل تفكيك املنطقة العربية،
ووحدة قرار سيايس ،واخلط ٌّ
واع�ادة توجيه الضعف العريب إىل مس�توى يس�مح ببقاء كيان إرسائيل مرك�ز القوة اإلقليمي،
وإىل جواره�ا مراك�ز ق�وة إقليمية غري عربية ،ختالف العرب يف فهم اإلسلام حتى حيدث أكرب
انشقاق لقوة العاملني اإلسالمي والعريب.
إن تلك املقدمات تتحكم بالعالقات الروس�ية اإليرانية إىل حد كبري ،وتدفعها إىل التعاون
يف ثالث�ة حق�ول فقط :األمني والعس�كري والس�يايس ،بينما العالقات يف الش�ق االقتصادي
والثقايف ضعيفة جدًّ ا؛ أي أن العالقات فوقية وليس�ت مس�تقرة ،وه�ذه نقطة ضعف خطرة يف
تلك العالقات؛ ألهنا يمكن أن تتغري بحس�ب مس�تجدات وقراءة النظام الس�يايس يف البلدين
حلجم الفائدة يف تلك العالقات.

ً
ثالثا -م�ضمون العالقات الرو�سية الإيرانية في �سوريا

اندلعت أحداث س�وريا نتيج�ة عدة مقدمات ،منها التنظيم األمريكي باس�تخدام قوى
حملي�ة وإقليمي�ة إلح�داث فوىض تدفع إ ّما إىل تغيري أو اس�تنزاف يف املق�درات الوطنية ،أو
تفكي�ك الدولة الس�ورية ضمن رؤى الفوىض اخلالقة  ،6إلاّ أن النظام الس�وري رسعان ما
اجته إىل اس�تخدام العنف يف التعامل مع حاالت تظاهر مدنية حمدودة ،واتس�ع الغضب من
اس�تخدام العنف ضد تلك التظاهرات ،ليتس�ع حجمها برسعة بني
ش�هري آذار-حزيران
َ
 ،2011ليت�م تدويل حمدود لألزمة بأن اجتهت جامعة ال�دول العربية مع األمم املتحدة إىل
لتقص احلقائق وإجياد تس�ويات مالئمة ،يف حني سعت الواليات
إرس�ال مبعوث مشترك يّ
املتحدة إىل إصدار قرار من جملس األمن إلدانة النظام الس�يايس الس�وري ،ووقفت روسيا
والصين ض�د كل مرشوعات القرارات التي ُط ِرحت بني عا َمي  ،2013-2011وأخذت
القوى املعا ِرضة للنظام الس�وري تنظم نفس�ها ،واس�تطاعت بإمكانات بس�يطة من التوسع
والتمدد وإس�قاط عدة مدن س�ورية خالهلا ،يف ظل غياب دعم غ�ريب جدّ ي لتلك القوى،
ّ
ا
وسياس�ي
�ا
مالي
التظاه�رات
دع�م
يف
خليجي
ط
ت�ور
ووج�ود
وإعالمي�ا ،وتدخلت إيران
ّ
ًّ
ًّ
ًّ
بكثافة يف األش�هر األوىل باألفراد والسلاح ،وتدخلت قوى سياسية يف العراق بشكل غري
رس�مي لتحويل أموال ضخمة من أنش�طة الفس�اد لدعم نظام بشار األسد  ،7واستمر تقدّ م
ق�وى املعارضة حتى كادت تس�قط نظ�ام احلكم إال أن الغرب اتجّ ه عام  2013إىل تنش�يط
تنظيم الدولة اإلسلامية يف س�وريا لتكون قوة ترضب قوى املعارضة ،وتتمدد عىل حساهبا
وه�و م�ا تس�بب يف ظه�ور عوامل غري متناس�قة يغل�ب عليها الرصاع يف املش�هد الس�يايس
الس�وري ،وظه�ر إىل العلن وجود تنظيم إي�راين ضخم يعمل عىل جتنيد وتدريب وتس�ليح
ومتويل منظامت منترشة يف إفريقيا وآس�يا (باكس�تان أفغانس�تان واهلن�د) والعراق من أجل
دعم نظام بش�ار األس�د ،و ُق�دِّ ر عدد من ُجنِّ�د بنحو  100ألف عنرص م�ع وجود نحو 50
ألف عس�كري إيراين يف س�وريا  ،8يف حين عملت تركيا عىل تقديم دع�م حمدود للمعارضة
الس�ورية ،وتنس�يقها وتنظيمه.
ربيع 85 2018

الأبحاث  -الدرا�سات خ�ضر عبا�س عطوان

طرح هنا تساؤل:
و ُي َ

هل تدخلت إيران يف س�وريا بمعرفة روس�يا وبطلب منها أو أنّ التدخل جاء وف ًقا لإلرادة
اإليرانية؟
أيضا يطرح تس�اؤلاً
التدخل اإلعالن عن حجم التورط الرويس يف س�وريا ،وهذا ً
تال هذا
ّ
مشا ًهبا:

هل تدخلت روسيا يف سوريا بطلب من إيران أو أن تدخلها كان ضد رغبة إيران؟
م�ع مت�دد اإلره�اب إىل العراق اجته�ت الواليات املتحدة إىل تش�كيل ما ُع ِ�رف بالتحالف
الدويل ملحاربة اإلرهاب ،وقد ُأ ِ
علن عن أن نطاق أهدافه س�تقع يف العراق وس�وريا وذلك يف

أيلول  ،2014وعىل الفور أعلنت روس�يا أهنا متورطة يف األحداث الس�ورية ،لينتقل الوصف
م�ن أزم�ة إىل مصطلحات أخرى تتباي�ن الكتاب�ات األكاديمية يف توصيفها بين حرب أهلية،
وح�رب إقليمي�ة ،ورصاع دويل ،ونح�ن ندرجه�ا ضمن نطاق تس�مية( :أحداث) ،تش�ابكت
تفاعالهت�ا ...وأخ�ذت روس�يا متد النظام الس�وري بنطاق غري حمدود من التس�لح ،وعدد غري
حم�دود م�ن القوات الروس�ية واملرتزقة ،9وهنا تدخ�ل الكيان اإلرسائييل ،وق�ام بعدة رضبات
ألهداف خمتلفة داخل س�وريا ،وهو ما ع ّقد املش�هد الس�وري ،وعملت تركيا عىل رفع س�قف
أي تدخل تركي،
اس�تعدادها للتدخ�ل يف الش�أن الس�وري ،لكن حل�ف النات�و مل يوافق على ّ
واجته�ت تركيا إىل إس�قاط طائرة عس�كرية روس�ية اخرتق�ت املجال اجلوي الرتك�ي هناية عام
 ،2015وهنا ُأ ِّسس ما عرف بالتحالف الرباعي :روسيا وإيران والعرق وسوريا ،الذي سمح
بتنسيق روسيا وختطيطها لرضب أهداف يف سوريا باستخدام املجال اجلوي اإليراين والعراقي
وقواعد أرضية يف إيران وسوريا.

وقد اس�تحدثت إيران منصب (املنس�ق األعىل للسياس�ات العس�كرية واألمنية مع سوريا
وروس�يا) ،واشتركت يف حزيران  2016يف إنش�اء مقر عس�كري وأمني مشترك بني روس�يا
وإيران يف س�وريا .يقدم االستش�ارات العس�كرية واألمنية للجيش الس�وري واملرتزقة ،وهذا
مؤرش عىل رغبة إيران يف تنس�يق السياس�ات املشتركة بش�أن س�وريا ،وبرز هذا األمر بعد أن
س� ّلمت روسيا إىل إيران يف ش�باط  2016صواريخ (إس إس  ،)300ووقعت معها يف كانون
الث�اين  2016صفقة بقيمة  21مليار دوالر تش�مل :معدات أقامر صناعية ،وطائرات متنوعة،
وتشتمل التفامهات عىل تعزيز التعاون يف جمال التدريب العسكري ،وتنظيم مناورات مشرتكة،
يسمى باإلرهاب وامليول االنفصالية.10
ودعم منظور الدولتني لألمن اإلقليمي ،ومكافحة ما ّ
يف تل�ك املرحل�ة احلرجة ،أخ�ذت العالقات الروس�ية-اإليرانية يف س�وريا تتحول من أن
إيران املاس�ك بامللف الس�وري عام  2011إىل أن روس�يا هي املاس�ك بتفاصيل األحداث يف
ذلك امللف عىل جهة النظام السيايس السوري ،يف حني أن أدوار إيران يف سوريا تتعلق بتجنيد
حتص�ل عليها من
وتدري�ب ونرش األف�راد على األرض ،وتنظيم عملية إيص�ال األموال التي ّ
جهات خمتلفة إىل نظام بشار األسد.11
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والس�ؤال هنا ه�و املتعلق بمضمون العالقة الروس�ية اإليرانية يف س�وريا :ه�ل هو تعاون
وتوزيع أدوار أو هو تنافس؟ وهل يمكن أن يتحول إىل رصاع؟ ولإلجابة عن ذلك نقول:
ألي بلد؟
 −ماذا تريد روسيا من سوريا؟ وهل يمكن أن تتنازل عن سوريا ّ

ألي بلد؟
 −ماذا تريد إيران من سوريا؟ وهل يمكن أن تتنازل عن سوريا ّ
 −هل ما جيمع روسيا مع إيران أكرب ممّا يمكن أن يفرقهام بشأن سوريا؟

إن تتبع وضع سوريا يف اإلسرتاتيجيات الروسية يبني أن روسيا مهتمة باآليت:

نوعا من ر ّد االعتبار عىل متادي الواليات املتحدة يف
 .1جاءت السياس�ة الروسية بوصفها ً
استبعاد روسيا من أن تستعيد مكانتها يف النظام الدويل.
 .2إظهار أهنا موجودة يف تفاعالت املجتمع الدويل.

 .3إرس�ال رس�الة إىل من يرغب يف التحالف مع قوة كربى خارج العامل الغريب ،مفادها أن
روسيا يمكن االعتامد عليها.
 .4العم�ل على إظه�ار تق�دّ م الصناع�ات احلربي�ة
الروسية.

ا�ستحدثت �إي� � ��ران من�ص� � ��ب (المن�سق الأعلى
لل�سيا�س� � ��ات الع�سكري� � ��ة والأمنية م� � ��ع �سوريا
ورو�سي� � ��ا) وا�شتركت في حزي� � ��ران  2016في
�إن�شاء مقر ع�سكري و�أمني م�شترك بين رو�سيا
و�إيران في �سوريا

لكن سوريا ليست
هذه الدوافع مهمة لدى روس�ياّ ،
مقدسة لدهيا ،فروسيا يمكن أن تقبل بالرشاكة يف النظام
ال�دويل وتس�وية أوض�اع س�وريا ،ويمك�ن أن ت�رىض
باستبدال بشار األسد ضمن صفقات حت ّقق هلا مصاحلها.
ويالحظ أن روس�يا س�محت للكيان اإلرسائييل بتوجيه
12
أكثر من رضبة يف داخل سوريا من دون أن تعرتض تلك اهلجامت .
أ ّما ما يتع ّلق بس�ؤال :ماذا تريد إيران من س�وريا؟ فاملالحظ أن إيران تنظر بعيون التيار
الطائف�ي ،الذي يؤم�ن بمجموعة اعتقادات ترى أن العرب خمالف�ون هلم ،وهي تعمل عىل
نشر التش�يع بنس�خته الفارس�ية (املزاوجة بين تقاليد اجتامعي�ة وقيم فارس�ية) ،وترى أن
الوق�وف م�ع نظام احلك�م العلوي يف س�وريا إنام هو خط�وة هلدم أهم مرتكزات اإلسلام
ضمن التفسيرات العربي�ة املمتدة منذ نحو أربعة عرش قر ًنا بحك�م خصوصية االعتقادات
العلوي�ة ،وحماول�ة كب�ح األغلبية العربية من تويل احلكم يف س�وريا ،وهو م�ا ّ
يمكنها من أن
تس�تعيد أجم�اد اإلمرباطوري�ة الفارس�ية التي ظهرت يوم�ا ما عىل أنق�اض اإلمرباطوريات
الت�ي ظه�رت يف أرض الع�راق يف الق�رون األخيرة م�ن األل�ف األخير قب�ل امليلاد.13
إذن س�وريا بالنس�بة إىل إي�ران هدف ،إذ تنظر إيران إىل س�وريا من منظ�ور املجال احليوي
الذي يقدّ م خط احلامية إىل حدود اخلصوم أنفسهم ،فخط الدفاع األخري هو حدود إيران ،يليه
الع�راق ،ثم س�وريا واليمن والبحري�ن باالعتامد عىل جمموعات سياس�ية صغرية تدين بوالئها
أي قدرة عىل طرح أفكار مقنعة إلعادة تفسير اإلسلام ،وعىل حس�اب
إلي�ران عىل حس�اب ّ
االنتامء إىل بلداهنا.
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ورطت جمموعات كبرية يف نش�اطها الطائفي يف آس�يا
واملالحظ عىل س�لوك إي�ران هّأنا ّ
وإفريقيا ويف بعض البلدان العربية ،مس�تغلة وجود مصادر متعددة للتمويل ،منها بحس�ب
ما ُيتدَ َاول رأس املال العراقي الذي غادر حتت عناوين :الفس�اد ،أو بس�بب إعادة اس�تثامر
األموال التي تجُ َمع من أنش�طة اعتقادية .واس�تنزفت الكثري من أبناء الشعب السوري حتت
حتمل إيران كلفة كبرية يف س�بيل دعم نظام بش�ار األسد ،حتى
عناوين طائفية ضيقة ،مقابل ّ
ّ
ومس�تهل عام  ،2018تطالب بإعادة مراجعة
كانت التظاهرات يف إيران هناية عام 2017
�أخ � � ��ذت رو�سي � � ��ا تم � � ��د النظ � � ��ام ال�س � � ��وري سياسة إيران اخلارجية ،وإحداث إصالحات داخلية،
وأظه�رت ّ
أن التزام اإليرانيني بعلوية املراجع الش�يعية
بنطاق غير محدود م � � ��ن الت�سليح وعدد اإليراني�ة ليس�ت متامس�كة ل�دى جمموع�ات إيراني�ة
غي � � ��ر مح � � ��دود م � � ��ن الق � � ��وات الرو�سي � � ��ة واس�عة ،إذ ّمت�ت تس�وية تل�ك التظاه�رات بالعن�ف.
وهذا احلدث ترافق مع اجتاه إيران إىل إظهار اس�تعداد
والمرتزقةوهنا تدخل الكيان الإ�سرائيلي
مرتب�ك لتس�وية سياس�ية يف س�وريا  ،14واملعروف عن
وقام بعدة �ضربات لأهداف مختلفة داخل الفلس�فة التفاوضي�ة واخلط�اب الس�يايس الف�اريس-
املس�وغ للعرب وللمس�لمني،
اآلذري ه�و الك�ره غري
�سوريا وهو ما ّ
َّ
عقد الم�شهد ال�سوري
وإحداث فوىض يف مناطقهم ضمن منطق وتفسيرات
طائفي�ة ال جم�ال للخ�وض فيه�ا هن�ا ،وممارس�ة التقية
يف حق�ل السياس�ة اخلارجية (إظه�ار مواقف خمالف�ة للباطن) ،مع الرغبة بالتوس�ع ،وعدم
أي مواجه�ة مع الغرب املمس�ك بذل�ك (التوجه) بآلي�ات تتحكم هبا
االس�تعداد خل�وض ّ
مرجعي�ات إيراني�ة ،ودليلن�ا ه�و وج�ود اس�تثامرات كبيرة لتل�ك املجموع�ات يف الدول
الغربي�ة.
أ ّم�ا ما يتع ّلق بالس�ؤال اآلخر :هل ما جيمع روس�يا مع إيران أكرب مم�ا يمكن أن يفرقهام
بش�أن س�وريا؟ فالواضح أن طبيعة العالقة الروسية-اإليرانية يف س�وريا تقوم عىل قاعدة:
عدو ّي صديقي ،وطاملا أن هناك س�قف تفسير من روس�يا أن هناك عدا ًء من الغرب
عدو ّ
ّ
ّ
أي نقطة يمك�ن أن حتقق هلا مصلحة ،أو دع�م نفوذ ،يف حني أن إيران
هل�ا ،إذن س�تلجأ إىل ّ
عدوه�ا العرب واملس�لمون ،وهي جت�د أن مصاحله�ا تكمن يف
عدوه�ا لي�س الغرب ،ب�ل ّ
ّ
إش�اعة الف�وىض ،وال يعنيها حجم االتفاق مع روس�يا .ومن ثم فإن املرون�ة التي تتمتع هبا
الدولتان يف س�وريا جيعل عالقاهتام هشة يف س�وريا ،وغري مستقرة عىل مصالح إسرتاتيجية،
املس�ببات الت�ي تقف خل�ف كل واح�دة فإنه يمك�ن التعام�ل مع تلك
ألن�ه طامل�ا ُع ِر َف�ت
ّ
العالق�اتبالتعام�لم�عدواف�عكلم�نالبلدي�ن.
أ ّم�ا ع�ن حج�م التع�اون فإنّه يتعل�ق بتنس�يق األدوار الذي تشرف عليه روس�يا ،وأ ّما
الرصاع فإنّه يتعلق ّ
بأن هدف روس�يا إكامل س�يطرهتا عىل سوريا ،وتوسيع نفوذها ،يف حني
لاّ
أن ه�دف إي�ران يتناقض معها ،إ وهو زرع الفوىض ،وم�ن ثم ّ
فإن األهداف للدولتني يف
س�وريا متناقضة.
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ّ
إن وض�ع س�وريا يتعلق بوجود اس�تنزاف بات يدفع األطراف كاف�ة إىل االبتعاد عن أصل
عمت س�وريا ،واملطال�ب الش�عبية ،وأدرك اجلميع أن مس�توى الفوىض ال
التظاه�رات الت�ي ّ
يمكن إيقافه إلاّ عرب تسويات ّ
مركبة طاملا ّ
أن عقد اجتامع قمة أمريكي-رويس-أورويب-تركي
غير ممكن ،وهو م�ا متثّل بتحقيق انفتاح ترك�ي-رويس ،وحتقيق إعالن موس�كو عام ،2016
مس�تغلني ضلوع الغرب ،أو تس�هيله ،أو عدم منع -حماولة االنقالب العس�كري الفاش�لة يف
تركي�ا ،وهو ما دفع البلدين بمش�اركة إيران إىل عقد اجتامعات األس�تانا ،لتك�ون ً
خطا مواز ًيا
للقاءات جنيف يف حماولة إلجياد تسوية يف سوريا تناسب كل األطراف.15
ومن�ذ ع�ام  2014اتجّ ه�ت األوض�اع يف س�وريا بش�دة إىل إجي�اد موضوع�ات متناقض�ة،
وع�دم ّ
الرتكز عىل هدف حمدد ،فهناك :اإلرهاب ،والكرد ،وش�كل النظام الس�يايس والدولة،
واستمرارية بشار األسد يف احلكم ،واملدة االنتقالية ،والعدالة االنتقالية ،واستمرارية مؤسسات
الدولة ،واستمرار القوات األجنبية واملرتزقة يف سوريا ،ومضمون عالقاهتا مع كل من روسيا
والغرب.
إن اهتامم روس�يا هبذه القضايا ّ
ّ
معنية بمحاربة املدّ اإلسلامي؛ ألنّه يمثّل
مركب ،فروس�يا ّ
أكث�ر مكام�ن اخلط�ر الداخلي عليها ،وتس�عى إىل تصفية أكرب عدد ممكن من املس�لمني الس�نة
بمس�اعدة إي�ران واملرتزقة الذي�ن يعمل�ون بإمرهتا يف س�وريا ،والعمل عىل من�ع املجموعات
املقاتلة من األفراد من مناطق القوقاز من العودة إىل أراضهم.

يف حني أن املجموعات الكردية هي أكثر أوراق روس�يا الضاغطة يف املنطقة ،بحكم اعتامد
القوى الكردية عىل توزيع أوراقهم عىل القوى الكربى والكيان اإلرسائييل لتحقيق حلمهم يف
إنش�اء وطن قومي ،وقد ُأ ِّس�س عام  2012ما عرف بـ(املجلس الوطني الكردي) من جمموعة
قوى كردية ،وطالب بتش�كيل إقليم كردي يف شمال رشق س�وريا ،وتعدّ روس�يا تلك القوى
عدوة رغ�م عالقاهتا مع الواليات املتح�دة .واملعروف ّ
أن هن�اك عالقات جتمع
الكردي�ة غير ّ
ح�زب العمال الكردس�تاين الرتكي مع أح�زاب من قبيل :ح�زب االحتاد الديمقراط�ي ،أو ما
يعرف بـ( ،)PYDويعدّ الفرعَ السوري حلزب الـ( ،)PKKووحدات محاية الشعب الرتكي،
أو ما يعرف بـ( ،)YPGويعدّ اجلناح املس�لح لـ( ،)PYDوهو ً
أيضا احلليف األقوى بالنس�بة
ريا منها ،وبفعله س�يطر عىل مس�احات واس�عة
للواليات املتحدة عىل األرض ،وتل ّقى دعماً كب ً
على حس�اب تنظيم داعش وقوى املعارضة الس�ورية ،وهن�اك (قوات س�وريا الديمقراطية)،
وهي تسمية أكثر دينامية لقوات كردية مدعومة من الواليات املتحدة ،16وأسهمت باسرتجاع
مدين�ة الرقة م�ن تنظيم داع�ش ،إال ّ
أن هناك احتامل لتس�ويات بإرجاعها إىل النظام الس�وري
بمس�اومات أمريكية-روس�ية ،وعمو ًم�ا ف�إن الدعم األمريك�ي باالتكال عىل ق�وى كردية ال
باالتكال عىل القوى العربية املعارضة يف س�وريا أثار حفيظة تركيا؛ ألنّه س�ينتهي إىل مزيد من
الضغ�وط عليه�ا بش�أن القضية الكردية ،األمر ال�ذي دفع تركيا إىل التدخل املحدود يف شمال
سوريا.
ألي فكرة فيها ،وهي تدعم
أ ّما شكل النظام والدولة يف سوريا فإن روسيا ال تظهر ّ
أي دعم ّ
استمرار بشار األسد خالل مرحلة احلكم االنتقايل ،بينام هي تركز عىل أن يكون هناك استمرار
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ملؤسسات الدولة ،وسحب للقوات األجنبية واملرتزقة من سوريا يف املرحلة االنتقالية .وتعمل
عىل أن يكون هناك نفوذ هلا يف سوريا بعد نظام بشار األسد.
أ ّم�ا م�ا يتعل�ق باهتاممات إيران م�ن هذه القضايا فه�و يقوم عىل خلق الفوىض يف س�وريا،
أي اجتاه كردي لرفع سقف املطالب يف سوريا ،واستمرار النظام السيايس وشخص
ومعارضة ّ
بش�ار األس�د ،أو أي ش�خص من الطوائف غري الس�نية ،ودعم اس�تمرار مؤسس�ات الدولة،
موقعا عىل
وتأجي�ل س�حب القوات األجنبي�ة واملرتزقة من س�وريا ،بحي�ث يضمن ذلك هل�ا ً
األرض العربية.

إن القضايا الس�ابقة تؤرش ّ
ً
تناقضا يف الرؤى الكلية الروس�ية-اإليرانية من س�وريا
أن هناك
متعل ًقا باآليت:
أ ّم�ا ما يتعل�ق باإلرهاب ّ
أي جمموعة إسلامية حتى
فإن كلاًّ من البلدين يتفقان عىل حماربة ّ
بأنا إرهابية تعمل وتنش�ط داخل س�وريا ،فروس�يا تعمل عىل تقليل احتامالت
وإن مل تص ّنف هّ
تعرض وحدهتا اإلقليمية واس�تقرارها للخطر ،وإيران تعمل
ظهور قوى إسلامية يف القوقاز ّ
من أجل تعزيز حضور املجموعات ذات التفسريات املناقضة للتفسري العريب لإلسالم ،وهناك
تباي�ن يف دع�م الكرد ،فروس�يا تراه جمرد وس�يلة رخيص�ة يف حتقيق غاياهتا يف دح�ر التنظيامت
أن الكرد يمكن أن ّ
اإلسلامية ،ويف الضغط عىل س�وريا ،يف حني ترى إيران ّ
يش�كلوا هلا عامل
ضغط مس�تقبلاً  .أ ّما ش�كل النظام السيايس واس�تمرار نظام حكم بشار األسد فهو يمثل هد ًفا
إليران ،وال يعدّ كذلك بالنس�بة إىل روس�يا ،وترى إيران إخراج املرتزقة من سوريا خسارة هلا؛
خصوصا ّ
ّ
أن األوضاع يف العراق تشهد
الس�نة،
ً
ألن الغلبة العددية س�تكون للعرب املس�لمني ُّ
أي تدفق غري رس�مي
ريا نحو إجياد توازن يف السياس�ة اخلارجية العراقية ،ورفع س�قف منع ّ
تغ ً
لاً
حمتمل للموارد لدعم األنشطة اإليرانية ،بحيث ال خيدم املرشوع اإليراين مستقب  ،وإيران ترى
أن األغلبية العربية يف س�وريا هي من س�يقرر احلكم والنظام السيايس يف سوريا ديمقراطية ،يف
حني ترى روس�يا أن االعتامد عىل املرتزقة مرحلة انتقالية يمكن التضحية هبم عند حتقق الغاية
يف سوريا.
ّ
مقس�مة بني القوى الفاعل�ة اآلتية :النظام الس�يايس ،واملعارضة ،وتنظيم
إن س�وريا اليوم ّ
داعش ،والقوى الكردية:

 .1شمال رشق سوريا ،يوجد به تداخل ّ
مركب شديد التعقيد ،فبعد أن كانت هذه املناطق
ومنِح النظام
حتت س�يطرة املعارضة ،حتولت إىل س�يطرة تنظيم داعش ،ثم إىل س�يطرة الكردُ ،
ً
الس�وري إمكاني�ة التوس�ع فيه�ا ،وتش�مل حمافظ�ات :الرق�ة ،ودير ال�زور ،واحلس�كة رشقا،
وحمافظتي إدلب وحلب شاملاً  ،ومنطقة عفرين يف الشامل الغريب.
 .2شامل غرب سوريا وجنوهبا ،حتت سيطرة املعارضة السورية.
 .3وسط سوريا وغرهبا حتت سيطرة النظام والقوى املساندة له.

ويمكن تتبع التباين يف الس�يطرة عىل األرايض الس�ورية من اخلريطتني املرفقتني بني عامي
 2014و.2018
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خريطة ( :)1توزيع القوى والنفوذ يف سوريا يف كانون الثاين 2014
املصدر :خارطة النفوذ العسكري يف سوريا :املدن للنظام واألرياف للمعارضة

 9أيار  ،2014يفhttp://www.orient-news.net/ar/news_show/79022 :

خريطة ( :)2توزيع القوى والنفوذ يف سوريا يف نيسان 2018

املصدر :أطراف الرصاع بسوريا ...ملن النفوذ والسيطرة؟ ،اجلزيرة نت 3 ،نيسان  ،2018يف:

/4/3/http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018أطراف-الرصاع-بسوريا-ملن-النفوذ-والسيطرة
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وعمو ًماّ ،
إن مواضع التباين بني روس�يا وإيران تتس�ع أحيا ًنا ،وأحيا ًنا أخرى تظهر حتى يف
سوريا ،وتلك املواضع هي:
 .1ع�دم القدرة عىل تش�كيل احتاد جيمع الدول املنتجة للغاز رغ�م أن موضوعه ُط ِرح عام
 ،2007-2006وحتاول روسيا أن تكون مسيطرة عىل سوق الغاز يف العامل ،وبضمنه السيطرة
ب�أي أنابيب لنق�ل الطاقة عرب
على احتياط�ات الطاق�ة يف س�وريا ،والنفوذ يف س�وريا للتحكم ّ
سوريا.

 .2وتتقاط�ع روس�يا م�ع إيران يف اهلدف يف س�وريا ،فروس�يا تنظر إىل عملياهتا يف س�وريا
مل�د أنابيب الطاقة عرب
م�ن منظور احلفاظ عىل نفوذها يف البحر املتوس�ط والتحكم بأي نش�اط ّ
سوريا ،يف حني أن إيران جتد مصلحتها يف تفكيك البلدان العربية وتدمري الوجود العريب.
 .3فضلاً عن املنافسة عىل بحر قزوين ،فإيران منافس يف األصل لروسيا ،وروسيا تنظر إىل
إي�ران بصفتها ورقة ضغط أكثر من كوهن�ا حلي ًفا يف العالقات مع الغرب والعرب ،يف حني أن
إيران ترى ّ
أن عالقاهتا مع الغرب أهم من عالقاهتا مع روسيا والعرب.
ُ .4ق�دِّ رت قيمة صفقات األس�لحة الروس�ية إىل إيران بنحو  304ملي�ار دوالر للمدة بني
عا َمي  ،2015-1991وبنحو  21مليار دوالر عا َمي  ،2017-2016ورغم هذه الصفقات
يب�دو التحال�ف الرويس اإليراين يف س�وريا متعدّ د األوج�ه يف الظاهر ،إال أنّ�ه يف حقيقة األمر
حتالف ّ
هش.
معا ،فاحللول التي تريدها روسيا هي أن
 .5إن أغلب احللول املطروحة ال تريض الدولتني ً
تك�ون القوة صاحبة النفوذ يف س�وريا مس�تقرة غري خاضعة للغرب ،بينما تريد إيران أن تكون
سوريا طريق مرور -فضلاً عن العراق -إىل تفكيك البلدان العربية ،وزرع الفوىض فيها.
أن روس�يا َت ِ
 .6كام ّ
فصل بني بشار االسم ،والنظام السيايس يف سوريا بمؤسساته املختلفة،
وترى هّأنا تدعم استقرار النظام السيايس ،بينام تركز إيران عىل دعم بشار األسد بوصفه خيارها
املالئمّ ،
أي استبدال لقمة اهلرم السيايس جيب أن يأيت بشخص قريب من إيران.
وأن ّ

 .7كما أن إي�ران تتخوف من احتامالت قوية لتفامهات أمريكية-روس�ية إلجياد تس�وية يف
سوريا ،فروسيا تعاين أزمة اقتصادية ،وهي تشعر بحجم تأثريها املستقبيل يف البالد ،وهو ما قد
يكون خطوة لتسوية العالقات الغربية-الروسية مستقبلاً عرب املدخل السوري.
 .8كام ّ
قادرا عىل مفاوضة قوى املعارضة التي حتظى
أن روسيا تدعم بشار األسد حتى يكون ً
بدعم الشارع السوري عىل املدى البعيد لضامن موقف أقوى لنفوذها يف سوريا ،أي أن العمل
العسكري يف نظر روسيا إنام هو وسيلة ال غاية ،بينام ينظر اإليرانيون إىل العمل العسكري ضد
املعارضة هد ًفا طاملا أنّه حي ّقق غايات تدمري أكرب قدر ممكن من القدرات العربية.

 .9كما ّ
أن احلوار الرتكي-الرويس بش�أن س�وريا يثري إيران ضدّ ه ،ألنّ�ه جيعل إيران حاملة
للتكاليف ،بينام تكون تركيا وروسيا حاملة للنتائج.

 .10يض�اف إىل م�ا تق�دّ م أن إي�ران تدرك أن روس�يا جت�د مصلحتها يف تطوي�ر العالقات
ومقومات العالقات
ثم فإنّه يمكن أن ترتك إيران بس�بب مزاي�ا
ّ
م�ع الكي�ان اإلرسائييل ،وم�ن ّ
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الروس�ية-اإلرسائيلية ،وه�و م�ا يفسر ترك روس�يا للكيان اإلرسائيلي لينفذ غ�ارات عدّ ة يف
األرايض السورية.
ّ
املتضرر من مواصلة العنف يف س�وريا هي قوى املعارضة يف ظ�ل غياب الدعم العريب
إن
أو اإلسلامي أو الدويل؛ ّ
ألن املعارك حتصد من القواعد اجلامهريية (العرب السنة) وأرضهم،
واملستفيد هو بالتتابع:

• روسيا التي ال خترس شيئًا؛ ّ
عوض بمشرتيات أسلحة ستطلبها
ألن ما تنفقه من عتاد س ُي َّ
دول عدة ،بصفتها بديلاً عن رشاء السلاح من العامل الغريب ،وتقييداته ،فضلاً عن مت ّتع روسيا
مهمة بوجه الغرب.
بأوراق تفاوضية مستقبلية ّ
حتملتها مل خترس الكثري ،ب�ل إن أغلب من ُقتِل من
• ث�م إي�ران ،ألهن�ا رغم الكل�ف التي ّ
عنارصه�ا ه�م مرتزقة من عدة دول ت�م رشاؤهم إ ّما بوعود دعم طائفي�ة ،أو بأموال مصدرها
غري إيراين.

• ث�م ي�أت الك�رد الذي�ن حصلوا عىل أوس�ع تنظيم وتدريب وتس�ليح ونشر من دول
ع�دة؛ ليس�مح هلم بالتوس�ع على حس�اب األرض العربي�ة ،وليس�يطروا عىل مناطق واس�عة
خارج مناطق تواجدهم ،بصفتهم بديلاً مقبولاً لدى الغرب وروس�يا عن دعم القوى العربية
أو اإلسالمية يف سوريا ،وهذا تسبب بمعارضة تركية واسعة عىل اإلسرتاتيجية األمريكية.17

رابعًا� -إمكانية التغير في م�ضمون العالقات الرو�سية الإيرانية في �سوريا

إذن العالقات الروس�ية-اإليرانية يف س�وريا عالقات غري مس�تقرة ،أو ال تستند إىل أسس
ثابتة إسرتاتيجية ،بل الطرفان يستفيدان من ضعف املوقف العريب واإلسالمي والدويل ،واجتاه
البل�دان العربي�ة واملعارضة الس�ورية إىل وضع أوراقه�ا بيد الغرب ،والغرب ينظر إىل س�وريا
وأن أوضاع س�وريا بعد  2011محاية للكيان اإلرسائييلّ ،
عىل أهنا نقطة اس�تنزافّ ،
وأن حجم
االضطراب يف س�وريا سيدفع إىل رشاء السالح من الغرب ...فأكرب املترضرين هنا هم العرب
واملسلمون بسبب االستنزاف يف األرض واألفراد واألموال.
إن املطلوب يف امللف السوري إلعادة التوازن هو:

 .1حتقي�ق ق�در من الوح�دة يف املواق�ف العربية ،واالنفتاح عىل تش�كيل قوات عس�كرية
عربية من عمليات تطوع ال تعتمد عىل احلكومات العربية ،عىل أن جيري متويل تلك القدرات
وتنظيمها وتدريبها وتس�ليحها بام حيقق الغايات العربية ،وإجياد ش�عور مجعي بوجود مرشوع
عاملي لتفكيك العرب بصيغة ثأر تارخيي ومعاداة التفسري العريب لإلسالم.
مرشوعا أكرب لرضب
 .2احلصول عىل دعم إسلامي ،وإشعار البلدان اإلسالمية أن هناك
ً
كل ما هو إسالمي.
 .3االجت�اه إىل حتري�ض األقلي�ات يف إيران وق�وى املعارضة فيها جتاه نظ�ام احلكم ،بحيث
والس�يام عىل صعيد األقليات غري الش�يعية ،مث�ل الكرد والرتكامن
جيعلها مش�تتة األولويات،
ّ
والبلوش.
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 .4االجتاه إىل دعم تنظيم املعارضة اإلسلامية يف القوقاز الرويس ،بحيث يؤكد لروسيا أن
لدهيا نقاط ضعف.
ُ .5يضاف إىل ما س�بق ،االجتاه إىل تقليل االعتامد عىل الدعم الغريب؛ ألنه دعم غري ِجدّ ي،
وبال نتيجة ،فام مارس�ته الواليات املتحدة ومعها اململكة املتحدة وفرنسا من رضبات عسكرية
للنظ�ام الس�وري يف منتص�ف نيس�ان  2018وقبل�ه يف ع�ام  2017ال يعدو أن يك�ون حماولة
دعم ومواقف جدية إلجياد تس�ويات
إهي�ام للحلف�اء بوجود حضور أمريكي ،فهو ال يعبرّ عن ٍ
لألحداث يف س�وريا ،إذ هي رضبات بال نتائج عىل األرض ،يضاف إليه ّ
أن الواليات املتحدة
أخذت ّ
خيص سوريا ،وهناك طروحات بدعوة
التام من التورط بأي تفصيل ّ
تفكر باالنسحاب ّ
الع�رب إىل حتم�ل التزامات بنرش ق�وات يف األرايض التي تقع حتت س�يطرة أو نفوذ الواليات
املتحدة.
إن الواليات املتحدة س�بق هلا أن تركت الش�اه يس�قط ،ودعمت بشكل غري مبارش صعود
مرشوعا يتناس�ب وف ًقا لفرضية ٍّ
كل من برجنس�كي وكيسنجر
اخلميني إىل احلكم بوصفه يمثل
ً
يف منتص�ف س�بعينيات القرن املايض ،التي ترى وجوب دع�م التيارات االعتقادية يف مواجهة
كل من الش�يوعية وتفكي�ك املنطقة العربية .وهو ما يدعو الع�رب إىل اعادة صياغة خياراهتم،
وواحدة منها االعتامد عىل جهدهم ،وعىل معونة البلدان اإلسالمية ومنها تركيا.

توسع
إن تركيا يمكن أن تسهم يف دعم اجلهود إلحداث تسوية مالئمة يف سوريا برشط أن ّ
م�ن تدخلها لتحمي مناطق املعارضة الت�ي ال حتظى بدعم وغطاء
جوي بوجه القصف اجلوي
ّ
الرويس املس�تمر ،وعمليات التمويل واالنتش�ار الضخم للمرتزقة عىل األرض ،وهو يتطلب
منها اإلمس�اك بمل َّفي توسيع التدخل العسكري ا ِ
جلدّ ي والتفاوض مع روسيا وإيران بام حي ّقق
تواز ًنا عىل األرض.

إن تركي�ا يمكنه�ا أن تط�ور عالق�ات مصلحية م�ع العرب ،فه�ي عاجزة ع�ن التزام خط
ومقومات املصلحة
أيديولوجي إسلامي ،وعالق�ات املصالح متثل فرص�ة لتالقي الطرفين،
ّ
ح�ارضة بين الطرفين .ويدعم ذل�كّ :
أن أوروبا تنظ�ر إىل تركيا على أهنا خطر إستراتيجي؛
ألسباب قيمية (وجود اإلسالم) ،ورغم أن تركيا تنظر سل ًبا إىل العرب بال غطاء اإلسالم ،إلاّ
هّأنا ال جتعل هدفها رضب العرب وتفكيكهم.
وباملقابلّ ،
إثنيا ،الذي ينظر إىل العرب بس�لبية،
إن إيران تس�تخدم غطا ًء
أيديولوجيا عقد ًّيا ًّ
ًّ
وخيضع سياساهتا جتاههم ملنطق الثأر؛ رغبة يف إهناء اهلوية العربية واملحتوى العريب للتفسريات
أيديولوجيا أو عقد ًّيا،
خط�را
اإلسلامية ،والعرب يمكنه�م الركون إىل تركيا طاملا هّأنا ال متثل
ً
ًّ
وطامل�ا أن الق�وى األخرى :إيران والوالي�ات املتحدة وأوروبا والكي�ان اإلرسائييل جتمع عىل
إهناء الوجود العريب ،يف حني أن روسيا ال يمكن االعتامد عليها لدعم العرب.
والع�رب هن�ا بلا برنامج وبلا أولوي�ات ،وإيران ت�درك أن أح�د أهم أدواهت�ا يف توجيه
جمموع�ات كبرية يف املنطقة ه�و املرجعيات التي متتلك مفاتيحها ،وتس�تخدمها ملخاطبة ما هو
موج�ود وف ًق�ا للبيئة الثقافي�ة التقليدية القائمة عىل اخلض�وع .وهنا اس�تثمرت الغفلة العربية،
وع�دم تبل�ور هوية ش�يعية عربية ق�ادرة عىل إنضاج مركزية عربية ال فارس�ية -لفهم التش�يع،
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وتركي�ا يمك�ن أن تتدخل هنا ملس�اعدة العرب عىل تركي�ز أولوياهتا مقابل تعظي�م أدوار تركيا
اإلقليمية.

إن مش�كلة تركي�ا ه�ي غي�اب األولويات ،الذي س�بب هل�ا تلكؤً ا يف السياس�ة ع�ن تنفيذ
احتياجاهتا األمنية يف س�وريا ،فهي ترى أن مش�كلتها متعددة وهي :الكرد ،ثم احتامل تدهور
العالقات مع الواليات املتحدة ،ثم الش�ك يف روس�يا ،وهو ما جعلها تنتقل من سياسة إخراج
التورط
بشار األسد من احلكم بوصفه أولوية إىل كون األمر ال يمثل أولوية لرتكيا ً
قياسا بحجم ّ
الغريب يف حماولة االنقالب العسكري أو بدعم الكرد ،ورغم ذلك فإن املقدّ مات التي ذكرناها
جتعل تركيا قريبة من تطوير عالقات مصلحية مع العرب.

الخاتمة:

إن الرؤى املتقدمة فيام خيص التنافس الرويس-اإليراين يف س�وريا متثّل اجتهادات الباحث
يف تفسير ما حيدث يف س�وريا ،وهي اجتهادات يمكن أن جتد ما يناقضها ،وهي عمو ًما تس�تند
إىل فرض أن ما جيمع روس�يا وإيران يف سوريا هو عوامل تقارب مؤقت ومتعارضة عىل املدى
البعي�د ،ويمكن تفكيكه�ا إن اتجّ هت البل�دان العربية إىل التعامل معها بعقل إستراتيجي يعي
خطورة املوقف والظرف التارخيي الذي يعيشون به.
حيملها التزامات عىل طول حدودها اجلنوبية،
وهذه العالقات بوصفها قريبة من تركيا ،فإنه ّ
وإال فس�وف جتد نفس�ها عرضة لإلحاطة من قبل روس�يا عىل جبهة ممتدة من القوقاز والبحر
األس�ود شاملاً  ،وبحر قزوين رش ًقا ،وإيران والعراق وسوريا جنو ًبا ،ومن الدول الغربية غر ًبا،
ومن ثم ّ
نمو عوامل القوة الرتكية سيكون مقيدً ا،
فإن ّ
أي احتامل لربوز تركيا الالحق استنا ًدا إىل ّ
وس�يكون الربوز إليران بتفسيراهتا الطائفية لألحداث عىل حس�اب الرؤى واملصالح الرتكية
واملصالح العربية ،فضلاً عن متدد روسيا يف سوريا ورشق البحر املتوسط.
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