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إستراتيجيا روسية في سوريا
و"إدارة الصراع" بني إيران وإسرائيل 

ثالث سنوات عىل التدخل العسكري الرويس املبارش يف سوريا الذي شكل نقطة التحول الكبري يف مجرى الحرب، وقلب املشهد 
واملعادلة رأسا عىل عقب. مل تغرق روسيا يف املستنقع السوري، ومل تقع يف فخ حروب االستنزاف كام حصل معها يف افغانستان، 

بل نجحت يف تسلم زمام املبادرة وادارة االزمة املتفجرة وسط توازنات دقيقة

تحقيق  يف  حلفائها  مع  روسيا  نجحت 
املعادالت  وتغيري  عسكرية  انتصارات 
امليدانية والسياسية، وترجيح الكفة ملصلحة 
عن  الحديث  صار  الذي  السوري  النظام 
روسيا  لكن  املايض.  من  رحيله  او  سقوطه 
سياسية  وتسويات  انجازات  اىل  حاجة  يف 
وهذا  امليدانية.  مكتسباتها  وحامية  لتحصني 
ما بدأته من خالل اسرتاتيجيا مثلثة االضالع 
والتوافق  الرشاكة  حدود  ورسم  اقليميا، 
والتعاطي مع كل من ايران وتركيا وارسائيل.

تحركت روسيا منذ العام 2015 يف اتجاهني: 
متكني النظام من استعادة املبادرة العسكرية 
ميدانيا، وتفكيك املعارضة والجبهة االقليمية 
ميكن  السياق  هذا  يف  لها.  املؤيدة  والدولية 
مناطق  حول  الروسية  االفكار  بعض  فهم 
اىل  السعي  موازاة  يف  التصعيد  خفض 
سوتيش  مساري  عرب  جنيف  مسار  استنزاف 
واستانة. ال بد يف هذا السياق من االلتفات 
هذا  يف  موسكو  حققته  كبري  اخرتاق  اىل 
موقف  تطويع  يف  نجحت  حني  االتجاه 
استانة.  عملية  يف  رشيكا  وتحويلها  انقرة، 
تقاضت تركيا يف املقابل حق تأديب االكراد 
السوريني يف عفرين واسقاط الحزام الكردي 
الذي كان يتشكل عىل حدودها مع سوريا، 
نقاط  وتوزيع  االنتشار  حق  تقاضت  كام 
غالب  السورية.  االرايض  داخل  عسكرية 
االنتشار  هذا  ستستخدم  تركيا  ان  الظن 
يف  جديا  يطرح  حني  للمساومة  ورقة  الحقا 
اي مفاوضات الحقة موضوع اخراج القوات 

االجنبية من سوريا.
ضد  املعركة  يف  وايران  روسيا  تحالفت 
تغيري  محاولة  ويف  و"داعش"،  املعارضة 
يعني  ال  ذلك  لكن  امليدانية.  القوى  موازين 

مهتمة  روسيا  كانت  حني  ففي  التطابق. 
مواجهة  يف  للنظام  عسكرية  ارجحية  بفرض 
بتعميق  مهتمة  ايران  كانت  خصومه، 
سوريا  اقامة  وتعميق  سوريا  يف  وجودها 
العقبات  وازالة  االيراين  الهالل  يف  نفسها 
التي تعرتض انسيابا سلسا للممر الربي الذي 
بعد  اللبناين،  املتوسط  بشاطئ  ايران  يربط 

عبور العراق وسوريا.
الرئاسة  اىل  ترامب  دونالد  وصول  يؤِد  مل 
يف  احيانا  تسبب  كان  وان  اللعبة،  قلب  اىل 
ارباكها. ال متلك ادارة ترامب برنامجا الفشال 
االنقالب الذي تقوده روسيا عىل االرض، وان 
واعرتاض.  تأخري  وسائل  احيانا  متتلك  كانت 
امريكا ليست منشغلة كثريا مبن يحكم سوريا. 
انها تنظر اىل سوريا عرب الرتكيز عىل الوجود 

االيراين فيها، وهو ما تفعله ارسائيل ايضا.
وعدم  "داعش"  مع  املواجهة  دوي  عىل 
عسكري  تدخل  مثن  لدفع  الغرب  استعداد 
ومعها  غربية  دول  سوريا، جنحت  واسع يف 
يف  متثل  واقعي  خيار  اىل  املنطقة  يف  دول 
مينع  ذلك  كان  اذا  الروسية،  بسوريا  القبول 
قيام سوريا ايرانية. تحركت ارسائيل للحصول 
من موسكو عىل ضامنات بعدم اقرتاب ايران 
وحلفائها من الخطوط االرسائيلية يف منطقة 
الجوالن. ابدى الرئيس فالدميري بوتني اهتامما 
الفتا بابقاء العالقة قوية مع ارسائيل، وتفهم 
يستطع  مل  لكنه  االمنية،  حاجاتها  تعتربه  ما 

توفري الضامنات الالزمة. 
الرياح  وعودة  االمرييك  املوقف  تطور  ومع 
انتقلت  وطهران،  واشنطن  بني  الساخنة 
الوجود  استهداف  مرحلة  اىل  ارسائيل 
وقتل  سوريا  يف  مبارشة  االيراين  العسكري 
نتنياهو  بنيامني  حكومة  استغلت  ايرانيني. 

ردا ايرانيا محدودا يف منطقة الجوالن لتوجه 
االيرانية  العسكرية  البنية  اىل  واسعة  رضبة 

يف سوريا.
مل يعرتض الروس بشكل حازم عىل الرضبات 
سياسة  والتزموا  واالمريكية،  االرسائيلية 
عمليا،  بالنفس  والنأي  ديبلوماسيا  التحذير 
كأن االمر ال يعنيهم. ال شك يف ان الروس قد 
االرسائيلية  ـ  االمريكية  السياسة  جدية  ملسوا 
للنفوذ  التصدي  اىل  الرامية  االقليمية  ـ 
مصلحتهم  من  ليس  ان  ووجدوا  االيراين. 
االنزالق اىل مواجهات وحروب خارج نطاق 
اجلها.  من  سوريا  يف  تدخلوا  التي  االهداف 
يف االجامل، فان بوتني يشعر بالرضا التام عن 
دوره كوسيط بني ايران وارسائيل، النه يعزز 
فعاليته الدولية ويربز الوجه املقبول للغرب 

من الحضور الرويس.
االرايض  عىل  غاراتها  ارسائيل  واصلت 
عليه  املتفق  التنسيق  تحت سقف  السورية 
بني موسكو وتل ابيب، وعمدت اىل تكثيف 
الذي  الالذقية  هجوم  اىل  وصوال  هجامتها 
ومقتل  الروسية  الطائرة  سقوط  اىل  ادى 
ترك  ما  وهو  متنها،  يف  كانوا  عسكريا   15
الرويس  التنسيق  عىل  متوقعة  غري  تداعيات 

ـ االرسائييل.
من  وقلقا  انزعاجا  اكرث  اصبحت  ارسائيل 
الوجود الرويس يف سوريا. منذ بداية التدخل 
التدخل  هذا  مع  تعاملت  سوريا،  يف  الرويس 
كامر واقع ال طاقة لها عىل تغيريه، وحاولت 
قدر  منه  واالفادة  احتواءه  االول  اليوم  منذ 
املستطاع. بات اوضح للعيان اليوم ان الوجود 
فاكرث  اكرث  ويربك  يعقد  سوريا  يف  الرويس 
قدرة ارسائيل عىل مواجهة ايران وميليشياتها 
يف سوريا. هذا يف وقت مل متارس فيه موسكو 

االيراين  الحراك  لتقييد  جدية  ضغوط  اي 
سوريا،  يف  العسكري  او  واالمني  السيايس 
العسكرية يف  االرسائيلية  القدرة  فان  وبالتايل 
صح  اذا  االيراين  الوجود  فيام  ترتاجع،  سوريا 
يضاف  يتقلص.  مل  فانه  اكرث،  يتوسع  مل  انه 
دور  يف  التموضع  عن  موسكو  عجز  ذلك  اىل 
الوسيط النزيه القادر عىل ضبط ايقاع التوتر 

االيراين - االرسائييل يف سوريا.
سقوط  لحادثة  الرسيع  التطويق  رغم 
)صحيفة  روس  محللون  يرى  الطائرة، 
شكل  الحادث  ان  الروسية(  "كومريسانت" 
االرسائيلية،   - الروسية  للعالقات  اختبارا 
املحافظة  موسكو  مقدور  يف  يكون  لن  وانه 
مع  تحالفات  فيه  تقيم  وضع  عىل  طويال 
االرض،  عىل  ومتحاربني  متناقضني  اطراف 
سيكون  وانه  وارسائيل،  ايران  اىل  اشارة  يف 
جملة  يف  موقعها  قريبا  تختار  ان  عليها 
السورية.  االرض  عىل  القامئة  التناقضات 
اىل  معنوية  رضبة  وّجه  الطائرة  فاسقاط 
ال  انه  ذلك  مأزق،  يف  ووضعه  بوتني  هيبة 
الرصاع  عن  نهائيا  بالنفس  النأي  يستطيع 
االبقاء  يستطيع  وال  وايران،  ارسائيل  بني 
يتجنب  ملتبسة  صيغة  عىل  نهاية  ال  ما  اىل 
يف  االستمرار  يستطيع  وال  الطرفني،  نار  فيها 
هذه املعادلة الدقيقة التي تقوم عىل حرية 

ارسائيل يف الطريان وقصف اهداف وشحنات 
يف  ايران  حرية  مقابل  يف  االيرانية،  االسلحة 
حزب  اىل  والصواريخ  االسلحة  ونقل  ارسال 
ضمن  خلفية  قواعد  اىل  او  لبنان،  يف  الله 

االرايض السورية. 
امام  التطور  هذا  بعد  بوتني  اصبح  بالتايل، 
الضغط  وطأة  تحت  االنكفاء  اما  خيارين: 
بوضع  حاسم  قرار  اتخاذ  واما  االرسائييل، 
سوريا  تزويد  ارسائيل.  امام  حمر  خطوط 
رسالة  مثابة  كان   "300 "اس  منظومة 
مهاجمة  ان  فحواها  اللهجة  شديدة  روسية 
روسيا  ومصلحة  تتعارض  السورية  االهداف 
يف توطيد نظام االسد، وان موسكو يف صدد 

فرض قواعد جديدة وتعديل التفاهامت مع 
تقييد  اتجاه  ويف   ،2015 العام  من  ارسائيل 
حركة الطريان االرسائييل يف االجواء السورية.

بعد قمة هلسنيك بعث بوتني برسالة تطمني 
اىل ايران لتهدئة روعها والحد من هواجسها، 
ـ  الرويس  التقارب  ضحايا  احدى  تكون  بأن 
الكسندر  هو  خاصا  مبعوثا  واوفد  االمرييك، 
االيرانية  القيادة  اىل  وابلغ  الفرينتييف 
التعاون  قواعد  التزام موسكو  تعكس  رسالة 

والرشاكة االسرتاتيجية، والتي تؤكد امرين:
1- استمرار تأييد روسيا االتفاق النووي انطالقا 
ورفض  الدولية  االتفاقات  دعم  تعهدها  من 
االحادية واستغالل الدول لالدوات االقتصادية 
والتجارية لفرض االرادة السياسية عىل الدول 
االمريكية  العقوبات  ان  واعتبار  االخرى، 
االتفاقات  مع  وتتعارض  الجانب  احادية 
باالنسحاب  االمرييك  الرئيس  وخطوة  الدولية 

من االتفاق النووي مرضة وغري بناءة.
السيايس  التعاون  استمرار  عىل  التأكيد   -2
سوريا،  يف  البلدين  بني  وتعزيزه  واالمني 
وطبيعة  موسكو  مواقف  يف  تغيري  دون  من 
هذا  االرهاب.  ملكافحة  طهران  مع  التعاون 
االستقرار واالمن  اعادة  املسار مستمر حتى 

اىل سوريا.
الروس.  والخرباء  النخب  اراء  يف  انقسام  مثة 
مع  اتفاق  حصول  امكان  يرى  من  هناك 
روسيا  الن  االيراين،  املوضوع  حول  ارسائيل 
من  املتحدة  الواليات  بخروج  مهتمة 
االمرييك  االنسحاب  مقايضة  وتريد  سوريا 
عن  الدفاع  يهمها  وال  االيراين،  باالنسحاب 
بوجود  معنية  غري  وهي  االيرانية.  املصالح 
ارسائيل  مع  الحدود  قرب  ايرانية  قوات 
املقابل  يف  لالستقرار.  مزعزع  عامل  ستكون 
القوة  لديها  ليس  ان موسكو  يرى  هناك من 
عىل  للضغط  الكاملة  االرادة  او  الفعلية 
تتمثل  رئيسية  تعقيدات  وتواجه  االيرانيني، 
االيراين  الوجود  ملف  مع  التعامل  آليات  يف 
الرويس  املوقف  ان  علام  االوىل.  الدرجة  يف 
كل  انسحاب  رضورة  عىل  تأكيد  بني  راوح 
القوات االجنبية من سوريا مع انطالق مسار 
اكرث  ترددت  واشارات  السياسية،  التسوية 
من مرة، وخصوصا بعد حسم ملف الجنوب 

السوري، حول ان ايران رشيك اسايس وال 

روسيا مكنت النظام من استعادة املبادرة العسكرية وفككت املعارضة.

ترامب يقبل بسوريا 
روسية اذا كانت تمنع قيام 

ايرانية سوريا 

بوتني ابلغ الى القيادة 
التزامه الشراكة  االيرانية 

االستراتيجية
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او  سوريا  يف  ترتيبات  اىل  الوصول  ميكن 
يف  ارشاكها  دون  من  االقليمي  املستوى  عىل 

الحوارات.
ويعترب  ابعد،  اىل  يذهب  من  هناك  روسيا  يف 
يؤدي  سيناريو  بتجنب  تقيض  مصلحتها  ان 
هزمية  سوريا.  من  واخراجها  ايران  هزمية  اىل 
ايران يف سوريا تتهدد مصالح روسيا الحيوية. 
ويقتيض فهم ضخامة الخطر هذا، القاء نظرة 
القوس  اىل  النظر  وتحديدا  الخريطة،  عىل 

املتوسط  البحر  من  املمتد  املساحة  الهائل 
ال  كله،  القوس  هذا  ففي  الوسطى.  اسيا  اىل 
وغياب  االضطرابات  مالحظة  الناظر  يفوت 
االوسط  الرشق  دول  خالف  وعىل  االستقرار. 
الوحيدة،  الدولة  هي  ايران  الوسطى،  واسيا 
من سوريا اىل افغانستان التي ال يجوز وصفها 
متسك  االيرانية  فالسلطة  الفاشلة.  بالدولة 
التي  املشكالت  رغم  عىل  االمور،  مبقاليد 
تجبهها. واذا لقيت ايران مصري سوريا، انهارت 
وتزعزع  واسع،  اقليمي  نطاق  عىل  التوازنات 
ان  الوسطى.  اسيا  اىل  القوقاز  من  االستقرار 
الوسطى  اسيا  يف  االضطرابات  عدوى  تفيش 
ضخمة  بسيول  وينذر  روسيا،  يهدد  والقوقاز 

من الالجئني اليها.
باتت هناك  ان يف سوريا  ايران يرون  خصوم 
فجوة بني ايران وروسيا رغم محاوالت الطرفني 
تأكيد العالقة واستمرارها. الرشاكة يف الحرب 
من اجل هدف واحد هو دعم  نظام الرئيس 
ستحل  االرهاب،  عىل  والقضاء  االسد  بشار 
محلها مع انطالق العملية السياسية منافسة 
وشكوك متبادلة. اما الدائرون يف فلك ايران، 
فانهم يرون ان ال مصلحة لبوتني يف مواجهة 
ايران، وال يريد ذلك، الن مثة مصالح متشعبة 
عىل  والعامل  املنطقة  يف  البلدين  تربط 
واملالية،  واالقتصادية  العسكرية  املستويات 
بعضهام  اىل  يحتاجان  وايران  روسيا  والن 

البعض يف سوريا واملنطقة.
عىل  الحفاظ  اىل  روسيا  تسعى  النتيجة،  يف 
النها  االطراف،  كل  مع  الجيدة  عالقاتها 
يف  سوريا  يف  تسوية  الي  الزاميا  ممرا  تجعلها 
كل امللفات، ان لجهة اعادة االعامر او عودة 
النازحني السوريني، او بالنسبة اىل امن ارسائيل 
او تركيا. اما يف حال تردت عالقة روسيا مع اي 

طرف، فهذا يعني خسارة هذا املوقع املميز.
روسيا  من  يجعل  سوريا  يف  الدقيق  التوازن 
التي  العسكرية  قوتها  وليس  االول،  الالعب 
استخدمتها واستفادت منها ديبلوماسيا لتعزيز 
موقعها يف املنطقة. الواليات املتحدة وارسائيل 
خطوة  اي  لتنفيذ  روسيا  اىل  حاجة  يف  وتركيا 
السوري.  والنظام  ايران  اىل  وكذلك  سوريا،  يف 
بوتني يريد وجودا راسخا ونفوذا قويا يف سوريا 
واملعادلة املطروحة عنده هي: ارسائيل المريكا، 

العراق اليران، وسوريا لروسيا.

معادلة بوتني: ارسائيل المريكا، العراق اليران، سوريا لروسيا.

الرشاكة الروسية - االيرانية يف الحرب: دعم  نظام االسد والقضاء عىل االرهاب.

موسكو قيدت اسرائيل
في االجواء السورية ولم 

تقيد ايران على االرض


