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 .3أوجه االلتقاء واالختالف بني روسيا وإيران يف سورية
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مقدمة
عرفت يومئذ بـ «ثورات الربيع العريب».
مت أكرث من بلد عريب ،و ُ
تأثرت سورية مبوجة االحتجاجات الواسعة التي ع ّ
جا لعوامل معقدة ومرتاكمة ،كان
واندلعت أحداث الثورة السورية يف آذار /مارس  2011يف هذا السياق ،نتا ً
من أبرزها الظروف االستثنائية التي أُخضع لها الشعب السوري خالل سنني طوال تحت وطأة حالة الطوارئ
التي أعلنها النظام السوري منذ انقالب  8آذار /مارس  ،1963واستغلّها يف اخرتاق املجتمع عىل نحو غري
مسبوق ،وفرض عملية أمننة شاملة ورقابة داخلية مشدّدة عىل قطاعات الحياة االقتصادية  -االجتامعية
وأنشطتها كلها .وبدأت يف آذار /مارس  2011حركات احتجاجية مدنية سلمية عدة ،انطلقت رشاراتها األوىل
التعسفية التي مارسها جهاز األمن
من املحافظات الجنوبية ،ويف مدينة درعا تحديدًا ،ردًّا عىل املامرسات
ّ
السيايس تجاه مجموعة أطفال ات ُّهموا بتدوين عبارات عدائية عىل بعض جدران املدينة تتعلق بالرئيس بشار
ما بعد يوم معظم املحافظات ،فجاء رد
األسد .ورسعان ما انترشت االحتجاجات يف أرجاء سورية ،لتشمل يو ً
األجهزة األمنية السورية من خالل حملة اعتقاالت واسعة واستخدامٍ مكثف للعنف املفرط وإطالق الرصاص
وصول إىل التصفيات
ً
الحي ضد املتظاهرين املدنيني السلميني ،وتسليط ما عرف بـ «الشبّيحة» عليهم،
عا عن النفس ،وكان معظمه
الجسدية يف العديد من الحاالت ،ما دفع بعض املحتجني إىل حمل السالح دفا ً
عالة التي ت ُستخدم يف حامية املزارع من طراز «بومبكشن»
يف البداية من نوع بنادق الصيد الدفاعية الف ّ
 Pump Actionوخالفها.
ٌ
ح ممنهجة وشاملة ،نتج
استغلت هذه التطورات
أطراف عدة ،ال ترغب يف استمرار النظام ،يف عملية تسلي ٍ
ول الثورة إىل رصاع دموي وحرب بالوكالة ملصلحة أطراف دوليني
منها تطور األحداث بشكل دراماتييك ،وتح ُّ
ما أم فصائل
وإقليميني ،قدّموا الدعم السيايس والعسكري إىل األطراف املتصارعة ،سواء أكانت نظا ً
فضل عن ظهور ميليشيات
ً
معارضة ،سع ًيا منها لضامن حصة يف «الغنيمة» الجيوسياسية السورية املرتقبة،
غري نظامية وتنظيامت إسالموية عابرة للحدود ،دخلت ميدان الرصاع بقوة وصار لها وجود راسخ يف سورية ،ما
أدّى إىل تعقيد الوضع األمني .فقد استولت جبهة النرصة ،الفرع السوري لتنظيم القاعدة ،عىل العديد من
فضل عن فصائل أخرى اقترص انتشارها عىل
ً
املناطق وانترشت من الجنوب إىل الشامل عىل مستوى قطري؛
مستوى محيل .ثم برز تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» وفرض سيطرته ،بعد سقوط
ول املشهد من كونه
املوصل يف العراق ،عىل محافظتَي الرقة ودير الزور ،مع محاولة التمدد نحو حلب .فتح ّ
بداية رصاع بني حكومة سلطوية وحركات شعبية مناهضة لها ،إىل ساحة تنافس دولية عىل النفوذ واملصالح
يف الرشق األوسط ،ت ُخاض فيها الحرب بالوكالة عرب قوى محلية.

أدت ديناميات األزمة السورية إىل نشوء تعاون عسكري سيايس مميز بني روسيا وإيران ،وعىل الرغم
من االختالفات والتباينات والتعارضات التاريخية واملعارصة بينهام ،فإنها مل تقف عائقًا ج ّديًا أمام تحقيق
أهدافهام املشرتكة عىل األرايض السورية ،املتمثلة يف إبقاء األسد عىل رأس السلطة ،وإنقاذ مؤسسات
ٍ
أراض عرب التدخل العسكري املبارش ،وإحراز أعىل نفوذ يف سورية.
الدولة يف ما بقي لها من
ول الدعم اإليراين للنظام باملال ونُظم االتصاالت واملشورة العسكرية والتسهيالت التجارية ،إىل تدخل
تح ّ
عسكري مبارش يف عام  .2014وراوحت التقديرات حول عدد القوات اإليرانية املقاتلة بالفعل يف سورية
بني  2000و 2500مقاتل إيراين ،بينام قُدّر العدد اإلجاميل للقوات اإليرانية وامليليشيات الشيعية األجنبية
واملحلية السورية بنحو  80ألف رجل ،ما يعني أن عدد القوات اإليرانية النظامية كان محدودًا بالنسبة إىل
العدد امليليشياوي العام الذي نظّمته .1لكن هذا التدخل مل يكن كافيًا ملنع املعارضة املسلحة من محارصة
1 Nader Uskowi, “The Evolving Iranian Strategy in Syria: A Looming Conflict with Israel,” Issue Brief, Atlantic Council (September 2018), p. 2, accessed on
19/9/2021, at: https://rb.gy/uqiu3f
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النظام من الجهات كلها ،وتع ّرضه ومؤسساته لخطر االنهيار يف عام  2015وبروز احتامل تغلغل املعارضة
داخل العاصمة دمشق نفسها ،ليطلب األسد رسم ًيا من روسيا مساندته عسكريًا ،بعد مساندته سياس ًيا يف
حائل دون تنفيذ
ً
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،إىل جانب الصني ،باستخدام حق النقض (الفيتو) والوقوف
خصوصا مع قبوله إخضاع منشآته
الواليات املتحدة رضبات عسكرية جراء استخدام النظام األسلحة الكياموية،
ً
ملراقبة منظمة حظر األسلحة الكياموية  .2OPCWوجاء طلب النظام هذا بعد اندالع األزمة األوكرانية يف عام
 2014وانبعاث شبح حرب باردة جديدة بني روسيا والغرب ،وتنامي رغبة روسيا يف الضغط عىل الغرب لرفع
العقوبات االقتصادية التي فرضها عليها نتيجة تلك األزمة ،وإرغامه عىل التسليم بضم شبه جزيرة القرم
االسرتاتيجية بالنسبة إىل األمن القومي الرويس ،وهي املنطقة التي تربط قاعدة األسطول الرويس يف
وصول إىل طرطوس عىل
ً
سيفاستوبول يف البحر األسود بالبحر املتوسط عرب مضيقي البوسفور والدردنيل،
الساحل السوري .وهكذا ،أصبحت روسيا ،من خالل تدخّلها يف سورية ،الع ًبا ال بد للغرب من أن يعرتف بدوره
ومصالحه .3فتمكّنت بفضل قوتها العسكرية ،ال سيام السالح الجوي ،من جعل الكفة ترجح ملصلحة النظام
مرة أخرى وتقليص قدرات قوات املعارضة املسلحة عىل تهديد النظام ،بل إرغامها عىل الرتاجع يف مدن
ومساحات واسعة سبق أن استولت عليها.
يركز هذا البحث عىل دراسة آثار األزمة السورية يف العالقات اإليرانية  -الروسية .فعىل الرغم من اتفاق
خصوصا
الطرفني (إيران وروسيا) عىل رضورة الحفاظ عىل النظام ومؤسساته وإضعاف النفوذ الغريب،
ً
األمرييك ،عىل األرايض السورية ويف املنطقة بشكل عام ،ومدى انعكاس ذلك عىل التدخل العسكري
حا ،إضافة إىل كونهام
املبارش لكليهام ،فإن التعارض بينهام يف الرؤى والطموحات واالسرتاتيجيات بدا واض ً
ليسا يف النهاية حليفني اسرتاتيجيني ،وأنهام اختلفا يف مسألة تحديد مستقبل سورية؛ إذ تفضل روسيا
التعامل مع حكومة علامنية ،مؤسساتها موحدة ومستقرة ذات رشعية كاملة ،أما إيران فرتى أن خلق تشكيالت
سورية عقائدية أو شبه عقائدية ميليشياوية موالية لها مبارشةً ،عىل غرار حزب الله يف لبنان وحركة أنصار
الله الحوثية يف اليمن ،ميثّل فرص ً
متها ،وتستكمل ما يراه
ة لتعزز نفوذها يف سورية ،ويف املنطقة بر ّ
ول العالقات
البعض «هاللها الشيعي» .من هنا ،يسعى هذا البحث ملناقشة املشكالت التي اعرتضت تح ّ
اإليرانية  -الروسية إىل تحالف بينهام يف أثناء مرحلة التدخل العسكري املبارش يف سورية ،مسرتشدًا
بافرتاضات املقاربة الواقعية الكالسيكية الجديدة  Neoclassical Realismاملعنية بتفسري السياسات الخارجية
للدول يف فرتة زمنية محددة ،والتي سنوضح عربها :إىل أي مدى تتقارب النظرتان اإليرانية والروسية يف
املكانة الدولية والقوة والسياسة الخارجية بشكل عام ،ويف سورية بشكل خاص؟ وأين تلتقي مصالحهام؟
وفيم تكمن اختالفاتهام؟ وما السيناريوهات املمكنة ملستقبل العالقات بينهام؟
يعمل هذا البحث عىل عرض العالقات اإليرانية – الروسية بشكل عام خالل فرتات زمنية مختلفة ،حيث يهتم
املحور األول بعرض العالقات التاريخية بني إيران وروسيا املمتدة من فرتة الحكم الصفوي يف أوائل القرن
السادس عرش إىل حني قيام الثورة اإلسالمية يف إيران ( )1979وانعكاساتها عىل العالقة بروسيا وبالغرب.
يف حني يركز املحور الثاين عىل عرض التقارب الذي نشأ بينهام بعد انهيار االتحاد السوفيايت وآثاره .أما
يذهب نادر أسكوي إىل أن عدد قوات الحرس الثوري اإليراين قارب  2000رجل ،لكن تشري التقارير اإلرسائيلية املبنية عىل معلومات استخبارية إىل أن عدد مقاتيل الحرس
الثوري اإليراين يف سورية بلغ نحو  2500مقاتل ،وأنه جرى تقليص عددهم مع الوقت لتخفيف حدة االنتقادات الداخلية يف إيران عىل التدخل املبارش يف سورية ،ومن
ثم فإن الوجود اإليراين الحقيقي يف سورية يجري عرب ميليشيات أجنبية شيعية مثل (حزب الله الذي بلغ عدد مقاتليه نحو  8000مقاتل ،أي ما يعادل  40يف املئة
من مجمل القوى الناشطة لديه ،ولواء أبو الفضل عباس ،ولواء زينبيون ،ولواء فاطميون) ،وعرب ميليشيات محلية سورية مثل (قوات الجعفرية ،وقوات الرضا ،وقوات
:الغالبون ،ولواء املختار الثقفي) ،وأنفقت إيران سنويًا عىل تكلفة متويل هذه امليليشيات نحو  100مليون دوالر سنويًا ،للمزيد ينظر
“Iranian Forces Deployed in Syria,” Israel Defence Forces, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/hwmb3c
2 Anna Borshchevskaya, “Russia in Middle East: Motives, Consequences, Prospects,” Washington Institute for Near East Studies, 26/2/2016, accessed on
19/9/2021, at: https://rb.gy/rjcymx
3 Robin Emmott & Phil Stewart, “Syria and Ukraine: Two Fronts in Russia Was for Influence,” Reuters, 1/10/2015, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/
byyfhg
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املحور الثالث فيتناول التقارب اإليراين  -الرويس خالل األزمة السورية ،عرب عرض نوعية العالقة التاريخية
التي جمعت كل منهام بسورية ونظام األسد ،وبحث االسرتاتيجيات والسياسات التي ات ّبعتها إيران وروسيا
خالل األزمة السورية ،وكيف تالقت يف بعض النقاط وتعارضت يف بعضها اآلخر ،إضافة إىل بحث مدى إمكان
نشوء نوع من التحالف بني الطرفني يف املستقبل.

أول :العالقات اإليرانية – الروسية :توطئة تاريخية
ً
ثقيل من عالقات متوترة مشحونة
ً
مثال ممي ًزا لدولتني حملتا إرث ًا تاريخ ًيا
ً
تربز العالقات اإليرانية  -الروسية الحالية
بالعداء وانعدام الثقة ،نتيجة جملة عوامل ومتغريات جيوسياسية دولية وإقليمية وسياسية ،جعلت إمكان
نشوء عالقات تحالف اسرتاتيجية أم ًرا صع ًبا؛ إذ تعود جذور العالقات بني الطرفني إىل فرتات تاريخية بعيدة ،لكنها
شهدت تطو ًرا نوعيًا خالل القرن السادس عرش ،زمن الشاه الصفوي عباس األول ( )1629-1571والقيرص الرويس
فيودور األول ( ،)1598-1584حيث بدأت بعالقات تجارية ،وتطورت إىل عالقات دبلوماسية يف عام 1589؛ فقد
اتفقت وجهات نظر روسية  -صفوية مشرتكة عىل إضعاف النفوذ العثامين .لكن ،تأزمت هذه العالقات يف
عهد نادر شاه ( )1747-1688والقيرص بطرس األكرب ()1725-1682؛ نتيجة التصادم يف مرشوع التوسع اإلقليمي
لكل منهام ،4واتخذ الرصاع منحى جديدًا ،أفىض إىل اندالع حرب إيرانية  -روسية ( ،)1813-1804هزمت فيها إيران
وفرضت روسيا خاللها سيطرتها عىل مناطق إيرانية شاملية ،يف املدة  ،1828 - 1813وفق معاهديت كلستان
وتركمنجاي.5
تنافسا أنكلو–روس ًيا ،أدى إىل اقتسامها وفق اتفاق عام 1907
يف أواخر القرن التاسع عرش ،شهدت إيران
ً
األنكلو-رويس ،ما أدى إىل إضعافها حتى بعد توقيعها اتفاق الصداقة مع االتحاد السوفيايت يف عام
 ،61921ليبقى الوضع قامئًا حتى نهاية الحرب العاملية الثانية ( )1945-1939وصعود الواليات املتحدة األمريكية
قوة عظمى ،عملت عىل إنهاء هذا التنافس عىل مناطق النفوذ يف إيران الغنية بالنفط ،والحلول مكانه،
عرب إنشاء عالقة تحالف اسرتاتيجية مع إيران يف سياق الحرب الباردة ،كان من بينها وضع أساس برنامج إيران
النووي يف إطار مرشوع «الذرة من أجل السالم» ومنحها ما يلزم من وقود لتخصيب اليورانيوم (،)1957
والسامح لها برشاء أسلحة أمريكية متطورة ،يف مقابل حامية املصالح األمنية األمريكية يف منطقة الخليج
ما .7ثم انتهى هذا الفصل من التحالف عندما أطاحت الثورة اإلسالمية
ً
خصوصا ،ويف الرشق األوسط عمو ً
( )1979الشاه محمد رضا بهلوي ( ،)1979-1926وعجزت الواليات املتحدة عن فعل يشء يج ّنبه هذا املصري،
خصوصا،
م معا ٍد لها يف طهران ،يرى فيها «الشيطان األكرب» ،ويهدّد مصالحها يف منطقة الخليج
ً
وقام نظا ٌ
ما.
ويف املرشق العريب عمو ً
ول يف التاريخ اإليراين الحديث؛ فقد أدّت إيران ،منذ أزمة الرهائن األمريكيني
شكلت الثورة اإلسالمية نقطة تح ّ
8
يف طهران ( )1979حتى أزمة برنامجها النووي  ،دو ًرا محوريًا يف تنامي مخاوف الغربيني بشأن مصالحهم
4 Nawak Kashish Al Zubaidi, “Russian – Iranian Relations in the Safavid and Qajar Era: A Historical Study,” International Journal of Innovation, Creativity
and Change, vol. 18, no. 10 (2019), accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/pspzak
5 Elaheh Koolaee, Hamed Mousavi & Afifeh Abedi, “Fluctuations in Iran-Russia Relations During the Past Four Decades,” Iran and the Caucasus (2020), p.
216, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/ok69tk
6 Mehrunnisa Ali, “Iran's Relations with the US And USSR,” Pakistan Horizon, vol. 26, no. 3 (Third Quarter 1973), p. 45, accessed on 19/9/2021, at: Https://
Rb.Gy/Hvslns
7 Council of Foreign Relations, U.S. Relations with Iran 1953-2021: Onetime allies, the United States and Iran have seen Tensions Escalate Repeatedly in the
Four Decades since the Islamic Revolution, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/knxu24
8 Julia Masterson, “Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran,” Fact Sheets & Briefs, Arms Control Association, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/
ijjbqz
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ن األخرية صنفتها من بني الدول الداعمة
يف املنطقة ،وبرزت بوصفها مصد َر قلق للواليات املتحدة ،إىل درجة أ ّ
اإلرهاب بعد تفجريات بريوت يف عام  ،1983ضد القوات األمريكية والفرنسية (مقر املارينز والقوات الفرنسية)،
دولة مارقة  ،Rogue Stateثم صنفها الرئيس األمرييك جورج بوش االبن يف خطابه يف كانون الثاين /يناير
 2002يف عداد دول محور الرش.
ود الرئيس ملشرتيات األسلحة
عىل الرغم من أن عالقة إيران باالتحاد السوفيايت مل تكن جيدة ،باعتباره املز ّ
العراقية خالل الحرب العراقية  -اإليرانية ( ،)1988-1980فإنها وقّعت معه اتفاقًا ثنائ ًيا يف عام  ،1989يقيض
بتزويدها باألسلحة السوفياتية الحديثة .لكن جاء هذا االتفاق خالل السنوات األخرية من عمر االتحاد السوفيايت،
ل ُيعلن سقوطُه بعدئذ يف عام  1991بداي ً
ة جديدة للعالقات اإليرانية – الروسية ولتقارب وجهات النظر بينهام
من الناحية اإلقليمية والدولية واألمنية ،ومل تحصل إيران عىل هذه األسلحة.

ثانيًا :التقارب اإليراين  -الرويس بعد انهيار االتحاد السوفيايت
و ًرا ملحوظًا
شهدت العالقات اإليرانية  -الروسية منذ أواخر القرن العرشين ،بعد انهيار االتحاد السوفيايت ،تط ّ
عىل الصعد األمنية العسكرية واألمنية الدفاعية واالقتصادية؛ إذ نشأت يف فرتة حكم الرئيس الرويس األسبق
بوريس يلتسن  )1999-Boris Yeltsin (1991أشكال تعاون أمنية متعددة ،كان من بينها نجاح روسيا وإيران يف
إيقاف الحرب األهلية الطاجيكية التي اندلعت يف املدة  ،91997-1992عمل خاللها كال الطرفني عىل االلتزام
خصوصا من الجانب اإليراين
بالخطوط الحمراء ليتجاوزا أزمة الثقة بينهام وليحافظا عىل جودة العالقة بينهام،
ً
الذي بدا مش ّككًا آنذاك يف مدى التزام روسيا بعالقاتها معه وخشيته عىل حدوده الشاملية من التعرض
للتمدد الرويس مرة أخرى ،يف حني أكد يلتسن خالل بداية عهده أن شؤون املصالح الرشقية توازي يف
األهمية عند روسيا املصالح الغربية ،ليصف بالده بـ «نرس برأسني» .وبرز متسك موسكو آنذاك بتطوير عالقاتها
بإيران ،حيث عملت عىل إمتام صفقتها القامئة عىل تسليم ثالث غواصات إليران وبناء مفاعل بوشهر وتزويد
طهران باملاء الثقيل الالزم ملفاعالتها النووية ،ومشاركتها التقانة النووية من خالل إرسال نحو  200عامل
فضل عن إرصارها املتكرر عىل عدم
ً
رويس نووي إىل إيران ،مع نيّتها تدريب علامء إيرانيني يف عام ،1995
جة الح ّد من انتشار األسلحة النووية ،نظ ًرا إىل عدم
االمتثال للمطالب والضغوط الغربية إليقاف الصفقة بح ّ
التزام الواليات املتحدة بذلك .10فبدا رفض روسيا هذه الضغوط محاولة استقالل عن الهيمنة الغربية ،لكن
الضغوط الغربية متكّنت من إفشال الصفقة يف نهاية األمر ،وأحبطت معها صفقة بيع أسلحة روسية إليران
يف عام  .1998صحيح أن قيمتها كانت قليلة ،ال تتعدى ثالثة ماليني دوالر ،ما قد شجع روسيا ،رمبا ،عىل إلغائها
تفاديًا إلغضاب الغرب ،إلّ أنها أوصدت إمكان إجراء صفقات أخرى مببالغ أعىل.11
لكن عقيدة روسيا الجديدة التي ظهرت مع صعود فالدميري بوتني  Vladimir Putinإىل الحكم ،أول مرة (-2000
 ،)2008والتي تتلخّص يف تقوية روسيا وإعادة بنائها قوة مهيمنة إقليمية ودولية فاعلة يف إطار املنافسة
ولها إىل قوة إقليمية كربى ،وتركيزها عىل الربط بني قوة النظام الرويس يف الداخل وقوة
مع الغرب ،وتح ّ
12
فاعليته يف الخارج  ،أدّت دو ًرا أساس ًيا يف إصالح الرضر الناشئ يف العالقات اإليرانية  -الروسية خالل فرتة
9 Bulent Aliriza, Jon B. Alterman & Andrew C. Kuchins, “The Turkey, Russia, Iran Nexus: Driving Forces and Strategies,” Center for Strategic & International
Studies (March 2013), p. 14, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/j1xp2p
10 Adam Tarock, “Iran and Russia in ‘strategic alliance’,” Third world Quartely, vol. 18, no. 2 (1997), p. 211- 219, accessed on 19/9/2021, at:
https://rb.gy/mdvzjm
11 Nikolay Kozhanov, “Understanding the Revitalization of Russian-Iranian Relations,” Carnegie Moscow Center (May 2015), p. 5, accessed on 19/9/2021, at:
https://rb.gy/sd3zhw
12 Brian D. Taylor, The Code of Putinism (New York: Oxford University Press, 2018), p. 5.
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يلتسن؛ إذ أكدت روسيا مرة أخرى استقاللها خارجيًا ورغبتها يف إقامة عالقات تعاون وطيدة مع دول املنطقة
مبا فيها إيران ضمن إطار رؤية روسيا االسرتاتيجية .13فأخذ التعاون بينهام أشكالً عديدة ،كان من بينها إعالن
َ
اتفاق دفاع جوي مشرتك ،بلغت قيمته آنذاك أكرث من  700مليون دوالر ،وإعالن روسيا
الطرفني عن أنهام وقّعا
14
فضل
ً
عن رغبتها يف بيع أنظمة صواريخ  S-300إليران ضمن إطار اتفاق للتعاون الدفاعي املشرتك بينهام ،
عن أنهام أبرما يف عام  2005اتفاقًا بشأن مرشوع إيران النووي ،ينص عىل أن مت ّد روسيا إيران بالوقود
الالزم ملفاعلها بوشهر ،يف مقابل أن تعيد األخرية الوقود املستهلك إىل روسيا لضامن عدم استخراج
البلوتونيوم الالزم لتصنيع األسلحة النووية .15لكن هذا الوضع مل يستمر مع استالم الرئيس الرويس دميرتي
ميدفيدف  )2012-Dmitry Medvedev (2008الحكم ،حيث بدا ،كام وصفه الرئيس األمرييك باراك أوباما Barack
 ،)2017-Obama(2009يف مذكراته أرض امليعاد ( ،)2020يف ظاهره قريبًا من منط فتى أورويب يرغب يف
ري كبري يف السياسة ،بعكس رئيس
الحفاظ عىل عالقات جيدة مع الغرب والتق ّرب منه ،غري أنه مل يكن لديه تأث ٌ
وزرائه بوتني الذي كان قويًا وصاحب تأثري كبري يف سياسة البالد ،فقد بدا ميدفيدف يف تقييم أوباما له أقرب
إىل «مستشار إداري دويل أكرث من سيايس» .16وبرز امتثال ميدفيدف للضغوط الغربية بأن تراجع عن تنفيذ
صفقة األسلحة التي عقدها بوتني سابقًا حول تزويد إيران بأنظمة الصواريخ العابرة للقارات  S-300من طراز
 PMU-2يف عام  ،172010لتصبح عالقة روسيا بإيران متذبذبة مرة أخرى .مع ذلك ،نشأت خالل فرتة ميدفيدف
عالقات اقتصادية تجارية يف قطاع الطاقة الهيدروكربونية والغاز والنفط ،وغريها .18لكنها مل تكن قوية ،فلو
قارنّا العالقات االقتصادية التجارية بني روسيا وإيران بالعالقة بني روسيا وتركيا ،أو بالعالقة بني إيران وتركيا،
لوجدنا أن عالقة الطرفني الرويس واإليراين االقتصادية والتجارية برتكيا كانت أقوى وأعىل من عالقتيهام
االقتصادية والتجارية؛ بسبب صادرات الطاقة الروسية إىل تركيا ،فلقد كان بوتني بدوره أيضً ا مرتددًا يف تطوير
عالقة بالده بإيران ،بدليل أنه أخّر مرات عدة إنهاء بناء مفاعل بوشهر وتسليمه إىل اإليرانيني ،رمبا للحصول
عىل مكاسب اسرتاتيجية وسياسية أكرب من إيران.

13 Ibid., p. 9.
14 Alireza Samoudi & Amirhossein Norouzi Shahtouri, “Iran-Russia Military and Security Relations after the JCPOA,” Journal of Iran and Central Eurasia
Studies, vo. 1, no. 1 (Spring 2018), p. 82, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/8yt8wu
15 Masterson.
16 Barak Obama, A Promised Land (New York: Crown, 2020), pp. 342, 345, 460.
 17تعد أنظمة صواريخ  S-300من طراز  PMU-2جز ًءا من عائلة أنظمة  SAMالتي بدأ تصنيعها يف عام  1975يف روسيا ،وتتميز بقدرتها عىل رصد هجامت طائرات كروز
وصواريخها واستهدافها وإسقاطها ،ورصد الصواريخ البالستية القصرية واملتوسطة املدى التي ال تتجاوز رسعتها 4500م يف الثانية واستهدافها وإسقاطها.
وتعمل أيضً ا ضمن نظام دفاع جوي كبري ومتكامل  ،IADSومتتلك رادا ًرا قاد ًرا عىل تتبع  100هدف مبدى  300كلم وتعقبه واالشتباك مع  36منها وتوجيه  72صاروخًا
خصوصا أن األسلحة القادرة عىل ردع تلك األنظمة
يف آن واحد .تسعى إيران ،من خالل امتالكها هذه األنظمة ،لحامية منشآتها النووية من أي هجوم محتمل،
ً
محدودة وغري موجودة يف املنطقة وتحتاج إىل طائرات من نوع خاص ال متتلكه إال الواليات املتحدة وبعض من الدول األخرى القليلة ،ما يعني أن امتالك إيران هذه
ودعم اسرتاتيج ًيا ألنظمتها الجوية .للمزيد ينظر:
األنظمة يعطيها أفضلية دفاعية – اسرتاتيجية يف املنطقة ككل
ً
Ehsan Ostadrahimi, “S-300 PMU-2 Favorit,” Military Today, accessed on 19/9/2021, at:
https://rb.gy/kjocwe; Mohammad al-Sa’eed Idris, “Alliance of Necessity between Iran and Russia Dialectical Interaction between Opportunities and
Challenges,” Journal for Iranian Studies (June 2017), p. 41, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/4kxazx
18 Aliriza, Alterman & C. Kuchins, p. 17.
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شكل يبني حجم التبادل التجاري بني روسيا وإيران وروسيا وتركيا خالل عام 2011

املصدر:
”Bulent Aliriza, Jon B. Alterman & Andrew C. Kuchins, “The Turkey, Russia, Iran Nexus: Driving Forces and Strategies,
at: https://rb.gy/j1xp2p ,2021/9/Center for Strategic & International Studies (March 2013), p. 25, accessed on 19

كل من روسيا وتركيا ،وإيران وتركيا ،وإيران وروسيا ،خالل عام
يبي الشكل حجم التبادالت التجارية التي جمعت ً
ّ
 .2011ويتضح من خالله أيضً ا أن حجم التبادل التجاري بني إيران وروسيا كان أضعف من ذلك الذي كان لروسيا
مع تركيا؛ إذ بلغ إجاميل التبادل التجاري الرتيك  -الرويس حواىل  30.396مليون دوالر ،يف حني بلغ إجاميل
التبادل التجاري اإليراين  -الرتيك نحو  16.291مليون دوالر .أما حجم التبادل التجاري اإليراين  -الرويس فلم
يتجاوز  3.668ماليني دوالر ،بنسبة صادرات بلغت  3.321ماليني دوالر ،ونسبة واردات بلغت  347مليون دوالر.
وفة من أن تشملها العقوبات الغربية املفروضة عىل إيران.19
ونستنتج من ذلك أن الرشكات الروسية كانت متخ ّ
ساد مرحلة التقارب اإليراين – الرويس ،خالل املدة  ،2011 - 1991الحذر واليقظة؛ فعىل الرغم من اهتامم
روسيا مبوقع إيران الجيوسيايس الذي دفعها إىل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا منطقة بحر قزوين
والقوقاز وآسيا الوسطى معها بهدف إيجاد رؤية مشرتكة حول كيفية التوافق عليها ،ضمن ما ترشحه
مفاهيم الواقعية الكالسيكية الجديدة بشأن دور الوضع الجيوسيايس يف تحديد توزّع القوة والنسق
الدويل أو اإلقليمي يف منطقة محددة ،فإن الضغوط األمريكية متكّنت من عرقلة هذا التقارب واإلخالل
ريا أساسيًا يف تحديد
بتوازنه .مع ذلك ،برز صعود بوتني ،إىل حكم روسيا ( ،)2012يف فرتته الثالثة بوصفه متغ ً
نوعية العالقة بإيران من جديد؛ فبعد خداع اإلدارة األمريكية روسيا يف املسألة الليبية التي تسببت لها يف
19 Ibid., p. 17.
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خسارة ماليني الدوالرات 20جراء سقوط نظام مثّل أحد أبرز زبائن رشكات السالح الروسية وأحد حلفائها منذ فرتة
عب بوتني
االتحاد السوفيايت السابق ،انتهجت روسيا سياسة خارجية جديدة ،بدأت تتبلور منذ عام 2007؛ إذ ّ
يف كلمته أمام مؤمتر ميونيخ للسالم ،يف  10شباط /فرباير  ،2007عن استيائه من نظام القطبية الواحدة،
جا غري مقبول
ووصفه بـ «السيد الذي يدمر نفسه من الداخل» ،وأنه «ال صلة له بالدميقراطية [ ]...وأصبح منوذ ً
ومستحيل يف العامل اليوم» .21وكان من أبرز تجليات هذه السياسة الجديدة الحرب الروسية مع جورجيا يف
ً
العام التايل ،لتبدأ معها روسيا انتهاج سياسة خارجية تسعى من خاللها للتخلّص من الهيمنة الغربية عرب
محاولة إنشاء نظام دويل جديد يقوم عىل إقامة عالقات تعاون مع دول أخرى تشرتك مع روسيا يف الغايات
واألهداف ،فجاءت رغبة موسكو يف تقوية العالقة بإيران يف سياق تالقي نظرتهام بشأن إضعاف الهيمنة
الغربية وتفكيكها يف املنطقة .وأعلنت روسيا عىل املأل رغبتها يف تقوية العالقات بإيران يف املجاالت
كلها ،رشط أن توقّع األخرية االتفاق النووي الذي رفضته خالل فرتة ميدفيدف ،وتقبل أيضً ا بتطوير العالقات
االقتصادية ومناقشة الوضع القانوين ملنطقة بحر قزوين ،ولقي ذلك ترحيبًا إيرانيًا .22وك ّرست أزمة أوكرانيا
يف عام  - 2014حيث سيطرت خاللها روسيا عىل نقطة ارتكازها البحرية الوحيدة للوصول إىل البحر األبيض
املتوسط ،أي جزيرة القرم (آذار /مارس  - )2014هذه السياسة بوضوح؛ إذ عادت روسيا إىل الساحة الدولية
باعتبارها قوة إقليمية ودولية منافسة للواليات املتحدة والغرب .وبفضل هذه السياسة ،بدأت العالقات
اإليرانية  -الروسية تتطور عىل نحو جدّي.23
يف ضوء ذلك ،نشأت بني الطرفني عالقات أمنية وسياسية مشرتكة ات ّسمت بارتفاع وترية النقاشات
واالستشارات واللقاءات التشاورية واالستكشافية بني املسؤولني الروس واإليرانيني بشكل رسمي منذ عام
 ،2015واتفقا عىل توسيع نطاق تعاونهام عرب رفع حظر األسلحة والعقوبات املفروضة عىل إيران ،وكان من
ضمنها رفع الحظر عن تزويد إيران بأنظمة الصواريخ  ،S-300وأعربت إيران عن رغبتها يف اقتناء دبابات روسية
 ،T-90وإرسال خربائها العسكريني إىل موسكو ليتدربوا عىل املعدات الدفاعية الحديثة .وخالل ذلك أيضً ا وقّع
الطرفان اتفاق تعاون مشرتك ،يقوم عىل برامج تدريبات عسكرية مشرتكة وتبادل الخربات من أجل مكافحة
فضل عن إعالن روسيا يف مطلع
ً
اإلرهاب ،والسامح لقوات كل منهام البحرية باالستخدام املتبادل للمرافئ،24
عام  2021عن نيّتها إقامة تدريبات عسكرية بحرية مشرتكة مع إيران والصني يف املحيط الهندي ،بعد تجربة
سابقة من التدريبات يف كانون األول /ديسمرب .252019
ووقّع الطرفان اتفاقًا مشرتكًا يف عام  ،2013يقوم عىل تكثيف التبادل التجاري وتقوية العالقات
االقتصادية بينهام .وجاء هذا االتفاق بعد إعالن بوتني عن رغبته يف ذلك ،يف إطار ما ميكن أن تضيئه
مفاهيم الواقعية الكالسيكية التي تتمركز حول املصلحة ،26مع ذلك بقيت العالقة بينهام يف هذا النطاق
عا من  1.7مليار
ضعيفة ،بل شهد حجم التبادل التجاري بينهام ،خالل األزمة األوكرانية يف عام  ،2014تراج ً

 20مروان قبالن" ،موقع السياسة والعالقات الدولية يف الرصاع عىل سورية :تضارب املصالح وتقاطعها يف األزمة السورية" ،يف :آزاد أحمد عيل [وآخرون]،
خلفيات الثورة دراسات سورية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .279
21 President of Russia, “Speech and the Following Discussion of the Munich Conference on Security Policy,” 10/2/2007, accessed on 19/9/2021, at:
https://rb.gy/i924ib
22 Kozhanov, p. 9.
 23محمد الكوخي ،األزمة األوكرانية ورصاع الرشق والغرب جذور املسألة ومآالتها (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .12
24 Alireza Samoudi & Amirhossein Norouzi, “Iran-Russia Military and Security Relations after the JCPOA,” Journal of Iran and Central Euraisa Studies
(Spring 2018), pp. 83-84, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/4a1hp2
25 “Russia, China, and Iran to hold Joint Naval Drills in Indian Ocean soon – RIA,” Reuters, 8/2/2021, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/75npz6
26 Y.Y. Belobrov & S.V. Demidenko, “Modern Russian Iranian Relations: Challenges and Opportunities,” Working Paper, Russian International Affairs
Council (2014), p. 15, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/nrae5d
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دوالر إىل  1.4مليار دوالر يف عام  .272015ويعود هذا الرتاجع إىل أن الدولتني كانتا تعانيان صعوبات
فضل عن آثار
ً
اقتصادية؛ فقد أدّى تدخل إيران العسكري يف األزمة السورية دو ًرا يف استنزافها اقتصاديًا،
العقوبات الغربية املفروضة عليها طوال عقود طويلة .أما روسيا فهي تعاين ،أيضً ا ،تداعيات العقوبات
الغربية عىل اقتصادها ،يف أثر سياساتها تجاه األزمة األوكرانية؛ فالدولتان تعانيان مشكالت اقتصادية
سببها الغرب .ويف سياق ذلك تأيت رغبتهام يف إنشاء تعاون مشرتك يف إضعاف الهيمنة الغربية يف
املنطقة ،جاء ضمن الرؤية الجيوسياسية اإلقليمية لروسيا البوتينية يف إنشاء «اتحاد أورايس» ،يقوم
عىل خلق اتحاد خارجي مشرتك بينها وبني مجموعة دول يجمعها الوضع القائم بالصعوبات والضغوط
ما ،والواليات
املفروضة نفسها ،يف سبيل محاولة إقامة نظام دويل جديد متحرر من الهيمنة الغربية عمو ً
خصوصا .28من ثم ،كان هناك درجة معيّنة من حضور الواقعية الكالسيكية الجديدة يف السياسة
املتحدة
ً
الروسية تجاه إيران .لكن ميكننا أن نرى أن وضوح العنارص التي تركز عىل املوقع الجيوسيايس وعىل دور
بنية البيئة الدولية يف رسم السياسات الخارجية للدول ،كان أشد حضو ًرا من عنارص الواقعية الكالسيكية
الجديدة األخرى.

ثالثًا :التقارب اإليراين  -الرويس خالل األزمة السورية
ول القتال فيها إىل حرب إقليمية بالوكالة ،إىل جعل الرصاع الذي كان
أدّت األزمة السورية منذ اندالعها ،وتح ّ
عا بني الدول حول سورية ،إىل رصاع بني الدول داخل سورية نفسها .وأث ّر ذلك
خالل مرحلة الحرب الباردة رصا ً
يف درجات االنخراط الرويس اإليراين املبارش فيها ونوعيته والرصاع حولها؛ ففي أثر فتور العالقات الروسية
جه السوري غربًا ،عادت أوارص العالقة لتتع ّزز مرة
 السورية بعد انهيار االتحاد السوفيايت ،مع تنامي التو ّتول كل من بوتني واألسد السلطة يف بلده .وشهدت هذه املرحلة يف أواسط
ّ
أخرى يف عام  ،2000عندما
ما يف العالقات
عام  ،2005أي بعد صدور قانون محاسبة سورية وتوتر العالقات الغربية – السورية ،تقد ً
العسكرية واألمنية وتصفية الديون السوفياتية السابقة عىل سورية .وكافأت روسيا سورية عىل موقفها
من األزمة الجورجية ( ،)2008بأن تدخّل بوتني شخص ًيا إبان زيارة األسد روسيا يف عام  ،2008بعد اندالع تلك
األزمة ،لتسوية الخالفات العالقة بني الطرفني الرويس والسوري حول تصفية الديون السوفياتية العسكرية
واملدنية السابقة .وكان قد ات ّفق عىل تسويتها يف عام  ،2004لكن ما حال دون تنفيذ هذا االتفاق هو خالف
واه بوتني شخصيًا
عالق ،حول مئة مليون دوالر .وبقي هذا الخالف عالقًا طوال املدة  ،2008 - 2004إىل أن س ّ
29
يف االجتامع مع األسد ،واعترب املبلغ العالق موضوع الخالف مكافأة من روسيا للشعب السوري  ،نظ ًرا إىل
موقف سورية املؤيد ملوسكو يف األزمة الجورجية التي كانت فيها موسكو معزولة إزاء غرب مستنفر
ول تطور هذا التقارب يف مرحلة األزمة األوكرانية ( )2014إىل تحالف يف مرحلة التدخل العسكري
ضدها .30وتح ّ
الرويس يف عام .2015

27 John W. Parker, “Russia-Iran: Strategic Partners or Competitors?” Working Paper, The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University (2016),
p. 4, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/wbnlfn
 28ملعرفة املزيد عن "االتحاد األورايس" من ناحية النشأة واألجندة ،ينظر:
Bobo Lo, “Greater Eurasia the Empror's New Clothers or Idea whose Time Has Come?” Russia. Nei. Reports. no. 27, IFRI (July 2019), pp. 13-15, accessed on
19/9/2021, at: https://rb.gy/dioe7s
 29عبد الله الدردري (رئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس اللجنة الفنية للديون الخارجية الذي ترأس الوفد الفني يف املفاوضات ،وحرض مع وفد الرئيس السوري
الجلسة التي عقدت مع الوفد الرويس برئاسة بوتني) ،مقابلة عرب الواتساب.2021/9/8 ،
 30كانت تسوية بوتني مسألة الديون البالغة نحو  13.36مليار دوالر مكافأة روسية سخيّة ،تجاوزت الحد الرسمي املعلن لتسوية الديون السوفياتية مع الدول
املدينة ،وهو  73يف املئة؛ إذ أعفيت سورية مبوجبها من نحو  92يف املئة من الديون السوفياتية السابقة املستحقة عليها ،مع تسديد  1.5مليار دوالر ،يسدد
منها مليار دوالر عىل أقساط نصف سنوية مدة عرش سنوات ،بينام يسدد الباقي باللرية السورية نقدًا ،أو ببضائع سورية .ينظر :املرجع نفسه.
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و ًرا الفتًا خالل هذه األزمة،
غري أن العالقات االقتصادية بينهام (إيران وروسيا) بقيت محدودة ،إىل أن شهدت تط ّ
ول
مع بروز التنافس اإلقليمي والدويل حول غاز رشق املتوسط ،وتركّزت عىل الغاز ومصادر الطاقة .وتح ّ
االهتامم ليتجاوز حدود السلع التجارية ،إىل حدود السلع االسرتاتيجية التي يتموضع الغاز فيها .أما بالنسبة
إىل إيران ،فقد مثلت سورية أهمية اسرتاتيجية منذ مساندتها لها خالل حربها مع العراق وتأسيس حزب الله
الذي ترافق مع قيام عالقات تحالف اسرتاتيجية إيرانية – سورية .فعىل امتداد فرتة حكم الرئيس السابق
حافظ األسد ( ،)2000-1970نشأ تعاون عسكري أمني واسرتاتيجي بينهام ،انعكس عىل عالقتهام االسرتاتيجية
مع حزب الله ،وسمح الحقًا بتسهيل وصول إمدادات السالح إليه ،مبا فيها الصواريخ ،ما أدّى إىل انسحاب
القوات اإلرسائيلية من جنوب لبنان يف أيار /مايو  .2000وتع ّززت العالقة بينهام يف عهد خلفه بشار األسد،
خصوصا بعد الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف متوز /يوليو  ،2006يف إطار االسرتاتيجية السورية لتوطيد ما
ً
دُعي مبحور املقاومة ،املمتد من إيران إىل سورية وحزب الله ومنظامت املقاومة الفلسطينية التي كانت
تلتقي مع االسرتاتيجية اإليرانية .ويف أثر اندالع األزمة السورية ( ،)2011حاولت إيران أن تقوم بدور سيايس
فرتة محدودة ،اتسم بعقد مؤمترات ولقاءات عدة يف طهران بني شخصيات سورية ،بعضها معارض .لكن،
رسعان ما انتهى هذا الدور املحدود مع تدخّلها األمني  -العسكري والتقني والقتايل املبارش يف سورية
فضل عن تجنيد ميليشيات عدة للقتال إىل جانب صفوف الجيش
ً
ضد املعارضة املسلحة وأطرها السياسية،
رشا أث ّر يف اتجاهات االسرتاتيجيتني الروسية
النظامي .ويف الحالتني شهدت سورية تدخ ًّل عسكريًا وأمنيًا مبا ً
واإليرانية وتقاربهام ليس يف سورية فحسب ،بل يف منطقة الرشق األوسط كلها أيضً ا ،فجعلت األزمة
السورية العالقات بينهام أكرث من براغامتية وأقل من اسرتاتيجية.

 .1االسرتاتيجية الروسية
جل اهتاممها عىل عودتها إىل
منذ صعود فالدميري بوتني إىل الحكم يف روسيا ،ص ّبت االسرتاتيجية الروسية ّ
الرشق األوسط .جاء ذلك بعد غزو الواليات املتحدة العراق ( )2003وإسقاط أنظمة حلفاء روسيا السابقني،
من صدام حسني يف العراق إىل نظام معمر القذايف يف ليبيا ( ،)2011عىل الرغم من أن األخري حاول
التحول إىل حليف للغرب ابتداء من عام  ،2003ووصف بوتني الحدثني بـ «املأساة» .31وعمل بوتني ،خاصة بعد
األزمة األوكرانية ،عىل نزع هيمنة الغرب عىل النظام الدويل .وبناء عليه ،عملت روسيا عىل تحويل توجهها
السابق من التعاون املشرتك مع الغرب يف بحث حلول ملشكالت الرشق األوسط ،إىل العمل منفردة من
خالل سعيها الكتساب املزيد من القوة والنفوذ والتأثري يف املنطقة والضغط عىل الغرب نفسه عرب إيجادها
موطئ قدم راسخة فيه ،وارتفعت وتائر ذلك بعد اندالع األزمة األوكرانية واستغاللها من الغرب .وعىل عىل
ح ّد تعبري بوتني ،عمل الغرب عىل «اعتالء قمة الفرس ودعم االنقالب من دون معرفة حقيقة ما يحدث»،32
لتأيت معه أهمية سورية الجيوسياسية واالسرتاتيجية يف تحقيق ذلك .فإذا كانت سيفاستوبول يف القرم
رأس األسطول البحري الرويس ،وكانت القرم نافذة روسيا الوحيدة للوصول إىل املتوسط ،فإن نهاية هذا
الخط عرب املتوسط هي يف طرطوس السورية .وقد التقط الرئيس األسد برسعة ذلك ،وأرسل إىل بوتني
رسالة بثّتها وكالة األنباء السورية (سانا) ،أعرب له فيها« ،باسمه وباسم الشعب العريب السوري ،عن تضامن
سورية مع جهود الرئيس بوتني إلعادة األمن واالستقرار إىل دولة أوكرانيا الصديقة يف وجه محاوالت االنقالب
عىل الرشعية والدميقراطية لصالح املتطرفني اإلرهابيني» .ورأى األسد أيضً ا أن بوتني يقوم بذلك من خالل
«قيادته السياسية الحكيمة والتزامه بالرشعية الدولية واألسس القانونية التي تضبط العالقات بني البلدان
31 Oliver Stone, “The Putin's Interviews,” Showtime (2017), p. 134.
32 Ibid.
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املحب للسالم والساعي إلقامة نظام
والشعوب» .وجدّد األسد دعم بالده «نهج الرئيس بوتني العقالين
ّ
وعب عن ثقته بـ «قدرة الرئيس بوتني الكبرية عىل اإلسهام
عاملي يدعم االستقرار ويحارب التطرف واإلرهاب».
ّ
بإعادة الرشعية والهدوء إىل أوكرانيا وبنجاح الشعب األوكراين يف إنهاء التطرف واإلرهاب يف ربوع بالده»،
منه ذلك من دعوة روسيا إىل خوض الحرب ضد الغرب يف سورية تحت عنوان «مكافحة اإلرهاب» يف
مبا يتض ّ
سورية ،33ووضع سورية يف مجال اسرتاتيجيته يف مواجهة الغرب.
خصوصا ،من خالل إقامة
إضافة إىل ذلك ،حاولت روسيا باستمرار استاملة حلفاء الغرب والواليات املتحدة
ً
عالقات تحالف قوية معهم ،ومن ثم بيعهم األسلحة الروسية ،كام حصل مع مرص ،وتعزيز العالقات مع
مقت يف مرحلة
إرسائيل ،التي بلغت ذروة تطورها يف عهد حكومة آريئيل شارون ( ،)2006-2001ثم تع ّ
هل عليها تلك املهمة
ّ
حكومة بنيامني نتنياهو نتيجة التدخل العسكري الرويس يف سورية.34
ولعل ما س ّ
يف تسويق أسلحتها هو نجاحها ،بعد تدخّلها العسكري املبارش يف عام  2015يف سورية ،يف اختبار
جودة هذه األسلحة وفاعليتها يف ميدان الحرب السورية ،وهو ما أكدته ترصيحات املسؤولني الروس ،إضافة
إىل املوضوع االسرتاتيجي املتعلق بحقول الغاز املكتشفة يف الحوض الرشقي للمتوسط وسعي أوروبا
للحصول عىل مصدر جديد للغاز الطبيعي يخفّف اعتامدها الكبري عىل روسيا.35
تشكل سورية مبوقعها أهمية جيوسرتاتيجية لروسيا ،فهي تقع عىل الساحل الرشقي للبحر األبيض
م اللتقاء شبكات الطاقة اإلقليمية ومشاريعها من مرص
املتوسط ،حيث ميكن أن تتحول إىل ممر محتمل ومه ّ
وإيران والخليج يف اتجاه تركيا وأوروبا ،وهو ما قام جزء منه فعليًا من خالل مرشوع خط الغاز العريب الذي
كان مقر ًرا أن يستمر مدّه إىل تركيا ،لكنه توقف مع اندالع األزمة السورية ،36إضافة إىل أهمية املواقع البحرية
السورية لروسيا ،مثل قاعدة طرطوس البحرية ،وحميميم الجوية البحرية ،واستثامر ميناء طرطوس الذي
سيتيح لها القدرة عىل وصل مينائها سيفاستوبول يف البحر األسود يف خط اسرتاتيجي بحري متصل مبيناء
طرطوس يف رشق البحر املتوسط ،ليتفق ذلك مع رغبة روسيا التاريخية يف الوصول إىل املياه الدافئة
أول ،ومتكّنها من تعزيز وجودها العسكري يف املنطقة وإضعاف سيطرة منظمة حلف شامل األطليس
ً
37
«الناتو» وتعزيز قدرات منافستها له يف الرشق األوسط ،ثان ًيا  .وما مل تتمكن روسيا من الحصول عليه يف
مرحلة معاهدة الصداقة بني االتحاد السوفيايت وسورية ،حيث مل تحصل عىل أكرث من تقديم ميناء طرطوس
ود بالوقود ،38حصلت عليه مع قاعدة جديدة يف حميميم خالل تدخّلها املبارش يف
خدمات فنية وصيانة وتز ّ
األزمة السورية .وبهذا املعنى حصلت روسيا عىل امتيازات اسرتاتيجية حقيقية ،كام حصلت يف عام 2021
" 33األسد يؤكد تضامن دمشق مع بوتني يف موقفه من األزمة األوكرانية" ،يورو نيوز ،2014/3/6 ،شوهد يف  ،2021/9/7يفhttps://rb.gy/apjf83 :
34 James Sladden et al., “Russian Strategy in the Middle East,” Rand Corporation (2017), p. 8, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/i0gejy
خصوصا األمريكية ،لكن العالقات بينهم شهدت توت ًرا
تعترب إرسائيل ومرص حليفًا قويًا للغرب والواليات املتحدة يف الرشق األوسط وزبونًا قدميًا لصناعاتهم العسكرية،
ً
نسبيًا خالل العقود األخرية نتيجة انقالب وزير الدفاع عبد الفتاح السييس عىل نظام دميقراطي حكم مرص طوال عام برئاسة محمد مريس ،األمر الذي دفع الجانب
األمرييك إىل التوقف عن إرسال مساعداته العسكرية إليها ،وكانت تقدر بنحو  1.3مليار دوالر ،لتلجأ مرص بعدها إىل املعونات الخليجية ورشاء السالح الرويس .يف حني
تسبب دخول الواليات املتحدة يف االتفاق النووي اإليراين يف استياء إرسائيل ،العتبارها إياه تهديدًا ألمنها القومي ،وما أثار مخاوفها بشأن مدى التزام الواليات
املتحدة بالعالقات االسرتاتيجية معها ،لتبدأ معه إرسائيل يف البحث عن بديل يف حال تحققت تلك املخاوف ،فطبعت العالقات مع مجموعة من الدول العربية (اإلمارات
العربية والبحرين والسودان واملغرب) ،إضافة إىل عالقتها الجيدة بروسيا .فتربز الخطوة الروسية يف التجاوب مع إرسائيل ومرص يف إطار رؤيتها لعودتها إىل الرشق
األوسط وإضعاف حجم النفوذ األمرييك يف هذه املنطقة ،ومن ثم فإنه يتصل بالتنافس مع الواليات املتحدة حول املنطقة ،للمزيد ينظر:
Shana Marshall, “The Egyptian Armed Forces and the Remaking of an Economic Empire,” Carnegie Middle East Center (April 2015), pp. 11-13, accessed on
19/9/2021, at: https://rb.gy/kdxst5; Jonathan H. Ferziger & Gawdat Bahgat, “Israel's Growing Ties with The Gulf Arab States,” Atlantic Council (July 2020),
accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/yjb3qj
35 Pasquale DE MICCO, “The Prospect of Eastern Mediterranean Gas Production: An Alternative Energy Supplier for the EU?” European Parliament (April
2014), p. 18, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/no2tyr
 36مروان قبالن" ،اكتشافات الغاز الطبيعي رشق املتوسط استرشاف الفرص والتحديات" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب الثالث (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص  ،101شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://bit.ly/3CqB2R8 :
37 Tanvi Chauhan, “Why Are Warm-Water Ports Important to Russian Security? The Cases of Sevastopol and Tartus Compared,” Journal of European,
Middle Eastern & African Affairs, vol. 2 (Spring 2020), p. 10, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/mdtmpz
38 Seth G. Jones, “Russian Goals and Strategy in Moscow's War in Syria,” Center for Strategic & International Studies (May 2020), p. 9, accessed on
2/10/2020, at: https://rb.gy/onbhhs
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عىل اعرتاف رسمي سوري باستقالل كل من إقليمي أبخازيا  Abkhaziaوأوسيتيا الجنوبية South Ossetia
الجورجيتني بوصفهام دولتني مستقلتني ،سيطرت عليهام قوات موالية لروسيا وبدعم مبارش منها بعد الحرب
الجورجية (آب /أغسطس  .)2008وقد أثار هذا االعرتاف غضب جورجيا ،وردّت بأنها ستقطع عالقاتها الدبلوماسية
مع سورية .وقال نائب وزير خارجية جورجيا ،ديفيد دوندوا إن «الخطوة التي اتّخذتها سورية تدعم العدوان
العسكري الرويس عىل جورجيا ،واحتاللها غري القانوين ألبخازيا ومنطقة تسخينفايل ( Tskhinvaliأوسيتيا
الجنوبية) ،والتطهري العرقي الذي يحدث منذ سنوات».39

 .2االسرتاتيجية اإليرانية
ترتكز االسرتاتيجية اإليرانية عىل ما يدعى «الهالل الشيعي» 40الذي يعمل عىل تحويل إيران إىل قوة
إقليمية جيوسياسية كربى يف الرشق األوسط ،عرب تشكيل حزام من الدول املتصلة فيام بينها ،جغراف ًيا
وصول إىل البحر املتوسط وجنوب شبه الجزيرة العربية ،وعرب استخدام روابطها مع الطوائف
ً
وسياسيًا،
الشيعية املختلفة يف تلك البلدان ،عىل الرغم من التباينات املذهبية بينها ،لكن يجمع بينها الفضاء الشيعي
(العلويون يف سورية والشيعة اإلمامية يف كل من العراق ولبنان ،والحوثيون الزيديون يف اليمن) لخدمة
مصالحها االسرتاتيجية يف بناء ذلك الحزام األمني االسرتاتيجي املتصل ،إضافة إىل إحكام قبضتها عىل
املضائق االسرتاتيجية املتمثلة يف مضيق هرمز الذي يصل بني الخليج العريب وبحر العرب ،ومضيق باب
املندب الذي يصل بني البحر األحمر وخليج عدن.
وصول إىل املتوسط ،إضافة إىل اليمن
ً
يتضمن «الهالل الشيعي» فكرة وصل إيران بالعراق وسورية ولبنان،
املطلّة عىل مضيق باب املندب يف الجنوب ،مستغلة البعد املذهبي يف توسعها القومي ،لكنها تغلّف
ذلك بالرصاع ضد إرسائيل والواليات املتحدة ،مستثمرة العداء العام الواسع تجاههام يف املنطقة .وعرب
هذه االسرتاتيجية ،تصبح إيران دولة قومية إقليمية مهيمنة عىل تلك البلدان ،وتكون قادرة عىل تقديم
الدعم املبارش إىل رأس حربتها يف اسرتاتيجيتها يف رشق املتوسط ،وهو حزب الله يف لبنان ،وتوسيع
نفوذها نحو الحدود الفلسطينية املحتلة ،41لتكون بذلك طرفًا يف الرصاع العريب – اإلرسائييل ،قاد ًرا عىل
تقديم دعم مبارش إىل حركة حامس واملنظامت الجهادية يف الداخل الفلسطيني .وتستند السياسة اإليرانية
يف املنطقة مبا فيها سورية ،إىل ثالثة أركان أساسية ،هي :رؤيتها لحاجاتها األمنية كدولة ،ورؤية النظام
وطموحاته ،والتنافس اإلقليمي .ومتثل سورية يف هذه االسرتاتيجية أهمية جيوسرتاتيجية كربى إليران،
متكّنها من استكامل متطلّبات هاللها االسرتاتيجي الشيعي ،وتعزيز اتصالها املبارش بحزب الله ،إضافة إىل
التملّص من العقوبات األوروبية املفروضة عىل نفطها عرب استخدام املواقع السورية وموانئها.42

 .3أوجه االلتقاء واالختالف بني روسيا وإيران يف سورية
من الناحية االسرتاتيجية ،تقاطعت كلتا الرؤيتني الروسية واإليرانية يف مواجهة الغرب وحلفائه ،ال سيام
الواليات املتحدة ،بينام شكلت محاولة كل منهام بسط نفوذها يف الرشق األوسط عرب إنشاء عالقات تحالف
" 39سوريا تعرتف رسم ًيا بإقليمني منفصلني عن جورجيا تدعمهام روسيا" ،يب يب يس عريب ،2018/5/29 ،شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/wfdgd7 :
 40للمزيد عن الهالل الشيعي ،ينظر:
Moshe Ma'oz, “The ‘SHI'I CRESCENT’: Myth and Reality,” The Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution (November 2007), accessed on
19/9/2021, at: https://rb.gy/kos2jo
41

عيل حسني باكري" ،األبعاد الجيوسرتاتيجية للسياستني اإليرانية والرتكية حيال سورية" يف :عيل [وآخرون] ،ص .511 - 510

42

قبالن" ،موقع السياسة والعالقات الدولية يف الرصاع عىل سوريا" ،يف :املرجع نفسه ،ص .291
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مع دول املنطقة أرضية للتنافس والتعاون يف آن واحد ،وهذا التقاطع هو ما تحقق يف سورية التي امتلكت
مهم لكلتيهام.
عا جيوسياس ًيا واسرتاتيج ًيا
مكانًا مركزيًا يف كلتا الرؤيتني االسرتاتيجيتني ،نتيجة امتالكها موق ً
ً
لكن ،برزت نقاط االختالف يف االسرتاتيجيتني عند تعريف كل منهام إرسائيل؛ إذ ترى روسيا أن توثيق عالقتها
وا اسرتاتيج ًيا لها ،ما مثّل جز ًءا من أوجه التضارب
بإرسائيل مهم لها يف املنطقة ،يف حني تجد إيران فيها عد ًّ
بينهام يف سورية وتسبب يف نشوب خ ٍ
الف بينهام أكرث من مرة.
جرى عقد اجتامع بني بوتني ونتنياهو يف موسكو ( ،)2015تحدث فيه األخري عن مخاوف إرسائيل من أن تستغل
إيران وجودها يف سورية وتهدد أمن إرسائيل القومي عرب تزويد حزب الله بالسالح والعتاد ،وأنها قد تستخدم
وجودها العسكري يف جنوب الجوالن يف إنشاء جبهة عسكرية ضد إرسائيل .43وبعد هذا االجتامع ،انترشت
األنباء حول وجود تفاهامت أمنية عسكرية إرسائيلية – روسية ،قامت عىل «إيجاد آلية» مشرتكة تقوم عىل
تنسيق الرضبات العسكرية الجوية بني قواتهام «ملنع نشوء سوء تفاهم بني وحدات جيش الدفاع اإلرسائييل
والقوات الروسية».44
يف سياق ذلك ،أشارت دراسة نرشها املعهد الدويل للدراسات اإليرانية إىل أن التنسيق العسكري
أي احتكاك محتمل
اإلرسائييل  -الرويس قام عىل إنشاء خط اتصال مبارش بني الطرفني يساعدهام يف تج ّنب ّ
بينهام يف سورية .45فشمل ذلك التنسيق الهجامت الجوية والصاروخية اإلرسائيلية املتكررة عىل مواقع
امليليشيات اإليرانية يف سورية ،تحديدًا املواقع القريبة من الجوالن يف جنوب سورية ،يف حني مل تصب
أي منها مواقع روسية يف سورية ،وتجاهلتها روسيا وضغطت الحقًا عىل امليليشيات اإليرانية ملغادرة تلك
املناطق ،46ما يؤكد التزام روسيا بعالقتها بإرسائيل عرب تجاهل تلك الرضبات ،وسعيها عرب ذلك لتبديد شكوك
خصوصا بعد ترصيح أحد املسؤولني يف
القادة اإلرسائيليني يف إمكان وجود دعم عسكري رويس لحزب الله،
ً
الحزب بوجود رؤية مشرتكة بينه وبني روسيا حول الوضع السوري ،وأنهام قد أصبحا قريبني من بعضهام،
ال سيام بعد انسحاب الغرب من األزمة السورية ،ما أثار الريبة لدى إرسائيل 47التي بقيت تشك يف عالقات
ول وحدات
روسيا بحزب الله .والحقيقة أنه كان هناك تنسيق عمليايت كبري بني روسيا وحزب الله ،متثل يف تح ّ
النخبة لدى حزب الله املسامة «قوات الرضوان» إىل قوة برية تعمل بالتنسيق الكامل مع الطريان الرويس،
كام استفاد الحزب بدوره من التدريبات والتكتيكات الروسية بشكل كبري.
يرى السفري الفرنيس السابق يف سورية ميشيل دوكلو  ،Michel Duclosأن بوتني وجد يف الهجامت
اإلرسائيلية فرصة تساعده يف «احتواء» الوجود اإليراين يف سورية .48لكن املوقف الرويس تجاه الرضبات
الجوية والصاروخية اإلرسائيلية املتكررة عىل سورية قد تغري نسبيًا الحقًا؛ ففي إثر اعرتاف القوات الجوية
السورية يف أيلول /سبتمرب  2018بأنها أسقطت عن طريق الخطأ طائرة روسية يف أثناء تصدّيها لغارات جوية
;43 Larry Hanauar, “Israel's Interest and Options in Syria,” Rand Corporation (2016), p. 4, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/fcd13k

ناقشت جلسات املنتدى القومي اإلرسائييل ( )The Institute of National Security Studies INSSالذي عقد يف أيار /مايو  ،2020الوجود اإليراين يف سورية .وأشارت
املناقشات إىل أنه عىل الرغم من الصعوبات الجدية التي تواجهها إيران ،فإنها ال تزال تسخّر مواردها لتعزيز جوانبها العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية
التي تشكل بدورها تهديدًا ألمن إرسائيل يف املنطقة .للمزيد ،ينظر:
Itai Brun & Amos Yaldin, “Updated Strategic Assessment for Israel for 2020 and Recommendation for the New Government,” INSS (May 2020), p. 5, accessed
on 19/9/2021, at: https://rb.gy/yxhcvj
44 Maria Tsvetkova, “Israel, Russia to Coordinate Military Action on Syria,” Reuters, 21/9/2015, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/mkutjv
 45أحمد بن ضيف الله القرين" ،آفاق التخادم االسرتاتيجي الرويس-اإليراين يف سوريا" ،املعهد الدويل للدراسات اإليرانية ،2020/6/18 ،ص  ،13شوهد يف
 ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/h0naww :
46 Hanauar, p. 4.
47 Sarah Lain & Igor Sutyagin, “The View from Moscow,” in: Aniseh Bassiri Tabrizi & Raffaello Pantucci (eds.), Understanding Iran's Role in the Syrian
Conflict (Washington: RUSI, 2016).
48 Michel Duclos, “Russia and Iran in Syria- a Random Partnership or Enduring Alliance?” An Interim Report, Atlantic Council Rafik Hariri Center for Middle
East (June 2019), p. 6, accessed on 30/11/2020, at: https://rb.gy/uwksik.

12

تاسارد | 23بمتبس /لوليأ

23 23

وعب ذلك االستياء الرويس من
إرسائيلية ،ألقت موسكو اللوم عىل إرسائيل ،فتوترت العالقة بينهام مؤقتًا.
ّ
إرسائيل عن نفسه عمل ًيا بإسقاط طائرة إف  16إرسائيلية يف سامء الجليل يف طريق عودتها من قصف داخل
سورية يف شباط /فرباير  .2018ومع تسلم نفتايل بينيت منصب رئيس الوزراء اإلرسائييل يف عام ،2021
حا ومعل ًنا يف
فإن استياء موسكو من الرضبات الجوية والصاروخية اإلرسائيلية املتكررة عىل سورية كان واض ً
متوز /يوليو 2021؛ إذ أكد بوتني أن بالده «ليست مرتبطة بأي تفاهم مسبق» مع الحكومة اإلرسائيلية ،مح ّذ ًرا
ستغي قواعد اللعبة ،بعد أن أعلنت عن أن املنظومات السورية الجوية التي اعرتضت
ن روسيا
إرسائيل من أ ّ
ّ
الرضبات الجوية هي منظومات روسية ،وأنها قد تكثف تدريباتها العسكرية لعنارص الدفاع الجوي السوري
من أجل الح ّد من الرضبات اإلرسائيلية عىل مواقع امليليشيات اإليرانية ،49ما يعني أن روسيا عرب تأديتها دور
ضابط األمن يف الرشق األوسط ،تسعى ملوازنة العالقة بني إيران وإرسائيل وضبطها ،وأنها أصبحت تنظر إىل
إيران كحليف يف سورية ،وترى أن سالمته أمر رضوري لها.
من الناحية األمنية والعسكرية ،ساهم تدخل إيران وروسيا العسكري يف سورية يف تقوية العالقات بينهام،
ويف نشوء تعاون عسكري وأمني وسيايس مميز ومتكامل يقوم عىل احتواء أي صدام محتمل بينهام،
ليشتمل عىل اقتسام األدوار العسكرية بينهام ،بأن تكفّلت إيران بالقتال الربي وتولّت روسيا القيام بالعمليات
الجوية؛ إذ يتميز نظام الدفاع اإليراين باعتامده يف املقام األول عىل استخدام الصواريخ طويلة املدى،
واستناده يف القوى القتالية إىل الحرس الثوري (فيلق القدس) ومجموع ميليشيات عراقية وأجنبية وحزب
الله ،وهو ما وجدت فيه روسيا نقاطًا إيجابية وسلبية ،حيث استفادت بشكل كبري من القوة الربية اإليرانية،
خصوصا أنها قد متيزت بقدرتها عىل الردع ،مرتافقة مع مهارتها يف القيام بهجوم معاكس عىل األطراف
ً
50
املهاجمة لها  ،لكن مع ذلك ،فإن روسيا اضطرت يف بعض األحيان إىل إرسال كتائب روسية برية مساندة
للجيش النظامي وامليليشيات املساعدة له ،نظ ًرا إىل ضعف التنسيق بني تلك امليليشيات ،51فاعتمدت عىل
الرشكات األمنية الروسية الخاصة يف القتال الربي الذي مكّنها من اختبار منوذج الحرب الهجينة بعد الحرب
الليبية ،52واعتمدت أيضً ا عىل جيشها النظامي وأسلحتها املتطورة واملنوعة.
قام توزيع األدوار وتكاملها عىل استخدامهام املتكرر القواعد العسكرية بغية تحقيق أهداف اسرتاتيجية
يف سورية ،كسامح إيران لروسيا باستخدام قواعدها الجوية عىل نحو متكرر (قاعدة همدان الجوية
 )Hamdan Airbaseلتنفيذ رضبات جوية وصاروخية طويلة املدى عىل مواقع املعارضة يف سورية ،53وهي
املرة األوىل منذ الحرب العاملية الثانية التي تسمح فيها إيران بتنفيذ رضبات عسكرية من أراضيها أو من
فضل عن تسليم روسيا إيران يف عام  ،2016حينام وصل الرصاع يف سورية إىل ذروته ،أنظمة
ً
قواعدها،
صواريخ  S-300التي كانت إيران قد طلبتها يف عام  ،2010لتؤكد إيران بعدها فاعلية تلك األنظمة القتالية
مق التعاون والروابط السياسية واألمنية بينهام خالل األزمة السورية،
والعملياتية .54ويشري ذلك بدوره إىل تع ّ
49 Henry Meyer & Gwen Ackerman, “Putin Flexes His Muscles in Syria in Test of Israeli's New Leader,” Bloomberg, 3/8/2021, accessed on 19/9/2021, at:
https://rb.gy/qxwyck; “Syrian air Defense Repels Israeli Missile Attack in Damascus Goverorate,” 25/7/2021, accessed on 6/8/2021, at: https://rb.gy/wkpvlg
50 Defence Intelligence Agency, Iran: Military Power (Washington: 2019), p. 22, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/fzgvr6
51 Lain & Sutyagin, p. 19.
52 Seth G. Johns et al., “Russia Corporate Soldiers The Global Expansion of Russia's Private Military Companies,” Central for Strategic International Studies
(July 2021), pp. 32-39, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/ygvmmi
 53وفقًا لترصيح أداله وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف يف  28آذار /مارس  ،2017فإنه بوسع روسيا استخدام قواعد إيران العسكرية يف سبيل تنفيذ
رضبات جوية عىل مواقع املعارضة السورية أو اإلرهابيني ،عىل حد وصفه.
“Russia ‘showed-off’ Over use of Iran airbase for Syria strikes,” BBC, 22/8/2016, accessed on 19/9/2021, at:
https://rb.gy/swoqbe; “Iran Says Russia can use its Military Bases 'on Case by Case Basis',” Reuters, 28/3/2017, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/
m2ny24
54 “Russian – Made S-300 air Defense Missile Systems Assume Combat Duty in Iran,” TASS, 5/7/2017, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/xcvipq; “Iran
Successfully Tests S-300 Missile System,” Tasnim News Agency, 4/3/2017, accessed on 3/8/2021, at: https://rb.gy/axa4po
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خصوصا أن الطرفني مجتمعان عىل فكرة دعم األسد وتقويته،
ويربز تهديده للمصالح الغربية يف املنطقة،
ً
الذي رفع بدوره وترية العنف والرصاع املسلح يف سورية ،من استعادة الجيش النظامي مبادرته السرتداد
أكرب قدر من األرايض التي خرسها .ونتج من ذلك تهميش املساعي الغربية واألممية بعد تعزيز قوة الجيش
النظامي يف حل األزمة ،ومراوحة التسويات السياسية األممية يف أمكنتها من دون حدوث أي تقدم .وكان
حدة حول السياسة الغربية يف الرشق
هذا التهميش أحد مظاهر اشرتاك كل من إيران وروسيا يف رؤية مو َّ
األوسط ،ورغبتهام يف إنشاء نظام دويل جديد متعدد األقطاب ،تؤديان فيه دو ًرا محوريًا ،وهو ما أشار إليه
املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،آية الله عيل خامنئي ،يف أن «التعاون الوثيق» سيمكّن روسيا
وإيران من «إحباط خطة الواليات املتحدة طويلة األمد ناحية جميع الدول وناحيتهام» ،55وتأكيد روسيا يف أكرث
من محفل أن إيران «حليف ورشيك» لها وإدانتها االتهامات الغربية بكونها «خط ًرا» يهدّد أمن املنطقة.56
مع ذلك ،فإن تعقيدات العالقة اإليرانية  -الروسية برزت يف سياقات عدة ،كان من بينها اختالف رؤيتهام لشكل
الجيش السوري ونظامه األمني؛ إذ سعت إيران منذ بداية األزمة لخلق مراكز نفوذ وتأثري لها يف األجهزة
األمنية والعسكرية واالقتصادية السورية ،بأن عملت بداي ً
ة عىل تزويد النظام بتقنيات املراقبة وتقنيات ضبط
الحشود الالزمة الحتواء الحركات االحتجاجية ،وقدمت إليه قروضً ا مبليارات الدوالرات وخطوط ائتامن سخية
وتربعات بالنفط ،إضافة إىل مساهمتها يف تقديم املشورة والنصح الالزم إىل األجهزة األمنية وإقامتها
تدريبات عسكرية للجيش النظامي السوري وبعض قواته امليليشياوية املساندة ،ليتكيّف مع حرب املدن
والحرب عىل اإلرهاب ،وأنشأت مجموعة ميليشيات محلية تابعة للجيش ،مثل قوات الدفاع الوطني التي أُسست
يف عام  ،2012والتي قُدّر عدد أفرادها بـ  40ألف مقاتل ،ضمت فيها الفئات املذهبية السورية كلها ،وأسست
إىل جانب ذلك مجموعة ميليشيات شيعية علوية محلية قريبة من منط حزب الله وامليليشيات العراقية من
ناحية التشكيل وكيفية تعامل إيران معها .وقاتلت هذه امليليشيات العلوية التي تلقّت تدريبات عقائدية يف
املعسكرات اإليرانية إىل جانب الجيش النظامي ،وتحديدًا الفرقة الرابعة ،ووصفتها ،رسم ًيا ،األجهزة اإلعالمية
السورية بالقوات الرديفة أو املساعدة .57وتعارض ذلك عىل نحو واضح مع رغبة روسيا يف إصالح الجيش
السوري وإعادته وحدة متكاملة يف إطار تقوية الحكومة السورية ومؤسساتها األمنية؛ إذ تنظر روسيا إىل
الجيوش باعتبارها الكيان األسايس الضامن لسالمة الدولة ككل واستقرارها .ونظ ًرا إىل أن الجيش السوري
بشكل عام كان متهالكًا وعاج ًزا عن القيام بدور فعال يف تحقيق األمن واالستقرار يف سورية ،فإن تقسيمه
ميليشيات ،سيساهم ،كام يرى ألكيس كلوبينكوف يف إضعافه وتشتيته بشكل أكرب ،وسينعكس ذلك سلبيًا
عا لدولة موحدة
حدًا تاب ً
عىل محاوالت روسيا إصالح الجيش وإعادة تأهيله وتدريبه باعتباره جيشً ا نظام ًيا مو َّ
فضل عن أن وجود هذه امليليشيات يشكّل خط ًرا عىل سيادة الدولة ،ألنها منت بشكل واضح من
ً
ومستقلة.
ناحية الحجم والعدد والنفوذ ،ومنت معها رغبتها يف االستقالل عن الجيش السوري ومنافسته ،األمر الذي
حل هذه
سيؤثر سلبيًا يف مصلحة روسيا املستقبلية ونفوذها يف سورية .58ولتتج ّنب روسيا ذلك ،عملت عىل ّ
مها إىل الجيش النظامي مرة أخرى؛ فبعد تدخّلها يف سورية عسكريًا يف عام 2015
امليليشيات وإعادة ض ّ
دعمت الفرقتني الخامسة والخامسة والعرشين يف الجيش السوري ،باعتبارهام أداة نفوذ رئيسة لها عىل
األرض ،يف مقابل املعارضة السورية من جهة ،وامليليشيات اإليرانية من جهة ثانية؛ ما دفع إيران إىل اخرتاق

55 Ellie Geranmayeh & Kadri Liik, “The New Power Couple: Russia and Iran in The Middle East,” Policy Brief, European Council on Foreign Relations
(September 2016), p. 2, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/8tfbqr
56 Nicole Grajewski, “Friends or Frenemies? How Russia and Iran Compete and Cooperate,” Foreign Policy Research Institute (March 2020), p. 15, accessed
on 19/9/2021, at: https://rb.gy/fkpzwq
57 Thomas Juneau, “Iran's Costly Intervention in Syria A pyrrhic Victory,” Mediterranean Politics, vol. 25, no. 1 (2020), p. 31.
58 Alexey Khlebnikov, “Russia and Syrian Military Reform: Challenges and Opportunities,” Carnegie Middle East Center, 26/3/2020, accessed on 19/9/2021,
at: https://rb.gy/uqfrde
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الجيش السوري وضم ميليشياتها املحلية الشيعية إليه لتكسبهم بذلك صيغة رشعية وقانونية تحميهم
من الغارات اإلرسائيلية واألمريكية املحتملة .59ويرى بعض املحللني أن روسيا مل تتمكن من إعادة هيكلة
حا فيه .60لكن ،تشري سنوات األزمة
الجيش السوري والتأثري فيه بشكل كبري ،عىل عكس إيران التي بدا أثرها واض ً
إىل أنه عىل الرغم من التنسيقات التي قامت بني كل من إيران وروسيا والجيش السوري واألجهزة األمنية
السورية ذات الصلة ،وما أنتجته من عالقات ،فإن القبضة الحقيقية للجيش واألجهزة هي يف يد األسد .وبيّنت
األحداث التي طرأت عىل املؤسستني العسكرية واألمنية السورية ،سواء يف احتواء ظاهرة االنشقاقات ،أو
االحتواء الرسيع النفجار خلية األزمة الشهري ،أو يف رصف كبار املسؤولني األمنيني من وظائفهم وإحالتهم
وة هذه القبضة.
إىل التقاعد من دون أن يصدر عن أي منهم إشارة احتجاج ،ق ّ
مل يقف االختالف بينهام عند تحديد شكل الجيش وهيكليته يف سورية ،بل انعكس أيضً ا يف تحديد كل منهام
املستقبل السوري؛ فقبل حلول االنتخابات الرئاسية السورية يف عام  ،2021طغت الرؤية األيديولوجية
عبت عن رغبتها يف استمرار حكم األسد
واملذهبية الشيعية إليران عىل تحديد تص ّ
ورها لهذا املستقبل ،بأن ّ
ونظامه يف سورية ،الذي اعتربته أم ًرا رضوريًا يحمي وجودها الجيوسيايس يف املنطقة ضمن سياق
مرشوعها «الهالل الشيعي» ،املتمثل بوجود ميليشياتها الشيعية يف كل من العراق وسورية ولبنان ،حتى
وإن كانت االختالفات بني اإلمامية الشيعية والعلوية واضحة وعقائدية .أما روسيا فكان لها تصور مغاير؛ إذ
طغت عليها الرؤية الرباغامتية يف تحديد مستقبل سورية ودور النظام واألسد فيه ،انطالقًا من رغبتها يف
حدة مستقلة ،علامنية وذات سيادة تتساوى يف إطارها الطوائف السورية
التعامل مع دولة مؤسسات مو َّ
كلها ،61وعدم مامنعتها ات ّباع خريطة الطريق السياسية التي اتفقت عليها مع الواليات املتحدة يف 10
ليتخل عن العنف ويعود إىل طاولة املفاوضات ،واعتبار
ّ
أيلول /سبتمرب  ،2016القاضية بالضغط عىل األسد
االنتقال السيايس الحل الوحيد إلنهاء الحرب ،62الذي جاء بعد قرار مجلس األمن رقم  2254يف  18كانون األول/
ديسمرب  63 2015وتأكيد موسكو رضورة قيام ذلك برشوطها الخاصة ،مبا يضمن وجود نظام حاكم مستعد
وف إيراين من
للحكم ويحرتم مصالحها يف سورية .64فكان ذلك سببًا يف بروز توتر بينهام ،ترافق مع تخ ّ
ولها بشكل استباقي
ّ
إمكان
تخل روسيا عن األسد ،بعد أن بدأ األخري يستعيد قوته وهيمنته يف سورية ،وتح ّ
خصوصا أنها قد أعلنت عن رغبتها يف سحب قواتها
من العمل العسكري يف سورية إىل العمل السيايس،
ً
العسكرية من سورية يف آذار /مارس  ،2016وقامت بإطْالع الجانب اإليراين عىل رشوط ذلك االنسحاب الذي
مل يحدث ،وكان إشارة من روسيا إىل األسد فحسب ،بأن وجودها الحايل يف سورية ظريف وليس دامئًا ،يف
محاولة منها للضغط عليه ،وإشارة إىل الغرب بأنها ليست متحكّمة يف مصري األسد وبقائه.65
عبت إيران
من أبرز تجلّيات املخاوف اإليرانية بشأن دورها يف سورية ،كان ما حدث خالل مفاوضات أستانة ،إذ ّ
يف البداية عن استيائها املتكرر من كون الواليات املتحدة طرفًا يف املفاوضات ،وجاء هذا املوقف يف
سياق خشيتها من قيام تنسيق ثاليث رويس – تريك – أمرييك وإبعادها من املحادثات ،66وكذلك غيابها
59 Navvar Saban, “Fact Box: Iranian Influence and Presence in Syria,” Atlantic Council, 5/11/2020, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/okanzm
60 Abdullah Al-Ghadawi, “Russia's Failed Efforts to Restructure Syrian Army,” MEI. 20, 20/7/2021, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/exjnu0
 61القرين ،ص .31
" 62أبرز نقاط االتفاق الرويس األمرييك بشأن سوريا" ،الجزيرة نت ،2016/9/10 ،شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/stn594 :
 63يناشد القرار بدء محادثات سالم بني األطراف املتنازعة وبحث سبل إقامة حكومة انتقالية وإجراء انتخابات نزيهة بإرشاف أممي يف سورية .لالطالع عىل تفاصيل
القرار ،ينظر:
United Nations, Security Council, “Resolution 2254 (2015),” Adopted by the Security Council at its 7588th meeting, on 18 December 2015, accessed on
19/9/2021, at: https://rb.gy/wjwfq8
64 Geranmayeh & Liik, p. 4.
65 Ibid., pp. 4 - 5.
 66محجوب الزويري" ،مسارات مختلفة ..آستانا وتأزيم العالقات الروسية – اإليرانية" ،الوطن ،2017/1/25 ،شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/80wutj :
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عن املحادثات التي جرت يف الدوحة بني تركيا وروسيا يف شباط /فرباير .67لكن ذلك مل يستمر؛ إذ عادت إيران
رئيسا يف املحادثات يف  8متوز /يوليو  ،2021وأشار مساعد وزير خارجيتها عيل أصغر خاجي إىل وجود
طرفًا
ً
«تعاون وثيق بني إيران وروسيا حول سورية» ،وأن «كل وجهات نظرنا وآرائنا مع روسيا بشأن سورية مشرتكة»،
حتى وإن اختلفت ،و»نحن الدول الثالث نعمل سويًا» ،68يف إشارة منه إىل أن غياب إيران السابق عن املحادثات
مستقبل .ومن ثم ،يربز اإلرصار
ً
ال يعني إبعادها ،وأنها ما زالت طرفًا فيها ،وتأكيده إمكان حدوث مشاورات ثنائية
حل أمثل للمسألة السورية.
اإليراين والرويس عىل تجاوز الخالفات بينهام وإبقاء التعاون قامئًا يف بحث ٍّ
عملت إيران عىل تعزيز وجودها العسكري يف سورية ،بأن أسست لنفسها مجموعة مراكز استخبارات وقواعد
منشأة يف األرايض السورية ،69متجاهلة أنها غري رشعية ومل تحظ بقبول رسمي من
عسكرية مستأجرة أو ُ
السلطات السورية حتى وإن تغاضت األخرية عن وجودها يف بعض األحيان .وأبدت إيران رغبتها ،مرات عدة ،يف
الحصول عىل قاعدة عسكرية بحرية يف سورية ،70لكن األسد يف إطار مناورته بني الحليفني ،فضّ ل منح روسيا
مراكز اسرتاتيجية يف سورية ،كمنحها قاعدة حميميم الجوية واستئجار قاعدة طرطوس البحرية ،واتفاقًا
ما ،مع استغالل روسيا ميناء طرطوس التجاري مدة خمس
يضمن بقاء  11سفينة روسية فيها مدة سبعني عا ً
وأربعني سنة وحرية الترصف يف حوضه ،71يف حني رفض منح إيران أي قاعدة عسكرية بحرية يف سورية.72
يتبني لنا أن األسد يف هذه النقطة فضّ ل العالقة االسرتاتيجية مع روسيا عىل إيران ،أو أنه يدرك االخرتاق
اإليراين للمناطق السورية واألجهزة األمنية عرب ميليشياتها واألثر السلبي الذي قد ينعكس عىل سيادة
سورية ومستقبل نظام حكمه .أضف إىل ذلك أن األسد يشعر بأن إيران يف حاجة إليه أكرث من حاجته إليها،
بسبب حرصها عىل بناء الحزام الشيعي املتصل ،ومن ثم ،فإن تحالفها معه مضمون ،بينام يريد أن يرسل
إل
تطمينات إىل روسيا ،يبدد فيها الشكوك الروسية السابقة يف سياسته ،واستياءها من أنه مل يلجأ إليها ّ
بعد أن س ّد الغرب أبوابه أمامه ،بأنه قد غدا حليفًا اسرتاتيج ًيا لها ،يحرتم مصالحها ويُق ّر بها.
يف إطار بروز تنافس اقتصادي بني روسيا وإيران حول اخرتاق االقتصاد السوري وإنشاء استثامرات لهام يف
السوق ،سواء يف قطاع الطاقة أو الزراعة والسياحة أو القطاع األمني ،ضمن رغبة كل منهام يف ترسيخ
وجوده يف سورية ،73ظهر تفضيل األسد روسيا عىل إيران ،حيث منح األوىل امتيازات عدة يف قطاع الطاقة،
منح إليران أولً يف عام
متمثلة يف سحبه امتياز استثامر مناجم الفوسفات يف خنيفيس الذي كان قد ُ
 ،742017ومنحه لرشكة  Stroytransgazالتي تعترب ثاين أكرب رشكة مقاوالت روسية ،75وجاء يف سياق منحه
خصوصا ،محاولة منه
ما ،ويف املياه السورية
ً
إياها حق استكشاف النفط والغاز واستثامره يف سورية عمو ً
إلغراء روسيا ورشكاتها بكون حقول الغاز املتوسط التي تخص سورية مل يتم استكشافها بعد ،وتحفيزها عىل
67

رامي الشاعر" ،تباين يف مواقف أستانا وأزمة املعارضة" ،روسيا اليوم ،2020/10/24 ،شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/jqcgb0 :

" 68خاجي :وجهتا النظر اإليرانية والروسية قد تختلفان والقرار للشعب السوري والحكومة" ،سبوتنيك عريب ،2021/7/8 ،شوهد يف  ،2021/9/19يف:
https://rb.gy/ie5wzl
69 Uskowi, p. 2.
70 Yoel Guzansky, “Iran's Growing Naval Ambitions Why It Wants Naval Bases in Syria and Yemen,” Foreign Affairs (January 2017), accessed on 19/9/2021,
at: https://rb.gy/11rp9u
" 71األسد يوافق عىل مرشوع روسيا االقتصادي ويعمق االرتهان ملوسكو" ،نافذة العرب ،2020/10/6 ،شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/hx18po :
72 Jay Mens, “Footing the Bill: Russian and Iranian Investment and American Withdrawal in Syria,” JEMEAA, vol. 1 (Winter 2019), p. 80, accessed on
19/9/2021, at: https://rb.gy/e6lzob
73 Sinan Hatahet, “Russia and Iran: Economic Influence in Syria,” Chatham House, The Royal Institute of International Affairs (March 2019), p. 10, accessed
on 19/9/2021, at: https://rb.gy/1uwf43
74 Mens, p. 83.
75 Igor A. Matveev, “Russian-Syrian Business Cooperation: Challenges and Prospects,” Geneva Center for Security Policy (December 2019), p. 4, accessed
on 19/9/2021, at: https://rb.gy/57bu6c
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قبول طلبه بالتدخل عسكريًا بعد أن كانت تلك الرشكات غري مهتمة بإقامة أي عالقات اقتصادية مع سورية،
مستغل (األسد) يف ذلك فرصة وجود مخزون غازي ونفطي كبري يف هذه املياه ،76أسوة باملناطق األخرى
ً
يف الحوض الرشقي للمتوسط .وهذا كله من نوع االمتيازات االقتصادية االسرتاتيجية األعىل من االمتيازات
التجارية الرصفة .وإذا ما صحت تقديرات وجود هذا املخزون ،فإنه سيكون يف إمكان سورية بعد نهاية الحرب،
غازي ،مستثمرة موقعها االسرتاتيجي يف خط الغاز العريب يف منطقة يعمل فيها العديد
أن تغدو ذات دور
ّ
من الدول عىل تنظيم التنافس اإلقليمي حول املكتشفات الغازية والنفطية الجديدة ،حتى وإن مل تصبح
وا يف منظمة دول غاز رشق املتوسط التي أُعلن عن تأسيسها يف القاهرة يف  22أيلول /سبتمرب 2020
عض ً
77
بني كل من مرص وإرسائيل واألردن والسلطة الفلسطينية وقربص واليونان وإيطاليا  .وتسمح االمتيازات التي
حصلت عليها روسيا يف هذا املجال للرشكات الروسية املستكشفة واملستثمرة بأن تغدو العبًا قويًا ومؤث ّ ًرا
مستقبل عىل الحصة األكرب
ً
يف هذه املنظمة ،ال سيام أن ترخيص األسد هذا ميكّن هذه الرشكات من الحصول
من أرباح الغاز والنفط يف سورية.78
بدل من إيران ،دفع الروس إىل إقامة عالقات تجارية واقتصادية جيدة مع
لعل ميل األسد الواضح إىل روسياً ،
رجال األعامل السوريني الذين لهم عالقة بالسلطة .79مع ذلك ،عمل األسد عىل إرضاء إيران بأن منحها يف

عام  2017امتياز بناء مصفاة لتكرير النفط يف حمص ،بالتعاون مع رشكة فنزويلية ،80تعويضً ا لها عن دعمها

النفطي املبارش للنظام .ومن هنا ،كان األسد يهدف من وراء ذلك إىل تحقيق غاية أمنية اسرتاتيجية محددة
الستمرار نظامه .وكان قد منح إيران امتياز االتصاالت الداخلية يف عام 812014؛ إذ استفاد األسد منها أمنيًا بغية

إحكام الرقابة عىل ما يجري يف سورية يف ظل ضعف شبكات الرقابة السورية املتعلقة باالتصاالت .واستفاد

منه أيضً ا يف سياق التعاون األمني االستخباري الذي نشأ بينه وبني روسيا وإيران والعراق يف مكافحة متدد
تنظيم داعش يف العراق وسورية.82

نشأ يف هذا اإلطار تنافس إيراين رويس حول مد النفوذ إىل املدن السورية الكربى ،نتج منه حدوث تصادم
بينهام يف أكرث من مكان ،مثل التصادم الذي حدث يف حلب ومطارها بني امليليشيات اإليرانية التابعة للحرس
الثوري وقوات الرشطة الروسية يف عام  ،2019لكن روسيا احتوته بأن سحبت قواتها الرشطية من حلب يف
محاولة منها لتفادي الصدام والتصعيد مع امليليشيات اإليرانية وميليشيات النظام.83
استغلت روسيا وإيران تردّي األوضاع االقتصادية واملعيشية يف سورية ،فاستقطبتا عددًا من الشباب
السوريني لينضموا إىل رشكات أمنية محلية حديثة العهد ،عملت كل منهام عىل إنشائها بشكل قانوين،84
 76قبالن" ،اكتشافات الغاز الطبيعي" ،ص .101
 77محمود عبده" ،منظمة "غاز املتوسط" تنطلق رسميًا من القاهرة" ،اندبندنت عربية ،2020/9/22 ،شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/mvw4nx :
 78فادي مغيزل ،املالبسات القانونية يف إنتاج الغاز اللبناين يف الغاز القاري اللبناين من النزاعات إىل وضع السياسات الجوانب القانونية والسياسية
واالقتصادية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .43
79 Duclos, p. 4.
80 Mens, p. 78.
81 Hatahet, p. 11.
82 Stephan Kalin, “Iraq Says Russia, Iran, Syria Cooperating on Security Issues in Baghdad,” Reuters, 27/9/2015, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/
f03aaj
83 Al-Ghadawi.
84 Mohammed Harden, “Russia, Iran Compete for Influence in Syria via Security Companies,” AL-Monitor, 4/2/2021, accessed on 19/9/2021, at:
https://rb.gy/u1d5wh.
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استنادًا إىل املرسوم الترشيعي رقم  ،55الصادر يف عام  2013الذي يسمح بـ «منح الرتخيص لرشكات خدمات
الحامية والحراسة الخاصة»85؛ إذ استفادت إيران من عالقاتها الجيدة بشعبة االستخبارات العسكرية السورية،
وبقائد الفرقة الرابعة ماهر األسد ،حيث عملت عىل إنشاء عدد من الرشكات األمنية للحراسة والحامية ،وظّفت
فيها مجموعة من الشباب السوريني ،مبن فيهم أفراد عائالت من قتلوا يف أثناء قتالهم إىل جانب الجيش
النظامي السوري ،وكذلك أعضاء امليليشيات السابقة التي حلّتها روسيا يف عام  ،862017مثل ميليشيات
ولت إىل رشكة أمنية خاصة ،وأصبحت تُعرف باسم رشكة العرين لخدمات الحامية .مع ذلك،
رسايا العرين التي تح ّ
فإن مركزية القرار السوري ،سواء يف الجيش أو يف األجهزة األمنية األخرى ،بقيت يف يد األسد .ومتكّنت
ص ّنفت أنها خلَف مليليشياتها،
إيران عرب ذلك من ضم امليليشيات املوالية لها التي حلّتها روسيا إىل رشكات ُ
ُصص بعض
ووجدت
دعم من شعبة االستخبارات العسكرية ،مثل رشكة العرين ورشكة الفجر للحامية ،بينام خ ّ
ً
هذه الرشكات للعمل إىل جانب الفرقة الرابعة ،مثل رشكة القلعة للخدمات األمنية ورشكة أليب لالستشارات
والحلول التقنية ورشكة املهام للحامية والحراسة الشخصية التي أوكلت إليها حامية املنظامت الدولية
والبنوك والسفارات والبعثات الدبلوماسية والوفود السياحية من الحجاج الشيعة ،ومتركزت كلها يف مواقع
اسرتاتيجية يف محافظتَي حلب ودمشق .ولقد حصلت الرشكات األمنية التابعة إليران والفرقة الرابعة ،عىل
ترخيص من الدرجة األوىل يسمح لها بتجنيد ما ال يقل عن  801حارس /مجند ،وهي نفسها الرشكات املتحكمة
يف مواقع عبور شبكات التهريب مع لبنان والعراق ،واملتحكمة يف املعابر الرابطة بني مناطق النظام
ومنطقة قوات سوريا الدميقراطية «قسد».87
أما روسيا فاستغلت وجود قواتها العسكرية يف مدينة الالذقية يف تأسيس رشكات أمنية محلية خاصة لها،
بعد أن أرسلت مسبقًا إىل سورية نحو تسع رشكات من أجل دعم الجيش السوري يف العمليات القتالية،88
ومتيزت بأنها رشكات أمنية قتالية  -عسكرية ،وعملت معها عىل إيجاد رشكات أمنية محلية ،مثل رشكتي سند
والوطنية ،ورشكة «صيادو داعش»  ISIS Huntersاملنشأة يف عام  2017واملرتكزة يف البادية السورية ودير
الزور .وأوكلت مهامت تدريب هذه الرشكات إىل قوات فاغرن  ChVK Wagnerاملعروفة مبهاراتها القتالية
املوازية لقوات سبيتناز  Spetsnazالروسية الخاصة ،التي استعانت بها روسيا سابقًا خالل عملياتها القتالية
يف سورية للح ّد من الخسائر العسكرية ،والدفع باألولويات االقتصادية االسرتاتيجية عرب التقدم يف األرايض
الغنية بحقول النفط والغاز والفوسفات والعمل عىل استعادتها وتأمينها .89وكانت املهامت الرئيسة التي
د ّرب عليها مجندو رشكة «صيادو داعش» ،هي نفسها املوكلة سابقًا إىل قوات فاغرن ،وأُضيفت إليها مهمة
ُ
90
استعادة املنشآت العسكرية وتأمينها ،مثل مخازن األسلحة ومطار التيفور العسكري . T-4 Military Airport
ونظ ًرا إىل أن روسيا معروفة بخربتها يف استخدامها رشكاتها األمنية الخاصة يف الدول الهشّ ة لتعزيز وجودها
ونفوذها الخارجي وحامية استثامراتها يف هذه الدول ،91فقد عملت عىل إرشاك هؤالء املج ّندين الجدد يف
 85الجمهورية العربية السورية ،مجلس الشعب" ،املرسوم الترشيعي  55لعام  ،2013منح الرتخيص لرشكات خدمات الحامية والحراسة الخاصة" ،2013/8/5 ،شوهد
يف  ،2021/9/19يفhttps://rb.gy/pp91nr :
86 Manhal Baresh, “Private Security Companies in Syria: New Agents at the Regime's Service,” European University Institute, 10/9/2020, p. 8, accessed on
15/8/2021, at: https://rb.gy/6u8wth
87 Ibid., pp. 9 - 16.
 88ينظر الجدول ( )2يف:
Thomas D. Arnold, “The Geoeconomic Dimensions of Russian Private Military and Security Companies,” Military Review (November-December 2019), p. 11,
accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/ffottq.
89 Johns et al., pp. 33, 36 - 37.
90 “Profiling Top Private Security Companies in Syria,” Reports, Omran for Strategic Studies, 11/2/2019, accessed on 19/9/2021, at: https://bit.ly/3i5WN0X
91 Arnold, p. 12.
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شكل عسكريًا
ً
العمليات القتالية التي حدثت ضد تنظيم الدولة ،92وأخذ معظم رشكاتها املحلية يف سورية
قتال ًيا ،عىل عكس الرشكات األمنية اإليرانية التي أخذت بعدًا اقتصاديًا وأمن ًيا .لكن الالفت يف كلتا الحالتني ،أن
مواقع متركز الرشكات اإليرانية األمنية تختلف عن مواقع متركز الرشكات الروسية ،واملهامت التي أوكلت إىل
الرشكات اإليرانية تختلف يف نوعيتها عن تلك التي أوكلت إىل الروسية ،وهو ما يطرح إمكان وجود تنسيق
عا لتكرار تجربة تصادمها يف
مسبق بني الطرفني وتوزيع لألدوار ،لتفادي حدوث أي احتكاك أو تصادم بينها ،من ً
حلب ،ويعكس أيضً ا رغبة كل منهام يف الحفاظ عىل عالقات جيدة بينهام بغض النظر عن الخالفات.

خامتة
خضعت العالقات اإليرانية  -الروسية عىل مدى سنوات ،لضغوط تاريخية ودولية ،راوحت مؤرشاتها بني صعود
وهبوط ،إىل حني وصول فالدميري بوتني مرة أخرى إىل سدة الحكم يف روسيا ووقوع األزمة السورية التي
شكلت ،يف مرحلة عودة بوتني ،نقطة مفصلية يف تاريخ هذه العالقات ،فزاد التعاون األمني والدفاعي
خصوصا أن إليران مكانة مهمة يف تحقيق رؤية روسيا اإلقليمية الجديدة «األوراسية».93
اإلقليمي بينهام،
ً

مق هذا التعاون خالل األزمة السورية عىل الرغم من االختالفات بني الطرفني ،لتربز معه رغبتهام يف
وتع ّ
الحفاظ عىل هذه العالقة وتعميقها .مع ذلك ،بقيت العالقة بينهام تأخذ شكل «اتفاق براغاميت» أكرث
منه شكل «تحالف اسرتاتيجي» .94لكن ذلك مل مينعهام من إجراء العديد من املناقشات وعقد املؤمترات
رصت روسيا وبشكل
التي تناولت إمكان نشوء عالقة اسرتاتيجية .ويف هذا السياق ،وتعب ً
ريا عن هذا التوجه ،أ ّ
رصحت
متكرر عىل رفضها االتهامات األمريكية واإلرسائيلية إليران بأنها مصدر خطر عىل املنطقة ودانتْها ،و ّ
بأن العالقة بينها وبني إيران «متعددة األوجه ومتعددة األطراف» ،95مع توافر احتامالت تخطّيهام املنافسة
جا من
بينهام يف سورية .بناء عليه ،فإ ّ
ن مستقبل العالقة بني روسيا وإيران يف سورية ميكن تخيّله منوذ ً
التنافس والتعاون96؛ فهي عالقة أعىل من براغامتية وأقل من اسرتاتيجية .ومثّل انخراطهام يف األزمة
ربا لذلك النموذج.
السورية مخت ً

92 Baresh, p. 17.
93 Vladimir Sazhin & Jahangir Karami, “Iran-Russia Strategic Partnership at the New Stage: What Could We Propose to Each Other?” in: “Russia-Iran
Partnership: An Overview and Prospects for the Future,” Russian International Affairs Council (2016), p. 16, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/ffbzmi
94 John W. Parker, “Between Russia and Iran: Room to Pursue American Interests in Syria,” Strategic Perspectives 27, Institute for National Strategic Studies
(January 2019), p. 10, accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/zc4zpc
95 Seth G. Jones, Nicholas Harrington & Joseph S. Bermudes Jr, “Dangerous Liaisons: Russian Cooperation with Iran in Syria,” CSIS Briefs (July 2019), p. 1,
accessed on 19/9/2021, at: https://rb.gy/elsm4w.
96 Leonid Jsaev & Hamidreza Azizi, “Russian – Iranian Economic Interest in Syria (part 2),” Asia and Africa Today, no. 9 (2019), p. 16, accessed on 19/9/2021,
at: https://rb.gy/iljstu
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