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روسيا وإيران في سوريا:
توزيع أدوار أم افتراق مصالح؟

لها، وحصولها عىل  السورية  الساحة  اخالء  االوىل  الدرجة  يعني يف  االمرييك من سوريا  االنسحاب  قرار  ان  روسيا  ادركت 
تفويض امرييك مضمر يك تنطلق يف ملء الفراغ وترتيبات ما بعد االنسحاب، ويك تتوىل عملية ادارة النفوذ واملصالح االقليمية 

والدولية، مبا فيها من توازنات وتناقضات 

امام مرحلة جديدة يف  التطور روسيا  يضع هذا 
امام  ايران  مع  التحالفية  العالقة  ويضع  سوريا، 
اختبار هو االدق واالصعب منذ التدخل العسكري 

الرويس يف سوريا.
الرئيس الرويس فالدميري بوتني هو سيد اللعبة يف 
سوريا من دون منازع، وهو الوحيد القادر عىل 
انتهت  بعدما  السياسية  التسوية  مرحلة  ادارة 
السوري  النظام  انتصار  اىل  العسكرية  الحرب 
السوري  امللف  ادارة  يف  موسكو  تتحرك  وبقائه. 
عىل  التسوية،  اىل  الحرب  من  االنتقال  ومرحلة 

ثالثة خطوط متوازية وبشكل متزامن:

* الخط االول: هو الخط االرسائييل الذي يشهد 
استعادة الزخم وعودة التنسيق والتعاون االمني 
)عندما  املايض  ايلول  قبل  كان  ما  اىل  سوريا  يف 
وقد  روسية(.  طائرة  باسقاط  ابيب  تل  تسببت 
حصلت زيارات متبادلة عىل مستويات رفيعة تم 
خاللها التباحث يف مجمل االوضاع يف سوريا، وعىل 
رأسها التمركز االيراين، اىل جانب تحسني منظومة 
االتصاالت بني الجيشني يف االجواء السورية. اهم 
ما تبلغته ارسائيل هو التزام روسيا الحفاظ عىل 
االمن القومي االرسائييل، وان جاء مقرونا بالتزام 
السوري بشار  الرئيس  نظام  ثابت حامية  رويس 
االسد. يف مقابل تفهم املصالح االمنية االرسائيلية 
وحتى  دمشق  جنوب  من  املمتدة  املنطقة  يف 
الجوالن، هناك قواعد مضبوطة ومدروسة بعناية 
التي  املفتوحة  الحرب  اتجاه  يف  االنزالق  لعدم 

ترفضها موسكو يف املطلق.

بامن  ويتعلق  الرتيك،  الخط  هو  الثاين:  الخط   *
الشامل السوري وترتيباته. اذ لدى موسكو قلق 
تم  التي  ادلب  منطقة  يف  االمني  الوضع  بازاء 
االتفاق سابقا عىل انشاء منطقة منزوعة السالح 
فيها، واذا بها تحولت اىل بؤرة لالرهابيني بشكل 

الستعادة سيطرتها عىل كامل الجغرافيا السورية، 
سوريا  حال  ينتج  مبا  السياسية  العملية  ودعم 

لالزمة.
يقال  ما  حول  حاليا  تتبلوران  نظر  وجهتا  مثة 
عن اشكالية العالقة بني روسيا وايران يف سوريا، 

والرصاع الخفي عىل النفوذ والدور واملصالح:
الخالف  هذا  ان  ترى  االوىل  النظر  وجهة   -1
سطحي ال يعتد به، ورمبا اشبه مبناورة او شكل من 
اشكال توزيع االدوار، ولن يصل يف اي حال اىل حد 
االفرتاق والطالق، بل سيجد طريقة نحو التفاهم 
والتقاسم التوافقي للمكاسب واالدوار. العالقة بني 
روسيا وايران عميقة ومل تشبها شائبة لعقود من 
الزمن يف مواجهة الغرب، ويف التكاتف لاللتفاف 
عىل العقوبات االقتصادية املتخذة ضدهام، مرورا 
وغض  سوريا  يف  ايران  ملصلحة  موسكو  بتفهم 
نظرها عن كثري من اتفاقات الرشاكة االسرتاتيجية 
املوقعة بني دمشق وطهران. لعل التعليق االخري 

بعدما  الرتكية،  ـ  الروسية  للتفاهامت  مخالف 
ان  وحيث  التزاماتها.  تنفيذ  يف  تركيا  فشلت 
التي  العازلة  االمنية  املنطقة  عىل  هو  تركيزها 
وعرض  كلم   250 بطول  سوريا  داخل  تريدها 
يطرحها  التي  املنطقة  وهذه  كلم،  عمق 32  او 
اردوغان من خلفية توفري االمن الحدودي وحامية 
الحدود الرتكية من الهجامت الكردية، وايضا من 
خلفية تخفيف عبء الالجئني السوريني يف تركيا، 
تتطلب قرارا دوليا وموافقة امريكية وروسية يف 

الدرجة االوىل.

هو  الذي  االيراين  الخط  هو  الثالث:  الخط   *
التدخل  تاريخ   2015 العام  منذ  واالساس  االول 
العسكري الرويس يف سوريا. وقد نشأ عىل االرض 
يف  ونجح  ورشاكة  تحالف  اىل  وتطور  السورية 
الهزمية  الحاق  وهي  املشرتكة،  االهداف  تحقيق 
السورية  الدولة  ودعم  االرهابية،  بالتنظيامت 

اتفاق  من  جزءا  االمرييك  االنسحاب  يكون  ان 
االخر من هذا  الجزء  يكون  امرييك، وان  ـ  رويس 
االتفاق االنسحاب او الخروج االيراين من سوريا. 
االمريكية  الصفقة  مسار  تتبعت  ايران  ان  ذلك 
بتسوية  موسكو  فيها  تعهدت  التي  الروسية  ـ 
ايران  تضمن مصالح امريكا وامن ارسائيل وتبعد 
عن حدودها. لكن ارسائيل مدعومة من الواليات 
ايران  ابعاد  من  واكرث  ابعد  اىل  ذهبت  املتحدة 
ايران من سوريا،  عن حدودها، وطرحت اخراج 
او بتعبري ادق انهاء وجودها العسكري. لذا بدأت 
مركزة  غارات  عرب  عمليا  الهدف  هذا  ترجمة 
ومكثفة ضد املواقع والقواعد االيرانية، بينام تجد 
ضيق  الغارات  هذه  عىل  الرد  هامش  ان  ايران 
الروسية  التغطية  غياب  ظل  يف  جدا،  ومحدود 
ارسائيل  اىل  روسيا  انحياز  بل يف ظل  ال  الجوية، 

وفتح املجال السوري لها مجددا.
االمر  هو  ارسائيل  مع  الرويس  التنسيق  يكن  مل 
الوحيد الذي ضايق ايران واقلقها، بل يضاف اىل 

ذلك:
يضع  الذي  تركيا  مع  املطرد  الرويس  التنسيق   -
ايران عىل هامش االحداث يف شامل سوريا. وكان 
هذا بدأ يف ادلب عندما حال اتفاق سوتيش دون 
حصول عملية عسكرية ضد ادلب اعد لها الجيش 
السوري، بدعم من ايران وحزب الله لتحرير هذه 
املدينة بعد اكامل السيطرة عىل الغوطة ودرعا. 
ويتواصل االن يف رشق الفرات حيث يجري تنسيق 
رويس ـ تريك يف شأن ترتيبات ما بعد االنسحاب 
االمرييك، واملتأرجحة حتى االن بني املنطقة االمنة 
الحدودية واتفاق اضنة )للعام 1988( الذي يعطي 
تركيا حق التدخل او الدخول اىل االرايض السورية.
- التنسيق الرويس مع الدول العربية، وخصوصا 
الخليجية منها، لعودتها اىل سوريا واعادة سوريا 
اىل الجامعة العربية، مع ما يعنيه ذلك من تجديد 
نظامه.  ببقاء  والتسليم  االسد  بالرئيس  االعرتاف 
هذه العودة العربية التي تتم بتشجيع وتحريض 
تركيا  ضد  االوىل  الدرجة  يف  موجهة  روسيا،  من 
الشامل  وترتيك  سوريا  يف  توغلها  خطر  الحتواء 
للحد  ايران  ضد  ايضا  موجهة  ولكنها  السوري، 
من نفوذها املتعاظم يف سوريا، ومن خلفية ان 
ان روسيا مستعدة  تراهن عىل  الخليجية  الدول 
للمساومة عىل تحالفها مع ايران، وان لها مصلحة 
اتجاه  يف  والدفع  سوريا  يف  ايران  اضعاف  يف 

انسحابها بعد االنسحاب االمرييك.

الناحية  التكتييك لكنه معيب من  عىل املستوى 
االسرتاتيجية.

2- وجهة النظر الثانية ترى ان الخالف الرويس ـ 
االيراين يف سوريا سوف يتفاقم مع خمود املعارك 
ابعادا حادة تفيض  ليأخذ  القطاف،  وبدء موسم 
يف نهاية املطاف اىل متكني طرف عىل حساب اخر 
يف تحديد املصري السوري، ليس فقط الن قوتني 
واحدة،  ارض  عىل  تتعايشا  ان  يصعب  نافذتني 
وامنا ايضا بسبب تباين رشوط الطرفني ودوافعهام 
للتدخل يف الشأن السوري وتعارض خططهام حول 

مستقبل البالد.
مصلحة  من  ليس  ان  الرأي  هذا  اصحاب  ويرى 
موسكو الذهاب بعيدا يف تغطية سياسة طهران 
التوسعية، خاصة بعدما ادركت ان الوجود االيراين 
داخليا،  والتفكك  للتوتر  سببا  بات  سوريا  يف 
والنزعاج اطراف اقليميني ودوليني يف وقت ترتبط 
واالوروبيني.  االمريكيني  مع  بتفاهامت  موسكو 

وتحديدا منذ قمة هلسنيك منتصف العام املايض 
التي دلت اىل ان سوريا هي املركز الرئييس الختبار 
العالقة والعمل املشرتك بني بوتني ونظريه االمرييك 
دونالد ترامب. بعد هذه القمة مبارشة، تم االعالن 
عن اطالق عملية تغيري الوضع يف الجنوب السوري 
املحاذي للجوالن، بأن يتم ابعاد ايران وامليليشيات 
التابعة لها عن الحدود اىل مسافة 40 كلم، وان 
توضع املنطقة تحت الوصاية الروسية، وان يعود 
الوضع يف مرتفعات الجوالن اىل ما كان عليه قبل 

الحرب، ووفق اتفاق فصل القوات عام 1974. 
بعد االنسحاب االمرييك من االتفاق النووي، شعر 
االيرانيون انهم يف حاجة اىل روسيا التي استمرت 
االنسحاب  واعتربت  االتفاق،  هذا  تأييدها  يف 
االمريكية  والعقوبات  بناء،  وغري  مرضا  االمرييك 
الجديدة احادية الجانب وتتعارض مع االتفاقات 
الدولية. بعد قرار االنسحاب االمرييك من سوريا، 
شعر االيرانيون بارتياح مشوب بالحذر وبهاجس 

اهداف الحرب تحققت والتباين ظهر مع بدء موسم القطاف.الرئيس الرويس سيد اللعبة يف سوريا من دون منازع. 

لرئيس معهد دراسات االمن القومي يف جامعة تل 
ابيب اللواء عاموس يالدين يعكس بوضوح عمق 
التحالف االيراينـ  الرويس، وشعور القلق االرسائييل 
حياله، اذ قال: لالسف، الروس وااليرانيون لديهم 
اكرث واقوى واوضح من املصالح  مصالح مشرتكة 
املتعارضة، وهي ازالة الواليات املتحدة من سوريا 
التنسيق  ان  اىل  مشريا  السلطة،  يف  االسد  ودعم 
ممتاز  سوريا  خصوص  يف  روسيا  مع  االرسائييل 

من  اكرث  يعوق  االيراين  الوجود  ان  ادركت  كام 
غريه تحويل االنتصار العسكري اىل انجاز سيايس 
مقبول دوليا، ما يعني تأخري متويل اعادة االعامر 
الذي يربطه املجتمع الدويل مبستوى من التغيري 

السيايس تعارضه طهران.
هذا االهتزاز يف التحالف، وهذا التنافر يف املصالح، 
يخرج للمرة االوىل اىل العلن، ولكنه مل يبدأ االن 
سنة،  منذ  وترتاكم  تتكون  عنارصه  بدأت  وامنا 


