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 ك
ّ
 تحث

 
مع الزمن، لتكريس وقائَع عصيييييييييّية  ع    سيييييييييبا   في  -ما يبدو في- طالٌّ من روسييييييييييا وكيراا وتر يا الخ

. وع   الرغم من اختالف دوافعها، ّماتهمه، تالم الرئيس األميركّي املنتخب، دونالد ترامبقبل اسييييييييييييي ،التغيير

  في مواجهة ا ثار امل يييييييييييّر  ل حر  في 
ّ
ا فيما ٍيمها ملصييييييييييي حة  مةيييييييييييتر ة  تت  

ا
فاق

ّ
 أّنها وجدت نفسيييييييييييها تارم ات

ّ
كًل

اسيييييتمرار اسيييييتالافها في الصيييييرا  ات املّتحد  األمير ّية السييييياعية ك   يها، وقطع الطر ق ع   الوًليعلو سيييييور ة 

وموقع   ،السيييييييييورّم، وخلق مةيييييييييكالت  مسيييييييييتدامة  لها. كليييييييييافة ك   محاولة كّل  ممها الحصيييييييييو  ع   فائد   أ ار

 السيييييييييييييورّم 
ّ
، املّتحييد  الوًليييات من مخيياوفهييا هو ي معهييا مييا ّا أ ؛ أم(1)أف ييييييييييييييل من خال  امللف

ا
 ومن ثم   أّوًل

 .مكاسب انتلا  آلّية ك   اًللطرارّم  تقاربها تحو ل محاولتها

ق 
ّ
 من هذا املةييهد؛ ثيث تسييتعرت مسييت ّدات السييياسيية اييرانّية فيما يتعل

ا
نقار  في ورقتنا هذه زاو ة

ا من دوا أا تنكسيير، في محاولة  لفهم اًللييطرار فيها، و يف تنح إ كراد  النظام اييراتّي ث ا ا   ،بسييور ة

 كلافة ك   استةراف خطرها ع   مستقبل سور ة. 

 

 مقّدمة

، القالية ٍاستالاف جميع املتوّرطيا في (2)ٍاراك أوباما كانت سياسة الرئيس األميركّي، ث ا وقت  قر ب   

 
ا
ك    ففي هذا السييييييييا  كاا الخالف قد وصيييييييل ٍيا روسييييييييا وتر يا ؛ع   قدم  وسيييييييا  الحر  السيييييييورّ ة، جار ة

 
ّ
ه بعد  ل   ،شيفير التناز  املسي 

ّ
 أن

ّ
بعد التصيادم الذم وقع ع   خلفّية كسيقات تر يا الطائر  الروسيّية. كًل

لليا، أثد أسيييييييبا   عسيييييييكرمٌّ فاشيييييييل  في تر ياثصيييييييل انقال    "اتعطافة"  الذم كاا، ٍحسيييييييب آراء بعل انّحأ

 لكن هييذا التحليييل يت يياهييللف معهييا، ، من مواجهيية روسييييييييييييييييا ك   التحيياكردوغييااالرئيس التركّي، رجييب طيييب 

قر  ك   الواقع من روسيييا قبل اًلنقال  بةييهر؛ ما ي عل األ رثقيقة أّا الرجل ٍدأ مسيياره اليديد ٍاًلعتذا

ا لدع "الدولة العميقة"،  أّا اًلنقال هو  ا كامنا الذم كاا طوا  فتر  ثكم ثز  العدالة والتنمية مةييييييييييييروعا

ت "الدولة العميقة" ل ييييييييربة   ، فأّدع ٍفةييييييييله ك   دفعه ك   األمام، وتعر  أتى ليقطع الطر ق ع   هذا التحوّ 

، وبمبار ة  ترّدد شيييييديدكثر  ل  األراضيييييسإ السيييييورّ ة، بعد في دخل األتراك فقد األثوا ،  جميعأ قاصيييييمة. وفي 

حت  ك   ثصييييييييار تنظيم )الدولة ايسييييييييالمّية(  روسييييييييّية تو ييييييييّ
ا

ا، وصييييييييوًل  تباعا
ّ
ة ال إ في مدينة البا ، وهي انحط

 الروسيييييييسّإ، ٍمةيييييييار ة  ثاسيييييييمة  من )امليليةييييييييات الةييييييييعّية( -ّي اييرات -مع اجتياح التحالف األسيييييييدّم  زامنتت

فا   روسيييييييسّإ  
ّ
حيا ممها ٍات

ّ
، مصيييييييطحبيا املدنّييا الذين  -والطيراا الروسيييييييسّإ، شيييييييراي ثلب، وخروا املسييييييي  تركّي 

 كانوا تحت ثكمهم.

 
ّ

 ومنه   رنا،  ما" اييراتّي  اًللييييييطرار" مقاربة هو ألنفسيييييينا ولييييييعناها ال إ املهّمة نطا  في يهّمنا ما أّا  كًل

 الخترا ل غ يييييييبه امتصيييييييا  من    أ ثرك تدفعه ال إ اييراتّي  النظام ع   ال ييييييياغطة األسييييييياسيييييييّية العناصييييييير

                                                           
 https://goo.gl/eoxIX2دراسات الجمهورية الديمقراطية،  ، مركزمؤتمرات وقرار دوليفريق عمل،  -1
، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، مريكيادة التموضع األوإيران في ظروف إعسوريا يوسف فخر الدين،  -2

https://goo.gl/8TeRIx 

https://goo.gl/eoxIX2
https://goo.gl/8TeRIx
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ا، البا  مدينة ك   وصيييييييييل الذم التركّي  العسيييييييييكرّم  را
ّ
ا تر يا هّدد من وهو مؤخ ل من مرارا

ّ
 في العسيييييييييكرّم  التدخ

 اهفي  ر ة،سو 
ّ
 .تسو ة عملّية وصناعة النار كطال  لوقف الروسّية اًلندفاعة مراعا  ات

 

 :
ا

 درء األخطارأّوًل

ب مسير  ٍدأت
ّ
" فيلق القدس"د قائ توّجه ثيا تحالفهما، سيا  في سور ة، في كيراا ع   الروسّية التغل

في تموز/ يوليو –لطلب دعمها العاجل ، ك   روسيييييييييا اليارا  قاسييييييييم سييييييييليماتي"، الحرس الثورّم اييراتّي "في 

ل الروسسّإ في أيلو / سبتمار 2015
ّ
ملنع سقوت التحالف العسكرّم الذم يقوده في   –2015، وثدث التدخ

حة ال إ كانت قد سيطرت ع   كدلب وجسر الةغور؛ فقبل  ل  لم يكن هناك 
ّ
سور ة أمام املعارلة املس 

 قرار وكراد  النظام الذم ثار الةعب السورّم عليه.  شر    ييراا في السيطر  ع   ما تبّقى من

 مثبتةواقعة الطلب اييراتّي هذه  ما دامتو 
 
ّدمت ثينذاك أمر  ، فإّا قبو  كيراا ٍأّم مطالب روسيييييييييييييّية ق

ا لخطر أا  فيٍدا أّا كيراا تقبل أ ثر من شيييييييرا ة روسييييييييا معها النفو   ذاكفحينًل جدا  فيه.  سيييييييور ة درءا

ة الروسييييييييييّية، وهو عدم وجود ينتصيييييييييير أعدا ها. ك  أّا هناك ما كاا يعّو  عليه اييرانّيوا لتقليص الحصييييييييييّ
ّ

ًل

أثد  من خارا سيييييييييور ة غير امليليةييييييييييا التابعة لهم، وجنودهم، يرغب في التوّرت في القتا  ك   جانب بةيييييييييار 

غير أّا روسيييييا  مر  تهاألسييييد ع   األرت، وهو ما دفعهم ك   الظّن ٍأّا الكّفة ترص  ملصيييي حتهم؛ ع   أسيييياس 

   .تحصر دورها في القصف اليّوّم قادر  ع   امتالك األرت، ما دامت 

وث ا الرغبة الروسييييييييييّية في تنظيم ما تبّقى من قّوات األسييييييييييد، أو امليليةيييييييييييا السييييييييييورّ ة الداعمة له، وال إ 

ع أّنها كانت من الةييييييييي
ّ
الطلب اييراتّي ، ليلّبإ روت ال إ وليييييييييعها الرئيس الروسيييييييييسّإ، فالديمير ٍوتيايسيييييييييهل توق

ل العسيييييييييكرّم، وهي 
ّ
 -ٍالتدخ

ا
ل، لم  -صيييييييييراثة

ّ
أغلب -في ٍداية األمر  سيييييييييّببتمن شيييييييييروت اسيييييييييتمراره في التدخ

"القّوات ماللة في مةييييييييييكلة لصيييييييييياثب القرار اييراتّي الذم كاا يعلم أّنها أصييييييييييبحت، أو تكاد تصييييييييييب ،  -الظّن 

   للمعييييادليييية ثيييييث صييييييييييييييييار الحرس الثورّم، في انقال  ،الرديفيييية" لقّواتييييه املهيييياجميييية في املعييييارك الحيييياسيييييييييييييميييية

وامليليةيييات التابعة له، ٍما في  ل  السييورّ ة ممها، الطرف العسييكرّم املر زّم، ٍينما تراجع الييح ليصييب  

ل جوهر النفو  اييراتّي ماللة في 
ّ
ا، وهو ما يةييييييك سييييييعت كيراا  الذم"الرديف"، أم ٍموقع التابع واألقّل شييييييأنا

ا عن ذاكفحين .(3)لتكريسييييه في املنطقة لقّواته  ة  البةيييير ّ نقص في القوّ ال تعو ل كاا "جيح" األسييييد عاجزا

 ع   وقف تدهور ، العسييكرّ ة بعناصيير ي ييمن وًلءها
ا
كّا ثم  .هاوتالثم ةتراٍط الوثد  العسييكر ّ تكوا قادر 

ن أٍرزها جهز  النظام القديم، وم ع   بعل أ   مباشيييييير  صييييييور   ٍاييرانّييا كانوا منذ  ل  الحيا يسيييييييطروا 

ة" ا في ا "انخياٍرات اليّو يّ ا ثياسيييييييييييييميا يراتّي ع   وتيدعيم النفو  اي  "قّوات اليدفيا  الوط إّ تيأليف "ل إ أّدت دورا

  أصيييييييب الذم سيييييييهيل الحسييييييين ال إ قادها العميد  "قّوات النمر"هذه امليليةييييييييا وممها 
ا
من الزمن،  ظاهر  فتر 

                                                           
. 2016)دراسة حالة(، مركز حرمون للدراسات المعاصرة،  (: الميليشيا الشيعية في سورية1) تباعهاإيران وأ، فريق عمل -3

http://harmoon.org/archives/3411 

http://harmoon.org/archives/3411
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نقييذ"، قبييل أا يتراجع دوره
 
ه "امل

ّ
ّدم ع   أنيي

 
 ك   كعييادتييه ك   انخيياٍرات اليّو ييّ  ثيا قيي

ا
ة، وكا كيياا هييذا وصيييييييييييييوًل

ا تحت عنواا ترفيعه ه سييييييييييييييحسيييييييييييييم الحر  سيييييييييييييريعا
ّ
ل الروسيييييييييييييسّإ كّما أن

ّ
.  ما أّا كيراا كانت تأمل في أّا التدخ

لدرجة ال إ تسييييييييتطيع فيها تحقيق أ ار فائد   ممكنة، قلب معادًلتها بةييييييييّد  ك   املصيييييييي حتها، أو سيييييييييؤّدم ك   

 ئرها، ومن ثّم تقليل حيم تنازًلتها.وتقليل خسا

 

ا:   التراجع أمام الحليفثانيا

 لم تييييأتأ وقييييائع الحر  
ا
ا موافقيييية مييييا ربطييييت  ؛الهوع اييراتّي تمييييامييييا

ّ
ا من الكرم، كن ظهر  ثيرا

 
فروسييييييييييييييييييا لم ت

قيية ٍييإثكييام قب ييييييييييييي تليسييييييييييييييي طييالاهييا، مع تنفيييذ مإثكييام   خطواتهييا ٍيي
ّ
هييا ٍييالتييدر م ع   مييا تبّقى من تتليي  املتعل

 ، وًلسّيما مؤّسسة الييح، أو ٍنافحسب سات النظام املمهارمؤّس 
ّ
ا،  ماء مؤّسسات  جديد   تتبع لها، كن أي ا

فاقاتها مع ايدار  
ّ
فاقات ال إ عقدتها مع كسيييييييييييييرائيل، وتنفيذ ات

ّ
وفي كّلأ خطو   تقوم بها، من خال  تنفيذ اًلت

 األمير ّية عندما ت د في  ل  فائد  لها.

ا من روسيييييييا السيييييييا ، وسيييييي هذا وفي تحت قياد  "جيح " العسييييييكرّ ة ّدأ نفو ها عار تنظيم "امليليةييييييياملعيا

ا عن ايعالا ثّم ، "اقتحييام –الفيلق الرابع"ا الكلميية العليييا فيييه، أتى كتةيييييييييييييياء األسييييييييييييييد" الييذم لهيي را
ّ
أليف تيي مؤخ

مالّية  عالية، ٍه، مةفوعة ٍرواتَب وتعو  ات   ًللتحا ك   ا الحثيثة والدعو  ،"اقتحام –الخامس الفيلق"

اييراتّي ثيا ي يييييعف أمراء الحر ، و  يييييع القّوات غير النظامّية تحت قياد   النفو  ما يسييييياهم في تقليص

 يدها داخل أّم  من هذه التةكيالت اليديد .
 الييح، وكا ثاولت كيراا مد 

 ٍت ربتها العراقّية بعد صييييييدام ثسيييييييا ووجدت كيراا نفسييييييها هذه املّر ، 
ا
تسييييييتطيع أا تدير  ، ًل(4)مقارنة

ا ٍالوكالة ليييييّد روسييييييا لتأخذ من خاللها ما ذيزت عن أخذه ٍوسيييييائَل أخرع،  ما أدارت ثين ا  ذاكثربا ثربا

  تنظيمات   هناك أّا  افترلنا كا ٍالوكالة لد  الوًليات املّتحد ، وث ا
ا
  جهادّية

ا
 كليها وكلت ألا جاهز  متطّرفة

 الوًليات املّتحد  ر   بعد ع   فّ أ التحالف مع روسييييا، فإّا صيييمَت كليييافة ك   أّا كيراا غير قاد ملهّمة؛ا هذه

ا عن  ثر  األعييداء الييذين وجييدت أميركييا نف آنييذاكعمهييا  ة؛كيياا نييات ييا ٍينمييا  سيييييييييييييهييا تواجههم في ورطتهييا العراقيييّ

سييييت د روسيييييا نفسييييها في موقع "املنقذ" املدعوم من شييييعو  املنطقة قبل دولها كا لييييربت ع   يد اييراتّي، 

ا فيها لقطا  من السيييييييييييييورّ يا ع   الخطوات الروسيييييييييييييّية ول
ا
يس هذا فحسيييييييييييييب، ٍل كّا هناك رّدات فعل  مبالغ

أا تنقذهم من كيراا وميليةيييييياتها، وهو القو  الذم ًل ٍّد  يمكمهااألخير  عّارت عن رأيها ٍأّا روسييييييا هي ال إ 

ه سيييسييعد "اينت ينسيييا" الروسييّية ال إ ترفل سييياسيية اليميا القو 
ّ
، ووزار  الدفا  وأجهزتها، ال إ مّي من أن

 منه كيراا. و  (5)"تحالف األقلّيات"دافعت عن فكر  قياد  روسيا لي 

                                                           
. 2016)دراسة حالة(، مركز حرمون للدراسات المعاصرة،  ة: بين االحتواء والفوضى الخالقةة اإليرانيالعالقات األميركي، فريق عمل -4

http://harmoon.org/archives/2661 
طالع على جانب من االنقسامات في النظام الحاكم في روسيا، يمكن االطالع على مقالة الصحفي اللبناني مصطفى فحص "مصالح وعقائد لال -5

 https://goo.gl/HSGG3cتحت سقف الكرملين"، جريدة الشرق األوسط، 

http://harmoon.org/archives/2661
https://goo.gl/HSGG3c
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  "كيراا"الدولة انحاصييييييييييييير  كمكاا في وما كاا 
 
ناز  بةيييييييييييييّد   ثليفها القوم في الحر  السيييييييييييييورّ ة الذم أا ت

ا عندما تبّيا لها أّا مراهنتها ع   اًلسييييييتفا األميركّي ع    -د  من الخالف الروسييييييسإّ اسييييييتدعته لينقذها، تحديدا

 
 
ا.  ما أّا ٍوتياسييييييييييور ة لم ت  ل حر  تسييييييييييم  له ٍأا ي   ، دأ نفعا

ا
 متوسييييييييييطة

ا
ن كل  خطو   فيها، ز ّ فرت سييييييييييرعة

ويسيييتثمرها ٍاٍتلاز شيييركائه  ما خصيييومه.  ما اسيييتطا  أا يمنع كيراا من أا تفرت عليه سيييرعة الخطوات 

ل ه ترك مقاتليها من دوا غطاء  جّوّم  لي  ال إ تناسيييييييياها، والياهات ال إ تف ييييييييّ
ّ
 فعلقتلوا ثيا ثاولت ها، ث ا كن

رضسإ أخرع، عندما فعلوا ما ًل ي   يتواَا الطيراا الروسسّإ عن لر  ثز  هللا، وميليةيات شيعّية  ل . ولم

 الكرمليا.

 

ا: 
ا
 الخوف من العدّو ثالث

ر في هذا املقام أّا ال
ّ
 من الوًليات املتّ ولنا أا نتذ 

َ
العامل الحاسيييييييييييييم الذم دفع كيراا ك    حد  كااخوف

ا في طلاها الن د   التحالف مع روسييييييييييييا ال إ تتنافس وكّياها في عّد  م اًلت  جيوسيييييييييييياسيييييييييييّية. و ظهر هذا جلي 

 عن كشييييراك طيرانها في ثربها السييييورّ ة ألسييييبا   عّد  
 
الروسييييّية لقّوات تحالفها الارّية في سييييور ة، فٌإ عاجز 

الوًليات املّتحد  وكسييييييييرائيل. ونحن شييييييييهدنا  جانبّياته، والخوف من أا يتم  سييييييييحقه من ممها: لييييييييعف كمكان

ة، ثييييث قصيييييييييييييف الطيراا  ا مليييا هو أقيييّل من هيمنييية الطيراا اييراتّي ع   األجواء السيييييييييييييور يييّ ا كسيييييييييييييرائيليييي  منعيييا

ا كيرانّييا ٍرت
ا
ما تراءع لتل أٍي، "ثز  هللا"ب  رفيعة، وقاد  من ايسرائي ّي لّباط

ّ
ب أّنهم ت اوزوا، أو كادوا كل

ا في سييييييييور ة لنصيييييييير  يت اوزوا  فقت مع روسيييييييييا عليه، والذم يسييييييييم  لهم ٍالقتا  ٍر 
ّ
 األثمر الذم ات

ّ
، الخط

ه
ّ
لوا ما يةييتبه ٍأن

ّ
 يةييك

ّ
ث ييور  عسييكرّم  مقلق  لها. وًل نبال  شييبكات  ملقاومتها، أو يتحّولوا ك    النظام ع   أًل

فا  والتنسيييق ٍيا روسيييا وكسييرائيل، ومن ثم   ةييفت كا قلنا: كّا هذه ال ييربات ثيم
ّ
ها  ةييفت مسييتوع اًلت

لها العسكرّم، ٍ بط النةات العسكرّم ييراا وأتباعها في سور ة.
ّ
ا من مةار ة روسيا، بعد تدخ  جانبا

ا من ا ما  ع ام كيراا في الوقت الذم استن دوا فيه ٍالروس ينقا هم في سور ة، ٍنوا  ثيرا
ّ
 أّا ثك

ّ
   كًل

فا   نووّم  مع الوًليات املتحد  لتحسيييييييييييييا شييييييييييييروت تحالفهم مع روسيييييييييييييا، مسييييييييييييتفيدين من 
ّ
الوصييييييييييييو  ك   ات

قبو  عود  ك   لتحقيقييه.  مييا اليييييييييييييطّروا  ، ٍيياراك أوبييامييا،"السيييييييييييييميياثيييات" ال إ منحهييا لهم الرئيس األميركّي 

ا ك   العرا   تحت لييييييغط ذيزهم عن ثّلأ مةييييييكالته ال ،الوًليات املّتحد  عسييييييكر  
ّ
ا  إ كانت تدخ التهم سييييييببا

ا من أسيييييييييييبابها  أّا فوز  ،رئيسيييييييييييا
ّ

ا في ردم الهّو  معها. كًل
 مسييييييييييياعدا

ا
ا عامال رجل األعما   ع   أمل أا تكوا أي يييييييييييا

فا  النووّم الذم عقدته ، وهو الرا6في اًلنتخاٍات األخير  اليمي ّإ املتطّرف، دونالد ترامب،
ّ
كدار  "فل لالت

ص بةيييييييييييييييّد   م يييا  املنييياو  "أوبييامييا
ّ
ة، والييدافي يليييييييييييييعيييافهيييا، قل ر  أمييام كيراا مع ثليفهيييا مع الحكوميية اييرانييييّ

 الذم" ايرها " ع   الق يييييييييييياء ثيا هّدد ٍإنهاء ثلمها في أا تقبل الوًليات املّتحد  مةييييييييييييار تها في الروسييييييييييييسّإ،

ا في كشيييعكطالقه، وكخماد النار في سيييور ة ال إ  في شيييار ت ا محور   وليس هذا فحسيييب، ٍل كّا  الها،أّدت دورا

                                                           
 . http://harmoon.org/archives/3050، للدراسات المعاصرة ، مركز حرموننقطاعترامب: بين االستمراريّة واالفريق عمل،  -6

http://harmoon.org/archives/3050
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اا ثكم  هذا الفوز هّدد ٍإعادتها ك   املرّبع ٍّ  ع   ثينما عملت، "جورا ٍوش اًلٍن"الحرا الذم كانت فيه ك

رت جهة   فمن متناق ييييا،ظهرا  وكا متداخليا، مسيييار ن
ّ
ا سيييخ  في املّتحد  الوًليات لخدمة طاقاتها من جزءا

ات   رت أخرع  جهية   ومن ،عيّد  ملفيّ
ّ
ا سيييييييييييييخ لهيا  ثليفية   أخرع  ودعم لهيا، تيابعية   قوع  أليفتي في طياقتهيا من جزءا

من  ليي   ل خروا وثلفييااهييا، املّتحييد  للوًليييات تهييديييد   أدا  لتكوا  والعييالم، املنطقيية في، اسيييييييييييييتطيياعييت ثيييث

 املرّبع.

 

ا:   تقليل الخسائر وتعظيم املكاسبرابعا

س مع الخطوات الروسيييييّية املنفرد ، ٍما ولكّلأ ما سيييييبق، تتعامل كيراا، ث ا ا ا، بسيييييياسييييية ليييييبط النف

فا  مع تر يا ع   وقف كطال  النار في سييور ة )
ّ
في ثيا أّا "ٍياا" ، 2016كانوا األو / ديسييمار  29فيها اًلت

ع 
ّ
فا  الذم  (؛2016كانوا األو / ديسمار  21في موسكو الذم لّم الثالثي كيراا وتر يا وروسيا وق

ّ
وهو اًلت

حة ومعظم املدنّييا، والذم أّدع ك   دخو  قّوات  من الةييييييييرطة  تال كخالء شييييييييراي ثلب من
ّ
املعارليييييييية املسيييييييي 

ا  ا قو   را
ّ
  العسيييكرّ ة في رغبة روسييييا في ليييبط القوّ    كالعسيييكرّ ة الروسيييّية ك   هذه األثياء، ليكوا هذا مؤشييي

لرغبة اييرانّية وكاا السييييييييييييييا  الروسيييييييييييييسّإ في هذا املن   قد خالف ا. "امليليةييييييييييييييا الةييييييييييييييعّية"ثلفها ٍما فيها 

في الينو .  ٍاسيييييييييتكما  "اًلنتصيييييييييار" الذم تحّقق ٍاجتياح شيييييييييراي ثلب ٍالتوّجه ك   كدلب في الغر  أو درعا

ا يدها ييصيييييييالها ك   نصييييييير  مسيييييييتحيل  في ٍمسييييييي  لن ي   ،أّا ٍوتيا -ع   نطا   واسيييييييع  - فبعد أا أصيييييييب  وا يييييييحا

 اه تسييييييييييو ة  فيها بعل الفوائد في ا هو سييييييييييحاها الولييييييييييع الراهن، ٍل كّا أ ثر ما يمكن أا يفعله معها ثالي  
ّ
ات

 وتبحث عن سبل تعز زه.  ،افرمتو لها، ها هي تحر  ع   أا تستفيد مّما هو 

لييت وكا فييإيراا، ا تواجييه لن ،من دوا تراجعلتكريس نفو هييا  الحر  اسيييييييييييييتكمييا  الييدوام ع   ف يييييييييييييّ  علنييا

فاقها من لالسيييييتفاد  الروسيييييّية اًلندفاعة
ّ
 ووقف ثلب، في انتصيييييار   من لروسييييييا  ل  أتاثه )وما تر يا مع ات

 األمن م لس قراروصييييييف  لييييييمن ث ا سييييييتكوا، ٍرعايتها مفاولييييييات كطال  ع   واًلتفا  بعده، نار يطال 

القيام بها قبل  ة يتّم هّم موخطو   ة،ة ال إ تقودها سور ة السياسيّ من العمليّ  مهمٌّ  "جزء   ٍأنها لها 2336رقم 

  ،(7)"2017فاراير  حد  في جنيف في الثامن من شييييييييييبات/ة األمم املتّ اسييييييييييتضناف املفاولييييييييييات ٍرعاي
ا
 ًل فرصيييييييييية

ا نفسيييها لتكريس تعّوت ا، ًلعبا  جديد   ك   مسيييتنقع   سيييور ة تحّو   وتحاشيييسإ سيييور ة، في نفو ها وتكريس دولي 

 من  لي  ع   حيز مقعيد  لهيا في املفياوليييييييييييييات، وتر يل اهتميامهيا ع   ان
ا

 ع   ةفظياحيلهيا(، وسيييييييييييييتحر  ٍيدًل

ب  ل  ّد مكتسيييييييباتها ع   األرت لتحسييييييييا شيييييييروطها، وق يييييييم ما تع
ّ
 يتطل

ّ
ه مناطَق كسيييييييتراتي ّية، بةيييييييرت أًل

ا   روسييييييّية يصييييييعب الحصييييييو  عليها، ما يهّدد ٍخسييييييارتها  ما ثصييييييل سيييييياٍقا
ا
. ون د في عّد  مناطقفي مسيييييياعد 

في ر ف دمةيييييييييييييق،  محاوًلت ثز  هللا، ٍمةيييييييييييييار ة قّوات  من جيح األسيييييييييييييد رديفة له، ًلجتياح "وادم ٍردع"

                                                           
"، األخبار واإلعالم إذاعة األمم المتحدة، ا من مجلس األمنا تام  يحصد إجماع   ةالقرار الروسي التركي بشأن سوري" -7

https://goo.gl/dWWRCa 

https://goo.gl/dWWRCa
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 نرّص  أا يتكّرر. فهناك قّوات  عسيكرّ ة معارلية 
ا

وباسيتخدام حّية وجود فت  الةيام )جاهة النصير (، مثاًل

 محاصر ، تستطيع كيراا اًلستفراد بها. 

سييتكوا أدا  كيراا لتحقيق ما سييبق، ولهذا سييتدافع عمها بةييراسييية؛  "امليليةيييات الةيييعّية"أّا  شيي وًل 

ا ثسييين دهقاا ،وز ر الدفا  اييراتّي  رّد  فعل  هيومّية ت اه تر يا ع   لسييياا تر هذا السييييا  صيييدفي و ، رد 

ال إ دعا فيها ك   أا يةيييييمل وقف كطال  النار  ،غلوو مولود جاويح أ ،ة التركّي تصييييير حات وز ر الخارجيّ ع   

 "ا اليومروسييييييييييييييييي"قنيييا  مع  في ثوار   ثييييث قيييا  دهقييياا وأا ي رم وقف اليييدعم ليييه،، ثز  هللا ةفي سيييييييييييييور ييي

 
 
ع   األتراك  أعتقد أّا (: "2016كانوا األو /  ديسيييييييييييمار  27يوم الخميس  هاةيييييييييييرت ع   موقعالف يييييييييييائّية )ت

ة من هذا القبيل، هل كاا دخولهم ك   األراضيييييييسإ السيييييييور ّ  قبل أا يكوا لديهم طلب   هّم  م سيييييييؤا    نايجاٍة ع

ة، من الحكومة السيييييييييييييور ّ  ك ا كاا ٍطلب   ؟من جاناهم أثادّم   أم كاا ٍقرار   ة؟من الحكومة السيييييييييييييور ّ  ٍطلب  

ميييا عيييدا  لييي ، فهم معتيييدوا، وًل يمكن  ة، فيطليييب الحكومييية السيييييييييييييور يييّ  فوَر في يييب أا يخرجوا من هنييياك 

 للمعتدم أا يقرّ 
ا
ا لتر يا ٍالعود  ك   املرّبع الذم سيييييييييبق  .(8)عن ا خر ن" ر نياٍة وفي هذا التصييييييييير   نرع تهديدا

ا الروسييييييييّية ا-التفاهمات التر ّية ل ث ا مدينة البا ، كا قاربت سييييييييياسييييييييي 
ّ
ل إ سييييييييمحت ل ييح التركّي ٍالتوغ

ع ي أ ار وًلي إ، املسيييييتةيييييار أهّم عناصييييير قّو  كيراا في الصيييييرا  السيييييورّم وعموم املنطقة. وزد ع    ل  أّا 

من سيييييييييييييور يية  ك   ثييد  وصيييييييييييييف من يطييالييب ٍييإخراا ثز  هللا يييذهييب ع ي خييامن،إ،   للمرشيييييييييييييييد اييراتّي األوّ 

نورم املالكي  طهراا جمعه ونائب الرئيس العراايّ في  فّي  اصح مؤتمر  لعدّو"، وهو ما ورد في تصر   له في ٍيييييييييييييي"ا

  ،"خروا ثز  هللا من سور ة كّا ( ثيث قا : 2017كانوا الثاتي/ يناير  3ي )ف
ّ
 ،فا  وقف كطال  الناربعد ات

 .(9)دعاية األعداء"

سيات  جميععمالء لها ع     ما أّا كيراا سيتسيتمر  في التر يل ع   صينع الصيعد، وداخل املتبّقي من مؤسيّ

در  "وبعد فةييييييل ميليةيييييييا الدولة. وهي لن تسييييييتسييييييلم لفةييييييلها في كتةيييييياء طائفة  سييييييياسييييييّية  علوّ ة  تابعة  لها، 

ا علوّ ة-ال إ أرادتها شيعّية"، ثز  هللا السورّم "ا وميليةيال إ أرادتها علوّ ة، "، الساثل ، ٍل ستحاو  دوما

أ ل ع   العم
ّ
 .هذا امللف

 

 خالصة وتوصيات

ا 
ا
 اك 

 
 وك   ثلب، شيييييراي من املعارلييييية خروا ك   أّدع الذم التركّي  الروسيييييسإّ  التالاي قبو  ك    كيراا ّرتليييييط

، كطال  وقف ر ف نار 
ّ
فا  أّنها تعمل ع   تحو له ك   ثر  اسييييتالاف  ملصيييي حتها، وك     كهناك ما يؤشيييي

ّ
 ع   اًلت

ق وهي ت تهد، عاصيييييييييمة كازخسيييييييييتاا "أسيييييييييتانة" يف مفاوليييييييييات عملّية كطال 
ّ
 جمع في ٍاملفاوليييييييييات فيما يتعل

 عن طموثها  ؛نفو ها لتكريس ك   فرصييييية   لتحو لها وتطو رها، قّوتها، عناصييييير
ا
 واثد 

ا
فٌإ لن تتراجع خطو 

                                                           
 https://goo.gl/GYqPr8ذلك"، روسيا اليوم،  إذا طلبت دمشق ةاني: على األتراك الخروج من سوريوزير الدفاع اإلير"-8
 https://goo.gl/cb7UmCة"، روسيا اليوم،امنئي: حزب هللا لن يخرج من سوريمستشار خ" -9

https://goo.gl/GYqPr8
https://goo.gl/cb7UmC
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فرت عليها التراجع، ما عدا  ل  سييت    ة، في سييور ومصييادر قوتها عيد "تمولييع" قّواتها ايقليمّإ من دوا أا ي 

وسييييتحميها ٍكّل طاقتها، كونها ال ييييمانة الرئيسيييية لحصييييولها ع   ما تر ده، ٍل هي لييييمانة سييييطوتها ع   نواح  

 أخرع في الواقع السورّم ٍما فيه نفو ها ع   ما تبّقى من النظام.

فإليييييييييييييافة ك   اًلهتمام ٍاًلثتفاس ٍما سيييييييييييييبق أا سييييييييييييييطرت عليه من كراد  بعل أطراف النظام املمهار، 

ق ٍميليةياتها، وسعيها لي "تع يتها" لمن انيتمع  ستستمر  
ّ
كيراا في استخدام سياستها املعهود  فيما يتعل

ت اه مز د  من تةيييو ه الصيييرا  وثةيييره في الطائفّية. الدفع في السيييورّم، مع ما يحتاجه  ل  من اسيييتمرارها 

كطار سييعيها ليذ  قطاعات   تسيي   لالسييتفاد  من غيا  ايطار الوط ّإ السييورّم اليامع في ظلسييتأنها  ما 

، وممها ما  سييييييات  مختلفة، ممها ما هو مباشيييييير  اجتماعّية، وت تهد في محاولة رشييييييو  قطاعات  أخرع عار مؤسييييييّ

ه لم يتحّقق اثتكييييار السيييييييييييييلطيييية من 
ّ
ة  ي ييييد فيهييييا  جييييانييييبهو عار و الء محلّييا. وطيييياملييييا أنيييي دوليييية  ديمقراطيييييّ

ى تعرت خدماتها ع   القطاعات اًلجتماعّية لالثتماء السييييورّ وا جميعهم مصيييي حة لهم، فإّا كيراا سييييتبق

 بها. 

، وهي ثاجة كّل  ممهما ك   ا خر لل ييييييييييييغط  -وك ا كانت موجبات التحالف الروسييييييييييييسإّ 
ا
اييراتّي ًل تزا  قائمة

 يدفع ةأسياسييّ  صيور ٍع   الغر  
ّ

 ممهما سييحر  ع   أًل
 

ا خر خارا موجبات التحالف ٍيمهما؛ ٍ، فإّا  ال

ه فهيييذه هي الحيييا ،  ميييا داميييتو 
ّ
سييييييييييييييبقى النظيييام اييراتّي ينييياور الكرمليا، و حييياو  دفعيييه ك   معيييار يييه، ولعلييي

فا  معه عار سيلعب معه لعبته املعهود  مع الغر 
ّ
ا ٍ "الليارالّييا"، فيعمد ك   اًلت فا  جزئي 

ّ
ينما يخر  اًلت

، . "املتةيييّددين"عار   ييراا لتتعافوع   كّل ثا  
 
  بير 

 
مل مع الظروف انختلفة ٍدينامّية ع   هناك مسييياثة

يحتاا ك   أا يصب  لديها فائل قّو  لتستخدمه،  ذاوهتبحث عن أّم فرصة  تلوح لها ) ش عادتها، وهي ًل 

ا( لدفع أدواتها ك   فت  معر ة  محدود   مع كسيييرائيل لتسيييتخدمها في فرز التحالفات في  وليييع  في  تظّنه مناسيييبا

ا، من موجبات  حسيبف ئذ  وثينع   أسيس  مختلفة؛ سيور ة، واملنطقة ٍرّمتها،  سيتحّرر ثز  هللا، ولو تسيبي 

 تحالفها مع روسيا. 

 من موقع اليييدولييية ه ميييمقيييّد يمكن مواجهييية النفو  األجنبّإ، وفي  ًل ثوا األ جميع وفي 
ّ

النفو  اييراتّي، كًل

ب ما الوطنّية الديمقراطّية اليامعة. وهو
ّ
 في قراء  املسيييييييييييييارعة ،(اوأفرادا ت جماعا) الوطنّية القوع  من يتطل

 الديمقراطّية الوطنّية الياهة ينتاا واملتبّد ، املتحّرك السيييييييييييييورّم  والواقع للمعارلييييييييييييية الفاشيييييييييييييلة الت ربة

من دوا قوننيية وليييييييييييييعهييا  قّو  اثتال   في  ة كيراامواجهييمكن  مييا ًل ي   .وبرنييام هييا ر  تهييا ووليييييييييييييع املطلوبيية،

 سييييسيييور ة، ا
ا

األمر الذم يسيييتوجب عمال  وكعال  اسيييي 
ا
ا تةيييط  مي 

َ
 جانباثتال   من  ا للوصيييو  ك   ترسييييمها قّو 

 
ا
 من أا تكوا ع   طاولة املفاوليييييييييات طرف

ا
اراع اانيتمع الدو ّي. ما يسيييييييييهل التفاوت معها ل يالء، ٍدًل لها.  يا

ه ث ا لو لم تؤّدأ الحملة املقصيييود  
ّ
 أّا املطالبة قّو  اثتال ، كٍوصيييفها دو ّي ييراا ترسييييم ك   مع العلم أن

ّ
ًل

 ٍولع التفاوت ع   جالاها ع 
ا

ا ومقبوًل  .   طاولة املفاولات، يصب  مفهوما
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