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كانت سورية البلد الوحيد تقريباً الذي أعلن أتييده لـ «العملية العسكرية» الروسية يف
الغرب للرد على روسيا يف سورية ،وطلبت
أوكرانيا ،منذ اليوم األول هلا ،فيما دعت املعارضةُ السورية َ
استقطاب حاد نسبياً بني السوريني بشأن األزمة ،بني
منه الدعم ابملال والسالح ضد دمشق .وبرز
ٌ
من عدَّها فرصة جيب اغتنامها ،ومن عدَّها هتديداً جيب احتواؤه؛ ولو َّ
أن القراءة املعمقة تُظهر َّأنم
َعدُّوها «فرصة وهتديداً» يف آن واحد!
ينطلق التحليل من وجود «ترابط موضوعي» ،و«أتثري متبادل» بني األزمتني األوكرانية
والسورية ،بوصفهما ساحتني للمنافسة والصراع بني روسيا والغربَّ ،ربا أكثر منهما أزمتان حمليتان
أو داخليتان! ومن َّ
أن احلرب ليست خياراً اعتيادايً بني روسيا وأمريكا .وقد أظهرت التجربة السورية
منذ حدث العام  2011واحلرب اليت تلته ،إمكانية أن تسري التناقضات بينهما بقدر من الضبط
واالنضباط والرغبة يف التفاهم .وحقَّق كلٌّ منهما مكاسب مهمة فيها.
وكان إبمكان التجربة السورية أن متثِّل «إطاراً» أو «منواالً» للتفاعل بينهما يف أوكرانيا.
لكن هذا مل حيدث حىت اآلن ،ولو َّ
املرجح أن يعودا إليه ،يف أوكرانيا ،و َّأل يغادراه
أن من احملتمل أو َّ
يف سورية ،هذا ابفرتاض قراءة عقالنية للموقف من قبل فواعل السياسة وصنع القرار يف موسكو
وواشنطن.1
ومثلما برزت مؤشرات على تطبيق خربة احلرب السورية ودروسها يف احلرب األوكرانية،
جلهة :تكتيكات اإلعالم والدعاية ،ووسائط االتصال والتواصل االجتماعي ،والعمليات العسكرية،
وسياسات النزوح واللجوء ،واحلصار والعقوابت ،ودور الشبكات دولية النشاط ،واملقاتلني األجانب،
وكل ما يُعرف بتكتيكات «احلرب اهلجينة» وأدواهتا؛ فقد برزت ابملقابل أسئلة وتقديرات حول
منعكسات أو أتثريات ممكنة أو حمتملة لألزمة األوكرانية على سورية ،جلهة ع ِّدها :ساحة «مواجهة
 .1ميكن التساؤل عن السبب الذي جعل روسيا وأمريكا ختفقان يف ضبط تناقضاهتما ورهاانهتما يف أوكرانيا ،فيما جنحتا بذلك –إىل
ح ٍّد كبري -يف سورية؟

* ابحبث وأكادميي.
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موازية» ،والرتاجع عن «التفامهات اإلطارية» بني روسيا وأمريكا حوهلا ،و»إعادة إنتاج» احلرب
فيها ،وتسعريها ،ومضي كل طرف يف رهاانته القصوى إزائها؛ أو ساحة «مفاضلة» بينها وبني
أوكرانيا ،أو ورقة «مساومة» حمتملة يف أي عملية للحل أو التسوية بني روسيا وأمريكا.
ومثل أي قراءة أو حتليل ،يرّكِز هذا النص على نقط أكثر من غريها :روسيا وأمريكا بوصفهما
فواعل رئيسة يف احلدثني أو األزمتني األوكرانية والسورية؛ وأتثريات األزمة يف أوكرانيا على األزمة
السورية يف اجلوانب السياسية واإلسرتاتيجية ،أكثر من اجلوانب االقتصادية ،على أمهية األخرية؛
واملقاربة املرَّكبة من منظور التهديد -الفرصة ابلنسبة للنظام السياسي والدولة يف سورية ،واإلشارات
والتنبيهات حول االستجاابت املمكنة من قبل سورية وعدد من دول املنطقة -خصوصاً العراق
وإيران -إزاء األزمة.
أوالً -بني املواجهة واملفاضلة
تفضل روسيا وأمريكا الدخول يف مواجهة مباشرة بينهما يف أوكرانيا أو غريها؛ بسبب
ال ِّ
وجود إكراهات كثرية ،منها أخطار االنزالق إىل حرب كربى من الصعب التنبؤ مبآالهتا ،ومن َثَّ
َّ
مضطر ِان التباع سياسات مواجهة مركبة ،لكنَّها غري مباشرة:
فإن الطرفني
َّ
روسيا ،ابملضي يف العملية العسكرية حلني حتقيق عدة أهداف ترتكز يف :حياد أوكرانيا ،ونزعسالحها ،وضمان مصاحل روسيا فيها.
وأمريكا ،ابملضي يف دعم أوكرانيا ،وحتويل التدخل العسكري الروسي فيها إىل «حرباستنزاف» ،وتعزيز احلصار واخلنق االقتصادي ،واإلجهاد األمين والعسكري ،والعزلة السياسية ..إخل.
َّأما ا يتعلَّق ابملنعكس احملتمل لألزمة بني روسيا وأمريكا يف أوكرانيا على األزمة السورية؛
فيمكن اإلشارة إىل مستويني أو منطني حمتملني رئيس ِ
ني لذلك ،األول :هو َع ُّد سورية ساحة مواجهة
وتوريط ،أو مستنقع حياول كل طرف أن يغرق به الطرف اآلخر ،الثاين :هو ع ِّدها ورقة ،أو ساحة
مساومة ،أو مفاضلة.
«أفغانستان أخرى»!أن تكون سورية ساحة مواجهة جانبية أو موازية ،لكنَّها غري مباشرة ،وميكن لكل طرف أن
يدَّعي قدرته على حتويلها إىل «أفغانستان أخرى «للطرف اآلخر ،إذ َّ
إن «الدرس األفغاين» ماثل
4

سياسات َح ِر َجة  ..تداعيات األزمة األوكرانية على سورية ،منظور التهديد  -الفرصة

لدى كل منهما ،وإن مل يكوان سواء .وهكذاَّ ،
فإن التقديرات اليت ترّكِز على قدرة أمريكا وحلفائها
على جعل سورية مبنزلة «أفغانستان أخرى» لروسيا ،واستثناء أمريكا من ذلك ،أي :استثناء قدرة
روسيا على جعلها كذلك ألمريكا ،هي تقديرات غري دقيقة.2
املفاضلة واملساومةلكن سورية ليست ابألمهية أو األولوية نفسها اليت تشغلها أوكرانيا لدى الطرفني ،ومن َثَّ
َّ
يرشح سورية ألن تكون ساحة مساومة ،وحىت ساحة
فإن احتدام األمور بينهما يف أوكرانيا ،قد ِّ
ِ
أبي من الطرفني للمفاضلة بني األزمتني أو الساحتني ،كيف؟
َتَ ٍّل ،يف حال َّ
تطورت األمور لتدفع ٍّ

اجع يف سورية أكثر من أوكرانيا ،هذا أمر مناسب لـ»مساومة»
ميكن لروسيا وأمريكا َتَ ُّمل ّ
الت ُ
ِ
ميكن أن تفضي –من هذا املنظور -إىل «التخلّي» أو «التضحية» بـ»األقل أولوية» و»األقل
تكلفة» ،مادايً ومعنوايً ،إن أمكن التعبري .وال يكون «التخلي» أو «التضحية» متاماًَّ ،
وإنا
بـ»خفض» املطالب و»قبول تسوايت» مل تكن ممكنةً حىت اآلن .وهذه مسألة ابلغة التعقيد ،وغري
مرجحة ،ولكنَّها ممكنة.
َّ
اثنياً -منظور التهديد

إذا غلب التوتر والنزاع على املوقف ،ورأت كل من أمريكا وروسيا أن تعدَّا سورية ساحة
مواجهة بينهما ،فمن احملتمل أن تشهد التفامهات والتطورات يف الوضع امليداين والسياسي نكوصاً
أو تراجعاً مؤثراً .وذلك على النحو اآليت:
وحتشد مز ٍ
يد من القوة من أجل «إعادة
تدعم الوالايت املتحدة املعارضات املسلحةِّ ،إنتاج» احلرب ،واستهداف روسيا يف سورية ،ومزيد من الدعم ملشروع «اإلدارة الذاتية» و»قسد»
يف منطقة اجلزيرة السورية .و»عرقلة» عودة العالقات مع الدول العربية أو «ضبطها».
فيما تواصل روسيا وجودها العسكري ودعمها للحكومة واجليش يف سورية ،وحتشد مز ٍيد
من القوة يف سورية ألهداف تتجاوز احلدث السوري نفسه ،وبوصف سورية قاعدة متقدمة للنفوذ
واملصاحل الروسية يف املنطقة والعامل.
احلدث األَفغاين :قراءة يف الدوافع والتداعيات ..والدروس املمكنة( ،بغداد :مركز البيان للدراسات
 .2انظر :عقيل سعيد حمفوضَ ،
والتخطيط 5 ،أيلول/سبتمرب https://www.bayancenter.org/2021/09/742 ،)2021
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صحيح َّ
هشاً للغاية ،ذلك َّأنا ليست وحدها
أن روسيا قوية يف سورية ،لكن الوضع ما يزال ّ
فيها ،ولو َّ
أن لديها عوامل أتثري قوية نسبياً؛ وهي إىل جانب دمشق يف أمور حمدَّدة ،ولكنَّها على
كل من إسرائيل وتركيا،
اجلانب اآلخر تقريباً يف أمور أخرى ،ونعين التفاعالت القوية والنشطة مع ٍّ
ممَّا ال يتوافق متاماً مع تقديرات احلكومة السورية ومواقفها.
أظهرت املواقف من األزمة األوكرانية ،هشاشة عدد من التفامهات واالصطفافات والتحالفات
حول سورية .مثة أخطار هت ِّدد «تفامهات إستانة» بني روسيا وتركيا وإيران يف سورية .ومثل ذلك
للتفامهات بني روسيا وإسرائيل بشأن سورية.
مثَّة قابلية متزايدة نسبياً لـ»املباعدة» بني روسيا وإيران يف سورية .مل تظهر إيران محاسة
للموقف الروسي يف أوكرانيا ،بل َّإنا أبدت استعدادها لتعويض النقص يف إمدادات الطاقة إذا ما
وردت روسيا بوضع اشرتاطات
توقفت أو تراجعت اإلمدادات الروسية بفعل احلرب أو العقوابتَّ .3
اللحظة األخرية يف مفاوضات جنيف حول عودة أمريكا إىل االتفاق النووي اإليراين.4
إذا ما سارت األمور ابالتفاق النووي ورفِ ِ
عت العقوابت األمريكية عن إيران ،فهذا ِّ
يعزز
ُ
موقف األخرية يف سورية ،ومي ِّكنها من تعويض «تراجع روسي» حمتمل للحكومة السورية ،يف
ٍ
–عندئذ -موارد مادية ،وقوة اندفاع معنوية أكرب،
حال حدث تراجع أو شيء منه؛ فإيران متلك
وسورية مضطرة لتعويض بعض «الفاقد الروسي» ،كما حتتاج موارد الطاقة ،والتخفيف من اإلجهاد
االقتصادي واالجتماعي ،وتدهور مؤشرات العيش ..إخل ،لكن ذلك ليس من دون مقابل أو من
حتملِها.5
دون تبعات قد تتجاوز األزمة السورية نفسها ،أو قدرة احلكومة السورية على ُّ
وهذا يفتح الباب على أوضاع يصعب تقديرها .وقد يدفع بفواعل عديدة ،منها إسرائيل
« .3إيران تعرض تزويد أوراب ابلغاز» ،العريب اجلديد 23 ،شباط/فرباير  .2022وانظر مثالً الكاتب الصحفي اإليراين قوروش
زيباري:
Kourosh Ziabari, Why Iran won’t readily replace Russian oil and gas,
Asia Times, March 9, 2022, https://asiatimes.com/2022/03/why-iran-wont-readily-replace-russian-oil-and-gas/
 .4انظر مثالً« :روسيا تربط االتفاق النووي اإليراين ابلعقوابت اخلاصة أبوكرانيا» ،الشرق األوسط 5 ،اذار/مارس  .2022وانظر:
«طهران تنضم لواشنطن يف انتقاد شروط موسكو اجلديدة لالتفاق النووي» ،الشرق األوسط أون الين 7 ،اذار/مارس .2022
 .5انظر جانباً من القضااي واملوضوعات بني سورية وإيران يف :عقيل سعيد حمفوض ،احلِ
لف املكني! حول ميزان املعىن والقوة بني
ُ َ
سورية وإيران( ،بغداد :مركز البيان للدراسات والتخطيط ،أب/أغسطس .)2021
https://www.bayancenter.org/2021/08/7294/
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عيد إنتاج احلرب ،أو التضييق على دمشق لـ»ضبط» حتالفها مع
وتركيا ودول عربية وغريها ،ألن تُ َ
إيران أو ابألحرى ضبط وجودها و»متوضعها» األمين والعسكري فيها ،هذا موقف ابلغ التعقيد،
ومفتوح على احتماالت وتقديرات خمتلفة.
أبدت تركيا موقفاً مركباً إزاء األزمة يف أوكرانيا ،فهي دعمت «كييف» ابلسياسة واإلعالم
والسالح ،وأيدت مواقف الغرب إزاء العملية العسكرية الروسية فيها ،ولكنَّها مل تقطع مع روسيا ،إذ
مثَّة مصاحل كبرية بينهما ،وخاصة يف سورية .ويف الوقت نفسه تعمل تركيا على تعزيز عالقاهتا إبسرائيل
ودول اخلليج العربية ومصر .وتق ِّدم نفسها بديالً ميكن التعويل عليه لـ»احتواء» إيران يف سورية.
إن تراجع روسيا يف سورية مهم لرتكيا ،وإذا حدث ،فقد تُعِيد إنتاج سياساهتاِّ ،
َّ
وحترك رهاانهتا
العميقة إزاء (سورية) ،وتدخل يف مساومات حول كل شيء فيها :مع روسيا نفسها بشروط تفاهم
أفضل ،ومع أمريكا إزاء روسيا وإيران ،ومع إسرائيل إزاء إيران ،ومع إيران إزاء النظام السياسي
واحلكومة (يف دمشق) ،والكرد ،وأمريكا ،وإسرائيل.
تتحسب إسرائيل لتأثريات حمتملة لألزمة األوكرانية على وجود روسيا يف سورية ،6وعلى
ُّ
التفامهات احلاكمة للمشهد السوري ،وخاصة تلك التفامهات بني أمريكا وروسيا حول أولوية أمن
إسرائيل ،و»توافقهما املوضوعي» على «احتواء» ِ
خمتلف اإليقاع والنمط إليران ،ولكن األهم هو
التفامهات بني روسيا وإسرائيل لـ»احتواء» ما تسميه إسرائيل بـ»التموضع اإليراين» يف سورية ،واليت
تتخذ طابعاً خمتلفاً.
ولكن االحتدام بني روسيا وأمريكا يف أوكرانيا ،واحتمال انتقاله إىل سورية ،يضع إسرائيل
يف موقف موازنة دقيقَّ ،
ألنا حباجة لروسيا يف سورية ،لألسباب املذكورة أعاله ،ولكنَّها ليست مع
ألن ذلك سوف يكسبها -أي :روسيا -قوةً أكرب يف سوريةِّ ،
انتصار روسيا يف أوكرانياَّ ،7
ويعزز
 .6انظر مثالً:
Ben Caspit, “Israel reluctantly condemns Russia over Ukraine’, Al- Monitor, February 25, 2022, https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israel-reluctantly-condemns-russia-over-ukraine
نشر «معهد السياسات يف مركز هرتسليا» دراسة بعنوان« :النظام العاملي يف موضع تساؤالت؟ التداعيات على
7
إسرائيل» ،أعدها عدد من الباحثني يف املعهد حول موقف إسرائيل حيال عدد من القضااي ،منها :األزمة األوكرانية وامللف النووي
اإليراين ،بتاريخ  17شباط/فرباير  .2022انظر ملخص الدراسة يف:
https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/249866
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موقفها إزاء إسرائيل ،كما ِّ
يعزز قوة النظام السياسي والدولة املركزية يف دمشق ،بكل التبعات املرتتبة
على ذلك.
اثلثاً -منظور الفرصة
جاءت األزمة األوكرانية مبنزلة «دليل إثبات» على صحة ما ذهبت إليه روسيا يف سورية
منذ حدث  2011واحلرب اليت تلته ،وخاصة مع الدخول العسكري على خط األزمة أو احلرب.
وسورية اليوم هي جزء ال يتجزأ من إسرتاتيجيات األمن القومي لروسيا ،ورمز لتقدُّم روسيا يف املنطقة
والعامل ،كما سبقت اإلشارة.
وما تزال األسباب اليت دفعت روسيا للدخول إىل سورية قائمةً ،بل أصبحت أكثر أولوية
تتخل عن وجودها ودورها فيها ،بل َّ
وقوة وحيوية ،ومن َثَّ َّ
إن ذلك ميثِّل جزءاً
فإن من الصعب أن َّ
من ميزان املعىن والقوة لدى الروس يف مواجهة الغرب ،وارتباطاً أبزمة أوكرانيا نفسها .ومن هذا الباب
َّ
فإن األزمة األوكرانية متثِّل فرصة من منظور سورية.
إذا احتدم املوقف بني روسيا وأمريكا يف أوكرانيا ،ورأى الطرفان متثيل سورية ساحة مواجهة،
ابملعىن العسكري وليس فقط السياسي ،كما سبقت اإلشارة ،فذلك ميثِّل مصدر هتديد ،ولو أنَّه
مرجح حىت االن ،وهذا –مرة أخرى -ابفرتاض قراءة عقالنية لألمور.
غري َّ
لكن إذا حصل هذا السيناريو أو جزء منه ،فإنه يعين مزيداً من احلضور الروسي يف سورية،
وع ّد سورية مسألة أمن قومي لروسيا ،وقد ِّ
حيرر الروس من عقد أو عقبات عديدة واجهت عالقتهم
بسورية ،مثل :احلصار وعقوابت «قانون قيصر» ،واخلوف من ردود الفعل األمريكية والغربية إزاء
أي خطوة خيطوها يف سورية؛ َّ
وإن ذلك جيعلهم أقرب من سردية دمشق للحرب ،وأكثر تبنياً ملدارك
التهديد-الفرصة لديها ،وخصوصاً جلهة اجلماعات املسلحة يف إدلب و»الكيانية الفدرالية» أو
«اإلدارة الذاتية» يف منطقة اجلزيرة ،وابلطبع احلصار االقتصادي ،وسياسات احلل/التسوية يف أفق
القرار ( )2254أو غريه.
وسوف هتتم روسيا أكثر بـ»منظور دمشق» إزاء إسرائيل وتركيا ،وحترص على «استجابة
أفضل» نسبياً ملدارك التهديد لديها هبذا اخلصوص ،و»موازنة» أو «ضبط» التجاذابت بني إيران
وكل من تركيا وإسرائيل يف سورية.
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ات «تفامهات إستانة» بني روسيا وكل من تركيا وإيرانَّ ،
فإن ذلك –على
وإذا ما طالت التأثري ُ
خطورته -ميكن أن ميثِّل -يف جوانب منه -فرصة لدمشق ،بتأكيد أن تركيا طرف غري موثوق هبم
قبل روسيا ،واحلاجة ملراجعة املوقف إزائها ،ومن َثَّ دعم احلكومة واجليش السوري يف مواجهتها،
واستعادة األراضي اليت حتتلها ،وتفكيك «اإلمارة» اليت ترعاها يف إدلب .ولو َّ
أن املوقف بني روسيا
وتركيا أكثر تعقيداً ويتجاوز األزمة السورية نفسها إىل طيف واسع من التفاعالت ،والقضااي،
واملصاحل ،والرهاانت.
وإذا ما صار االلتزام األمين واإلسرتاتيجي لروسيا يف سورية أكرب وأقرب للنظام السياسي
فإن ذلك ِّ
والدولة يف دمشقَّ ،
حيرر جانباً من املخاوف السورية لالقرتاب أكثر من إيران ،وتصبح
العالقة معها أكثر مرونة وتوازانً ،وتتخ ِّفف بعض الشيء من ثقل االلتزامات األمنية والعسكرية،
والتبعات أو املنعكسات االجتماعية والسياسية والرمزية ،وابلطبع الضغوط اإلقليمية والدولية اليت
تطالب النظام والدولة يف دمشق بضبط وجود إيران يف سورية ومراجعة عالقته أو حتالفه معها ،كما
تتكرر اإلشارة.
تتعرض لضغوط متزايدة من قبل
إيران غري مراتحة للموقف مع روسيا يف سورية ،فهي َّ
ـ»تفهم» َّ
وربا «مشاركة» -روسية .وميكن للضغط على روسيا أن يساعد إيران يفإسرائيل ،ب ُّ
موازنة املوقف معها يف سورية ،فروسيا حباجة ملراعاة إيران ،شريكتها يف دعم احلكومة السورية يف
احلرب ،ويف «عملية إستانة» ،8وقد خت ِّفف النمط يف تفامهاهتا مع إسرائيل إزائها ،فضالً عن أن
التحسن احملتمل يف العالقات بني أمريكا وإيران ،يف إطار عودة مستقرة أو مديدة لالتفاق النووي،
ُّ
سوف يعزز إيرادات النفط لدى األخرية ،وميكنها من ختصيص املزيد من املوارد لسياساهتا يف
اإلقليم ،ومنها سورية.
لكن ،من الصعب أن تذهب األمور بعيداً يف «التباعد» بني إيران وروسيا ،أو «التقارب»
املرجح َّأل يكون كبرياً ،وذلك بسبب
بني إيران وأمريكا .وحىت إذا ما حدث ذلك «التباعد» ،فمن َّ
إكراهات كثرية ،منها حاجة كل طرف لآلخر ،يف سورية وغريها ،وخاصة َّ
أن روسيا تكاد متثِّل
«الوسيط شبه احلصري» –حىت اآلن -يف عالقات وتفاعالت إيران مع الغرب ،وهي «املوازن»
 .8عقيل سعيد حمفوض ،روسيا وإيران يف سورية :البحث عن «نقطة توازن» بني عوامل التجاذب والتنافر( ،بغداد :مركز البيان
للدراسات والتخطيط 24 ،تشرين األول/أكتوبر .)2021
https://www.bayancenter.org/2021/10/7640/
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للضغوط األمريكية والغربية على إيران يف جملس األمن وغريه.
هشاً وقلقاً وأقل قابلية
وإذا ما حدث «تقارب» بني إيران وأمريكا ،فمن َّ
املرجح أن يكون ّ
لالستمرار ،وذلك بسبب إكراهات كثرية ،منها عدم الثقة ،وجتذر اخلالف بينهما ،فضالً عن دور
إسرائيل يف توجيه أو ترجيح اجتاهات السياسة األمريكية هبذا اخلصوص ،فضالً عن التأثري احملتمل
لالعرتاضات أو التحفظّات من قبل عدد من الدول العربية مثل السعودية ومصر وغريمها.
أن سورية مرشحة لوضعية أفضل يف كلتا احللتني ،أيَّ :
هذا يعين َّ
إن «التباعد النسيب» بني
ِ
روسيا وإيران يساعدها يف حتقيق مكاسب أو فرض نوعية لدى كل طرف ،ممَّا ال يوفّره الطرف
اآلخر ،وخصوصاً َّ
أن الطرفني قد خيتلفان يف أمور كثرية ،لكنَّهما ما يزاالن متفقني على دعم النظام
السياسي والدولة يف سورية واحلاجة الستمرارمها.
كما ميثِّل «التقارب النسيب» بني إيران وأمريكا ،فرصةً لسورية ،بوصفه ختفيفاً للضغوط على
سورية فيما خيص عالقتها إبيران ،وميكن األخرية من ختصيص مزيد من املوارد اليت تتطلبها األوضاع
يف سورية ،وخصوصاً أتمني أو متويل االحتياجات امللحة من موارد الطاقة وغريها ،واحلاجة لضخ
موارد يف قطاع العمل واإلنتاج واالستثمار ..إخل.
َّ
إن وجود روسيا يف سورية مهم لرتكيا ،صحيح أنَّه ضبط إىل ح ٍّد ما رهاانهتا فيها ،إال أنَّه
حقَّق هلا مكاسب ومصاحل كبريةِّ ،
ويعزز اعتماديتها لدى أمريكا والغرب يف املنطقة ،ولو َّ
أن تركيا مل
تغادر موقعها أو حتالفها مع الغرب ،كما َّ
أن مدارك التهديد العميقة لدى تركيا إزاء الغرب ،وخاصة
اهتمامه بـ»كيانية كردية» يف سورية ،يدفع تركيا للمحافظة على خطوط تفاهم وتعاون قوية مع
روسيا ،وهذا ميثِّل –يف ٍ
جانب منه -فرصة لسورية.
حتتاج إسرائيل لوجود روسيا يف سورية ،وتريد وجوداً روسياً قوايً ابلقدر الذي يضبط «متوضع»
إيران فيها ،وحيافظ على «دولة احلد األدىن» من القوة يف سورية ،بقدر ال ميثِّل مصدر هتديد من
أي نوع إلسرائيل.
ِ
ومن َثَّ َّ
تشجع أمريكا على مراجعة تفامهاهتا مع روسيا يف سورية ،وال على
فإن إسرائيل لن ّ
تفجري املوقف ،أو إعادة إنتاج املواجهات العسكرية فيها ،إذ ميكن لرتاجع روسيا يف سورية أن ميثِّل
فرصة لـ»متوضع» إيراين أكرب فيها ،وقد يدفع ذلك ملواجهة مباشرة أو تفجري غري مرغوب أو غري
قابل للضبط للصراع يف سورية.
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رابعاً -اإلشارات والتنبيهات
كان شعور روسيا ابالستهداف والتطويق يف احمليط احليوي القريب أحد مصادر سلوكها يفالتدخل املباشر يف هناية أيلول/سبتمرب ،2015
سورية ،بدءاً من الدعم السياسي والعسكري ،إىل ُّ
إىل تعزيز وجودها اإلسرتاتيجي على ساحل شرق املتوسط.
أدرك الغرب -مع بداية احلربَّ -أن السبل املتبعة لـ»احتواء» روسيا مل تكن مناسبة ،إذ َّإنا
وضعتها –ومعها العامل -على حافة حرب كربى؛ كما أظهرت ردة فعل الغرب لروسيا َّ
أن العمل
العسكري مل يكن السبيل الوحيد أو األفضل ،أو َّ
أن السياسة مل تستنفذ.
هذا يعين َّأن املطلوب ليس فقط سحب التجربة بني روسيا وأمريكا يف سورية إىل أوكرانيا،
َّ
املهمة شاقة ،ذلك َّ
وإنا احملافظة عليها يف سورية نفسها ،ولو َّ
أن الرهاانت حادة ،ومدارك
أن َّ
التهديد عالية ،وبصورة غري مسبوقة.
لعل االحتمال األكثر ترجيحاً هو دخول الطرفني يف سياسات «احتواء» و»احتواء
و َِّ
ِ
ويدمر
متبادل» يف عدد من مناطق االحتكاك بينهما ،ومنها سورية .وهذا إن مل ّ
يفجر األوضاع ّ
التفامهات ويعيد إنتاج احلرب ،فإنَّه ِّ
يؤزم مسارات احلل/التسوية ،وجيعل املشهد أكثر غموضاً
واستغالقاً.
 َّإن حقيقة املوقف أو ميزان الرتجيح بني روسيا وأمريكا يف سورية ،ليس سورية نفسها،
أو ليس سورية فحسبَّ ،
وإنا «إسرائيل»! بوصف َّ
أن أمن األخرية هو أولوية لدى كل منهما يف
احلدث السوري ،وكان وما يزال العامل «الغائب احلاضر» أو «احلاضر احلاضر» يف ذلك.
ميثِّل التقارب بني سورية والعراق وعدد من الدول العربية األخرى ،مثل اإلمارات،واحلوار اإلسرتاتيجي بني إيران والسعودية ،بتيسري من قبل العراق« ،مدخالً موازانً» للتخفيف من
املنعكسات السلبية ومدارك التهديد املالزمة لألزمة االوكرانية على املنطقة .وهذا يتطلب مواصلة
اجلهود يف مسار احلوار متعدد املستوايت أو متعدد األبعاد واألطراف يف اإلقليم.
مثَّة حاجة لـ»احتواء» أي سياسات استقطاب حادة حمتملة يف اإلقليم بتأثري األزمة األوكرانية،ِ
الص َدام بني روسيا والغرب يف أوكرانيا؛ و َّأل تكون سورية أو العراق على سبيل املثال ساحة احتدام
و ّ
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أو مواجهة موازية بني الفواعل املتصارعة على املستوى الدويل ،بسبب األزمة األوكرانية.
تتحسب ملدراك التهديد الناجتة لدى روسيا إزاء إيران بسبب
 من املناسب إليران أن َّتباين خيارات أو تقديرات الطرفني من العودة األمريكية لالتفاق النووي مع إيران ،وذلك لسبب ِ
ني
رئيس ِ
ني :األول ،هو ميكن لعودة أمريكا لالتفاق أن تكون مدفوعةً –يف جوانب منها -برغبة أمريكا
يف حماصرة روسيا ،واملباعدة بينها وبني إيران يف سورية ،واآلخر ،هو قد ال تكون العودة لالتفاق
مستقرة ،وروسيا مهمة إليران على املدى البعيد.
من املناسب لروسيا أن تقوم مبراجعة للموقف بينها وبني إسرائيل إزاء وجود إيران يفسورية ،وتعزيز التفاهم وتوسيعه مع إيران بكيفية جتعل الدور الروسي «موازانً موضوعياً» ملختلف
األطراف وضابطاً -ما أمكن -ملختلف الرهاانت ،مبا حي ِّقق سياسات ومصاحل ذات دميومة أو قابلة
لالستقرار ،ولو َّ
أن املهمة شاقة.
ميكن للعراق ،حبكم عالقاته اجليدة مع أمريكا وروسيا وإيران وسورية ،أن يساعد يفجراء األزمة يف أوكرانيا،
الرتاسل وختفيف أي منعكسات غري حمسوبة أو غري مرغوبة بني األطرافَّ ،
وخصوصاً يف مناطق االحتكاك املباشرة يف خط الفرات ،ومنطقة اجلزيرة السورية ،ومناطق احلدود
بني سورية والعراق.
من املناسب أن يقوم العراق ابقرتاح توسيع «اإلطار التنسيقي» الذي جيمعه ابألردن ومصرواإلمارات ،والذي اجتمع يف العقبة (األردن 25 ،آذار/مارس  ،)2022ليشمل سورية ،للبحث
يف «خطة استجابة» عربية وإقليمية للتحدايت القائمة واحملتملة ،ومنها أتثريات األزمة األوكرانية.
خامتة
تُ ِّ
عول دمشق على انتصار روسي يف جبهة أوكرانيا ،بقدر حاجتها النتصارها هي نفسها
يف جبهات احلرب املختلفة يف سورية .وبع ِّد البدائل حمدودة للغايةَّ ،
فإن مدارك التهديد-الفرصة
تدفع دمشق واإلقليم
تطورات وانزالقات غري مرغوبة قد جتعل سورية واملنطقة ساحة
ألي ُّ
ُّ
للتحسب ِّ
مواجهة جانبية ،أو موازية ،أو ساحة مساومة ،أو تعويض بني األطراف الدولية املنازعة ارتباطاً
ابألزمة األوكرانية.
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وهذا يقتضي من خمتلف األطراف يف اإلقليم ،سورية والعراق وإيران واإلمارات ومصر واألدن
وغريها ،القيام مبز ٍ
يد من االتصاالت واملداوالت ،لتخري السبل واالستجاابت املمكنة لـ «احتواء
التهديد» أو «اغتنام الفرص» احملتملة الناجتة عن األزمة يف أوكرانيا.
وإذا ما متكنت سورية من استعادة نفسها ،جمتمعاً ودولة ،واستعادة دور «املوازن املوضوعي»
بني فواعل إقليمية ودولية ،منها روسيا وأمريكا ،وإيران وتركيا وعدد من الدول العربية ،فسوف
يكون ذلك مبنزلة «رافعة» لسياساهتا وتفاعالهتا يف الداخل واخلارج ،بقدر أقل من املدارك النمطية
واالصطفافات احلادة ،إذ ميثِّل ذلك الدور «حاجة للجميع».
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