
يبــدو أن السياســة التــي تتبناهــا إيــران تجــاه الجهــود 
التــي تبذلهــا كل مــن روســيا وتركيــا الســتمرار التفاهــات 
ــكو يف 20  ــان موس ــول إىل إع ــذ الوص ــا من ــة بينه القامئ
ديســمرب 2016، ثــم اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف 30 مــن 
الشــهر ذاتــه، قــد بــدأت تثــر اســتياء واضًحــا مــن جانــب 
روســيا، خاصــة يف ظــل بــروز مــؤرشات عديــدة عــن اتجــاه 
ــا  ــيق في ــتوى التنس ــع مس ــد إىل رف ــام األس ــران ونظ إي
بينهــا للتعامــل مبكــرًا مــع أيــة اســتحقاقات جديــدة قــد 
ــي ُعقــدت يومــي 23  ــج عــن مفاوضــات األســتانة الت تنت
و24 ينايــر 2017، والتــي ســتعقبها مفاوضــات جنيــف 
يف 8 فربايــر القــادم، ويــرى الطرفــان أنهــا رمبــا ال تتوافــق 
ــوى  ــع ق ــراع م ــتقبل ال ــا ملس ــا ورؤيته ــع مصالحه م

املعارضــة.

ومــن هنــا، بــدأت روســيا يف توجيــه رســائل تحذيريــة 
إىل إيــران تحديــًدا، تفيــد بأنهــا الطــرف الــذي ميتلــك 
القــدرة عــى تحديــد املســارات املحتملــة للــراع يف 
ســوريا، خاصــًة يف ظــل إدراكهــا أن النفــوذ الــذي متتلكــه 
ــا  ــه- أن تدخله ــت ذات ــي -يف الوق ــران يف ســوريا ال ينف إي

ــهولة. ــا بس ــن تجاوزه ــدود ال ميك ــه ح ــكري ل العس

وبعبــارة أخــرى، فــإن موســكو تــرى أن ما متارســه إيران 
ــال  ــن خ ــواء م ــوريا، س ــل س ــى األرض داخ ــن دور ع م
كــوادر وعنــارص »فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري، 
أو عــرب امليليشــيات الطائفيــة التــي قامــت بتكوينهــا مــن 
جنســيات لبنانيــة وعراقيــة وباكســتانية وأفغانيــة؛ ميكــن 

ــد تعتربهــا  ــة ق ــات سياســية أو أمني ــة ترتيب ــل أي أن يعرق
طهــران مصــدًرا لتهديــد مصالحهــا، لكنــه ال ميكــن أن 
ــي  ــول روســيا الت ــا عــى األرض دون قب ــرًا واقًع يكــرس أم
ــوري،  ــام الس ــم للنظ ــي الداع ــرف الرئي ــت إىل الط تحول
ــو يف مجلــس األمــن عــدة  يف ظــل اســتخدامها حــق الفيت
مــرات ملنــع صــدور قــرارات إدانــة ضــد النظــام الســوري، 
فضــا عــن األســلحة الحديثــة لتغيــر توازنــات القــوى يف 
ــًدا  ــران جي ــدرك إي ــح املعارضــة، وهــي أدوات ت غــر صال

أنهــا ال متتلكهــا.

ثالث رسائل:
هــذا االســتياء الــرويس بــدا جليًّــا يف التريحــات التــي 
أدىل بهــا وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرجي الفــروف يف لقاء 
صحفــي حــول حصيلــة السياســة الروســية يف عــام 2016، 
يف 17 ينايــر 2017، وقبيــل انعقــاد مؤمتــر األســتانة بأيــام 
قليلــة، والتــي قــال فيهــا إن »روســيا تدخلــت عســكريًّا يف 
لحظــة حاســمة، وأنقــذت دمشــق التــي كانــت عــى بُعــد 
أســبوعن مــن الوقــوع يف قبضــة اإلرهابيــن«، مضيًفــا أنــه 
ــى  ــا ع ــا حافظن ــول إنن ــا الق ــب، ميكنن ــر حل ــد تحري »بع
ــة ذات الســيادة كــا نــص قــرار مجلــس  ســوريا العلاني

األمــن رقــم 2254«.

ــا رمبــا ميكــن القــول إن تلــك التريحــات توجــه  وهن
ثــاث رســائل مهمــة إليــران ونظــام األســد أيًضــا: الرســالة 
األوىل، تتمثــل يف أن روســيا، وليســت إيــران، هــي الطــرف 
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الــذي أنقــذ النظــام الســوري مــن االنهيــار أمــام الضغــوط 
القويــة التــي تعــرض لهــا مــن جانــب قــوى املعارضــة، يف 
ظــل الدعــم الســيايس والعســكري الواضــح الــذي قدمتــه 
ــوام الســتة األخــرة، وخاصــة يف  ــدى األع لألســد، عــى م

عــام 2016 تحديــًدا.

ــذا  ــإن ه ــكو، ف ــة موس ــا لرؤي ــك، ووفًق ــوء ذل ويف ض
ــى  ــدرة ع ــا الق ــه مينحه ــت ب ــذي قام ــارز ال ــدور الب ال
ــوية  ــة لتس ــة الازم ــية واألمني ــات السياس ــة الرتتيب صياغ
األزمــة الســورية، أو عــى األقــل املشــاركة فيهــا بجانــب 
أطــراف إقليميــة أخــرى لهــا دور ال ميكــن تجاهلــه يف 
ــعى  ــكو تس ــإن موس ــى أدق، ف ــوري. ومبعن ــراع الس ال
مــن خــال ذلــك إىل محاولــة الضغــط عــى طهــران 
ــات  ــك الرتتيب ــة تل ــدم عرقل ــل ع ــن أج ــد م ــام األس ونظ
ــوية  ــول إىل تس ــيا الوص ــا روس ــن خاله ــاول م ــي تح الت
مقبولــة بالنســبة لهــا تســاهم يف تقليــص املــدى الزمنــي 
الــذي ميكــن أن يســتغرقه تدخلهــا العســكري والســيايس 
يف الــراع الســوري، والــذي رمبــا يفــرض تداعيــات ســلبية 

ــد. ــط والبعي ــن املتوس ــى املدي ــة ع ــدو هين ال تب

علمنة النظام:
أمــا الرســالة الثانيــة، فتنــرف إىل أن روســيا تتمســك 
بعــد  الســوري،  للنظــام  العلــاين  الطابــع  باســتمرار 
الوصــول إىل تســوية لألزمــة الحاليــة، وهــي إشــارة أخــرى 
مهمــة تفيــد بــأن روســيا ال تتبنــى مواقــف مؤيــدة لبقــاء 
ــران ودفعــت بهــا  ــة التــي كّونتهــا إي امليليشــيات الطائفي
ليــس فقــط لدعــم النظــام الســوري يف مواجهــة الفصائــل 
ــى بعــد  ــاء داخــل ســوريا حت ــا للبق املســلحة، وإمنــا أيًض
انتهــاء الــراع الحــايل، مبــا يحافــظ عــى نفــوذ ودور إيران 
ــه  ــذي ســوف يتجــه إلي ــا كان املســار ال داخــل ســوريا أيًّ

هــذا الــراع.

هــذا االتجــاه اإليــراين عــرب عنــه مستشــار املرشــد 
للعاقــات الدوليــة عــي أكــرب واليتــي بتأكيــده، يف 3 
ينايــر 2017، أن حــزب اللــه لــن يخــرج مــن ســوريا عــى 
الرغــم مــن التوصــل إىل اتفــاق وقــف إطــاق النــار، كــا 
أكدتــه مــؤرشات تكشــف عــن اتجــاه إيــران إىل تشــكيل 
مــا يُســمى بـ«جيــش التحريــر الشــعبي« مــن امليليشــيات 
الطائفيــة التــي تــم تكوينهــا خــال األعــوام األخــرة ملنــع 
ــس  ــا خم ــب توقيعه ــوري، إىل جان ــام الس ــقوط النظ س

اتفاقــات مــع النظــام الســوري خــال زيــارة رئيــس وزراء 
ــر 2017،  ــران، يف 18 يناي ــس إىل طه ــاد خمي ــام ع النظ
للهواتــف  شــبكة  لتأســيس  تراخيــص  منــح  تتضمــن 

ــط. ــاة للنف ــاء مصف ــة وبن املحمول

وقــد أعــاد رئيس الوفــد اإليــراين يف مفاوضات األســتانة 
ــن  ــران ل ــى أن »إي ــد ع ــاري، التأكي ــري أنص ــن جاب حس
ــدات  ــحب وح ــورية بس ــة الس ــة املعارض ــر يف مطالب تنظ
ــة  ــا »ضعيف ــربًا أنه ــوريا«، معت ــن س ــة م ــوات اإليراني الق

ــة«. وخسيس

باتجــاه روســيا إىل  الثالثــة، فتتعلــق  الرســالة  أمــا 
مواصلــة تفاهاتهــا مــع بعــض الفصائــل املســلحة داخــل 
ســوريا، يف إشــارة إىل تغيــر نســبي يف موقفهــا الــذي كان 
ــة  ــات اإلرهابي ــة التنظي ــوم عــى توســيع نطــاق قامئ يق
ــم  ــار، لتض ــاق الن ــف إط ــن وق ــتثناؤها م ــم اس ــي يت الت
»داعــش«  تنظيــم  جانــب  إىل  الفصائــل  تلــك  بعــض 
و«جبهــة فتــح الشــام« )جبهــة النــرة ســابًقا(، وهــو مــا 
ميكــن أن يتحــول إىل محــور لخافــات جديــدة مــع إيــران 
التــي كانــت تســعى إىل اســتبعاد كثــر مــن تلــك الفصائــل 
ــم  ــن أن تت ــي ميك ــة الت ــات السياســية واألمني ــن الرتتيب م
ــوى  ــن النظــام وق ــة ب ــد املفاوضــات الجاري ــا بع صياغته

ــف. ــتانة وجني ــة يف األس املعارض

ففــي هــذا الســياق، كان الفتـًـا تأكيــد روســيا أن الهدف 
األســايس مــن مفاوضــات األســتانة يتمثــل يف دعــم فــرص 
االســتمرار يف االلتــزام بوقــف إطــاق النــار، واالنتقــال إىل 
عمليــة سياســية مبشــاركة القــوى الفاعلــة واملؤثــرة فعــا 
عــى األرض، يف إشــارة إىل الفصائــل املســلحة التــي تقاتــل 

النظــام الســوري. 

وقــد بــدا أن هــذا التوجــه الــرويس يحظــى بدعــم مــن 
ــد  ــه محم ــرب عن ــا ع ــو م ــل املســلحة، وه ــب الفصائ جان
ــادي يف  ــتانة والقي ــاوض يف األس ــد التف ــس وف ــوش رئي عل
»جيــش اإلســام« بقولــه أن »روســيا تحولــت مــن طــرف 
داعــم للحكومــة الســورية إىل طــرف ضامــن يحــاول 

ــات«. ــل العقب تذلي

إدماج الميليشيات:
لكــن الافــت هنــا هــو أن حــرص روســيا عــى تأكيــد 
أهميــة إرشاك تلــك الفصائــل يف هــذه الرتتيبات السياســية 
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ــران إىل  ــل إي ــات داخ ــع اتجاه ــن أن يدف ــة، ميك واألمني
الدعــوة إلرشاك امليليشــيات التــي كونتهــا إيــران يف تلــك 
ــن  ــى األرض، وال ميك ــا دوًرا ع ــار أن له ــات، باعتب الرتتيب
تجاهلهــا، وهــو مــا ميكــن أن تســعى إيــران إىل ترويجــه 
ــا وروســيا،  خــال مباحثاتهــا املســتمرة مــع كل مــن تركي

ــة ملفاوضــات األســتانة. ــدول الراعي باعتبارهــا ال

اتخــاذ  إىل  الســوري  والنظــام  إيــران  تتجــه  ورمبــا 
خطــوات إجرائيــة عــى األرض إلدمــاج عنــارص تلــك 
امليليشــيات، عــى املســتوين االجتاعــي واالقتصــادي، 
تلــك  أيــة دعــوات إلخــراج  بهــدف مواجهــة  وذلــك 

املســتقبل. امليليشــيات مــن ســوريا يف 

حدود الدور:
ــة  ــائل التحذيري ــذه الرس ــإن ه ــك، ف ــم ذل ــن رغ  لك
التــي حرصــت روســيا عــى توجيههــا إىل إيــران والنظــام 
الســوري، ال تنفــي أن روســيا مــا زالــت يف حاجــة إىل دور 
هــذه امليليشــيات عــى األرض، باعتبــار أن قــدرة تدخلهــا 
ــه  ــق أهداف ــى تحقي ــوريا ع ــوي« يف س ــكري »الج العس
مناطــق  يف  األرض  عــى  انتشــارها  باســتمرار  مرتبــط 

ــوريا. ــل س ــراع داخ ال

وبعبــارة أخــرى، فــإن حــرص روســيا عــى تأكيــد أنهــا 
الطــرف الرئيــي األول الــذي ميتلــك القــدرة عــى تحديــد 
ــة للــراع يف ســوريا، ال يعنــي أنهــا يف  املســارات املحتمل
ــام  ــران ونظ ــع إي ــرن« م ــا »امل ــن تحالفه ــي ع وارد التخ

ــة. ــة املقبل األســد، عــى األقــل خــال املرحل
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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