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: مقدمة
ا

 أوًل

تركت  ،إليهاو ذات طابع سياس ي وأمني من طهران شهدت األسابيع القليلة املاضية جملة من التحركات 

زيارة األسد إلى طهران ا بأن إيران أرادت أن تبعث برسائل إلى الجهات التي تريد أن تصلها رسائلها، منها انطباعا 

الغامضة في دوافعها واملعلن من نتائجها، وكذلك زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني وطبيعة الوفد املرافق 

، ثم تال هذين بية أو املرجعية الشيعيةله والعراقيين الذين التقاهم من مسؤولين رسميين أو قيادات حز 

 أو -، وغاب في دمشق التحركين اجتماع رؤساء أركان الجيوش اإليرانية والعراقية والسورية
 
  غ
عنها  -بي 

، واستدعت زيارة لوزير األمني التي تجمع األطراف األربعة الجانب الروس ي على الرغم من حالة التنسيق

 من الدفاع الروس ي إلى سورية 
 
مع األسد أو الرسالة التي حملها  األمور التي بحثها شويغوعرف بدقة دون أن ت

 .إليه من بوتين

في محاولة من  ك التحركات والرسائل التي رافقتهاعلى خلفية تلقد أثيرت الكثير من األسئلة والتكهنات و 

ا، ،املهتمين ا أو أفرادا  أو أحزابا
ا

التي تشتد فيها  ،ملعرفة توجهات السياسة اإليرانية في هذه املرحلة دوًل

ا على املستوى الدولي، يو  العقوبات األميركية، توسع جهد الوًليات املتحدة ملحاصرة إيران وعزلها سياسيا

أحجمت حتى في سورية، بعد أن إلى اًلستنتاج بأن إيران تحاول استعادة زمام املبادرة  وقد ذهب البعض

وإفهام األطراف التي واقع تمركزها على األراض ي السورية، ملستهداف اإلسرائيلي املؤثر عن الرد على اًل 

بأنها ماضية في استراتيجيتها ولن تثنيها  ،العسكري في سورية وجودهاومنها  ،تضغط عليها في عدد من امللفات

ولديها النية على املواجهة  ،ططها، وأنها مستعدة لكل اًلحتماًلتتلك الضغوط أو التهديد بالحرب عن خ

من خالل تحالفاتها في املنطقة أو ميليشياتها والقدرة على إيذاء أعدائها  في حال فرضت عليها، العسكرية

كما أن اًلستنتاج بأن إيران ربما تكون أمام مرحلة من إعادة شرق املتوسط.  املنتشرة في أكثر من دولة

 الح
ا

ا عن التموضع العسكري في سورية سابات والتركيز على النفوذ اًلقتصادي بديال الذي  ،قد يكون ممكنا

ا لها، استنتاج له ما يبرره في ظل املعطيات الدولية واإلقليمية التي ترافقت مع  اإلدارة  مجيءبات مكلفا

وتطمين حلفائها الدور اإليراني، وسعيها الحثيث لتحجيم  ،األميركية الجديدة وانسحابها من اًلتفاق النووي

 . خطرها في املنطقة إزاء

وهيمنة الجناح  ، أم أن الصراعات الداخليةاملقبلةن في املرحلة إيرا ترسوفعلى أي الخيارين سوف 

يدفعها إلى العمل على  ،على مراكز القرار في طهران ،الحرس الثوري اإليراني ،املتشدد وذراعه العسكرية

دامت الوًليات املتحدة تقدم خيار العقوبات اًلقتصادية على خيار الحرب حتى  ما، كافة الخيارات املتاحة

اإلدارة الحالية من حبال  قطعته توصل ماقد  ،إدارة أميركية جديدة مجيءوتقطيع الوقت على أمل ن، ال 

 بين طهران وواشنطن في املرحلة املاضية؟ ، التي ربطتوالتفاهم الضمني الود
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ا: األسد في طهران  روحاني في بغداد - ثانيا

  ،دون مقدماتمن و  ،فجأة
 
ا علن عن زيارة قام بها األسد أ فبراير املاض ي، شباط/  25إلى طهران في وحيدا

 ي   لم
 
، إًل أن الصور أو وعد األسد بتوقيعها اًلتفاقات التي أبرمت، وما ،ن في بيانات رسمية عما دار خاللهاعل

 
 
 ،جانييعلي ًلر  ،القومياملرشد على خامنئي بحضور مستشاره لألمن بشرت عن لقاء األسد القليلة التي ن

 فيلق القدس قائد ،وقاسم سليماني
 
دع إلى هذا عما سواه، فلم ي   ةل على طغيان الطابع األمني للزيار ، دل

على  اللقاء ًل رئيس الجمهورية اإليرانية وًل وزير خارجيته املفترض حضورهما على املستوى البروتوكولي

 هذا التوقيت؟ وفي ،األقل. فما الذي أرادته طهران من األسد

بخاصة لجهة التركيز على إخراج قواتها وامليليشيات التي تتبعها من  ،لها في ظل الضغوط التي تتعرض

دون من سورية، وعلى خلفية ذلك، تعرضت مواقعها إلى مئات الغارات اإلسرائيلية في األعوام الثالثة األخيرة 

 أن ترد، 
 
 ،ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة .درة على تحمل تبعاتهاجر إلى حرب واسعة غير قاًل تريد إيران أن ت

ا  ،كله امللف السوريبوبين الروس الذين يريدون اإلمساك بينها وحرب املواقع  فإن اشتداد التنافس تمهيدا

أكثر من أي  ،حاجةيجعل إيران في فوذ ما بعد الحرب، وتقاسم مناطق الن ،الحلول السياسيةفي للتحكم 

ا، ومن طهران ،أن يعيد األسدإلى  ،وقت مض ى  ؛األراض ي السورية فيعلى شرعية وجودها التأكيد  تحديدا

من وجهة وهو ما يتفق  ،الوحيدتين اللتين تتمتعان بوجود شرعي في سوريةالقوتين  روسياهي و فتصبح 

 .املتدخلةمع القانون الدولي، على عكس وجود بقية القوى نظرهما 

ا لذلك ،والسؤال الذي يطرح نفسه ، ما قيمة التأكيد الذي أعلنه األسد حول شرعية الوجود تبعا

؟، املرجح التي تواجهها تزايد الضغوط في ظلومن هو الطرف الذي تريد أن تسمعه هذا التأكيد،  اإليراني،

ن يضغط الروس على األسد، خشية أ ،احترازي كإجراء  أن روسيا هي املقصودة بهذا التصرف اإليراني

ا على ذلكويدفعوه إلى الطلب من إيران  ا أن  ،املغادرة إذا كان قادرا ا على تاريخ قياسا  ،هذا الطلبمثل علما

 .مقدوره ولم يعد في ،ليس في نية األسد ات القرن املاض ي،يالعالقات السورية اإليرانية منذ ثمانين

فقد  ،ا إلى الجانب اًلقتصاديمهوالعسكري، بل تعدت   األمني ينلم تقتصر زيارة األسد على الجانب

ا في الوضع اًلقتصادي السوري، وقدمت للنظام السوري ما قيمته  مليار دوًلر على  12استثمرت إيران كثيرا

الحكومة السورية على مدى سنوات  استجرتهاشكل خطوط ائتمان مصرفية أو ديون ومستحقات لسلع 

أنفقتها إيران على تنظيم وتدريب وتسليح ميليشيات محلية، أو تلك التي  امليارا  20ها إليضاف الحرب، ي  

وهي تعمل على ترجمة هذا اًلستثمار املادي  ،استقدمتها من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان واليمن

ا من  2017ومواقع نفوذ، وقد سبق إليران أن وقعت في العام  على شكل مكاسب اقتصادية  تفاقاتاًلعددا

ا  في مجاًلت الزراعة والصناعة والكهرباء ومشغل خليوي ثالث، واستثمار الفوسفات الذي ذهب ًلحقا

، إما لعدم حماس النظام إلشراك إيران في ا للتطبيق حتى النلكن هذه اًلتفاقات لم تجد طريقا للروس، 

 .اف الوجود اإليرانيإلضعمفاصل اًلقتصاد السوري، وإما نتيجة ضغوط روسية في تحكم رجاًلته 
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تسعى إيران لتفعيل هذه اًلتفاقات، وضمان مشاركة الشركات اإليرانية في عمليات إعادة اإلعمار 

عندما يحين اًلشتغال عليها، وذلك عبر إنشاء شركات مشتركة متخصصة مع الجانب السوري، وتقديم 

وقد سبق لوزير اًلقتصاد  ،ماراًلستثالتسهيالت الالزمة لشركات القطاع الخاص اإليراني في مجال 

د والتجارة الخارجية السوري أن 
 
ستتمتع باألولوية في إعادة " ن الشركات اإليرانيةأ قبل شهر من الزيارةأك

والعوائق التي تقف في طريق  املشكالتإعمار سورية في مرحلة ما بعد الحرب، كما بدأنا بوضع اليد على 

 لحلها".تطوير العالقات بين البلدين، ونسعى 

ميناء الحاويات على نقل إدارة  مات حول موافقة األسد خاللهامعلو عقب الزيارة في  وقد تداول اإلعالم

ا تتسع 23يضم  ، وهواملقبلأكتوبر  /ول األ بداية تشرين في إلى إيران  الالذقية في مرفأ ثالثة ماليين ل مخزنا

راد له أن يربط الالذقية نهاية الطريق البري الذي ي  ، وفي حال تم هذا النقل فسيكون ميناء طن من املواد

إيران لنقل السالح إلى  مهدتستخطهران بالبحر األبيض املتوسط عبر العراق وسورية، كما يمكن أن 

ا بسب  العقبات التي تواجهها حاليا
ا
 املوجودة مراقبة القوات األميركية بميليشياتها في سورية ولبنان، متجاوزة

 دة التنف السورية لطرق التهريب التي تسلكها.في العراق وقاع

ا، وفي حال تم ذلك ضمن  لقد وعد األسد بتشكيل لجنة مشتركة ا وإداريا إلنجاز هذا اًلنتقال قانونيا

 لهم فيها قاعدة ،نفوذ حصرية املوعد املحدد، فإنه سيثير غضب الروس، ألنهم يعتبرون الساحل منطقة

تلك نحو القصف اإلسرائيلي  ميم، كما أنه سيكون مدعاة كي يتمددحميبطرطوس وقاعدة جوية في  ةبحري

ن من أهم منفذ بحري و حرم السوريبالتنسيق مع الروس وبرضاهم، لكن قبل هذا وذاك سي   املنطقة

ا آخر لرفض السوريين للوجود اإليراني في بلدهمو ، وتجاري  إيران،  ويلمح خبراء إيرانيون أن .سيضيف بعدا

إلى مشروع الصين للربط البحري  ،باًلتفاق مع الصين ،البراغماتية، قد تضم امليناء هاسياساتضمن من 

في الدفاع عن  والبري والجوي بين الشرق والغرب املعروف بطريق الحرير الجديد، كي يكون للصين مصلحة

م تضليل الشعب إًل إذا كان قصده- اًلستحواذ اإليراني على ميناء الالذقية، ويغيب عن ذهن هؤًلء الخبراء

ا في البحر، واألولى لها أن تذهب مباشرة إلى الدولة  -اإليراني
ا
أنه من غير املنطقي أن تشتري الصين سمك

ا  .السورية صاحبة الشأن حجم العوائق التي سوف تلجم السعي اإليراني وليست إلى لذلك كله ونظرا

وتكتفي بالحصول على تسهيالت في ميناء  طموحاتها،من مقتصرة على الجانب السوري، فقد تخفض إيران 

 الالذقية ًل أكثر.

  ،بأسبوعين بعد زيارة األسد إلى طهران
 
الرئيس اإليراني حسن روحاني رحاله في بغداد، ويرجح أن  حط

 - 11بزيارة ملدة ثالثة أيام من  التي دفعت لوجود األسد في طهران، جاءت بروحاني إلى بغداد اتهاذ األهداف

وقابل خاللها الرئاسات الثالث وبعض زعماء القوى املؤثرة مثل عمار الحكيم زعيم  2019مارس آذار/  13

 .وختمها بلقائه املرجع الشيعي األعلى بالنجف علي السيستاني ،تيار الحكمة

تعمده مسؤولون إيرانيون في  عما تقديم العالقة اإليرانية العراقية بطريقة مختلفة لقد حاول روحاني

ألسباب تتفاعل داخل نظامه في من إظهار لغة اًلستعالء والتحكم عند حديثهم عن العراق، ربما  ،السابق

 عن الطابع األمني الذي بحيث تقدم فيه إيران الطابع املدني والدبلوماس ي على عالقتها بالع ،طهران
ا

راق بديال
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ا، ربما نتيجة 
 ويقوم بها النظام اإليراني بحكم تغير املعطيات في املرحلة األخيرة، قاممراجعات ساد سابقا

ا ليس فقط لجهة الضغوط الخارجية بل  وما  ،الهيمنة اإليرانية على العراق لتغير املزاج الشيعي تجاهأيضا

 ظاهراتهم التي عمت الجنوب الصيفتب، عبر العراقيون عن ذلك كافة الصعدخلفته من نتائج كارثية على 

 مقار  وكذلك حرق  ،ل سبتمبر املاض ي/أيلو وكانت ذروتها حرق القنصلية اإليرانية في البصرة ،املاض ي

دولة عربية "العراق إن  بغداد إلى ومما دلل على ذلك قوله يوم وصولهامليليشيات الشيعية التي تتبع طهران. 

ا في تحسين العالقات بين دول املنطقة"،  ،مهمةوإسالمية  قراءة ذاته ويمكن على املنوال يمكنه أن يلعب دورا

 "السيادة العراقية ن إ أثناء لقائه في ما قاله السيستاني لروحاني
 
حترم، وأن تبقى األسلحة بيد يجب أن ت

د أ مكتب السيستانيه بيان كرر  ذاته ىاملعنو الدولة"، 
 
ب بأي خطوة في سبيل رح  املرجع الشيعي ي  "ن الذي أك

 .تعزيز عالقة العراق بجيرانه على أساس احترام سيادة الدول، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية"

فإنه على الرغم من التأكيد اإليراني على الهدف  ،أما من حيث املضمون  ،هذا من حيث الشكل

ومنها تأكيد الهيمنة اإليرانية على  من األبعاد األمنية أو ما يخدمها، تخل  إًل أنها لم  ،اًلقتصادي للزيارة

الضغط على البرملان العراقي ًلستصدار وكذلك  العراق أحد دولتي مرور الخط البري لوصولها إلى املتوسط،

قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات األجنبية من العراق واملعني قوات التحالف الدولي ملحاربة 

ا داعش)  عملية شد الحبال ، وذلك من ضمنالجويةسد في قاعدة األ  املوجودةالقوات األميركية (، خصوصا

بحكم أهميتها اإلستراتيجية لكال  ميركان واإليرانيين على الساحة العراقيةاملتعددة األوجه الدائرة بين األ 

 .الطرفين

خاصة الكتل املؤثرة، وأن هناك  ،حوامل بين النواببعد فر له الم يتو  ،ومن املعروف أن الطلب اإليراني

 تطالب ببقاء القوات األميركية ملنع عودة 
ا

الوًليات  لعراقي، وآخرها مناشدة رئيس البرملان ا(داعش)كتال

ا (داعش)دام خطر  املتحدة من واشنطن اإلبقاء على قواتها في العراق ما  املهمة، لكن يبقى من األسباب قائما

التجارية  فالعراق بوابة إيران ؛للزيارة إبرام ما يلزم من اتفاقات تؤمن التفاف إيران على العقوبات األميركية

التي تضغط على الحكومة العراقية ًللتزام  ،بغائب عن العين األميركية، ومن املؤكد أن هذا ليس نحو العالم

بحكم الضغط اإليراني املعاكس  ،الذي يربطها بالعراقالعقوبات، لكن ليس إلى الحد الذي يقطع الحبل 

 وصاحب السطوة على النظام العراقي.

 
 
ا من اًلتفاقات اًلقتصاديةلقد وق في مجاًلت الربط السككي  ع روحاني مع الحكومة العراقية عددا

ما  حسببفي املبادًلت التجارية  ، واستخدام العمالت الوطنيةوالكهربائي، ورفع معدًلت التبادل التجاري 

اجاء ف   توقيع روحاني ، ي البيان الختامي، الذي تضمن أيضا
ا
مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد  ااتفاق

 العراق بموجبها آنذاك والبروتوكوًلت امللحقة بها، التي اعترف 1975بتفعيل اتفاقية الجزائر لعام  ،املهدي

ا سرية -بحقوق املالحة اإليرانية في مياه شط العرب مع تعديالت جديدة تحصل بموجبها  -أو ربما كانت بنودا

ا، إيران من تحديد الحدود ال ا ومائيا إلى كذلك النص على أنه تعود بحرية على نصف شط العرب جغرافيا

 من ميناء ال ،لعراق السيطرة على منصة العميةا
ا

ا هذا يعني و  عمية الواقع نهاية شط العرب،بدًل أن قانونيا

في أحسن  ميناء، وسيحول حق العراق في امليناءتعبير ألن تعبير منصة ًل يطابق  ،العراق تنازل عن امليناء
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  .بحرية إلى مجرد تسهيالتاألحوال 
 
 من العراق عن حقوقه يشكل  ،عادل عبد املهدي هعإن ما وق

ا
تنازًل

، وبذلك يكون العراق تنازل 1937التاريخية والجغرافية وسيادته على شط العرب التي ضمنتها اتفاقية 

ا من دون مقابل عن اإلجراءات التي  اللجوء إليها في حال ظهر  والتي يمكن تضمنتها اتفاقية الجزائر،أيضا

إلى ف ثالث أو اللجوء طلب إعادة التفاوض حول بنود الخالف أوتوسيط طر  ومنها ،خالف في التفسير

 .لتحكيم الدوليا

 

ا: اجتماعات عسكرية في دمشق
ا
 ثالث

 فيلرؤساء أركان جيوش إيران والعراق وسورية  امن ضمن التحركات اإليرانية اجتماعا  شهدت دمشق

مستوى "هو األول من نوعه على  اإليرانية، فإن هذا اًلجتماع (إرنا)حسب وكالة بمارس الفائت، و  /ارآذ 18

والتعاون اإلقليمي وتطوير العالقات العسكرية والدفاعية"،  رؤساء األركان ملناقشة سبل مكافحة اإلرهاب

 .2016 أمني منذ العام ما يربط بين األطراف األربعة من تنسيق  معلى الرغم  ،ولوحظ غياب الجانب الروس ي

د األمنية والعسكرية له، فقد أكد رئيس اًلجتماع تتبع األبعا في عقبويمكن من خالل متابعة التصريحات 

ا نيتها اًلنسحاب منها "،ةلإلرهاب في سوريستواصل محاربتها "أن بالده  محمد باقري  األركان اإليراني ، نافيا

ا اًلجتماعات العسكرية التي جرت في دمشق ب مهمة للجميع، وأن ما تمخض عنها "نها أوتابع باقري واصفا

اًلستمرار في مواجهة التحديات واألخطار والتهديدات التي أفرزها انتشار اًلرهاب التكفيري، في  سيساعدنا

"استتباب السيادة ـ تتحدد ب في سوريةوأن أهداف بالده ده في هذه املنطقة الحيوية من العالم"، وتمد  

أما رئيس األركان  ."في سورية دون إذن منها املوجودةالوطنية ووحدة التراب السوري وخروج جميع القوات 

  ،يمالعراقي محمد الغان
 
ا من قبل القوات العراقية "أن الحدود العراقية السورية  دفقد أك ممسوكة أمنيا

دون أن يحدد املنفذ املقصود، أما من أيام"، والسورية، وأن املنفذ الحدودي بين البلدين سيفتح خالل 

ستعيد بسط سيطرتها على "ن بالده إ ظامه بقولهوزير الدفاع السوري فقد اقتصر تصريحه على هموم ن

باملصالحات أو بالقوة العسكرية، وأن إدلب لن تكون تحت سيطرة تحرير  ءسواكامل الجغرافيا السورية 

وجود شار إلى أن "وأ، الشام، كذلك شمال شرق سورية سيتم التعامل معه باملصالحات أو بتحرير األرض"

عوامل "هو وجود احتاللي"، كما أكد أن لدى قواته ، الحكومة السوريةأي قوات دون دعوة رسمية من 

 ".!القوة القادرة على إخراج القوات األميركية من التنف باعتبارها قوة احتالل

على موعد مع وزير دمشق حتى كانت بيوم واحد، ن انتهى لقاء رؤساء األركان الثالثة في دمشق ما إ

إلى "بحث  ،حسب قناة روسيا اليومب ،زيارته وهدفتيف من بوتين، شويغو بتكلسيرغي الدفاع الروس ي 

محاربة اإلرهاب والجوانب املختلفة لضمان األمن في منطقة الشرق األوسط ومسألة التسوية في فترة  قضايا

ا بأن ماأن اإلرباك  بعد الحرب"، ما  وضعف اًلنسجام في خبر روسيا اليوم حول هدف الزيارة، يترك انطباعا

مضمونها، بأن الزيارة جاءت للوقوف عما بحثه األسد في عن حمله شويغو في رسالته التي لم يكشف 

وما طلبته إيران في اجتماع رؤساء األركان الثالثة، ونقل انزعاج موسكو حول تجاهلها وعدم  ،طهران
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دلب كان إملف "من أن  ده بيان الرئاسة السوريةالتنسيق معها في التحركات األخيرة، ولم يقتصر على ما أك

فهل سيكون الصراع الدائر في سورية أمام مرحلة متطورة من  .امللف الرئيس ي في مباحثات األسد شويغو"

ا من لعب ااألسد قد  التنافس الروس ي اإليراني، وهل يمكن أن يتطور إلى صراع مكشوف؟ إذا كان نتهى فعليا

 اني، وانحاز إلى الطرف اإليراني.دور التوازن في عالقته بين حليفيه الروس ي واإلير 

 

ا:  فشل السياسة الروسية في إدارة التوازن الصعب في الصراع السوري رابعا

التدخل كانت تريد أ في سورية، سواء تاريخ التدخل العسكري الروس ي ،2015 سبتمبر /أيلول  30 منذ

أنها استدرجت لهذا التدخل كي مكانها في سورية، أو  لتحسين شروطها الدولية في ملفات ليس بالضرورة

، حرصت ستدرجتها القيام بمثل ما قامت بهألطراف التي اًل تريد او  ًل يجيزها القانون الدولي، تقوم بأعمال

على األرض لجهة  املوجودةعلى تقديم نفسها بداية بأنها تمارس دور التوازن في إدارة وتوجيه األطراف  روسيا

ا و ا مع تركيا سها ، وعلى املستوى الدولي تقديم نف"إسرائيل"النظام وإيران وما يتبعها من ميليشيات، ثم ًلحقا

واجتراح  ،على إنهاء الصراع في سوريةدرة بأنها القوة القا ،التي سخرتهالهائلة االعسكرية  من خالل اللة

ألن  التدخل الروس ي، سهلة في بداية هاتان املهمتان، وقد كانت الحلول الالزمة له وفق رؤية تخدم توجهاتها

بالدرجة األولى، ومن ثم ضمان كل  كان يجمعها إلى حدود بعيدة هدف هزيمة الثورة السورية كافة األطراف

، وبعد ثالث سنوات ونيف، وبعد أن تقهرت قوى الثورة .سة سورية املستقبليةونفوذه في هندطرف لدوره 

السياسة، أو أضعفت إلى الدرجة التي أخرجتها من معادًلت الصراع وفق املعطيات و  العسكرية منها

فالتناقض في األهداف ، التي كانت قابلة أو ساكتة عن الدور الروس ي ،الحالية، بدأت تظهر تباينات األطراف

ا بشكل مضطرد، وسوف يطيح  التي اعتمدتها  كافة املرتكزاتبواًلستراتيجيات لكل طرف، يتبدى واضحا

 تفضح املأزق الروس ي في سورية. إلى درجة   صعبةإدارة التوازن  فقد أصبحتالسياسة الروسية في سورية، 

ا في لقد
ا
القرارات األممية التي يستند  جميع وفي ه،عرقلت روسيا عن عمد مسار جنيف الذي كانت طرف

لم يكتب له النجاح حتى الن، من خالل أطراف محلية وبمساعدة   آخر  إليها، على أمل نجاحها في إنجاز حل  

 عن املسار األمميإلى اأطراف إقليمية، وتقديمه 
ا

وفي  ،فالغرب ؛من دورها العاملي ، بما يزيدلغرب بديال

مهمق سياس ي،  مكسبنجازها العسكري ولم يسمح لها بترجمته إلى إلم يعترف لروسيا ب ،الوًليات املتحدة د 

حتى الن، كما أنه يربط إعادة  من الواضح أن شروطه لم تنضجعلى حل من خالل مسار جنيف  يصر   ووه

ا ل  ة وشاملة وحقيقيةموثوق ةاإلعمار بعملية سياسي ًليات املتحدة وبريطانيا )الو  لدول األربعبيان لخر وفقا

إن قمع النظام للشعب ذلك " إلىالبيان وأضاف  ،مناسبة الذكرى الثامنة للثورة السوريةب وفرنسا وأملانيا(

في سورية، حيث وصف الوضع السوري لم ينته وتعهدت هذه الدول بمساءلة املسؤولين عن جرائم الحرب 

 .املية الثانية"في سورية بأنه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب الع

 تراجع قدرتها يوضحالتي باتت تواجه روسيا مع األطراف املتدخلة،  املشكالتإن الخوض في تفاصيل 

ا  ،مساك بالوضع السوري وضبط ايقاعهعلى اإل  النظام  ،األقربين بحليفيهابما يخدم أهدافها في سورية بدءا
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تطبيع في لجهدهم  ادون التنسيق معهم، تقويضا من  ،. فالروس اعتبروا أن زيارة األسد إلى طهرانوإيران

أراد الروس منه إشراك العرب  الذيالجهد  اهذالدول العربية، و و  عالقات النظام مع الجامعة العربية

أن التطبيع يجب  في سعيهم لتعويم النظام، قد أفشله النظام عندما اعتبر األسد في خطابه األخير وإيران

دون إغفال الدور األميركي في كبح رغبة بعض الدول في تطبيع من نتصاره املوهوم، أن يأتي كنتيجة طبيعية ًل 

من الصمت مع الروس سواءا من  فإنها باتت تصعد من مواجهاتها الجارية بش يء   ،أما إيران .عالقتها بالنظام

عرقلتها للجهد  األرض، أو لطرفين علىالتي راحت تتكرر في أكثر من موقع بين أتباع ا املواجهات، خالل

لتحكم في من خالل محاولة كل من الطرفين اإلمساك بمفاصل ا الروس ي في إعادة تأهيل الجيش السوري

الفيلقين الخامس والسادس كجزء من  عرقلة الجهد الروس ي في تقويةوكذلك الجيش واألجهزة األمنية، 

فالروس  ه،في أهداف الطرفين على أشد الجيش السوري املستقبلي، وفي هذه الحيثية يبدو التناقض

ا والتخلص من امليليشيات التي نشأت خالل الحرب كميليشيا الدفاع الوطني وغيرها  ا قويا
ا
يريدون جيش

ا ا وتسليحا ا وتدريبا ، في حين تسعى إيران  العشرات، وبعضها يتبع الحرس الثوري اإليراني تنظيما
ا

وتمويال

اف الدول ، ألنها تخدم استراتيجيتها في إضعم الظاهرة امليليشياويةتعمي ملصلحةضعاف الجيش النظامي إل 

  .ستؤول لها كما حصل في العراق التي تستهدفها، كما أن تبعية هذه امليليشيات

،ومتوق م  احتدام الصراع اإليراني الروس ي مفهو ًل شك أن  ا  ع   ،اختالف استراتيجيتهما في سوريةإلى نظرا

االكبير وحجم اًلستثمار اإليراني  ا وبشريا   ،ماديا
ا
تراجع ثقة  إلى ذلكيضاف و ، الذي لن تفرط فيه إًل مكرهة

 . هناللروسمقنعة مساومة  فرت فرصةافي حال تو  ،إيران باملوقف الروس ي بعدم املساومة على وجودها

حيث ضعف ثقته بالروس من بسبب يبرز السؤال حول موقف األسد واحتمال ميله لصالح إيران، هل هو 

 وليس على أشخاص ،اهتمامهم ينصب في العمق على النظام، بحكم أن على رأسه احتمال مساومتهم

ا إلى اللعب على الطرفين، أو حتى ضربهما ببعضهما،يندرج في إطار محاولته أم  بعينهم؟ ما ذهبت إليه  وفقا

ح أن األسد لم يحصل من الغرب على الضمانات الالزمة التايمز اللندنية بكثير من املبالغة؟ لكن املرج  

، هو يلوذ بإيران أكثر فأكثرفلذلك  ؛2011بإعادة تأهيله والعودة بالوضع السوري إلى ما كان عليه قبل العام 

ا أ سواء أكان ا. مراغبا  مكرها

ا تتناقض أهدافهاإذ  ،شأنها شأن بقية املتدخلينف ،تركياإلى أما بالنسبة  وهدفها وروسيا، مع إيران  أيضا

في إدلب  املسلحة املوجودةولذلك لن تفرط بالتنظيمات  ،األساس منع قيام أي صيغة كردية على حدودها

 توافقها، لكنها ًل فإن روسيا ًل ،وإذا كانت إيران توافقها في هذه الحيثية أهدافها أو بعضها.قبل أن تحقق 

ت ئ، وما فت(درع الفرات) – تريد قطع التواصل أو التفاهمات التي تحققت بين الطرفين بعد صفقة حلب

 
 
تعطي  ، كي ًل2018سبتمبر  /أيلول  17ع في روسيا تعطي تركيا الفرصة تلو األخرى لتنفيذ اتفاق إدلب املوق

مجاريها مع الوًليات املتحدة األميركية، ألن إلى ملياه مع الروس وإعادة ا تركيا فرصة الفكاك من تفاهماتها

فرنسا  ،بيةو تأتي من الوًليات املتحدة وبعض الدول األور  ،(قسد)للموقف التركي من قوات  املعارضة األشد

ا  .وأملانيا تحديدا
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هواجس األمن على املعلن  وحرصها ،"إسرائيل"في العالقة مع  اعمل روسي آليةاملهمة األصعب في تقبع 

 ًل نفسه في الوقتوالروس، وتؤكده ممارساتهم على األرض،  ؤولون القومي اإلسرائيلي كما يصرح املس

 .دون مقابل، لذلك هم يعدون ويتهربون من وعودهم بإخراج إيران من سوريةمن يريدون التضحية بإيران 

األسد إلى طهران، أعيد تفعيل التنسيق الروس ي زيارة مع زامنت تإلى موسكو التي  األخيرة وفي زيارة نتنياهو

ا  إلى الجيش السوري، ما  S300اإلسرائيلي فوق األراض ي السورية، والتعهد بعدم تسليم صواريخ يعني ضوءا

 حصل في عقبللتوتر الذي  انهائيا  اوتجاوزا  ،أخضر إلسرائيل ملعاودة عملياتها ضد مواقع التموضع اإليراني

قصف أهداف  خر الضرباتآلالذقية الصيف املاض ي، وكانت لروسية فوق اإسقاط طائرة التجسس ا

وربما كان اإلنجاز األهم لزيارة نتنياهو هو إعالن بوتين  ،املاض يمارس  /آذار 28إيرانية قرب مطار حلب ليلة 

ة"، عن نيته "تشكيل مجموعة عمل دولية تضم األطراف اإلقليمية والدولية املعنية والنظام وربما املعارض

، لكن ثمة كثير من الشكوك والتساؤًلت رافقت الطرح الروس ي في حال كتب له اإليرانييناألمر الذي أزعج 

ا بتالنجاح،  ا، محاولة تعلق أساسا تحميل عبء إخراج اإليرانيين للدول  أو بمحاولةإعادة تأهيل النظام دوليا

نبض الدول الغربية حول  بوتين يلقي ببالونات اختبار لجس   كاناملشاركة في هذه املجموعة، أو ربما 

ا مع وجود ًل أكثر،  استعدادها لفتح باب املساومة للحل السياس ي ل أنمؤشرات خصوصا  
 
روسيا  تدل

وهو ما يفسر ارتباكها  ،أكبر من طاقتها هحملوالخروج من املستنقع السوري، الذي بات  تستعجل الحل  

يته اًلنسحاب من سورية، ألنها ًل تريد أن تبقى وحيدة في مواجهة تعقيدات ن عندما أعلن ترامب عن

 ومطالباتهم بخروج القوات األميركية. مسؤولوهابغض النظر عما يدعيه  ،الصراع في سورية

 

ا: خاتمة  خامسا

 "بأن بالده  على الرغم من تصريحات وزير الدفاع اإليراني
 
 مت ودر  نظ

 
القوات حت مئتي ألف من بت وسل

 ،الشعبية في كل من العراق وسورية"، وتهديده بأنها قادرة على إيذاء الدول التي تناصب إيران العداء

   كافة ، إًل أن املؤشراتفي دمشق لثالثواجتماع رؤساء أركان الجيوش ا
 
وأكثر من أي  ،أن إيرانعلى ل تدل

توسعية في املنطقة، ألنها غير قادرة على ومراجعة استراتيجيتها ال ،إعادة حساباتهاإلى مضطرة  ،وقت مض ى

وعندها لن تفيدها روسيا،  ،يهماتأو كلاألميركية أو الوًليات املتحدة  "سرائيل"إخوض مواجهة واسعة مع 

لذلك يرجح أن تغلب على تحركاتها في هذه املرحلة األبعاد اًلقتصادية وتغليب العالقات املدنية على األمنية 

، األوضاعوالعمل بهدوء على الخيارات األخرى بالقدر الذي تسمح به ، الدول املتدخلة فيهافي عالقتها مع 

أو في  أن املمانعة األميركية أو اإلسرائيلية لنفوذ اقتصادي معين إليران في سورية إلى فالتقدير يذهب

 .قاس إزاء التموضع العسكري أو األمنيستكون أقل بما ًل ي   ،املنطقة
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