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مقدمة
روسيا وإيران مها من أهم فواعل احلرب السورية، حليفان داعمان لنظام الرئيس بشار األسد، 
عوامل  مثة  -ابلطبع  ولعلهما  احلرب،  يف  عليهما  االعتماد  له  أمكن  اللذان  الرئيسان  والفاعالن 

أخرى- السبب الرئيس يف بقائه واستمراره. 
نتيجة عوامل كثرية، يف مقدمها االستجابة ملدارك  الوقوف إىل جانب سوراي، كان  لكن 
هتديد مفاجئة وغري مسبوقة، أكثر منه مدارك الفرصة. وألن احلدث متركز يف البداية حول »إسقاط 
الرئيس«، فقد بدا أن الطرفي يدعمانه شخصياً. ورمبا فكرا -لبعض الوقت- ابلبحث عن بديل، 
وكذلك فعلت الوالايت املتحدة، غري أن األمور استتبت له، حىت االن؛ بل ان املوقف منه يكاد 

ُيكثُِّف احَلَدَث السوري، بكليته.  
يف ظل احلديث عن توترات ومنافسات، وأحياانً صراعات، بي روسيا وإيران يف سوراي، 
وفيه كثري من الصحة، وكثري من »األدجلة« و«الرغبوية« أيضاً، فإن الورقة حتاول أن »تسلك دروابً 
أخرى« يف القراءة والتحليل، مبا أمكن من موضوعية، على صعوبة ذلك، ابلنسبة لقارئ أو كاتب 
يرى أن مثة جوانب يف احلدث السوري، ال جتلوها التطورات، بل تزيدها غموضاً واستغالقاً، إىل أن 

يُقدِّر هللاُ أمراً كان مفعواًل.
تنطلق الورقة من أن املوقف بي روسيا وإيران يف سوراي يتطلب نوعاً من السياسات املتوازية، 
واملوازنة بي قوى  الواقع،  مركباً إلكراهات  والرهاانت، وتدبرياً  السياسات  انتقال« يف  و«خطوط 
ومصاحل وتقديرات خمتلف األطراف، من ذلك مثاًل الدخول يف جتاذابت )تقارب-تنافر( مع أطراف 

متعارضة أو أطراف على جانيب احلرب. 

روسيا وإيران
البحث عن »نقطة توازن« بين عوامل التجاذب والتنافر في سوريا

مقاربة إطارية
عقيل سعيد محفوض *

*   ابحث وأكادميي.
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وتتطلب الواقعية االحتمالية نوعاً من إدارة التناقضات والرهاانت املتعارضة، ليس على جانيب 
احلرب فحسب، وإمنا داخل كل اصطفاف أيضاً. جتد ذلك مثاًل يف: كيف حتاول إيران وروسيا 
إدارة وتدبري مواقفهما املتناقضة أو املتعاكسة حيال إسرائيل، وموازنة تفامهاهتما مع تركيا، وابلطبع، 
واملال،  االقتصاد،  قطاعات:  يف  »اهليمنة«  على  النزاع  جلهة  نفسها،  سوراي  يف  بينهما  املوقف 

واألعمال، والطاقة، وغريها. 
تتألف الورقة من مقدمة وتسع حماور: أواًل- يف الرؤية واملقاربة، اثنيًا- يف احلدث السوري، 
اثلثًا- روسيا: إيران بوصفها فرصة-هتديد، رابعًا- إيران: روسيا بوصفها فرصة-هتديد، خامسًا- 
األطراف الثالثة، سادسًا- التجاذابت والتقاطعات، سابعًا- أي نقطة توازن؟ اتسعًا- اإلشارات 

والتنبيهات، وأخرياً خامتة. 
  أواًل- يف الرؤية واملقاربة 

إن من الضروري البحث عن »مصادر« التقارب-التنافر بي روسيا وإيران، ومدارك التهديد-
الفرصة لدى كل طرف حيال األخر؛ وكيف ميكن للطرفي أن »يوازان« تفاعالهتما يف سوراي بي 
املصلحة الذاتية ومصلحة الطرف االخر، مبا يف ذلك -ويف القلب منه- مصلحة سورية نفسها، 
وابلطبع مصاحل »األطراف الثالثة«؛ وأي مدارك لديهما حول سوراي ما بعد احلرب، وأي »مركز« 

ممكن لعالقاهتما يف احلدث السوري، وما الذي ينتظره السوريون منهما؟ 
تقوم القراءة على حتليل مركب، وتعتمد على نسيج أو شبكة من املفاهيم واملقارابت، تتمثل 
يف: »التحالف« يف عامل ما بعد حداثي، و«الواقعية االحتمالية«، و«حيز التوازن« الذي نسميه 
إجرائياً بـ«نقطة التوازن« للتفاعل بي الطرفي يف حدث ابلغ التعقيد، ومسته الرئيسة الغموض و«الال 

يقي«.  
أسئلة؟	 

ما الذي ميثله احلدث السوري لكل من إيران وروسيا، ولكل منهما حيال االخر، وهل مثة 
»حدث مؤسس« أو »نقطة حتول« لعالقتهما البينية أواًل، واتصااًل بسورية اثنياً؟ هل تغريت نظرة 
كل طرف للحدث ولسورية، وهل ميكن القول ان النظرة إليها )سوراي( بدأت بوصفها »فاعاًل« 
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و«حليفًا«، مث انتهت بوصفها »موضوعًا« للمنافسة والسجال، ُقل »االغتنام« )من غنيمة!(، مبا 
هي، ومبا يتصل با، أو مبا هي »ورقة« ميكن التعامل معها ابلتوازي مع أوراق أخرى؟ وهل حتولت 

املدارك حيال احلدث السوري من كونه هتديداً إىل كونه فرصة؟
»حتالف«؟	 

يقوم »التحالف« بي طرفي على »خوف متبادل«1 حيال مصادر هتديد، إذ »ال قائد 
كاخلوف«، يدفع روسيا وإيران، ومها بلدان خمتلفان يف أمور كثرية، للدخول يف »حتالف« عنوانه 
أو بُعده الرئيس هو احلرب السورية، والدفاع عن النظام السياسي يف سورية، وأما العناوين واألبعاد 
األخرى، اليت بدت »اتبعة« أو »متغرية«، يف بداايت احلرب، فقد أخذت حتضر أكثر يف مدارك 

وتفاعالت احلليفي )إيران، روسيا(. 
عادة ما يقوم التحالف على فكرة وجود »عدو مشرتك«2، وهذا هو أساس السياسة، كما 
يقول كارل مشيت3؛ لكن أي »عدو« يف احلدث السوري ابلنسبة لروسيا وإيران؟ األرجح ان يكون 
التعيي ليس بـ«العدو«، وإمنا مبا »ليس عدواً«، إن أمكن التعبري، فهذا أيسر بعض الشيء، أو أن 
يكون تعيي »التحالف« مبا »يتفقان حوله«، ألن ما عدا ذلك أكرب بكثري؛ وحىت ما يتفقان حوله، 
فإن مثة اختالف يف مقاربته وكيفيات التعاطي معه، من ذلك مثاًل أهنما يتفقان على أن أمريكا 

»عدو«، لكنهما خيتلفان يف تقدير معىن كونه كذلك، ويف كيفيات التعاطي معه. 
خمتلفة  دافعية  ولكل طرف  أخرى؛  حتالفات  الدخول يف  لألطراف  التحالف  يتيح  وعادة 
يُوِكَله با4.  أو  بطابعها  يطبعه  أو  )الدافعية(  إليها  التحالَف  أن جيذَب  أمكن  ما  حياله، وحياول 
ومثة فرق بي مصاحل التحالف من جهة، ومصاحل كل طرف من جهة أخرى5، كما ان التحالف 

»مستقل« نسبياً عن السياسة الداخلية واجتاهات الرأي العام لدى كل طرف6. 

1.  جوليان فروند، جوهر السياسة، ترمجة: فاروق احلميد، )دمشق: دار الفرقد، 2016(، ص521. 
2.  املصدر نفسه، ص 524.

3.  كارل مشيت، مفهوم السياسي، ترمجة: سومر املري حممود، )القاهرة: دار مدارات لألحباث والنشر، 2017(.
4.  انظر: جوليان فروند، جوهر السياسة، ص523.

5.  املصدر نفسه، ص 523.
6.  انظر: املصدر نفسه، ص 524.
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فإذا أخفق أحد أطراف التحالف يف فهم كيفياته واإليفاء مبتطلباته، أو حاول الدفع به حنو 
مصاحله هو، أو تغيري منطه وإيقاعه، ورمبا اجتاهه، وهذا ما حيدث عادة، أو دخل يف حتالفات يعدها 

الطرف احلليف معادية له... أصبح التحالف ضعيف العائدية، ورمبا عبئاً، وقريباً من االهنيار. 
الواقعية االحتمالية	 

نسميه  أن  ميكن  مما  السوري،  احلدث  حيال  املتبادل  التعاطي  يف  وروسيا،  إيران  تنطلق 
“الواقعية االحتمالية«، اليت تتمثل يف حماولة قراءة وتفكيك احلدث، وتلمس أو تقدير املسارات 

الكامنة فيه، والعمل على تعزيز مسارات حمتملة بعينها، واحتواء مسارات أخرى7. 
وهكذا، ميكن ضبط التجاذابت بي خمتلف فواعل األزمة السورية، ليس ابحتواء سياسات 
بتهيئة  وإمنا  واملواجهة،  التوتر  من  املزيد  حنو  األمور  انزالق  منع  مثل  فحسب،  بعينها  واجتاهات 
مثاًل كيف هيأت روسيا  انظر  أيضاً.  بعينها قد ال تكون متشجعة هلا  لتقُّبل مسارات  الظروف 
لتفامهات منفصلة مع إسرائيل وإيران أدت الستعادة الدولة السورية السيطرة على املنطقة اجلنوبية، 

مع بقاء رهاانت األطراف مفتوحة على احتماالت عديدة. 
نقطة توازن	 

يبدو احلديث عن »نقطة توازن« أمراً ممكناً نظرايً، لكنه ابلغ الصعوبة عملياً، إذ ليس مثة 
ميزان أو إطار معياري أو مركز واحد للحدث، ويف زمحة الرهاانت والتناقضات يصبح احلديث عن 
»خطوط توازن« أكثر قدرة على التعبري عن واقع احلال. وليكن ذلك كله نوعاً من البحث عن 

»نقطة توازن« بي عوامل التنافر والتجاذب يف ميزان احلدث السوري ككل. 
فإذا كان الطرفان متوافقي على أن اهلدف الرئيس من وجودمها يف سورية هو »االنتقال من 
احلرب إىل السياسة«، وان تكون سوراي دولة واحدة امنة ومستقرة وقابلة لالستمرار، فهذا »يقبل« 
–بكيفية أو أخرى- أن تقوم أمناط من التفاهم بي: روسيا وتركيا، روسيا وإسرائيل، وابلطبع روسيا 

وأمريكا؛ وتفامهات بي: إيران وتركيا، وحىت بي أمريكا وإيران.

7.  انظر: عقيل سعيد حمفوض، “الواقعية االحتمالية« يف األزمة السورية، دمشق: مركز دمشق لألحباث والدراسات، 26 كانون 
الثاين/يناير 2017. 
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بوصفها  إليها  النظر  من  بد  ال  لكن  ومتعاكسة،  وأحياانً  متناقضة  تفامهات  أهنا  صحيح 
استجاابت إلكراهات عملية ودينامية وواقعية يف إطار احلدث نفسه، وبوصفها دينامية »مقبولة« 
أفاق  منه  أكثر  عنها  الدفاع  وخط  سوراي،  أفق  يف  إمنا  تقريباً!  اجلميع  من  أخرى-  أو  -بكيفية 

ورهاانت قد ال تتوافق معها. وهذا ابب فيه قدر كبري من »الال يقي«.
ما حتاوله الورقة هو أن تقرأ العالقات بي روسيا وإيران يف ضوء املعىن املذكور آنفاً، أي 
»الواقعية االحتمالية« لتفاعالت بي طرفي مها على جانب واحد من احلرب، يف »حتالف« ذي 
طبيعة خاصة، أو طبيعة ما بعد حداثية8، إن أمكن التعبري، لكن رهاانهتما املتعاكسة، قد تفضي 

إىل نتائج وتداعيات »ال حتالفية« بل »عدائية«، يف حال اتسعت الفجوة بينهما.  
اثنيًا- يف احلدث السوري

السياسات  يف  وَمثََّل »خط صدع«  مسبوق«،  و«غري  السوري »صادمًا«،  احلدث  كان 
والرهاانت  والسياسات  لإلمكاانت  كاشف«  »حدث  ذلك  إىل  وهو  والدولية9،  اإلقليمية 
والتناقضات، وخاصة بي اصطفافاته وحتالفاته، وداخل كل طرف، ويف قلب احلدث السوري نفسه 
أو بي السوريي أنفسهم: مواالة -معارضة، وداخل كل جانب من جوانب احلرب، أي ضمن 

املواالة وضمن املعارضة. 
رمبا كانت مواقف إيران وروسيا يف بداية احلرب مرتددة بعض الشيء، إذ كان مثة نوع من 
»التباس مجاعي« حيال اللحظة السورية10، وختوف من االخنراط يف معركة خاسرة، أو التورط يف 
مستنقع، من الصعب اخلروج منه؛ لكنه أدى إىل اختالف يف الدرجة أكثر منه يف النوع، يف موقف 

الطرفي، كيف؟
وقفت روسيا ابلسياسة إىل جانب النظام السياسي أو الدولة املركزية يف دمشق، مدفوعة 
بقراءة مركبة، وبتجارب سلبية قريبة )جتربة ليبيا(، وخماطر ماثلة حيال التحول يف اإلقليم وأثره على 

8.  حول طبيعة التفاعالت والتحالفات الدولية يف العامل اليوم، انظر مثاًل: برتران ابدي وماري كلود - مسوتس، انقالب العامل: 
سوسيولوجيا املسرح الدويل، ترمجة: سوزان خليل، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2006(. 

9.  عقيل سعيد حمفوض، خط الصدع يف مدار ك وسياسات األزمة السورية، )بريوت: دار الفارايب، 2017(.
10.  املصدر نفسه. 
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ثقتها  تكن  مل  ولكن  نفسه11،  الروسي  اجملال  قلب  بل ويف  احليوي،  وأمنها يف حميطها  مصاحلها 
بدمشق وقدرهتا كبرية، كان موقفها يف جانب منه »مناهضة« ملا يريده خصومها يف اإلقليم والعامل، 

أكثر منه مدافعة عن النظام السياسي والدولة.
أما ابلنسبة إليران فكان الوضع خمتلفاً، وأقدمت بعد شيء من الرتدد، على مقارابت أكثر 
مباشرة وقوة، ورأت أن من الواجب الدفاع عن دمشق ونظام الرئيس األسد ابلذات، كنوع من 

»دين املعىن« أواًل12، وألن ما جيري هو حرب ضد »حمور املقاومة« جمتمعاً،13 اثنياً. 
ابلنسبة لدمشق كان اجلهد أو الوزن النوعي للدولتي خمتلفاً: روسيا ابلسياسة وجملس األمن 
واملنابر واملؤسسات الدولية؛ وإيران وحزب هللا )والتشكيالت الرديفة( ابلقوة العسكرية واالخنراط 

املباشر يف احلرب. وزانن نوعيان »متمفصالن« يف احلرب. 
والدبلوماسية  السياسة  تعد  مل  لروسيا،  ابلنسبة  تدرجيي،  حتول  حدث  سنوات،  عدة  بعد 
َح« ذلك  تكفي، وقد وصلت األمور ابحلدث السوري إىل »نقطة حرجة«، لكن »قادح« أو »ُمَرجِّ
التحول َتطَلََّب »وازعاً خارجيًا«، على ما يبدو، وابعتبار ما يقول اإليرانيون عن زايرة اجلنرال قاسم 
سليماين إىل موسكو ولقائه ابلرئيس الروسي فالدميري بوتي، فقد مت ذلك. ومثة كالم كثري يف هذا 

الباب14. 
هنا ميكن النظر إىل احلدث ابلنسبة لروسيا وإيران بوصفه حداثً كاشفاً ملا كان من حتول 
»غري منظور« يف اإلمكاانت والرهاانت، ويف مصادر التهديد-الفرصة يف املنطقة والعامل، و«كاشف 
لإلمكان« مبعن انه َسرََّع يف إيقاع أفكار واجتاهات وحىت اندفاعات خمتلف القوى يف النظام العاملي. 

11. انظر رواية اجلنرال قاسم سليماين قائد قوة القدس يف احلرس الثوري اإليراين للموضوع، يف حوار خاص له مع قناة امليادين، 2 
 https://www.youtube.com/watch?v=cVk_aGVn_Yk  ،2019 تشرين األول/أكتوبر

وانظر: عقيل سعيد حمفوض، ابنتظار سليماين روسيا إزاء احلرب السورية، الدوافع واإلكراهات، حتليل سياسات، دمشق: مركز 
مداد، أذار/مارس 2018.

12.  انظر يف معىن »َدين املعىن« و«دين املعىن« بي سورية وإيران، انظر مثاًل: عقيل سعيد حمفوض، احِللُف املكي! حول ميزان 
املعىن والقوة بي سورية وإيران«، )بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، أب/أغسطس 2021(. 

13.  املصدر نفسه.  
14.  انظر رواية اجلنرال قاسم سليماين قائد قوة القدس يف احلرس الثوري اإليراين للموضوع، يف حوار خاص له مع قناة امليادين، 2 

 https://www.youtube.com/watch?v=cVk_aGVn_Yk  ،2019 تشرين األول/أكتوبر

https://www.youtube.com/watch?v=cVk_aGVn_Yk
https://www.youtube.com/watch?v=cVk_aGVn_Yk
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وهو ميثل -من هذا املنظور- هتديد وفرصة يف آن، مبعىن أنه: 
تدبرها 	  أو  توقيها  أو  أتجيلها  تفضالن  رمبا كانتا  مواجهة،  يف  للدخول  الدولتان  اضطر 

بكيفيات أخرى.
أنه وضعهما يف مواجهة حالة حمتدمة و«ال يقينية«، من املمكن أن تنزلق بما إىل مواجهة 	 

أو حرب مباشرة مع الوالايت املتحدة وحلفائها. 
اثلثًا- روسيا: إيران بوصفها فرصة-هتديد

متثل إيران يف سوراي فرصة وهتديداً لروسيا، وذلك يف املستوايت الرئيسة االتية: سورية نفسها، 
اإلقليم، العامل. 

فرصة	 
كانت القوات اإليرانية يف سوراي ابلنسبة لروسيا، مبنزلة »قوات برية« لقواهتا اجلوية؛ واشرتك 
الطرفان يف معارك ومواجهات يف مناطق خمتلفة من سورية، كما يف حلب وريفها، وريفي محاه 
وإدلب وغريها. ومثلت إيران )والقوات املرتبطة با، مثل قوات حزب هللا وغريها( »القوة الصلبة« 
الداعمة للنظام والدولة يف سوراي، وحضرت حيث يصعب على القوات الروسية أن حتضر15، مثلما 
أن القوات الروسية قامت أبدوار كان من الصعب على القوات اإليرانية وقوات حزب هللا والقوات 

األخرى أن تقوم با. 
النظام  خلطاب  الصدى«  بـ«رجع  أشبه  فكان  إليران  واإلعالمي  السياسي  اخلطاب  وأما 
والدولة املركزية يف دمشق، وأحياانً أكثر تشدداً، فيما بدا اخلطاب السياسي واإلعالمي لروسيا أقل 
محاسة، وأكثر أتكيداً على متطلبات احلل والتسوية ومرجعية قرار جملس األمن رقم  2254، واألهم 
هو إقدام الروس -بي مدة وأخرى- على توجيه انتقادات حادة للنظام، وإدارة السياسات العامة 

والفساد يف دوائر عليا قريبة من خنبة صنع القرار16. 

15.  »روسيا حلزب هللا: نريدكم ان تبقوا يف سوراي«، األخبار، 6 نيسان/أبريل 2021.  
16.  حول انتقادات روسية حادة لدمشق، انظر مثاًل:

 Aleksandr Aksenenok, War, the Economy and Politics in Syria: Broken Links,  
Moscow: Russia International Affairs Council, April 17, 2020,
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/war-the-
economy-and-politics-in-syria-broken-links-/?sphrase_id=35298583 

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/war-the-economy-and-politics-in-syria-broken-links-/?sphrase_id=35298583
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/war-the-economy-and-politics-in-syria-broken-links-/?sphrase_id=35298583
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هذا َمثََّل ميزة لروسيا، يف حال املقارنة معها، من قبل أمريكا وتركيا وأورواب وحىت مجاعات 
املعارضة؛ ويف حال أرادت فواعل مناهضة لسوراي أو فواعل املعارضة السورية أن »تفاضل« بينهما. 
وازِن« أو »ضابط« إيقاع حيال إيران ابلنسبة لكل من: 

ُ
وأمكن لروسيا أن تقوم بدور »امل

إسرائيل وتركيا واخلليج، وابلطبع الوالايت املتحدة؛ ذلك أن روسيا هي فاعل يستطيع أن يقدم 
ضماانت مباشرة وغري مباشرة حيال دور إيران يف سوراي، أي أنه يعمل على مستويي رئيسي: 

األول مباشر مع إيران لضبط وجودها وإيقاعها، الحتواء أي تطورات غري حمسوبة، قد 	 
تدفع املوقف للمزيد من االحتدام.

الثاين أن الوجود الروسي نفسه ميثل عامل ضبط موضوعي، كونه يضع سقوفاً لرهاانت 	 
ويرسم حدوداً ألدوار، حبكم حاجة سوراي وإيران نفسها لوجوده يف سوراي. 

ينسحب جانب من ذلك على وضع روسيا يف العامل، إذ متثل إيران ورقة ذات وزن نوعي 
كبري نسبياً يف سياسات روسيا ورهاانهتا وتراسلها مع أطراف مؤثرة يف احلدث السوري مثل الوالايت 
املتحدة وأورواب. وكان وجود إيران يف سوراي عاماًل مساعداً َمكََّن روسيا من أن حتتل واجهة مشهد 

معقد أعطاها مكانة دولية كبرية.
 التهديد	 

صحيح أن إيران دعت روسيا إبحلاح للتدخل العسكري يف سوراي، وعملتا معاً يف اجلبهات، 
إال أن كال منهما أخذ يتحرك -ما أمكن- يف سياق رهاانت واسرتاتيجيات أمنية وعسكرية خاصة 
به، مثل تركيز روسيا على متطلبات أمنية يف املنطقة الساحلية حيث أقامت قواعد عسكرية هناك، 
وعلى املنطقة اجلنوبية حيث التزاماهتا مع إسرائيل، واملنطقة الشرقية حيث موارد الطاقة وخطوط 

وخرائط التفاهم والنزاع مع أمريكا و«قسد«.
لبنان، وابلطبع  مع  واحلدود  وريفها، وريف دمشق،  مناطق حلب  على  إيران  فيما ركزت 
و«خط  الشرقية  املنطقة  وأيضاً  إسرائيل،  على  التأثري  إمكانية  على  رهاهنا  اجلنوبية حيث  املنطقة 
الفرات«، مقابل الوجود األمريكي »غري الشرعي«، واحلاجة إلقامة خطوط صد تنظيم »داعش«، 

ومناطق »الوصل–الفصل« اجلغرايف مع العراق. 
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وبقدر ما حتضر إيران يف مواقع معينة، بقدر ما تستشعر روسيا خماطر حيال ذلك، إذ إن 
أمريكا وإسرائيل، وابلطبع أطراف أخرى، سوف تدخل يف جتاذابت ومواجهات مع إيران؛ األمر 

الذي يعرض تفامهات والتزامات ورهاانت روسيا ملخاطر17. 
إن احلضور العسكري املبكر إليران يف سورية، وأسبقية دعمها وأرجحيته، أعطاها وزانً نوعياً 
كبرياً نسبياً، مقارنة بروسيا، اليت وجدت أن إليران حضوراً كبرياً نسبياً يف البىن العسكرية واملدنية 

واالجتماعية يف البالد، أكرب مما كان متوقعاً. 
)غري  املدنية  الصعد  على  بدياًل  نفسها  تقدم  أخذت  روسيا  أن  إيران  وجدت  وعندما 
ووجودها يف  دورها  حيال  خماطر جديدة  استشعرت  وغريها،  والتنموية،  واالجتماعية  العسكرية( 

حاضر ومستقبل البالد.
تتمسك إيران حبضورها يف القطاعات »غري العسكرية«، وهذا حمل اعرتاض أطراف أخرى، 
منها اجلماعات املعارضة، ومنها أطراف مثل أمريكا وتركيا ودول اخلليج اخل ومن مث فإن روسيا تعد 
ذلك احلضور مصدر هتديد، ليس حلضورها املباشر فحسب، وإمنا لدورها ولقدرهتا على التفاوض 

واملساومة مع تلك األطراف.
وميثل دور إيران أيضاً -من هذا املنظور- هتديداً إضافياً لروسيا، إذا ما حاولت إيران ان جتعل 
من سورية منطلقاً لسياسات إقليمية، وهتديد إسرائيل، من خالل جعل املنطقة اجلنوبية »جنوب 

لبنان اخر«. 
ترى روسيا أن إيران غريت قراءهتا للحدث السوري، وحتولت إىل منطق »الغنيمة« مدفوعة 
مبخاوف من »استحواذ« روسيا على مقدرات البالد، فضاًل عن أهنا عدت سوراي منطلقاً لرهاانت 
إن  األصلي«،  »السبب  مركبة، جتاوزت  عملية  االستمرار يف  روسيا  واستطاعت  ودولية.  إقليمية 

أمكن التعبري، وأقامت تفامهات متعددة متوازية، متداخلة. 
هذا خيلق ردة فعل سلبية وخماطر متزايدة، متثلت –مع عوامل أخرى- بقيام حلف »انتو 
17.  انظر مثاًل: إبراهيم محيدي، »«ضغط رابعي« على الوجود اإليراين يف سورية«، الشرق األوسط، 18 متوز/يوليو 2019. 
متوز/يوليو   20 األوسط،  الشرق  إيران«،  وجود  حمورها  لروسيا  أمريكا  قدمتها  نقاط   8 من  سورية«  »«خطة  وإبراهيم محيدي، 
2019. ووآان بورشفيكااي، ما ميكن توقعه من االجتماع األمريكي-الروسي يف القدس، املرصد السياسي، رقم  3134، معهد 

واشنطن لسياسات الشرق األدىن، 12 متوز/يوليو 2019.
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عريب« ضد إيران ابلذات18، وضد إيران يف سوراي، وضد النظام نفسه، بوصفه –من هذا املنظور- 
هو  أوسطي  الشرق  أو  العريب  »احللف«  حياوله  ما  وأقل  املنطقة.  يف  إيراين«  »حلف  من  جزء 
العرب، أو العكس، طاملا أن يف ذلك  التسوية يف سوراي، وإعاقة عودهتا إىل  »احتواء« احلل أو 
مكسب إليران. وهكذا، ميثل وجود إيران ذريعة لوجود قوى أخرى مقابلة يف سوراي، ولن خترج إال 

خبروجها19. 
إن خروج التفامهات واملنافسات عن النمط يضع روسيا يف موقف حرج، وخاصة ان تفامهاهتا 
مع إيران تعرض تفامهاهتا مع إسرائيل ملخاطر؛ ومن احملتمل أن يعد االخرون أي مكاسب لروسيا يف 
سوراي، هي مبعىن ما مكاسب إليران. مثة »متفصالت« ابلغة احلساسية هنا، ما يضع كل التفامهات 
موضع مراجعة واختبار ومساءلة ابستمرار. وال شك أن إيران تدرك ذلك، وتتعامل معه حبساسية 

عالية. 
وإن حضور إيران يف سوراي ميثل -يف جانب منه- هتديداً لتفامهات روسيا مع أمريكا، ولوزن 
روسيا يف اإلقليم والعامل، والسيما إذا اختذت عالقاهتا مع إيران طابعاً حتالفياً »غري مقصود بذاته«، 
انظر مثاًل »ارتباط« أو »تالزم« صورة البلدين يف أزمة امللف النووي، حيث تقف روسيا إىل جانب 
إيران، وانظر خماطر انزالق أي مواجهة بي إيران وأمريكا يف سوراي على وضع روسيا فيها، فهذا 

يضع األخرية أمام حتدايت كبرية ومعقدة. 
رابعًا- إيران: روسيا بوصفها فرصة-هتديد

عندما اجته اجلنرال قاسم سليماين إىل موسكو -كما سبقت اإلشارة- كان مهه وضع روسيا 
بصورة الواقع، وحثها على احتواء مصاد هتديد، رمبا مل تكن روسيا توليها االعتبار الالزم، أو أهنا مل 
تكن مستعدة الختاذ ما يلزم حياهلا. هنا يبدو موقف إيران أخالقياً جلهة فتح األبواب أمام قوة أكرب 
للحضور والتأثري، وبراغمتياً جلهة أن ال بديل عن روسيا، حىت لو ترتب على ذلك أمثان كبرية أو 
ال متوقعة، إذ تعلم إيران عن عالقات روسيا إبسرائيل، وأهنا لن تنظر للمشهد السوري نظرهتا هي!

18.  روانلدو الودر، »«انتو« للشرق األوسط«، الشرق األوسط، 4 اذار/مارس 2021. 
19. انظر مثاًل: »جيفري: روسيا غارقة يف سوراي... واحلل إبخراج إيران«، الشرق األوسط، 13 كانون األول/ديسمرب 2020. 



13

روسيا وإيران .. البحث عن »نقطة توازن« بني عوامل التجاذب والتنافر يف سوراي

فرصة
وهكذا، كانت روسيا ابلنسبة إليران، قوة ال بد منها، وعامل إنقاذ للمشهد. وكان تقديرها 
صحيحاً، إذ إن التدخل العسكري الروسي غريَّ جمرى احلرب، عسكرايً وسياسياً. وقامت روسيا 
-كما سبقت اإلشارة- مبا مل ميكن إليران القيام به: احلرب اجلوية، والحقاً الربية، ومواجهات كربى 
يف جملس األمن واملنابر الدولية، واالتصال مع العامل، وتكييف وموازنة وضبط تركيا، وإقامة تفامهات 
مؤثرة -وأحياانً حامسة- مع أمريكا، وأيضاً مصر ودول اخلليج واألردن والعراق. وإقامة ديناميات 

سياسية وأمنية كانت موازية جلنيف، وسرعان ما جتاوزته، وهي ديناميات استانة وسوتشي. 
واحدة«   »حرابً  كوهنا  إيران،  دعم  يعين  وهذا  روسيا سوراي،  دعمت  العاملي،  السياق  يف 
تقريباً، وتؤكد روسيا على أمهية تعاوهنا مع إيران يف سوراي. وتعمل مع أمريكا لضبط اي انزالق 
ممكن أو حمتمل ملواجهة بي أمريكا وإيران يف سورية. الروس حاضرون لضبط األمور وتعيي خرائط 
الوجود العسكري والنفوذ، وأحياانً ما كانوا يقومون مبا يلزم من أجل تغيري مسار قوات عسكرية يف 
امليدان، احتواء ألي صدام قد جير إىل مواجهة غري مرغوبة، والسيما يف حميط هنر الفرات ومناطق 

»الوصل-الفصل« اجلغرايف بي سورية والعراق. 
هتديد

أمثانه كبرية،  لكن  وحامساً،  مهماً  سوراي كان  يف  الروسي  العسكري  التدخل  أن  صحيح 
ومل تكتف روسيا بتعديل ميزان واجتاهات احلرب، بل أخذت تتدخل يف كل ما يتصل ابحلدث 
السوري، وأحياانً ما كانت -من منظور إيران- تعطي األولوية لتفامهاهتا وتقديراهتا على حساب 

تقديرات النظام والدولة وحلفائهما )إيران، حزب هللا(. 
ما كانت تتحفظ على  مل تتشجع روسيا للحسم العسكري يف عدد من املناطق، وأحياانً 
ل املزيد  العمليات العسكرية، والسيما يف حلب وريفها، وإىل حد ما يف املنطقة اجلنوبية؛ وكانت تُفضِّ
من السياسية والتفامهات مع أطراف مثل أمريكا وإسرائيل، وهو ما رأت إيران أنه أدى إىل إعادة 

منقوصة لسلطة الدولة يف تلك املناطق. 
القطاع  بتغيري مقاربتها -أو ابألحرى توسيعها- إىل خطوط موازية، إمنا يف  بدأت روسيا 
ل أمثان تدخلها، مبا يف ذلك أمثان الذخائر! وتطلب ذلك التدخل يف  االقتصادي، ورأت أن حُتصِّ
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القطاع االقتصادي واملوارد، ليس القطاعات املستقبلية ومنها الطاقة يف شرقي املتوسط، فحسب، 
وإمنا قطاعات الفوسفات والنفط والغاز والكهرابء واملوانئ وغريها أيضاً.

هذا يعين، من منظور إيران، أن روسيا أخذت تفكر بسوراي من منظور »ريعي« و«غنائمي«، 
أكثر منه منظور »حتالفي«، والسيما أن السيطرة على قطاعات الطاقة يف سورية تتجاوز ما لدى 
سوراي نفسها، إىل حماولة التحكم يف ممرات نقل الطاقة )عرب سوراي( من اخلليج وجنويب املتوسط 

وشرقه، إىل أورواب.  
ابلتوازي، تعمل روسيا على حمددات وأطر التسوية، ويقال ان قرار جملس األمن 2254 
استند إىل صياغة أوىل من وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف، وأن روسيا متيل لنظام فدرايل20، 
وتريد توزيع املوارد املادية واملعنوية يف البالد على أسس جهوية ودينية ومذهبية وعرقية، وهذا، لو 
حدث، سوف يعين أن سوراي ما بعد احلرب، سوف خمتلفة ابلتمام عن سورية اليت تريدها أو تفضلها 

إيران، والنظام نفسه. 
إن الدور الروسي يف سوراي، مكن أطرافاً مثل تركيا وإسرائيل من أن تكون حاضرة بكيفية 
أو أخرى يف سياسات التسوية، صحيح أن جانباً من ذلك، هو نتيجة أتثري الطرفي املذكورين يف 
احلرب، إال أن تفامهات روسيا معهما جتاوزت احلدث السوري نفسه، ورمبا كانت يف جوانب منها 

أقل ارتباطاً مبصاحل سوراي نفسها، مبا يف ذلك حتالفات النظام التارخيية مع إيران. 
إن التفامهات املذكورة، مهمة ومفيدة، إال أهنا مكلفة، وقد جتر أموراً ال حتمد عقباها، وما 
كان ميكن لسوراي وإيران أن تقبال با يف الظروف االعتيادية، بل إن ذلك »القبول« هو يف جانب 

منه استجابة لضغوط روسيا أيضاً. 
وهي ضمن  منها،  جزءاً  إيران  متثل  سوراي،  يف  أمريكا  مع  مبكرة  تفامهات  روسيا  أقامت 
اصطفافات مفيدة، إال أن أمثاهنا كبرية، صحيح أن أمريكا ال تستهدف عسكرايً الوجود اإليراين، 
وتتمركز قواهتما يف مواقع قريبة وأحياانً متقابلة، والسيما يف حميط هنر الفرات، إال أن روسيا وضعت 

»حدوداً« أو »سقوفًا« موضوعية وواقعية حلركة إيران ورهاانهتا العسكرية يف سورية.

20.  »روسيا تطرح الفدرالية حال لألزمة السورية«، اجلزيرة نت، 3 اذار/مارس 2016. 
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خامسًا- األطراف الثالثة
قصة روسيا وإيران يف سوراي هي منذ البداية قصة »األطراف الثالثة«، أكثر منها قصة سورية 
نفسها. فقد كان اهلدف -كما سبقت اإلشارة- هو عدم متكي »أطراف اثلثة« من السيطرة على 

البالد حتت عناوين إسقاط النظام والثورة.
بوصفها  املتحدة،  والوالايت  وتركيا،  إسرائيل،  إىل:  الثالثة«  احلديث عن »األطراف  حييل 
مبرور  تراجعت  أدوارها  أن  إال  العربية حاضرة،  الدول  وكانت  السوري،  احلدث  رئيسة يف  فواعل 

الوقت، وصار موقفها وأتثريها ملحقاً ابلفواعل املذكورة.
إسرائيل 	 

متثل إسرائيل »الغائب احلاضر« أو ابألحرى »احلاضر احلاضر« يف سياسات إيران وروسيا 
يف سورية، ويف تقدير كل منهما حيال االخر. ترى إيران أن إسرائيل هي أحد فواعل احلرب، وال 
ميكن قراءة احلدث السوري بعيداً عن رهاانهتا وسياساهتا جتاه سوراي واملنطقة، وان هدف احلرب 

ابألساس هو إخراجها من »خط املقاومة« أو تدمريها21. 
أما روسيا، فرتى أن إسرائيل حاضرة ومؤثرة يف كل ما يتصل ابحلدث، وال بد ألي سياسة 
جتاه سورية )أو يف سورية( من أن أتخذ ابحلسبان موقف إسرائيل. وروسيا ليست مهتمة جبذر 

املوقف بي سورية وإسرائيل، بل إبمكانية العودة إىل مسار التفاوض والتسوية جمدداً. 
أولوايت اآلخر  يراعي  التفامهات بي روسيا وإسرائيل22، كل منهما  من  إيران جزءاً  متثل 
يف احلدث السوري، تفاهم روسيا مع إسرائيل كان أحد حمددات استعادة السيطرة على املنطقة 
اجلنوبية، وهذا مهم إليران، لكن االشرتاطات اإلسرائيلية إببعاد إيران عن تلك املنطقة ميثل هتديداً 
إليران؛ ولذا فهي مل متانع التفاهم مبا هو شرط لعودة املنطقة اجلنوبية، ولكنها ليست طرفاً مباشراً 

فيه، وال يلزمها، ومن مث فهي تواصل جهودها بكيفية أو أخرى هناك. 

الفارايب،  دار  )بريوت:  السرية،  ابلواثئق  السورية  احلرب  املمنهج:  والتدمري  الرحيل  بي  األسد  مثاًل: سامي كليب،  انظر    .21
.)2016

22.  حول موقف إسرائيل من وجود إيران يف سورية، انظر مثاًل: 

Amos Yadlin, Israel›s war between wars. Ynetnews, 9-7-2018, in:
 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html
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ميكن القول إن استعادة السيطرة على املنطقة اجلنوبية كانت نتيجة جتاذابت إيرانية إسرائيلية 
يف آن واحد كيف؟ 

كان االختالل األمين يف املنطقة اجلنوبية بيئة مناسبة ألن تقيم فيها إيران وحزب هللا وجوداً 
عسكرايً وأميناً، ميكن أن يهدد إسرائيل. وبسبب مدارك هتديد متزايدة استجابت إسرائيل، مكرهة 
ملقرتحات روسية بعودة سلطة الدولة هناك23. وهذا ابلضبط ما حيقق رهااًن ومصلحة إيرانية أيضاً. 
ورهاانهتا يف سورية،  إيران  تتفهم وجود  فهي  وإسرائيل،  إيران  بي  توازن  أن  روسيا  حتاول 
وخاصة ما يتصل بدعم النظام السياسي، ولكنها ترفض أن تتحول سوراي إىل ساحة مواجهة بي 
الطرفي24. ومن مث فهي ال تفعل الكثري حيال اعتداءات إسرائيل على مواقع إيرانية يف سوراي25، 

ويقال إن جزءاً من تلك االعتداءات »غري بعيد« عن تلك التفامهات.  
أقامت روسيا جسور تواصل وتفاهم، وبناء ثقة مع خمتلف فواعل احلرب، كان هذا مفيداً 
إليران أيضاً، كما أن قوة إيران ومدارك التهديد حياهلا لدى اسرائيل وامريكا اخل كان مفيدا لروسيا. 
مكاسب ال ميكن ألي طرف أن يقلل منها، حىت لو كان مثة تداعيات أو امثان مدفوعة أو خماطر 

ماثلة، أو رهاانت قد تكون ابلغة اخلطورة.
تركيا	 

متثل تركيا أحد فواعل احلرب السورية، وأول املتدخلي فيها، وألد أعداء النظام والدولة املركزية، 
وهي حتتل أجزاء من األرض السورية: يف إدلب وريف حلب، ومناطق من مشال شرق سورية. 

لكن تركيا هي -ابملقابل- جزء من ديناميات ورهاانت روسيا وإيران يف سوراي أيضاً، وهي 
شريك هلما يف ديناميات استانة وسوتسي، ويف إقامة »مناطق خفض التصعيد«، اليت أدت الستعادة 

سيطرة الدولة املركزية على مناطق واسعة من البالد: أرايف محص ودمشق وحلب وإدلب26.

23.  عقيل سعد حمفوض، اجلبهة اجلنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل 1974؟، دراسة، )دمشق: مركز دمشق 
لألحباث والدراسات، متوز/يوليو 2018(.

24.  »الفروف: أمن إسرائيل من أولوايتنا ونعارض استخدام أراضي سوراي ملهامجة أي دولة«، روسيا اليوم، 9 أيلول/سبتمرب 
 .2021

25.  »«آلية روسية ـ إسرائيلية« إزاء وجود إيران يف سوراي«، الشرق األوسط،  10 أيلول/سبتمرب 2021.
26.  عقيل سعيد حمفوض، راايٌت بيضاء: حول سياسة املصاحلات والتسوايت يف األزمة السورية، دراسة، )دمشق: مركز دمشق 

لألحباث والدراسات، متوز/يوليو 2018(.



17

روسيا وإيران .. البحث عن »نقطة توازن« بني عوامل التجاذب والتنافر يف سوراي

تقوم بي روسيا وإيران وتركيا عالقات ال مثيل هلا، لكنها عالقات مفخخة وغري مستقرة، 
صحيح أن فيها مكاسب لألطراف املذكورة، لكنها حتت مراجعة وتقييم دائم، والسيما من قبل 
تركيا، اليت تبقي على حتالف عميق مع أمريكا، ومن مث فإن املواقف قلقة وعرضة لتحوالت ورمبا 

انتكاس ونكوص مع كل احتدام يف املشهد السوري. 
مركزية تركيا ابلنسبة لعالقات روسيا وإيران يف سوراي، هلا أبعاد خمتلفة، بل ومتعاكسة:

فهي متثل فرصة جلهة أهنا ضبطت اندفاعات تركية ممكنة أو حمتملة حيال دمشق، وجعلت  	
بي  تنسيق  إقامة  )والعراق(  وإيران  روسيا  وحاولت  وسوتسي.  استانة  مسار  من  جزءاً  تركيا  من 
أفق  أمنية يف  تفامهات  إنتاج  تعيد  أن  األمنية لكل من سوراي وتركيا27، وحاولت روسيا  األجهزة 

بروتوكول أضنة األمين28.
لكن األمثان كانت كبرية، إذ تسيطر تركيا وامليليشيات املوالية هلا -كما سبقت اإلشارة-  	

على مناطق واسعة من مشال غرب وأجزاء من مشال شرق سورية. وتتجه إلقامة »كيانية تركية« 
ويف قلبها »كيانية« أو »إمارة جهادية« يقودها تنظيم »جبهة النصرة« يف إدلب29. وهذا أحد 

التحدايت اخلطرية يف املشهد السوري، وسوف يكون له ما بعده، ابلنسبة ملستقبل البالد. 
أمريكا	 

 تعمل الوالايت املتحدة على حتويل سوراي »إىل عبء على كاهل كلٍّ من موسكو وطهران«، 
ولو أن اهلدف الرئيس هو -بتعبري جيمس جيفري- حتويل البالد إىل »مستنقع للروس«30. ولدى 

27.  عن وساطة روسيا، انظر مثاًل: »لقاء أمين سوري-تركي برعاية روسية«، الشرق األوسط، 14 كانون الثاين/يناير 2020. 
وعن وساطة إيران، انظر مثاًل: »إيران تعرض وساطة بي سورية وتركيا«، بروكار برس، 23 شباط/فرباير 2020. و«وساطة إيرانية 
بي تركيا وسورية«، اندبندنت عربية، 20 نيسان/أبريل 2019. وعن وساطة العراق، انظر مثاًل: »أنباء عن لقاء مرتقب بي مملوك 

وفيدان«، عريب 21، )5 أيلول/سبتمرب 2021(. 
28.  انظر مثاًل: عقيل سعيد حمفوض، َصاِنُع ألَعاب: ملاذا تريُد روسيا العودَة إىل بروتوكول أضنة 1998؟ دمشق: مركز مداد، 

2 أاير/مايو 2019. 
29.عقيل سعيد حمفوض، »تركيا يف إدلب: أحالم قدمية وخماطر ماثلة«، امليادين، 30 أيلول/سبتمرب 2018. 

30.  انظر مثاًل كالم السفري  األمريكي السابق يف دمشق: روبرت فورد، »روسيا يف املستنقع السوري«، الشرق األوسط، 15 
اب/أغسطس، 2020. 

وكالم املمثل األمريكي اخلاص السابق حول سورية، جيمس جيفري يف معهد هدسون بواشنطن، 12 أاير/مايو 2020. ورد يف: 
»القيصر وقانون قيصر«، اجلزيرة نت، 13 متوز/يوليو 2020.
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للتفكري  يدفعهما  ما  يواجهان يف سوراي  ال  أهنما  ذلك، والسيما  يقوالنه حول  ما  وإيران  روسيا 
ابملغادرة، خالفاً للوالايت املتحدة31!

َمثََّل احلدُث السوري »خط مواجهة« و«خط احتدام« يف عالقات أمريكا مع روسيا وإيران، 
لكن يف القلب من ذلك، برزت تفامهات بي األطراف، خاصة روسيا وأمريكا، نتج عنها خرائط 

نفوذ وسيطرة بينهما داخل سوراي:
بغرض  	 النظام عسكرايً  التزمت أمريكا أبولوية مصاحل روسيا يف سوراي، وعدم استهداف 

إسقاطه، وعدم تقويض ديناميات التسوية واحلل املوازية يف استانة وغريها؛ ولكنها أبقت على خيارات 
التدخل واحلصار السياسي واالقتصادي، والوجود يف مناطق اجلزيرة السورية ومنطقة »التنف«.

فيما التزمن روسيا بـأولوية أمريكا يف منطقة اجلزيرة أو شرق الفرات، حسب خرائط النفوذ  	
األوىل املتفق عليها بينهما )شرق الفرات ألمريكا-غرب الفرات لروسيا(، وأن تواصل العمل مع 
دمشق يف أفق جنيف والقرار 2254، و«أولوية« أمن إسرائيل، وأمن احللفاء يف منطقة اجلزيرة، 

وحساسية »الوصل اجلغرايف« بي سورية والعراق اخل
وأما إيران فكانت جزءاً موضوعياً من التفامهات بي روسيا وأمريكا، والتزمت إبطارها،  	

لكنها جتهد يف جتاوزها، وهذا يفسر متسكها بوجود عسكري يف مناطق الفرات، وإقامة عالقات 
مع فواعل منطقة اجلزيرة من العرب والكرد.

من  وهو جزء  السورية،  احلرب  األمريكي يف  التدخل  أدوات  أهم  أحد  قيصر  قانون  ميثل 
اإلعمار«  »إعادة  إعاقة  ليس  الرئيس  االقتصادي ضد سوراي وحلفائها، وهدفه  اخلنق  ديناميات 
و«احتواء« االنفتاح على دمشق فحسب، وإمنا »إعادة إنتاج« احلرب، والعودة ابحلدث السوري 

إىل حلظة 2011. 
وإن مسارات  السوري،  احلدث  يف  رئيساً  فاعاًل  وإيران-  منظور روسيا  أمريكا -من  متثل 
احلدث، حمكومة بتفامهات واشرتاطات أمريكية روسية ابألساس، لكن املواقف بي روسيا وأمريكا 
أقل جذرية منها بي إيران وأمريكا، ولو أن مثة تقاطعات وتوافقات موضوعية بي الطرفي األخريين، 

والتزام بعدم االنزالق إىل مواجهات غري مرغوبة.

31. عقيل سعيد حمفوض، احلَدث اأَلفغاين .. قراءة يف الدوافع والتداعيات،.. والدروس املمكنة، بغداد: مركز البيان للدراسات 
 /https://www.bayancenter.org/2021/09/7424 ،2021 والتخطيط، 5 أيلول/سبتمرب

https://www.bayancenter.org/2021/09/7424/
https://www.bayancenter.org/2021/09/7424/
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إن القراءة االحتمالية للحدث، أتخذ ابحلسبان وجود خطوط تقاطع وانتقال بي التفامهات 
املفهومة، واملتوافق عليها موضوعياً، بي خمتلف فواعل احلدث  املتعاكسة أحياانً، لكن  العديدة، 
السوري، مبا يف ذلك إيران، وابلطبع النظام نفسه. وهكذا، فإن التفامهات بي روسيا وتركيا ال تلغي 
التفامهات بي تركيا وأمريكا؛ والتفامهات بي روسيا وإسرائيل ال تلغي التفامهات بي روسيا وإيران.

سادسًا- التجاذابت والتقاطعات 
دخلت إيران وروسيا احلرب السورية، مدفوعتي مبدارك حول خماطر غري اعتيادية، وإكراهات 
ثقيلة، وبدا أهنما على قدر كبري من التوافق أو التحالف؛ إال أن تطورات احلرب جعلت األمور أكثر 
وضوحاً وعمقاً، وكشفت عن أن استجابتهما حيال احلدث السوري ارتبطت بدرجة كبرية، رمبا أكثر 
مما كان متوقعاً، أبوليات السياسة واألمن القومي لكل منهما: مدارك املصلحة، واملكانة، واألهم هو 
مدارك التهديد-الفرصة، إذ لكل منهما قصته أو سرديته يف سورية، واليت هلا فصول كثرية، تتداخل 

وتتخارج فيما بينها، منها ما هو أبعد من سورية نفسها. 
وميكن تركيز املوقف بي روسيا وإيران يف سوراي يف التجاذابت والتقاطعات الرئيسة االتية: 
ما كان »عامل الرتجيح« يف قرار التدخل العسكري الروسي يف سورية، وأي »توافق موضوعي« 
قام بي روسيا وإيران حوهلا؛ وأي »مدارك عداء«، أو »من« و«ما« هو معىن العدو ابلنسبة هلما؛ 
العائدية« من »التحالف« بي الطرفي، وكيف كانت احلرب »كاشفة« إلمكاانت  وما »ميزان 
يشهد  وهل  سوراي،  يف  بينهما  املوقف  يف  منهما  لكل  النسيب«  »الوزن  وما  الطرفي،  ورهاانت 
»التحالف« بينهما يف سورية »تغيرياً يف النمط«، وهل هو »حتالف ال فكاك منه«، وأي سوراي 

يريداهنا؟ 
عامل ترجيح	 

السوري«  »الشرط  أن  لو  الروسي، كما  للتدخل  مؤسسًا«  اإليراين »شرطاً  التدخل  مثل 
نفسه مل يكن كافياً، أو أن إيران وزايرة اجلنرال قاسم سليماين إىل موسكو  كانت »عامل الرتجيح« 
و«التقرير« يف جتاذابت املوقف الروسي بي اإلقدام واإلحجام. فإذا كانت زايرة سليماين حامسة 
إىل هذه الدرجة، فهذا يعين أن فواعل السياسة اإليرانية أكثر حساسية واستبصاراً حيال مصادر 
التهديد يف املنطقة، وهذا مما حيسب إليران ابلنسبة لروسيا، ويضع تقديراهتا يف مقام مهم وحيوي 

بنظر فواعل السياسة الروس. 
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توافق موضوعي	 
حدث نوع من »توافق موضوعي« روسيا وإيران حول سورية، وهذا أمر معروف ومفهوم يف 
السياسة، لكنه »توافق من أعلى« أي أنه ليس »حمل أمجاع« على صعيد النظام السياسي والدولة 
واجملتمع، وحىت إذا كان حصل على ما يشبه اإلمجاع، فإن األمور تكشفت عن ... خالفية متزايدة 
على صعيد الرأي العام، وبريوقراطية الدولة، ورمبا داخل خنبة صنع القرار، وهذا بسبب تداعيات 

احلرب وبروز عوامل أتثري كثرية.
العدو!	 

عودة إىل فكرة العدو أو اخلوف أو اخلطر، هل يصح أن لدى الطرفي »عدو مشرتك« يف 
سوراي أو حياهلا، وإىل أي حد لديهما مدارك متوافقة حول ذلك، وأبي معىن؟ من املؤكد أهنما 
يشرتكان يف مدارك هتديد ولديهما أعداء مشرتكي، لكن »فكرة العدو« خمتلفة اليوم، وأمناط العداوة 
ومدارك التفاعل معها خمتلفة أيضاً، فمن هو العدو والصديق -ابلنسبة هلما- يف سوراي أو فيما 

يتصل با؟
مثة خالفية متزايدة حول ذلك، فما تعده إيران عدواً، وهو إسرائيل، تعده روسيا حليفاً؛ 
لكن إسرائيل تعد حزب هللا عدواً، وال تعده روسيا كذلك؛ وأتت روسيا للدفاع عن النظام الذي 
تعده حليفاً أو شريكاً، فيما تدخلت إسرائيل ضده؛ وتبدو روسيا حليفاً لكال من سوراي وإسرائيل 

العدوتي. ومثة تداخالت وتقاطعات كثرية يف هذا الباب.
لكن املدارك املشرتكة بي إيران وروسيا حيال مصادر العداوة أو التهديد، ترتكز يف الوجود 
األمريكي والرهاانت األمريكية يف سورية، واملنظمات املسلحة مثل »داعش« و«جبهة النصرة«، 
لكن روسيا ال حتارب أمريكا يف سوراي، بل تتخري ديناميات استجابة بي التجاذب والتنافر، التفاهم 
واملواجهة، وأما إيران فتعادي أمريكا، لكنها مل تقم ابستهداف مباشر لوجودها يف سورية، وإىل حد 
ما العراق. كما أن روسيا وإيران تعاداين »جبهة النصرة« اليت تسيطر مبساعد تركيا على إدلب، 
لكنهما ختتلفان يف كيفية حماربتها، وتبدو روسيا أكثر تفهماً ملوقف تركيا بذا اخلصوص من إيران.  
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ميزان العائدية	 
مع  العالقات  طبيعة  حول  خالفية  عن  سورية  يف  وإيران  روسيا  بي  التطورات  كشفت 
»الطرف اآلخر«، ومن هو املستفيد أكثر منها، وما أتثري ذلك على مصاحلهما يف احلدث السوري 

واإلقليم والعامل. وتشعر شرحية متزايدة العدد والتأثري لدى كل طرف:
ابلنسبة للروس، تبدو عائدية العالقة مع إيران أقل، بل متيل ألن متثل عبئاً على املصلحة  	

والتأثري، وان الفاقد بسببها كبري أيضاً، وقد متثل خطراً أكثر منها فرصة. 
ابلنسبة لإليرانيي حيال روسيا، يبدو أن وجودهم يف سوراي حقق عائدية لروسيا أكثر من  	

إيران، وخاصة يف اجلانب االقتصادي، وابلطبع اجلوانب السياسية واالسرتاتيجية.  
البيئة  من  والتدفقات  التأثريات  حيال  مرونة  أقل  »التحالف«  أو  »التفاعل«  جيعل  وهذا 
وحىت  الثالثة«،  »األطراف  هتديدات-  -ورمبا  مساومات  وعروض  تدخالت  حيال  أو  احمليطة، 
التغري يف مدارك وأولوايت صانع  الداخلية لدى كل منهما، أو  البيئة  أتثريات وضغوط وحتوالت 

القرار لدى أي منهما.
العائدية الطرف الضعيف ألن يستجيب أكثر  وحيدث أن تدفع مدارك تراجع أو ضعف 
ألولوايت ومطالب الطرف القوي، وقد تدفعه لردة فعل سلبية أو نكوصية، أو ملراجعة عميقة لطبيعة 
»التحالف«. ومن املمكن أن يهتم الطرفان )روسيا، إيران( خبلق دينامية مراجعة وتصحيح وإعادة 

توازن لتفاعالهتما يف سوراي. 
حرب كاشفة	 

كشفت احلرب أموراً كثرية خاصة بسوراي، وجلت غموضاً أو التباساً مجاعياً كان سائداً 
يف بداايهتا. ومل يعد احلدث »ثورة« ضد »نظام« أو صراعاً بي جمتمع ودولة، وإمنا حرب مركبة أو 
حروب عديدة يف ان، وضمنها عوامل وفواعل صراع داخل جمتمع املواالة أو بي الدولة وجمتمعها، 
يتعلق ابلفساد وسوء توزيع املوارد وإخفاق السياسات العامة اخل ومثل ذلك وأكثر داخل جمتمع 

املعارضة، أو بي شبكات وتنظيمات املعارضة وجمتمعها.
وكشفت احلرب عن افاق جديدة للمعىن والقوة ليس لدى روسيا وإيران فحسب، وإمنا يف 
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التفاعالت بينهما. ومل يكن من املتصور ان جتمعهما -على اختالفاهتما والفروق بينهما- قضية 
حرب وصراع وحشد موارد واستعداد فائق ملوقف كان قاب قوسي أو أدىن من تفجري حرب عاملية 
جديدة. ومل يكن من املتصور لدى أي منهما ان يكون جزء من »حتالف« بذا القدر من اهلمة 

واحلمية، رمبا يف أخص قضاايه. 
لكن الكشف عن اإلمكان والقدرة على تدبري حتالف على ختوم حرب، أردف بكشف 
جديد، وهو القدرة على نسج مواقف وسياسات، وخوض معارك ومواجهات، وهذا من أصعب ما 
ميكن أن توجهه أو ختتربه الدول. وخالف الروس واإليرانيون الكثري من التوقعات يف بداايت احلرب، 
من أهنم لن يتمكنوا من مواصلة ما هم فيه، وان إكراهات أو إغراءات الواقع البد أن تدفهما، 

أحدمها أو كالمها، لتغيري موقفه يف سورية أوحيال سورية.
ما كشفت عنه احلرب حيال روسيا وإيران، أهنا صدقت بعض االستبصارات أو التوقعات 
بشأن بروز شقوق وتصدعات يف جدار »التحالف«، وهو كما سبقت اإلشارة، حتالف ما بعد 

حداثي، وأعقب ذلك سيولة يف مؤشرات التنازع حول قضااي كربى مثل: 
التعامل مع التدخالت اخلارجية. 	
الوجود غري الشرعي للقوات األجنبية. 	
حماربة اجلهادية الدينية التكفريية. 	
وتدبري السياسات الداخلية. 	
أجندات التسوية.  	

واألهم يف احلرب أهنا كشفت عن قابلية »انفجار داخلي« يف سوراي، وفساد، وحتول يف 
قيم االنتماء والوالء واهلوية الوطنية، وتردد فواعل السياسة يف اإلقدام على اختاذ ما يلزم إلصالح 
السياسات الداخلية، وإعادة بناء العقد االجتماعي وبناء الشرعية اليت تضررت كثرياً خالل احلرب. 
وهذه أمور خالفية ليس بي السوريي فحسب، وإمنا بي حلفائهم، وخاصة روسيا وإيران، إذ ان 
لدى الطرفي تقديرات خمتلفة -قلياًل أو كثريًا- حول االستجابة الالزمة حيال ذلك، وأي اقتضاء 

ممكن، وما املنعكس السياسي احملتمل أو املتوقع.
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الروس واإليرانيون أن احلرب أصبحت ذريعة أو غطاء ألمور كثرية يف سوراي، منها  ويرى 
الفساد وإخفاق السياسات، واهلجرة، وأن أوساطاً يف سوراي -غري بعيدة عن مزاج فواعل السياسة 
وتصل  وإيران،  روسيا  احللفاء،  على  واالختناقات  األزمات  من  التبعات يف كثري  تلقي  واحلكم- 

لدرجة االهتام ابلتقصري وخيانة احللف، يف حي أن األمر يتطلب مقارابت خمتلفة.
الوزن النسيب	 

يف  البينية  وتفاعالهتما  لعالقاهتما  النسيب  الوزن  حول  البلدين  مدارك  على  ينسحب  هذا 
املشهد السوري، من له الدور األكرب يف إدارة احلرب، والدفاع عن النظام السياسي والدولة؟ والواقع 
أهنا مهمة صعبة، وخالفية إىل حد بعيد، وقد يكون من األفضل النظر للموضوع من منظور دالة 
ارتباط بي أدوار البلدين، ألن كاًل منهما ميثل شرطاً وحمدداً لآلخر. ولوال روسيا ألخفقت إيران يف 
سورية، والعكس صحيح أيضاً؛ ولوالمها ألخفق النظام السياسي والدولة يف االستمرار، وألخفقت 

السياسات اإلقليمية والدولية يف جمرد احلفاظ على وجود جمتمع ودولة يف سوراي. 
وهكذا، ميكن احلديث عن »متفصل« قائم بي روسيا وإيران يف سورية هو -حىت اآلن- من 
األمور »غري القابلة للفكاك« أو »الرتاجع« من حيث النوع، وإن كان كذلك من حيث الدرجة، 

إن أمكن التعبري. 
لكن لـ«التحالف« بي روسيا وإيران يف سورية وجهان أو استخدامان، داخلي وخارجي، 
اآلخر، وعلى سوراي  وقوامة »أان« كل طرف على  أولوية  ح  يـَُرجِّ األول  فروند32،  بتعبري جوليان 

ح درجة أكرب نسبياً من االعتمادية بي خمتلف األطراف.  نفسها؛ والثاين يـَُرجِّ
تغيري النمط	 

يفرتض  فذلك  هلا،  ماسة  أطرافها يف حاجة  فإذا كانت  التحالفات الختالالت،  تتعرض 
وجود دينامية لـ«التصحيح«، ليس املطلوب هو التوازن مبعىن »املعادلة« و«املساواة«، وإمنا احلفاظ 
على »اعتمادية متبادلة« على قدر مناسب من القابلية واإلقناع، أو أن يقبل الطرف األكثر حاجة 

للتحالف بقبول األمر الواقع! 

32.  جوليان فروند، جوهر السياسة، مصدر سابق، ص 522.
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رمبا أمكن احلديث عن تغيري النمط، واألولوايت، وإعادة التفكري يف األجندات واالجتاه أو 
الرتكيز، إمنا ليس التفكري يف »تغيري« العالقات، أو السماح برتاجعها أو الدخول يف منافسات أو 
خالفات علنية حول قضااي حمل خالف أو نزاع، هذا عموماً، كيف إذا تعلق األمر حبدث مثل 
احلدث السوري، مر عليه أكثر من عشر سنوات، مثل فيها البند رقم واحد يف أجندات دول عديدة 

يف اإلقليم والعامل، وخاصة روسيا وإيران؟ 
وحىت مع بروز مؤشرات متزايدة على وجود تقديرات خمتلفة أو متعارضة، وحىت وجود نزاع 
بي إيران وروسيا يف سوراي، إال أنه من الصعب عليهما أن يرمسا سياسات منفصلة عن بعضهما 
البعض؛ ولو أن كال منهما حياول أن يكون أكثر استقاللية نسبياً يف تفاعالته مع اآلخر يف سوراي 
ويف النطاقات األبعد. وهكذا، قد مييل الطرفان يف بعض األحيان للتوتر ورمبا الصدام، إال أن دائرة 

التقاطع ال تزال أكرب مما يُقدِّر كثري من املتابعي33. 
أي سوراي مرغوبة؟	 

أي سوراي يرغب با أو يتمناها أو حياوهلا كل طرف؟ مثة حديث عن اختالف الرؤية لكل 
منهما بذا اخلصوص، وتذهب التقديرات أبعد من املنطق والواقع، ذلك أن سوراي املطلوبة -يف 
النهاية- هي سورية ال ختتلف كثرياً عما هي عليه اليوم، سوراي ليست يف حمور الغرب، وال منقطعة 
معه ابلتمام، وهذا أمر يتعلق بروسيا يف املقام األول، وقد ينسحب ذلك على إيران أيضاً، خالفاً 
للمدارك النمطية حول هذا، فقد كانت إيران ترغب أبن تكون سورية أكثر قرابً من رؤيتها لإلقليم، 
لكنها ال بد أدركت أن سوراي كما كانت قبل احلرب، رمبا كانت أفضل إليران، وأن التأريخ لن يعود 

إىل الوراء.

33.  انظر مثاًل: عقيل سعيد حمفوض، ماذا ينتظر السوريون من روسيا؟ )دمشق: مركز دمشق لألحباث والدراسات، اب/أغسطس 
2020(، ووجهة النظر الروسية: الكسندر  أكسينينوك، روسيا وسورية: الفروق الدقيقة يف عالقات احللفاء، )موسكو: اجمللس 
الروسي للشؤون اخلارجية، أيلول/سبتمرب 2020(. وصدر النصان املذكوران ابلعربية والروسية واإلنكليزية. ومها جزء من حوار كان 
من املفرتض أن يستمر بي مركز دمشق لألحباث والدراسات )مداد(، واجمللس الروسي للشؤون اخلارجية ) رايك(، لكنه مل يستمر 

بسبب توقف مركز »مداد« عن العمل. 



25

روسيا وإيران .. البحث عن »نقطة توازن« بني عوامل التجاذب والتنافر يف سوراي

سابعًا- أي نقطة توازن؟ 
تتبع روسيا وإيران سياسيات على درجة عالية من احليوية واحلساسية يف سورية، ومها يف 
مراجعة وتقييم دائمي للموقف بينهما. وإذا كان لكل منهما تقديرات خمتلفة ملصاحله، مع قدر 
يتسع أو يتقلص من التوافق حيال سوراي، ومصادر التهديد-الفرصة فيها، فهذا جيعل من »نقطة 

التوازن« أمراً متغرياً أيضاً. 
وإذا كاان يـَُقدِّران مصادر التهديد احملتملة جراء اتساع دائرة املنافسة أو اخلالف بينهما، مبا 
يف ذلك احتمال إخفاقهما يف سورية، وابلتايل جناح خصومهما، وابفرتاض قراءة عقالنية لألمور، 
فإن ميزان الضبط والتوجيه أو الرتجيح يف العالقات يفرتض أن يركز على عوامل التجاذب -وهي 

كثرية- أكثر من عوامل التنافر –وهي كثرية أيضاً!
ميكن احلديث عن مستوايت التوازن يف النقاط الرئيسة االتية: 

التفاعالت البينية عامة، يف دوائر ومستوايت خمتلفة: الصعيد الدويل، أقاليم آسيا الوسطى 	 
وحوض قزوين والقفقاس، وهي تفاعالت على دجة كبرية من التوافق، وهذا يعزز التقارب بينهما 

يف سوراي.
األمنية 	  األجندة  تزال  وما  الورقة،  هذه  موضوع  الكثرية  مبفرداهتا  سوراي،  يف  التفاعالت 

والعسكرية قوامًة على أي مفردات أخرى، أو يفرتض أن يكون كذلك.
احلرب 	  بفواعل  األمر  ويتعلق  اثلثة«،  »األطراف  مع  احللف  مستوى  على  التفاعالت 

للعالقات  تقارب رئيس  العربية، وهذا ميثل مصدر  والدول  أمريكا وتركيا وإسرائيل  مثل:  السورية 
بينهما، طاملا َفكَّرَا بـ«منطق احللف«. )انظر فقرة »األطراف الثالثة« آنفاً(. 

تفاعالت كل طرف )روسيا، إيران( مع فواعل أخرى، والتفامهات والرهاانت ذات األولوية 	 
ابلنسبة له، وقد ال جيدها الطرف اآلخر مناسبة له، مثل: تفاعالت روسيا مع إسرائيل، وإصرار إيران 

على حضور مؤثر ضدها. وهذا ميثل مصدر هتديد رئيس للموقف بينهما يف سوراي.
ديناميات املوازنة والتصحيح، ومراعاة مدارك وهواجس كل طرف لآلخر، وعلى الرغم من 	 

وجود حتفظات إيرانية على تفامهات روسيا مع إسرائيل، ومراعاهتا أكثر من الالزم لرهاانت األخرية، 
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بكيفية تنعكس سلباً على املوقف يف سوراي، وأحياانً على حساب األخرية، إال أن إيران ما تزال 
ترى يف عالقات الدولتي املذكورتي )روسيا، تركيا( املزيد من املكاسب إليران ولسورية نفسها!  

البيئة الداخلية لكل طرف من التحالف، حيث تربز -كما سبقت اإلشارة- حتفظات 	 
متزايدة ليس على »التحالف« بي الطرفي فحسب، وأنه »غري متوازن«، و«مكلف« اخل وإمنا على 
موقفهما يف سورية، ورمبا موقفهما يف النظام العاملي أيضاً. ويعود ذلك –يف جوانب منه- ألزمات 

اقتصادية وسياسية داخلية، وأتثري العقوابت املفروضة عليهما من قبل الغرب. 
عن 	  فضاًل  الطرفي،  وضغوط  ومطالب  لسياسات  استجابتها  أو  نفسها  سوراي  تـََلقِّي 

إكراهاهتا الداخلية أو الذاتية. وتظهر يف سوراي تقديرات حول ثقل التبعات، وتداخل أمناط الفساد 
العميق يف دول املثلث: روسيا، إيران، سوراي، واحلرص على »مسارات موازية« للدولة، والنزاع بي 
روسيا وإيران على اقتسام املوارد واالمتيازات، ابلتوافق مع منطق الغنيمة وليس منطق بناء الدولة 
أو الدفاع عنها؛ وابلتايل يبدو أن روسيا وإيران -من هذا املنظور- غريات نظرهتما إىل سوراي، من 

»فاعل« و«حليف«، إىل بلد »شرايينه مفتوحة،34 على احللفاء قبل األعداء! 
إن البحث »نقطة توازن«، أو ابألحرى أمناط من التفاعالت والتقاطعات يف أفق عالقات 
ذات اعتمادية متبادلة، ليس بي سوراي وإيران فحسب، وإمنا بينهما )ثنائياً( وبي كل منهما وبي 
سوراي، وهذا ال يغفل أهنما ليسا العبي حصريي يف املشهد السوري، ومن مث ال بد من مستوايت 

للتوازن مع فواعل أخرى مثل: أمريكا وتركيا وإسرائيل والدول العربية وغريها.
إن التطابق بي الطرفي مستحيل، والتفكري فيه ال أساس له. والصحيح هو البحث عن 
دينامية تفاعالت نشطة ومتوازنة، وآلية تصحيح وإعادة توجيه، وفق أولوية ما يتفقان عليه. وهذا 
يذكر بفكرة »االتفاق-اإلرجاء« أو ما يُعرف بـ«قاعدة املنار الذهبية«، بتعبري حممد رشيد رضا، 
اليت تنص على أن: »نتعاون على ما نتَّفق عليه، ويعذر بعضنا بعًضا فيما خنتلف فيه«، أو »نتعاون 

على ما نشرتك فيه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما خنتلف فيه«35.

34.عقيل سعيد حمفوض، »شرايي سورية املفتوحة«، مقال، دمشق: مركز مداد، 1 كانون األول/ديسمرب 2018.
35.  ترد العبارة يف مواضع عدة من كتاابت الشيح حممد رشيد رضا يف جملة »املنار«. 
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اتسعًا- اإلشارات والتنبيهات
عندما يدرك الروس واإليرانيون الفروق واختالف التقديرات بينهما، واختالف رهاانت كل 	 

منهما، وابلقدر نفسه مدى احلاجة املتبادلة بينهما، واملخاطر املرتتبة على املباعدة بينهما؛ فذلك 
يساعد يف »ضبط« أي حوادث وتوترات حمتملة، وتفهم ما جيري وعدم املبالغة يف تقديره أو أتويله.

ال تشعر إيران وروسيا أبن الدولة املركزية يف سورية على خط املعىن وإيقاع الرؤية لدى كل 	 
املواءمة بي  الكايف-  ملتطلبات احلرب والتسوية وإعادة اإلعمار؛ وأهنا ال حتاول -ابلقدر  منهما 
متطلبات وتطلعات كل منهما، بل إن بريوقراطية الدولة يف سوراي ال تبد استجاابت متناسبة حيال 

مفردات التعاون االقتصادي، وغريها، وهذا ابب فيه كالم كثري.
)رمبا 	  بـ  اهتماما  أقل  وإيران  روسيا  أن  سياسة يف سوراي،  وفواعل  يشعر خرباء  ابملقابل، 

أقل قدرة على( االستجابة  لتحدايت احلرب واحلصار املفروضة على سوراي، منهم بتحقيق عوائد 
سياسية واقتصادية وريعية، واحلجز املسبق لقطاعات العمل واالستثمار ملرحلة ما بعد احلرب. 

يقوم العراق بدور نشط يف تنظيم حوارات أمنية بي مسؤولي من سوراي وتركيا، وحوارات 	 
ولقاءات بي مسؤولي من سورية وكل من األردن ومصر، وكذلك األمر بي مسؤولي من  إيران 

والسعودية36، وإيران وأمريكا. وهو ما ظهرت انعكاساته يف املشهدبن السوري واإلقليمي. 
أمام العراق فرصة ملعاودة دور نشط يف اإلقليم، كونه قادراً على التواصل مع مجيع األطراف 	 

يف اإلقليم تقريباً. وهذا ابب يتطلب املزيد من التدقيق والتقصي.
وأمريكا، 	  روسيا  وابلطبع  وإيران،  روسيا  بي  التقارب-التنافر  ديناميات  من  كبري  جزء 

يتعلق بـ«الوصل اجلغرايف« بي سوراي والعراق، وهو مشروع »وصل مواز«، يعتمد على قوة احلرب 
وتداخالهتا أكثر منه قوة الدولة )على جانيب احلدود( ورغبتها واندفاعها لذلك. 

قد يكون من املناسب للعراق أن يبادر لـ«وصل« جغرايف وسياسي واقتصادي وتنموي، 	 
وغري ذلك، مبا هو استجابة ملدارك املصلحة الوطنية واألمن الوطين، مبا يف ذلك جتسري الفجوة مع 

اجلوار.

36.نسيبة يونس، مجهورية الوساطة: دور العراق اجلديد يف احملاداثت اإليرانية السعودية، )بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، 
 /https://www.bayancenter.org/2021/06/7043 ،)2021 2 حزيران/يونيو

https://www.bayancenter.org/2021/06/7043/
https://www.bayancenter.org/2021/06/7043/


28

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يُقدِّر الروس أن سوراي حباجة ملحة للقيام إبصالحات يف الداخل37، لإليفاء مبتطلبات 	 
عودة العالقات والتطبيع مع عدد من فواعل احلرب السورية.  

إن مطالب الروس ابالستجابة ملتطلبات التسوية تدفع النظام السياسي يف سوراي لالقرتاب 	 
أكثر من إيران، وإن مطالب إيران يف الداخل )واخلارج( تدفعه لالقرتاب أكثر من روسيا. وابلطبع 

فإن اقرتاب سوراي من روسيا وإيران، يتناسب طرداً مع احلصار املفروض عليها غربياً وإقليمياً. 
إن املوقف بي روسيا وإيران معقد، ومن الصعب احملافظة على »بؤرة تركيز« قوية والصقة 	 

لـ«التحالف«، إال أن قراءة عقالنية لألمور، ترجح مواصلة العمل عل دينامية توازن نشطة وفعالة، 
ودينامية تصحيح لتفاعالهتما يف سوراي.

خامتة
ال تستطيع روسيا وإيران الذهاب يف »عالقات حتالفية« أبعد من سوراي، فهي حالة مثالية 
أو شبه مثالية لتفاعالت من هذا النوع، ويصعب أن جيدا حاالت مماثلة أو مشابة؛  وال تستطيعان 
الذهاب أبعد يف سوراي، مبعىن االنفراد يف إدارة األزمة وسياسات احلل. ويبدو أهنما تعجال بعض 
الشيء يف املنافسة والنزاع على األولوية والقوامة يف البالد، وابلطبع على »اغتنام« ما أمكن من 

املوارد. 
فواعل ورهاانت  الدور«، و«موازنته« مع  وإيران يف »مواصلة  أمام روسيا  التحدي  يتمثل 
»احتواء«  يف  السوريي  ومساعدة  وخطورة،  حساسية  أكثر  هتديد  مصادر  و«احتواء«  أخرى، 
اإلرهاب والتدخالت اخلارجية املعطلة للحل، ومتكينهم -بقدر اإلمكان- من التوصل إىل »خارطة 
طريق« إلهناء احلرب، والشروع بـ«إعادة بناء« اجملتمع والدولة، إذ ال ميكن أن تستمر احلرب إىل ما 

ال هناية. وهذا ابب فيه كالم كثري!
يف كل عالقٍة عالقٌة أخرى كما يقول املفكر الفرنسي جاك دريدا، ويف كل حتالف، حتالف 
آخر أو حتالفات أخرى، ويف كل قراءة للظاهرة السورية أو احلدث السوري قراءة بل قراءات أخرى، 
ليس لدى روسيا وإيران فحسب، وإمنا لدى كل طرف يف احلرب أيضاً. وسورية كانت »الصقًا« 
37. انظر مثاًل: »السفري الروسي: من املستبعد التوصل الستقرار طويل األمد يف سوراي بدون صيغ التسوية واحلوار الداخلي«، 

روسيا اليوم، 30 أيلول/سبتمرب 2021.
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أو جامعاً لروسيا وإيران حيال احلدث السوري، وما تزال، وإال لكانت سوراي واإلقليم والعامل أمام 
مشهد خمتلف كلياً تقريباً.

صحيح أنه حتالف إيران روسيا يف سوراي هو حتالف الضرورة، وهو غري مقصود بذاته، وال 
مقدمات فكرية أو ايديولوجية أو مصلحية سابقة له، بل إهنما يتحرجان من تسميته »حتالفًا«، إال 

أنه كذلك، إمنا بسمات وطبيعة ومنط ما بعد حداثي، كما تتكرر اإلشارة. 
حتالف ال يستطيع طرفاه املضي فيه ليصبح حتالفاً ابملعىن الذي كان دارجاً يف فرتة احلرب 
الباردة مثاًل، وال يستطيعان -ابعتبار الظروف الراهنة- جمرد التخفيف منه، كيف بتفكيكه! هذا 

ابفرتاض قراءات عقالنية لألمور، وابفرتاض توافر شروط موائمة أخرى.
مثة حرب مل يبدأها أي منهما، وخمارج لن يقررها أي منهما؛ معرتك مها طرفان فيه، وله أبعاد 
وتداخالت إقليمية وعاملية، وداخلية أيضاً. واملوقف بينهما يف سوراي حمكوم ببداهة أن يكوان معاً، 
أبكرب قدر ممكن من التنسيق واملوازنة واالعتمادية. كل منهما ميثل شرطاً لوجود االخر يف املشهد، 
حىت لو مل يكوان على قناعة اتمة به. ومع ذلك، يبدو أن تفادي النزاع بينهما يف سوراي أمر ابلغ 

الصعوبة.


