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هذه   املقدار. تبحث سواء من حيث الجهود أو ،واضحسورية غير متطابقين بشكل  إعمارالعرض والطلب على إعادة 

اململكة العربية السعودية أو  تركيا،  أو  إيران،  أو  االتحاد األوروبي،  أو  لواليات املتحدة،  أو ا  ، روسيا  أن تسد    يةإمكان  يالورقة ف

يساعد في تقييم احتماالت االستقرار في سورية   ستعراضمثل هذا اال هذه الفجوة أو تحافظ عليها أو تزيدها.  ،إسرائيل وأ

إلرهاب،  دة )الحرب على احلواليات املتبين ا، إن الجمع بين املصالح العاملية غير املتوازنة املحصلة النهائية في املستقبل. في 

ي بين  قليمالصراع اإل معجانبها( إلى  ةقوة عظمى، والحفاظ على سوريك نفسها وروسيا )إعادة وضعوبين  ومكافحة إيران(

  ، ال يمكن التوافق بينهاهذه القوى، و عمال أسورية رهينة لجداول  عماريجعل من إعادة اإل  ،العربية السعودية وايران

على   عمارلن يشاركوا في إعادة اإل  ،مثل تركيا واالتحاد األوروبي ،الوسطاء املحتملون ف ، يرانإارتباط البالد بإلى  بالنظر

جعلتها حزبية   ،في سياستها الخارجية طرفةاضطرابات داخلية وتغيرات مت ياكمستوى البالد ككل في هذه املرحلة. تعاني تر 

الهامش. لم تنخرط  إلى    بهان الحياد السياس ي في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي قد أدى  أومحدودة في نطاقها، في حين  

بخالف تخصصها الحصري في   ،نفوذ سياس ي الا بولكنها تجد نفسها أيض   ،سورية إعمارإسرائيل بشكل مباشر في إعادة 

وتركز على املصالح املباشرة للنظام    ، جة هي أن إعادة بناء سورية ستكون مجزأة غير مكتملةي لنتاالغارات الجوية املنتظمة.  

سوريين على املدى القصير واملتوسط.  المن عواقب سلبية على آفاق معيشة العديد من  ا، وما يترتب عليهنوروسيا وإيرا 

النظام،  إلى    بالنسبة  ،جل لحالة املنافسة هذهالنتائج طويلة األ تخطيط سيناريو تفصيلي يستكشف  إلى    ةهناك حاجة ملح  

 جيران سورية وسواهم.  ى لإوبالنسبة   ،الشعب السوريإلى   بالنسبة

 

 املدخل

اكثر الحروب األهلية  أمن  هي  من دون شك، الحرب السورية   ا وعنف  . حيث  1ن ن حتى ال ي في القرن الحادي والعشر   تدمير 

مليون نازح   6.6و مليون الجئ في الخارج، 5.6، كذلك إنسان ألف 570إلى  األف   370 الخسائر في األرواح بينعدد يقدر 

الروايات املوثوقة   ، ويدعم هذا االعتقاد  2دوالر  رمليا 250التي تتجاوز في تقديراتها  عمار اإل عادة إفاتورة إلى  داخلي، إضافة 

إعطاء انطباع    األسد. يحاول نظام 3لنظام السوري ضد السكان املدنيين في البالد التي تصف حجم االنتهاكات التي ارتكبها ا

ن "تلتئم" الجروح  أعقود قبل إلى  يحتاج سبالفعل مر ن األ أال  إ ، 4أجزاء كبيرة من سورية إلى   ن الحياة الطبيعية قد عادتأب

 ال االجتماعي.  مس أالر  االجتماعي واستنزاف تصدع في النسيج والمن حيث الصدمة  ، الناجمة عن هذا النزاع

ا وثيقة الصلة ، إلى جانب هذه املذبحة املروعة والدمار جيوسياس ي.  ال نظور املبفإن الحرب األهلية السورية هي أيض 

ا ساحة   ي، بل هالتي يتردد صداها وقمع االنتفاضات العربية ملاأل من  فيه كل   املكان الذي يستمر   ت فقطليس اإنه أيض 

التي فرضت نفسها على محركات الصراع املحلي. ونتيجة  املتنافسة ية والعاملية قليماإل ى معركة )بالوكالة( ملختلف القو 

 
( في جامعة سانت أندروز )اململكة املتحدة(. CSSالسورية )عن مركز الدراسات  2019يتزامن نشر املوجز السياس ي مع نشره في عدد خاص من مجلة "دراسات سورية"،  1

 إيرانوأنا ممتن لكل من سمر البطراوي )باحث في كلينغندايل( وحميد رضا عزيزي )أستاذ مساعد في جامعة الشهيد بهشتي في 
 
كر من معلومات ( على مراجعة املقال. وما ذ

 مسؤولية الباحث وحده.هو فيه 
(؛ مجموعة البنك 2019آذار/ مارس  18)تمت الزيارة في  https://data2.unhcr.org/en/situations/syria؛ /tp://www.syriahr.com/enhtالبيانات مأخوذة من  2

ا. الحظ أن أرقام ضحايا النزاع ال يمكن االعتWBG ،2017الدولي، حصيلة الحرب: العواقب االقتصادية واالجتماعية للنزاع في سورية، واشنطن العاصمة:   ،ماد عليها كثير 

 ألنها معرضة 
 
 علن.لم ي  و أعلن للمبالغة سواء أ

ما يتعلق بالتعذيب وإعدام األشخاص املحتجزين من قبل النظام السوري الحالي )تقرير قيصر(،   تقرير حول مصداقية بعض األدلة في،  (2014د. وآخرون. )، دي سيلفا 3

 (. 2018األول/ سبتمبر  كانون  30لندن: )تمت الزيارة في 
 إلثبات أن سورية "مفتوحة لألعمال". ،يفوق التوقعات"  ا"نجاح  حقق  2017ن معرض دمشق الدولي لعام أأوردت وكالة األنباء العربية السورية )سانا( ، على سبيل املثال 4
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 ،  فإن الدوافع الرئيسة للنزاع،  لذلك
 
هناك  ،  . على املستوى الدبلوماس يةحد كبير خارج سوريإلى    تقع،  هوكذلك إمكانيات حل

تي  عمليات السالم في أستانا وسوتش ي الإضافة إلى    ،وتديرها األمم املتحدة  ةسوري  ىجنيف تركز علعملية سالم محتدمة في  

واهن إلى حٍد  . على املستوى العسكري، هناك الجيش العربي السوري ال5تركية إيرانية روسية  برعاية، تسير بخطى سريعة

ا، فإن موقع سوري6من ناحية أخرى والقوات الجوية الروسية والقوات التابعة إليران من ناحية، ، ما   ا باعتباره  ة. أخير 

ا بين إفريقيا وأوروبا وآسيا  وضحية للحرب    ة يجعلها مشارك  ،وبين تركيا وإسرائيل واململكة العربية السعودية وإيران  ،تقاطع 

ا ذظهر الجئين والتطرف والجريمة. كل هذا يضمن أن أي تسوية سياسية تنبثق من أنقاضها ست  لبالوكالة و  ظل   ا مشروع 

 ستحوذ على اهتمام مستمر من جيرانها. ي، طويل

أو   ، يستكشف املقال كيف ستساعد مصالح الجهات الفاعلة الرئيسة األجنبية في النزاع السوري، من هذا املنظور 

،  ا. حالي  7األسد في تلك األجزاء من البالد الخاضعة لسيطرة الرئيس  عمار تعيق طبيعة وشمولية وسرعة إعادة اإل كيف س

جهات  ل للدور املحتمل افهم  إن  . 8الحجم  وأ جهود ال حيث غير متطابقين بشكل صارخ من عمار العرض والطلب إلعادة اإل 

  - خاصة الواليات املتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي وإيران وتركيا واململكة العربية السعودية وإسرائيلبو -فاعلة  الجنبية  األ 

ما يتعلق   . فيةسيساعد في تقييم احتماالت االستقرار في سوري ،ة مداها أو زياد ،يهاأو الحفاظ عل ،الفجوةهذه  ضييقفي ت

، يمكن للجهات الفاعلة في الدول األجنبية تخصيص األموال  عماربسد الفجوة بين العرض والطلب على جهود إعادة اإل 

روط ميسرة، أو بشكل غير مباشر من خالل توفير  ض بشو شكل مساعدات وقر  على  ،السوري  عمار مباشرة إلعادة اإل 

 للمشاركة.  ضمن قوانينهاحوافز للشركات الخاصة 

 

 
ومؤتمر واحد في سوتش ي من  ،ثمانية "محادثات أستانا"و  ،جنيف من جهةبين أربعة مؤتمرات  ا من هذه املحادثات لم تحسم إلى الن، ولكن املقارنةأن أي  من على الرغم 5

ظهرناحية أخرى، 
 
ا-أن مسار أستانا ت

 
وتركيا  إيرانأكثر شمولية. بعض اجتماعاتها هي مشاورات ثالثية األطراف بين روسيا و أن يكون ليس بالضرورة و  ،سوتش ي أكثر نشاط

 حول سورية. 
لوكالء امليليشيات الشيعية، واشنطن العاصمة: معهد   إيران. استخدام  Vatanka, A؛  Saferworld  ،2017لندن:  ، سورية لعبة في أيديهم،  Keen,Dانظر على سبيل املثال:   6

ا، تدخالت حزب هللا Berlin: SWP ،2018، الشيعة العاملية، .Steinberg ،G؛ 2018الشرق األوسط، ورقة السياسة أيار/ مايو  ا، بشكل أكثر تحديد  . ضع في اعتبارك أيض 

( والواليات 2016( وفرنسا )2018و    2017و    2016دخالت تركيا )ت(، إضافة إلى  2017-12/    2011( والدعم من مختلف دول الخليج )2015(، روسيا )2013)  إيران(،  2012)

 (. 2017املتحدة )
ه فكرة مجردة لكنه ينظر إليها كجهات فاعلة وحدوية. هذو ، هذه الدول ة الواقعية الجديدة. إنه ال يفحص مراكز صنع القرار املختلفة داخل يعتبر املقال "الدول" بطريق 7

 في الحرب األهلية السورية.دول الرئيسة للفهم الدوافع الرئيسة ب ولكنها تسمح
في مواجهة العقوبات  ،غير قادرة على تعبئة هذا النوع من املال ةي(، النخبة التجارية في سوريأميرك مليار دوالر  502كبيرة )أكثر من  عمارببساطة، املبالغ الالزمة إلعادة اإل  8

ا على األرجح غير قادر إيرانالدوليون )روسيا،  ةالغربية الحالية، حلفاء سوري بينما الدول الغربية غير راغبة في القيام بذلك.  ،على املساهمة في مثل هذه املوارد ين( هم أيض 

 
 
 ت

 
ا بديال في مراحل هي  للتمويل، وتقوم بتحركات مؤقتة نحو الوصول إلى تسوية مع الرئيس األسد )على سبيل املثال، الكويت واإلمارات العربية املتحدة    عد دول الخليج مصدر 

بخالف  االكبير قريب   عمارتمويل إعادة اإل  ية الشاملة تجعل من غير املحتمل أن يتم  يرانإن التوترات السعودية اإل مختلفة من إعادة فتح سفارتيهما في دمشق(. ومع ذلك، ف

ن، . على الحارس "القديم" و"الجديد" لنخبة رجال األعمال السورييما هو مطلوب لتطبيع العالقات، أو ربما في القطاعات االقتصادية ذات األهمية االستراتيجية للخليج

، انظر: عمار. حول املواقف الغربية تجاه إعادة اإل 2019 ت الزيارة فيتم  : دبلوماسية عالية للغاية وقريبة بشكل ال يصدق، سورية .، من الذي سيعيد بناءRabat ،L: انظر

statement-France-UK-US-reconstruction-https://www.presstv.com/Detail/2019/03/17/591288/Syria ا(. 2019مارس آذار/  18في ت الزيارة )تم  انظر أيض 

ت  )تم  https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4681ي:  ميرك " الذي يخضع للمراجعة في الكونغرس ومجلس الشيوخ األ سدال مساعدة في فعل األ " 

ا: بطراوي، س. )2018مارس آذار/  18 الزيارة  : القوة، االمتياز واستخراج األرباح، الهاي: كلينجندل.سورية الحضري في عمار(، محركو إعادة اإل 2018(. أخير 

https://www.presstv.com/Detail/2019/03/17/591288/Syria-reconstruction-US-UK-France-statement
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رافية السياسية العاملية  سورية كساحة حرب لجغ

لكن هذا  ، الروس ي - ي ميرك موقع آخر للخالف األ على أنه ، على األقل ا جزئي  ، الصراع السوريإلى  من الشائع النظر 

 في النزاع السوري البالنتيجةينطوي على تشويه جوهري للوضع.  
 

ا فاعال
 
ضد    ثورة)ال  حقيقي، لم تكن الواليات املتحدة طرف

ٍ روسيا كإلى  (، كما أنها ال تنظراألسدالرئيس 
 9عاملي  ند 

 
حد كبير على هزيمة  إلى  ية ميركركزت املصالح األ ، من ذلك . بدال

ا 10ومواجهة نفوذ إيران املتزايد في الشرق األوسط ، اإلسالميةالدولة  ا. نتيجة لذلك، فإن جزء  الواليات  )من إطار  واحد 

كجزء من   ةوتستخدم الصراع في سوري ،له فائدة تحليلية، وهي املالحظة التي ترى فيها روسيا (املتحدة مقابل روسيا

 . 11ى قدم املساواة مع الواليات املتحدة كقوة عاملية عل ،استراتيجيتها إلعادة تأكيد نفسها 

  25دراسة موجزة للفجوة التي نشأت خالل أن تكون هناك في النزاع السوري  2015ب فهم التدخل الروس ي عام وجي

ا املاضية ومعاملته كقوة من الدرجة الثانية من قبل معظم الدول الغربية    ،بين التصور الذاتي للكرملين كقوة عظمى  ، عام 

. أدى التوسع األمني لحلف الناتو، والتوسع االقتصادي لالتحاد 12  لفيةخالل التسعينيات وبداية العشرية األولى من األ

انتقام قومي زاد  إلى  ة االضطرابات السياسية والضعف االقتصادي،حلر في موالتهميش السياس ي الغربي لروسيا  ،األوروبي

إلسقاط نظام العقيد القذافي الليبي    ،1973تفاقمه بسبب إساءة استخدام الناتو املتصورة لقرار مجلس األمن الدولي رقم  

من خالل اتفاقية الشراكة بين االتحاد   ، ( وجهود االتحاد األوروبي لجذب أوكرانيا بقوة في مدارها االقتصادي2011)

 (.2014األوروبي وأوكرانيا )

عمل على  و  ،سيطرته على جهاز الدولة الروسية، وقام بتحديث جيشه اة، أعاد الكرملين تدريجي  حلر املتلك خالل 

من خالل شبكات رأسمالية كرملينسنتريد، واعتماد كبير على املوارد الطبيعية، وبعض التنويع   ،استقرار اقتصاده

ا سعى لتحقيق مصلحتين  التي توالنتيجة هي تأكيد جديد للسياسة الخارجية الروسية ، 13االقتصادي نحو آسي

ا من مجموعة الدول التي تقررها  إذا كانت روسيا تهتم بقضية ما، فإنها تتوقع أن ت  ىولاأل   :استراتيجيتين أساسيتين كون جزء 

ا.  ا من العالقات ، السوفيتي السابق التخلص من إرث االتحاد يةثانوالسياسي  ا وتغيير  واستبداله بشبكة أكثر تعقيد 

 .  14االقتصادية والعسكرية واالجتماعية

الستعادة نفوذها كالعب رئيس في   ،من املناورة الروسية فإن الصراع السوري هو على األقل جزء  ، من هذا املنظور 

 15تعدد األقطاب اليوم هالذي يدير  نادي الكبار
 
ا له بشكل استباقي. ليس بالضرورة أن تدخ

 
مع وضع   ،ل روسيا كان مخطط

أو اإلطاحة  ،  ميناء طرطوس املتوسطيإلى  وصولها  على  تهديد  الالسبب األول هو  ربما كان  ،  هذا الهدف في االعتبار. في الواقع 

 
، سورية ؛ فان دام، ن.، تدمير أمة: الحرب األهلية في2017السياسة التركية الفصلية، خريف مجلة اء كل السالم؟"، سالم إلنه :، "سوريا عند مفترق طرق راجع: حميدي 9

؛ لو، ب. روسيا 2013أغسطس آب/  8، اإلصدار 6، املجلد. CTC Sentinel ،Special Issue؛ برايس، ب.، "سوريا: مشكلة شريرة للجميع"، IB Taurus ،2017لندن: 

 . 2015لعالم الجديد، لندن: تشاتام هاوس، واضطراب ا
 Dacey -Barnes ،J.  ،E. Geranmayeh ؛2018درجات في االستراتيجية السورية، واشنطن، معهد بروكينغز  10رنج عالء الدين، ج فريتز، إس هايدمان وآخرون: تحول  10

 ،H. Lovatt  :خطوط املعركة الجديدة في الشرق األوسط ، لندن ،ECFR  ،2018 . 
 . 2017، 71، العدد OSW، "سياسة روسيا تجاه الشرق األوسط: الطموحات اإلقليمية، االعتراضات العاملية"، دراسات Rodkiewicz(، املرجع السابق؛ 2015لو ) 11
 .املصدر السابق 12
 (، املرجع السابق.2015؛ لو ) YUP ،2014فالديمير بوتين، نيو هافن:  ت روسيا في حبوقعيهوذا، ب.، إمبراطورية هشة: كيف  13
 املصدر السابق. 14
الغرب: كوزانوف،  لتقييم أوسع ألهداف السياسة الخارجية لروسيا في الشرق األوسط، التي تتضمن بشكل بارز سعيها للحصول على وضع قوة عظمى في مواجهتها مع 15

 .2018ة عبر الشرق األوسط: الدافع واألساليب، لندن: تشاتام هاوس، ن.، السياسة الروسي
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تورط القوات املسلحة الروسية  إلى    أو حتى الطلب اإليراني للمساعدة الذي أدى،  يكة بالنظام السوري كحليف روس ي الوش

  ، قوة عظمىك   هاوإعادة تأسيس   ،أن ينظر إليه في السياق األوسع املتمثل في "االنتقام"إلى    . لكن كل هذا يحتاج2015في عام  

أهمية من توقعات السياسة   القول إن تسلسل الدوافع واإلجراءات الدقيقة أقل  يمكن ، ن أعاله. باختصاربي  كما ت

 الخارجية األساسية. 

ا أي حل    عرقلة  كما يضمن  نفسه،   األسدبقاء الرئيس    ضمن فإنه ي،  إذا كان هذا التقييم ملناورة روسيا السورية صحيح 

عتبار جهود روسيا منذ  األخذ باال . ينبغي 16هي وسيلة لتحقيق غاية املناورة وفي الغالب  ،الواليات املتحدة نحو و ينح لنزاع 

  أقرانها الغربيين، كما يمكن أن ينظر إليها أنها خطوة انتهازية تلعب دورها في جدول لفصل تركيا قدر اإلمكان عن    2015عام  

فمن الواضح أن    لم يعوا الخدعة األخيرة،  نيللاملح  أن  . في حين17ي للمناورة قليموتعمل على زيادة مجالها اإل  ،أعمالها العاملي

في قضايا مثل شراء نظام الدفاع   ، الواليات املتحدة عنأنقرة قد زادت بشكل كبير من استقاللها في السياسة الخارجية 

   نظر إلىيجب أن ي وعالقاتها مع إيران.  ،  واألكراد السوريين،  S-400الجوي  
 
  ة، الذي هو سوريل روسيا في  الهدف املعلن لتدخ

، ، "هزيمة اإلرهاب"
 
 . 18  دخان دولي على أنه مجرد عند فحص الوقائع كاملة

ا من أدوات السياسة الخارجية  ، في السعي لتحقيق أهدافها "الحقيقية" ا بارع  طبقت روسيا باستمرار مزيج 

ا من خالل مجلس األمن التابع لألمم املت، الكالسيكية ومن خالل عمليات السالم في   ، حدةأي الضغط الدبلوماس ي )مبدئي 

ا( والقوة العسكرية االستكشافية القوية  و  ،أستانا . هذا سمح لها بتحقيق نتيجتين سياسيتين رئيستين:  19سوتش ي الحق 

دون دعم  من  ألن هجمات النظام السوري غير ممكنة    ،النزاعفي  تقدم  حسم إحراز  استخدام حق النقض )الفيتو( في    األولى

مجموعة جديدة من العالقات العملية مع تركيا وإيران وإسرائيل تضع روسيا في مركز الدبلوماسية    الثانية ، و ( روس يي )جو 

 أي إطار لحل النزاع للحرب األهلية السورية.  داخل  وبالتالي ، يةقليماإل

 في حين أن هناك القليل من األدلة ع
 
 لى أن تدخ

 
يزال من املمكن  وما ، للقوى العظمىالنادي الكبار في  عد  ل روسيا أ

من الضروري الستدامة مثل  و للنزاع السوري.  احل مقبول دولي  ل  هاتقديم من خالل  ،ارئيس    االعب   كونهالتحقيق هذا الهدف 

يتطلب بالضرورة مساهمة كبيرة من روسيا. سيكون  فإن هذا ال ، في متناول اليد ةسوري إعمار إعادة كون هذا القرار أن ي

. وذلك ألن ضمان الحد األدنى  20في الوقت الحالي   روسيامجال تركيز  هو  وهذا  ،  عمارإذا اختار الخرون فاتورة إعادة اإل   اكافي  

يتطلب   ، الروس ي السوريلتعاون هدفها امحور كون  يوالحفاظ على نموذج لدولة  ، ما بعد الصراع  ةمن االستقرار في سوري

  اتقوده  يت ال  عمارإعادة اإل عملية  إعادة إنشاء الدولة السورية مع قدرات أساسية على األقل. وهذا بدوره يتطلب درجة من  

 
 

وتضفي الشرعية   ،ثبت أن روسيا على حقست   عمار إن املساعدات الغربية إلعادة اإل ، اخارجية. ثاني   الدولة وتتطلب أمواال

ن  أ القول  من نافل"اإلرهاب".  ضدكان الخيار الوحيد لكسب املعركة  األسدعلى تدخلها من خالل االعتراف بأن الرئيس 

 
املعهد ؟"، أوراق قالع الرمل"عودة روسيا إلى الشرق األوسط: بناء  :وعند بوبيسكو ن وسيكيريو إس"ما الذي يدفع السياسة الروسية في الشرق األوسط؟"،  دي ترينين 16

 . 2018يوليو تموز/ ، 146رقم  بي للدراسات األمنية، جايلوت،و األور 
 (، مرجع السابق. الحظ أن العالقات بين تركيا واالتحاد األوروبي كانت مضطربة بالفعل قبل النزاع السوري.2017) روديزيكجش17
أهداف الغارات الجوية الروسية  كات:، مرجع سابق؛ تقارير بيلينغ 2018غواب إف: الال حرب الروسية على داعش، بوبيسكو ن وسيكيريو إس انظر على سبيل املثال:  18

لإلسالميين  شديدبين املعارضة السورية، فإن قمع الكرملين الو املقاتلين الشيشان  املشهد بين هناك عالقة في بينما(. 2018أكتوبر تشرين األول/  13في  ةزيار ال ت)تم

إلى أن روسيا لديها سيطرة داخلية جيدة على "تحدياتها اإلرهابية"،  انيشير  ،نذ ذلك الحينالقبضة الحديدية مبوحكم قاديروف  ،املتشددين في الحرب الشيشانية الثانية

 تمرد منخفض املستوى في شمال القوقاز.في على الرغم من استمرارها 
، موقع أورينت ،سورية ما كسبته روسيا من تدخلها العسكري في ديالنوي إ:؛ 2015 48العدد، مدونة SWP'،سورية 'التدخل العسكري الروس ي فيكريم إم و أو تامانغو:19

بي و لدعم أكثر، سيكيريو إس: التكلفة الحقيقية والتكلفة الخفية للسياسة الخارجية الروسية، أوراق املعهد األور (. 2018أكتوبر تشرين األول/  13في  ةزيار ال ت )تم 2018

 .  2018 2للدراسات األمنية، جايلوت، العدد 
 (. 2018أكتوبر تشرين األول/  13في ت زيارته )تم 2018أكتوبر تشرين األول/  12في  Bloomberg Onlineنظر على سبيل املثال ا 20
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قبل عام   وية التي كانتلطالسممارساته إلى النظام  وسيعود ،في طبيعته االنظام السوري املعاد تشكيله سيكون مركزي  

قتصر أي مساهمة مالية من روسيا نفسها على صناعة  ت. من املرجح أن  21تفضيالت النظام وروسيا بما يتماش ى مع  ،  2011

ا على املدى القصير  ، معلومكما ، والتي ةالنفط والغاز في سوري هي القطاع االقتصادي الوحيد الذي يمكن أن يحقق ربح 

 .22همة( هي امل ، على وجه الخصوص، يةقليم)سياسة خطوط األنابيب اإل

قد  وتركز على الدولة.  وسة، در شريطة أن تكون م، ة سوري إعمارلدى روسيا مصلحة ملحوظة في إعادة ، تصارباخ

في مقابل مساهمات    ،تغيير حقيقيإلى    الستخراج تنازالت سياسية ال ترقى  ، النظام السوري  روسيا في مفاوضات مع  شاركت

ينبغي أن يوضع في االعتبار أن قدرة روسيا على انتزاع مثل هذه التنازالت من  ، املالي من دول أخرى. ومع ذلك  عمارإعادة اإل 

 .  23لنظام السوري من طرف ا  ومن املرجح أن تنخفض بمجرد صمت البنادق وتقلص استخدامها ،النظام محدودة

 

من الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي موقف ضعيف: إلى  ن غير مهتم  م  

 الصراع السوري

  الفعال  نهجلوالغياب الكامل ل، واضحةوسياساتها غير ال، وليإن عدم ارتباط الواليات املتحدة بالصراع السوري األ 

ن روسيا ،  لنزاععن االتحاد األوروبي  ل
 
   ، نجاحمن ال  مك

 
. على الرغم  ةسوري  إعمار لتعامل مع إعادة  في ال من خيارات الغرب  وقل

تمويل  في اهتمامهانسبة خفضت قد  دول االتحاد نإف، الكبير بسورية مستقرة وديمقراطية يوروباالتحاد األ  من اهتمام

، ما زالت  وفي الوقت نفسه  ،ماليين الجئ سوري في املنطقة من خالل اتفاقيات  5أكثر من  إعادة توطين  جزء كبير من تكلفة  

فإن  ، . وفي الوقت نفسه24قنوات التواصل الدبلوماس ي مع النظام السوري ، وإلى التأثير السياس يإلى  تفتقر دول االتحاد 

مثل الدعم البريطاني والهولندي لجماعات  -عقوباتها ودعمها ملبادرات املساءلة عن جرائم الحرب واألعمال العسكرية 

وهذا اإلدراج    .جعلها ضمن القائمة السوداء للنظام نفسه  –ةوالقوات الفرنسية العاملة في شمال سورياملعارضة املسلحة  

إعادة ترسيخ  إلى  بالنظر، ومع ذلك املحتمل.   عمارفي وجه أي تمويل إلعادة اإل  ه يقفولكن  لدورها مع املعارضة، ليس فقط

فمن املشكوك فيه للغاية أنه ، 2011قبل عام تي تعود إلى ما االقتصادية الوسياساته ، جري بالفعلتي تال، األسدنظام 

 . 25ي من أوروباتال عماردعم إعادة اإل على نظام النع استيالء ملكفي ييمكن العثور على طريقة تنفيذ دقيقة بما 

 
ا: خطيب، ل. و ل. 2019الهاي: كلينجندايل، "بعد الحرب"، سورية  ستة سيناريوهات للميليشيات املوالية للنظام في بطراوي إس و إن غرينستيد:21   : سنجاب؛ انظر أيض 

 . 2018ر الصراع ممارسة الدولة السورية للسلطة، لندن: تشاتام هاوس، كيف غي   تحوالت الدولة السورية:
kremlin-the-by-http://theconversation.com/armed-. انظر:  سورية  في إنتاج النفط والغاز في  وحدها الحق، منح الرئيس األسد روسيا  2018يناير  كانون الثاني/  في   22

101492-leave-troops-the-when-syria-in-force-new-the-be-could-gazprom (. الوجود املستمر لشركات الطاقة الروسية، 2019مارس آذار/  18في  زيارته ت )تم

في شكل "قوات الشركة" لحماية املنشآت الرئيسية. تكمن املشكلة اليوم في وجود عدد من حقول النفط والغاز الرئيسية في  ادائم   اروسي   اعسكري   اوجود  يعني باملناسبة، 

 تحالفة مع النظام.غير امل" الديمقراطيةسوريا قوات " املناطق التي تحتلها 
  ،على النفوذ الروس ي امهم   ايعد مدى دمج أو عدم دمج امليليشيات املوالية للنظام بشكل فعال في الجيش العربي السوري مؤشر   23

 
مسبق إلعادة  ألن هذا التكامل شرط

ا يشبه لبنان  إيرانويتعارض مع تفضيالت  ،إقامة دولة فعالة  (، مرجع سابق.2019) وغرينستيد بطراوي أو العراق. للحصول على قطاع أمني أكثر تعدد 
أوزليك أ، أو ماكاريس ؛  2019مارس  آذار/    14واملنطقة"، على اإلنترنت،  سورية   انظر على سبيل املثال إعالن الرئيس املشارك ملؤتمر بروكسل الثالث حول "دعم مستقبل 24

 .2019للنزوح السوري، الهاي: كلينجينديل، على اإلنترنت، هناك لتبقى: فكرة كبيرة الستجابة أفضل  :وإي فان فين
؛ حول أفكار حول كيفية تنظيم دعم 2018في رأس بشار األسد، باريس أكتس سود  االقتصادي لنظام األسد: الحديدي، س.، زيد، م. مردام بك، -حول الهيكل السياس ي 25

 في سورية؟ الحرب على الصخور، عمارشكل ضعيف في إعادة اإل األوروبي: ديسنا أ: كيف يجب أن يتصرف الغرب ب عمارإعادة اإل 

http://theconversation.com/armed-by-the-kremlin-gazprom-could-be-the-new-force-in-syria-when-the-troops-leave-101492
http://theconversation.com/armed-by-the-kremlin-gazprom-could-be-the-new-force-in-syria-when-the-troops-leave-101492
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،  (2014من خالل منظور الحرب على اإلرهاب )بعد    ، الصراع السوري في الغالبإلى    ية املتعاقبةميركنظرت اإلدارات األ 

عندما تم تنصيب الرئيس    2017يناير  كانون الثاني/  ي شمل إيران )خاصة بعد  إقليمصراع  من خالل وجود  ،  وفي وقت الحق

حملة  إلى  ،ل إطار الحرب على اإلرهاب من تركيز الواليات املتحدة جهودها املحدودة ملعارضة الدكتاتوريةتحو  و ترامب(. 

ا ما هي املصالح األمنية األ (داعش) القضاء على  إلى    عسكرية تهدف ية األساسية التي  ميرك. في حين أنه ليس من الواضح تمام 

ا، إال أن وجودها في العراق، تركيزها على "العدو القريب"إلى  بالنظر (داعش)يهددها  جنب مع الطبيعة الراسخة  إلى  جنب 

أثبت أنه كاف. كان التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة  ،  يةميركاإلرهاب في األوساط السياسية األ ملكافحة    9/11لنموذج  

 
 

مثل التهميش   ،لكنه لم يحقق سوى تقدم ضئيل في معالجة أسبابه الجذرية، (داعشـ )ية لقليمفي دحر السيطرة اإل فعاال

 .ةالسني في العراق والدكتاتورية في سوري

تسبب في قيام الواليات املتحدة بتقديم دعم كبير لألكراد   (داعش)التركيز العسكري على هزيمة من املفارقات أن 

تركيا    ، حيث إن، مع التأثير الجانبي املتمثل في تسهيل جهود روسيا لتوسيع الفجوة بين تركيا وحلفائها الغربيين26السوريين 

إرهابية. على    ةنظم ه مد  تعالذي  ،  PKKكجزء من حزب العمال الكردستاني التركي    ،ترى حزب االتحاد الديمقراطي السوري

فإن التراجع الالحق  ،  ةية من شمال شرق سوريميركالرغم من إعالن الرئيس ترامب األخير عن االنسحاب الكامل للقوات األ 

حيث أصبح  ،  . ومع ذلك27ية قد يضمن استمرار وجود الواليات املتحدة في املنطقة ميركمن مؤسسة السياسة الخارجية األ 

ية املتصورة بشأن عالقاتها مع الواليات املتحدة وموقعها في  قليممن الواضح أن تركيا تعطي األولوية للتهديدات األمنية اإل

بقي تركيا على أهبة االستعداد ة ية متناقصة في شمال شرق سوريأميركفإن الحفاظ على بصمة عسكرية ، الناتو   ، سي 

عالقة بين  ، وال تزال، ةية تجاه شمال شرق سوريميرككانت السياسة األ ، غذي عالقتها الجديدة مع روسيا. بهذا املعنىي  و 

املتصور أن  من  ،  ية بإيرانميركية التركية والهوس الحالي لإلدارة األ ميركالحالة السيئة للعالقات األ إلى    . بالنظرحجري الرحى

تحت ستار "االستقرار". قد   ،ةفي شمال شرق سوري عمارتواصل الواليات املتحدة االنخراط في جهود مماثلة إلعادة اإل 

 .28ةحتى في إطار صفقة بين دمشق وأكراد سوري]االنخراط[ يحدث هذا 

ا بعد يومميركتتصاعد املواجهة األ ، في هذه األثناء نطاق   إن  تذكر على التراجع.  ةأي عالموال تظهر ، ية مع إيران يوم 

كجزء   ، ةإيران ملزمة بالشعور بالدفاع عن تدخلها في سوري ن جعال ي شروط الواليات املتحدة إلعادة االنخراط 29وتداخل

الحفاظ على نفوذ استراتيجي ملموس في إلى  من الواضح أن إيران تسعى . 30األمام"إلى  ى باستراتيجية "الدفاع ا يسم  مم  

من خالل توسيع مصالحها االقتصادية )مثل النقل والسكك الحديدية واإلسكان( ومن خالل دمج بعض القوى   ،ةسوري

 
https://warontherocks.com/2019/02/how-should-the-west-play-a-weak-hand-in-syria-reconstruction/ ،2019 ؛ عن االستمرارات والتمزقات في أساليب

 (، املرجع السابق.2018حكم النظام: الخطيب والسنجاب )
ا: YPJو  YPGوامليليشيات املرتبطة به ) PYDي الغالب بـ يتعلق هذا ف 26 ، 5العدد  72كلينغديل املجلد  ،فان فيين إي: النهوض من الرماد سوريا واملسألة الكردية(. انظر أيض 

2018 
 . mec.org/diwan/78123-https://carnegie،2019بيرني م: سياسية الصخب، ديوان كارينغي:  التعليقات كثيرة على قرار الرئيس ترامب. على سبيل املثال: 27
the-https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/has-جلس األطلس ي،  امل؟،  سورية  هل تخلت الواليات املتحدة عن جهود تحقيق االستقرار فيبارتشر إي:   28

us-given-up-stabilization-efforts-in-syria/ ،2018 . 
 . 2018مايو أيار/  21، مالحظات في مؤسسة التراث، يرانعلى سبيل املثال: بومبو، م.، بعد الصفقة: إستراتيجية جديدة إل  29
: تطور سورية في إيرانومصالحها األساسية للسياسة الخارجية: أحمدي، هـ. و. ب. محسني، "إستراتيجية سورية  في إيرانللحصول على تحليل ممتاز لتطور إستراتيجية  30

ا: مجموعة األزمات الدولية، أولويات 2019، 2: 95الردع"، الشؤون الدولية،   . ICG ،2018aفي الشرق األوسط املضطرب، بروكسل:  إيران؛ وأيض 
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ن على حد سواء من اتباع نهج 31التي ترعاها في قطاع األمن السوري املعاد تشكيله 
 
ي  إقليم. هذه العناصر ستجسد وتمك

 . 32يعزز النفوذ اإليراني بما يتجاوز العناصر العسكرية البحتة 

مزيد من استنزاف املوارد اإليرانية. إذ  إلى  بحاجة عماروإعادة اإل  ة،يبدو أن الواليات املتحدة تعتمد على ضعف سوري

بشأن تكلفة إجراءات سياستها الخارجية في حين بدأت العقوبات   ،زيادة مستوى االحتجاج في إيرانإلى    يمكن أن يؤدي هذا

ألن   ، هذا أمر غير مرجح، على األرجح لكنفإن الواليات املتحدة ستحقق أحد أهداف سياسة العقوبات. و ، التنفيذفي 

املوقف املتنامي املعادي للواليات املتحدة للشعب اإليراني من املرجح أن يتفوق على عدم رضاه عن السياسات االقتصادية 

ا في االعتبار أن أجهزة األمن اإليرانية تحافظ على قبضة قوية على كل من املجتمع   لقيادته. يجب أن يؤخذ أيض 

   ،بشروط تجارية   ةسوري  إعمار مالها على املشاركة في إعادة  . من املرجح أن تحفز إيران أع33واالقتصاد 
 

من توفير موارد    بدال

يمكن للحكومة  ،  . لتحقيق ذلك34ض بعض استثماراتها وبالتالي توسيع نفوذها وربما تعو  ،  عمارحكومية أكبر لجهود إعادة اإل 

من خالل عرض تقوية ممر الشرق   ، ةوسوري إيران والعراق  إلىجذب مزيد من االستثمارات الصينية  إلى   اإليرانية أن تسعى

يمكن أن يساعد هذا النهج إيران في التغلب على الثار  ،  . على املدى املتوسط35األوسط ملبادرة الحزام والطريق نحو أوروبا

ا إليران  (BRIمشروع الحزام الطريق )  ية على الرغم من أن فوائدميركالسلبية للعقوبات األ  ا مضاعف  ألنها ستزيد    ،تمثل سيف 

فإن الحذر املتزايد بشأن االستثمار الصيني في أوروبا  ، . عالوة على ذلك36اعتمادها االقتصادي الكبير بالفعل على الصين 

 .37من خالل إغالق أجزاء من سوق االتحاد األوروبي أمام النشاط التجاري الصيني  ،قد يلقي بظالله على األعمال

 

 على رقعة الشطرنج قليميةية بيدق في السياسة اإلسور 

 قليمإن الجمع بين األبعاد العاملية واإل
 
. يركز  اصعب   ها عن طريق الدبلوماسية الدوليةية للصراع السوري يجعل حل

قيام تركيا  مع  ،  ةبما في ذلك سوري،  ي للصراع على التنافس اإليراني السعودي في جميع أنحاء الشرق األوسطقليمالبعد اإل

الصراع السوري من خالل  إلى    ية قليمنظرت القوى اإل،  وإسرائيل بدور الالعبين املختصين باملسرح السوري. للحظة وجيزة

من النخبة في السياسة الخارجية اإليرانية وسكانها تعاطفوا   اكبير   اقسم  أن إلى  عدسة االنتفاضات العربية. تجدر اإلشارة

 
 (، مرجع سابق.2019) Batrawi and Grinstead؛ 2018، املونيتور، على اإلنترنت، عمارعبر إعادة اإل سورية  تتطلع إلى دور رئيس ي في إيرانعزيزي، هـ.  31
 . 2019، املونيتور، على اإلنترنت، سورية تجاه إيرانخبرنا عن سياسة تعزيزي، هـ. ما زيارة روحاني للعراق  32
. هذا ال يعني أنه ال توجد 2019من البيت األبيض، ذا نيويوركر، عبر اإلنترنت،  عقوبةبالذكرى األربعين للثورة: اثنا عشر  إيرانتحتفل انظر على سبيل املثال: رايت، ر.،  33

. حول هذا 2018/ يناير   2017التي اكتسبتها من خالل احتجاجات ديسمبر  إيران، مثل املعنى الجديد الوكالة السياسية للطبقات الدنيا في إيرانمخاطر على االستقرار في 

،  https://orientxxi.info/magazine/la-revolte-des-pauvres-ebranle-le-regime-en-iran,2265، ، أورينتإيرانثورة الفقراء تقوض النظام في ، أ.، كيهاناملوضوع: 

 ،دون الكثير من القمعمن  ية قادرة على التعامل مع مثل هذه االحتجاجات  يرانأن الحكومة اإل   2019يناير  كانون الثاني/  . بعد عدة مقابالت اقترح املؤلف في طهران في  2018

 الوسطى تخش ى من عدم االستقرار الذي قد يأتي مع احتجاجات طويلة.وأن الطبقات 
ا.  سورية  إعماركانوا قلقين بشأن املهمة من بداية تورطهم في النزاع السوري، األمر الذي يجعل من غير املرجح أن يكون تمويل الدولة إلعادة  إيرانالحظ أن قادة  34

 
وشيك

ICG (2018a) ية لها روابط مع فيلق الحرس الثوري اإلسالمي.يرانذلك، فإن العديد من الشركات اإل ، املرجع السابق. عالوة على 
 (، املرجع السابق.2018عزيزي ) 35
36Shariatinia  ،M. and H. Azizi " ،2019ومبادرة الحزام والطريق: وسط األمل والخوف"، مجلة الصين املعاصرة، على اإلنترنت،  إيران. 
فقط بالتوازي  BRIإلى أن الحكومة الصينية قد تقدم مبادرات  ،( بشكل مقنعHamidRezaAz، أشار حميد رضا عزيزي )@ تغريدة على تويترل عالوة على ذلك، في تباد 37

الواليات املتحدة.  من محتملةالتغطية الدولية ضد عدائية الصين ن (، من املفترض أن تحس  SPVالتقدم املحرز في تشغيل مركبة األغراض الخاصة لالتحاد األوروبي )مع 

 في االتحاد األوروبي أكثر مما يفترض. SPV بمشروعها إلحاقوبعبارة أخرى، قد يكون هناك الكثير من األشياء التي يمكن 
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ا مع املعارضة الس االستبدادي في وضع ال يختلف عن تمردهم ضد الشاه   األسد دهم على حكم الرئيس في تمر   ،وريةمبدئي 

 .197938عام 

ا من حدوث مزيد   في االستبداد،  ا رفيق  ونه كل ،األسد دعم السعوديون في البداية الرئيس ، على النقيض من ذلك
 
وخوف

لكة السعودية تشعر بالقلق إزاء تزايد الهيمنة اإليرانية على العراق  مكانت امل ،  من التغيير الثوري في املنطقة. في موازاة ذلك

من   -ر آل سعودكما يتصو  -قت هذه املخاوف من خالل "خيانة" الواليات املتحدة تعم  ، 2011في عام و. 2003منذ عام 

مثل مبارك املصري وصالح اليمني. بمجرد أن أصبح من الواضح أن الواليات املتحدة سمحت لألحداث   ،نحلفاء مشتركي

الحفاظ على الوضع الراهن الذي تقوده   على حساب ،األولوية ملفاوضاتها النووية مع إيران ، وأعطتبأن تسير في مسارها

متنكرة في   ،السياسة الواقعية املحافظة في اتباعألولي سرعان ما تالش ى اإلطار السعودي ا، السعودية في الشرق األوسط

. 40ا سياسة خارجية في الشرق األوسط أكثر حزم   ،ا على ذلكرد   ، . كان العالج الذي نشره السعوديون 39زي الفتنة الطائفية 

الذي تم إعادة  ، األسداتخذ هذا شكل دعم مجموعة من الوكالء املعتدلين وغير املعتدلين إلطاحة الرئيس ، ةفي سوري

. لقد أظهر تطور ساحة املعركة السورية الن أوجه القصور في هذه  مع إيرانحليف تعريفه من زميل مستبد إلى 

 النطاق للنظام السوري. االستراتيجية في مواجهة الدعم اإليراني والروس ي املباشر والواسع 

في ساحة    ال  ،ا على مستوى الخطابيمكن القول إن اململكة السعودية حققت انتصار  ،  ةتورطها في سوري  سيربقدر ما ي

ا ل وبين الصعود العاملي للتشدد   ،ضدها في املقارنة بين األساس الالهوتي لفكرها الديني الوهابيتهامات  اال  زيادةاملعركة. نظر 

"خروج   صك  م للمملكة السعودية قد   ،شيعيإطار مقابل  ،ي إطار سن   وجود إنفلى هذا الفكر، إطرف املستند الديني املت

اململكة العربية السعودية النقاشات حول    فتحت ،  تحويل تركيز الصراع نحو طموحات الهيمنة اإليرانية  عم  ،من السجن"

وإحالة االستراتيجية الطويلة إلى الوراء التي كانت تفيد بأنه ال دور للعقيدة ، ي بسرعة كبيرةالتطرف السن   ونم كيفية

،  . بما أنها فشلت في ساحة املعركة41  املتطرف و في العنفأواملذهب الديني الشيعي في االستراتيجية األساسية اإليرانية 

فمن املنطقي أن  ، رامب ضد إيران. وبالتاليمواجهة إدارة تإلى  ، يةلت االستراتيجية السعودية من قتال إيران في سور تحو  

 .42ة سوري إعمار يكون للسعوديين اهتمام قليل بدعم إعادة 

إال أنها  ،  أحد مواقع املواجهة مع إيران للسعوديين )املواقع األخرى لبنان والعراق واليمن والبحرين وقطر(  ةسوريتمثل  

ا إليران.    صديق وهي االحتفاظ بنظام ، كانت اهتماماتها األساسية في الصراع السوري واضحة في وقت مبكرتمثل وجود 

والحفاظ على صلة مباشرة مع حزب هللا. أصبح منع انتشار   ، في معسكر "املقاومة" ةإلبقاء سوري ،في دمشق ي سن  وغير 

( مصالح إضافية  2015ي في لبنان والعراق )بعد  قليماإل 43( وربط مختلف برامج النفوذ 2014التطرف السني املتطرف )بعد  

الية من البنك  املدفعات ال ما في ذلك ب ، في الوقت املناسب. تابعت الحكومة اإليرانية هذه املصالح بدقة وبموارد وافرة

 
 (، املرجع السابق.2019أحمديان ومحسني ) 38
.، والحروب العربية Lynch  ،M:  2011ورات الجيوسياسية واالجتماعية الرئيسية في الشرق األوسط بعد عام  نظرة عامة يمكن الوصول إليها عن بعض التط  Lynchتقدم   39

 .2016الجديدة: االنتفاضات والفوض ى في الشرق األوسط، نيويورك: الشؤون العامة، 
 .2017التالي؟، الهاي: كلينجندايل، ستراتيجي للمملكة العربية السعودية: ما هو فان دن بيرج، دبليو.، املأزق اإل  40
  1979ية عام يرانبالفعل في تسعينيات القرن املاض ي أن الثورة اإل  باحثون الحظ ال 41

 
  ،بسبب أفكارها وأيديولوجيتها كانت مؤثرة

 
من التصدير الفعلي لنموذج الحكم  بدال

 .1990ية: تأثيرها العاملي، ميامي: مطبعة جامعة فلوريدا،  يران، الثورة اإل Esposito  ،J. (ed.)قة.  الشيعي القائم على أساس الالهوت عبر السكان الشيعة في جميع أنحاء املنط
 عمارلجهود إعادة اإل  -أو عدم وجوده-من حيث دعمهم  ،قطر وعمان( سوف تتبع زمام املبادرة السعودية باستثناءلغرض هذا املقال، أفترض أن دول الخليج األخرى ) 42

 لنظام السوري.التي يقوم بها ا
 مع االتحاد الوطني الكردستاني. إيرانمثل األحزاب السياسية الشيعية وامليليشيات في لبنان والعراق، وكذلك عالقة  43
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وتعبئة ونشر امليليشيات الشيعية من لبنان  ، (IRGCونشر الالف من أفراد الحرس الثوري اإلسالمي )، املركزي اإليراني

 ثالثة مصادر على األقل: نبع منتو ، عاليةبأفضلية شديدة  ة. تتمتع مصالح إيران في سوري44وأفغانستان والعراق 

  ، الراء الجماعية للكثير من القيادة اإليرانية فيتؤثر  1988و 1980رب اإليرانية العراقية بين عامي ا تزال الح م -

مفيدة في تدعيم القوة الدينية املحافظة في  الحرب ما كانت ألن العديد من األعضاء الحاليين عاشوا خالل تلك الحرب. رب  

ا، الداخل ا كبير  بعد   ،إهانة. كان على إيران أن تقبل الوضع القائم بالفعلأحدثت ، نهاية املطافوفي ، إال أنها أحدثت دمار 

بأفضل شكل   الجوار. إن منع تكرارها يضع ميزة على تأمين 45عراق بدعم من معظم الغرب والخليج الحرب مكلفة شنها 

 . ةبما في ذلك سوري، ممكن

ا إليران لتوسيع نفوذها في كال البلدين (2003( والعراق )2001ية ألفغانستان )ميرك أتاحت الغزوات األ  -   ، فرص 

لم تكن الحرب على اإلرهاب  و  ،في سياق "محور الشر" يأتي يميرك بقدر ما أنتجت عالمات تحذير واضحة على أن الغزو األ 

متجاورة تمتد  أتاح إليران الفرصة إلقامة منطقة نفوذ    2014و  2003الفوض ى بعد عامي    في  العراق   دخول إن    .ذريعة  مجرد 

 .46إيران إلى   من لبنان

ي واإلسرائيلي والسعودي األخير ضد طهران كان من شأنه أن يشجع الصمود اإليراني  ميرك إن الخطاب العدائي األ  -

. إن اإللغاء األخير  47حيث يعيد نشر بصمة تغيير نظام "الحرب على اإلرهاب" على عقول القيادة اإليرانية ،ةفي سوري

ا JCPOAللواليات املتحدة لخطة العمل الشاملة املشتركة ) ن حدودها قدر  م( سيعزز عزم إيران على إبقاء أي قتال بعيد 

 .48ة ياسة الخارجية اإليرانية حول دورها في سوريشكوك محتملة في دوائر السوجود  على الرغم من ، اإلمكان

سرعان ما أعاد  ، على الرغم من الدعم اإليراني، قوات املعارضة أمام 2014تعثر النظام السوري في نهاية عام  مع

حريصة  في حين تبدو روسيا  ،  . ومع ذلكةد في سورياطر اومنذ ذلك الحين زاد نفوذها ب،  التوازن لصالح طهران  تدخل روسيا

بناء  على  -فمن املستنتج على نطاق واسع أن إيران ، على إعادة تأسيس القدرات األساسية للدولة السورية على األقل

ا يشمل املنظمات شبه الحكومية وامليليشياتتتفضل إنشاء ترتيب أكثر  -ممارساتها في لبنان والعراق املراكز  ، هجين 

 
ا يراوح بين  44 والقوات الخاصة والقادة في مسرح الصراع السوري. عالء الدين وآخرون. تشير التقديرات إلى  ICRGمن مستشاري  4000- 1000يستضيف شتاينبرغ وجود 

آالف مقاتل. انظر: عالء   10إلى    7000، مع حزب هللا الذي يساهم بما يراوح بين  إيرانمقاتل في الجماعات املسلحة عبر الوطنية التي ترعاها    35000إلى    10000وجود ما بين  

 (، املرجع السابق.2018؛ شتاينبرغ )2018درجات، واشنطن العاصمة: موجز سياسة بروكينجز،  10بمقدار سورية  ون، تحول في استراتيجيةالدين، ر. وآخر 
ية العراقية يرانب اإل ي في الحر يران. باملناسبة، تأسست قوة القدس التابعة للحرس الثوري اإل 2015ية العراقية، مطبعة بيلكناب: كامبريدج،  يرانرازوكس، ص.، الحرب اإل  45

 لدعم البيشمركة الكردية في قتالها ضد نظام حسين.
  2004عليه الحال في عام  توالعراق، من املنطقي أن نتحدث اليوم عن هالل شيعي أكثر مما كان ةي في لبنان وسورييرانما يتعلق بالتأثير السياس ي اإل  ومن املفارقات، في 46

 فقط فيما يتعلق بالحقائق الديموغرافية.عندما صاغت الفكرة وأصبحت منطقية 
حذر. في حين أن  اتنشر مفهوم الدفاع عن املوارد الخفيفة بسبب قدراتها الحربية التقليدية الضعيفة نسبي   إيرانإن الحجة الشائعة املتمثلة في أن  47

 
 MILEXيجب أن ت

التحالفات الدولية، وليس لنشرها في ساحة املعركة. عالوة   عقدكانت تقليديا "جيوش مشتريات" موجودة ل]الخليج[ ي يتضاءل مقارنة بالخليج، فإن جيوش األخير يراناإل 

ا وغريبة على املنطقة في حرب تقليدية مستدامة تتجاوز حدود  إيرانمع بحيث ال تدخل  ،على ذلك، على الرغم من أن قوة الدفاع اإلسرائيلية هائلة، فهي صغيرة جد 

صنعها. انظر: روبرتس، د.، القوات املسلحة ملمالك الخليج على يالحجة أو  خلقية في املنطقة هي املفتاح الذي يميركإسرائيل املباشرة. باختصار، القدرات العسكرية األ 

 (، مرجع سابق. 2019ية: األحمدية ومحسني )يرانا الستراتيجية الردع اإل ل على تقييم أكثر تعمق  . للحصو 2018مفترق الطرق، باريس: املعهد الدولي للمحاسبين القانونيين، 
48ICG (2018a)  ا  ،2019يناير كانون الثاني/ في  ،يين في طهرانيران، املرجع السابق؛ أظهرت العديد من املقابالت التي أجراها الكاتب مع صانعي السياسة اإل ا جيد  وعي 

ا على أنه الثمن املؤسف إل  فيفي العالم العربي  إيرانتكبدتها بالتكلفة التي  نظر إليه عموم  في "معسكر سورية  بقاءدعم وحشية وعنف نظام الرئيس األسد. كان هذا ي 

 املقاومة".
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ا  49ضفاض بالدولةمؤسسات الحكم املرتبطة بشكل فو السكانية   ا إضافي  الرسمية    اعالقاته  في. هذا من شأنه أن يخلق تأثير 

  .50والودية مع النظام السوري 

  :مثل هذا النهج "إلعادة البناء" يجب أن يوازن بين مقايضتين
 

لن يتطابق مع تفضيالت النظام السوري )أو   ،أوال

لكن  ، النظام السوري أن يتسامح معه على املدى القصير بسبب ضعفهقد يتعين على  في هذا الشأن(.، تفضيالت روسيا

قدراته   ضعفعلى الرغم من  فإنه لن يقبله بالضرورة على املدى الطويل.، 2011ذكرياته وممارساته قبل عام إلى  بالنظر

الدعم الخارجي املصمم بذكاء  فإن ، من هذا املنظور  السلطة. فتقد فإن النظام ال ي، العسكرية واالقتصادية بدرجة كبيرة

مهما رغبت إيران  ،  اثاني    عبر الدولة السورية يمكن أن يزيد في الواقع استقاللها على املدى الطويل عن إيران.  عمار إلعادة اإل 

 فإنها ستكافح للحفاظ على مجال مواز غير عسكري كبير في بلد يهيمن عليه السنة. ، في ذلك

بشكل كبير عن النهج املعتاد املتمركز حول الدولة   ةسوري إعماريرانية حول إعادة تنحرف وجهة النظر اإل  :باختصار

إنشاء مراكز  ، أو عن تفضيالت النظام السوري في هذا الصدد. في حين أن النهج اإليراني له حدوده، في املجتمع الدولي

وكذلك الحفاظ على بوليصة  ، زينب مختارة من السيطرة/ النفوذ االجتماعي في مدن مثل القصير أو حول ضريح السيدة

هي في متناول  ، من خالل اإلبقاء على خطوط القيادة املباشرة لعدد من قوات امليليشيات ، تأمين قائمة على قطاع األمن

 اليد. 

 

 العبو الصراع السوري: تركيا وإسرائيل

 ت
 
ااملصالح التركية في الحرب األهلية السورية    صتقل ص 

 
  األسد من اإلطاحة بالرئيس    ،2018و  2012بين عامي    ،اكبير    تقل

. يجب مراعاة قلق النخبة التركية حول نهوض األكراد  51ةية والحكم الذاتي ألكراد سوري قليمتقليص املكاسب اإلإلى 

ا من خالل عدسة غير  ، بعد الكردية التي لم تحل  السوريين في املقام األول في سياق قضيتها  والتي نظرت إليها تركيا تقليدي 

والعراق   ةفي جميع أنحاء تركيا وسوري ، . لكن تركيز تركيا ضد األكراد52ثابتة من القومية واالستيعاب املحددين بدقة

ا ألنه يمثل انحر KDP :)باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني ا( سوف يستمر أيض  ا مفيد 
 
ا  ، اف ن االضطرابات  م بعيد 

هناك ثالث مالحظات  ، االقتصادية الداخلية وسوء العالقات مع الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي. لغرض هذا املقال 

  :ط تركيا في الحرب األهلية السوريةحول تور  
 

كان  )بلس والباب واملناطق املتاخمة لها اوجر  عفرينإن االحتالل التركي ل، أوال

نظر إليه في البداية كتدبير مؤقت ملنع وإلغاء إنشاء منطقة حدودية تركية سورية يسيطر عليها األكراد ظهر عالمات  بدأ ي    (ي 

إن فشل إستراتيجية تركيا  ، ا. ثاني  53والوجود العسكري وإقامة صلة عبر الحدود عمار على الدوام في شروط إعادة اإل 

عها على مسار تصادم مستقبلي مع النظام السوري. ومن املثير  وض  ،  ا لألراض ي السوريةجانب احتاللهإلى  ،  املناهضة لألسد

 
49Batrawi and Grinstead  (2019 املرجع السابق ؛ ،)ICG (2018a).املرجع السابق ، 
ا في إيران، ما تريده H. Ahmadian. و Mohseni ،Pعلى سبيل املثال:  50 ، عبر اإلنترنت: 2018مايو  /أيار 10، السياسة الخارجية، سورية حق 

https://foreignpolicy.com/2018/05/10/what-iranreally-wants-in-  (.2018أكتوبر تشرين األول/  14)تم الوصول إليها في  /سورية 
51nVan Vee  ،E. and E. Yüksel ،big to shoes 2018-2002، السياسة الخارجية التركية في الشرق األوسط ،The Hague: 

Clingendael ،2018. 
52Gunes  ،C. and R. Lowe2015، لندن: تشاتام هاوس، ، تأثير الحرب السورية على السياسة الكردية في جميع أنحاء الشرق األوسط. 
)تم الوصول إليها  2018أغسطس  /آب 15، المونيتور، سورية إعمارتركيا تريد حصتها من إعادة ، .Tastekin ،Fانظر على سبيل المثال:  53

 (.2018أكتوبر  /تشرين األول 15في 
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إلى   ويفترض أنها تهدف، أن روسيا أبرزت التحركات العسكرية التركية ضد رغبات كل من النظام السوري وإيران لالهتمام

ا ضد تعزيز نفوذها 
 
ا من املشاركة في إعادة ، كال املمثلين. ثالث   ة سوري إعمار الشركات التركية في وضع جيد لالستفادة تجاري 

 . 54بسبب الشتات السوري الكبير على األراض ي التركية وقربها الجغرافي  - وخاصة في منطقة حلب-

ا أن تركيا قد تشارك بشكل أعمق في إعادة بناء األجزاء السورية التي تحتلهاإلى  يشير هذا، بشكل عام للتضييق   ،حالي 

،  طاملا أنها تستطيع الحفاظ على هذه املناطق كجزء من مجال نفوذها الخاص. على سبيل املثال  ،األكراد السوريين على

ولكنهم يحتفظون    ،ملراقبة املنطقة  )الجيش السوري النظامي(ها السوريين سوف يندمجون مع  ءل أن وكالمن املمكن تخي  

ا دعم إعادة اإل إلى  يمكن أن يتوصل، بروابط تركية مهمة. لهذا الغرض   عمار ترتيب عملي مع النظام السوري يتضمن أيض 

فقد  ، وأردوغان األسدالكراهية بين إلى   طاملا أن هذا يشمل الشركات التركية. بالنظر ،في املناطق التي يسيطر عليها النظام

ا مسألة إدلب ،بوساطة روسية ،يتطلب ذلك صفقة وتشرك تركيا في الجهود املبذولة إلزالة الوجود العسكري   ،تحل أيض 

ا.  ةي من شمال شرق سوريميرك األ   تمام 

تحت شعار "حيث   ،تجاه الحرب األهلية السورية  عدم املباالة الكريمةفإن موقفها املبدئي من ، إسرائيلى لإبالنسبة 

وهو يواجه شبح النفوذ اإليراني املتزايد واملنشآت العسكرية الدائمة املرتبطة   ،الن تراجعيتقاتل كلبان على عظمة..." قد 

إال أن البالد لديها القليل من  ، إسرائيلى لإقد أثار املخاطر بالنسبة األمر بإيران على األراض ي السورية. في حين أن هذا 

ة  ي  ر بخالف الغارات الجوية التي تنفذها بانتظام ضد القوات املسلحة السو  ، سياسات الحرب األهلية السورية فيالتأثير 

 ،IL-20Mإن حادثة ف، وحزب هللا والقوات التابعة إليران. على الرغم من أنه كان يستخدم إلجراء هذه العقاب دون عقاب

لصالح   S-300نشر روسيا لعدة بطاريات صواريخ من طراز و  ، والخطاب الروس ي الالحق، 2018سبتمبر أيلول/  18في 

إلزالة   ،. على الرغم من التعاون الروس ي مع إسرائيل55حد ماإلى  قد جعل استمرارها أكثر حساسية ،الجيش السوري

فإن العملية املستمرة لدمج  ،  القوات التابعة إليران من املنطقة املجاورة مباشرة للمنطقة الحدودية السورية واإلسرائيلية

يمكن أن تشوش املياه بسهولة ملخططي الضربات    ،امليليشيات األجنبية واملحلية املوالية للنظام في الجيش العربي السوري

 ل القريب. اإلسرائيليين في املستقب

فسوف تضع نفسها في  ؛ةإذا حاولت إيران استئناف جهودها السابقة إلقامة وجود عسكري في جنوب غرب سوري

ا ألن هذا السيناريو ال يخدم املصلحة اإليرانية قصيرة  ،  روسيا. ومع ذلكمع  وربما حتى  ،  مسار تصادم خطير مع إسرائيل نظر 

ح أن تتم املحافظة على املنطقة العازلة غير الرسمية املوجودة بالفعل  فمن املرج  ،  ةاألجل املتمثلة في تعزيز نفوذها في سوري

 . 56في الوقت الحالي ،في الجنوب الغربي لنزع فتيل الوضع
 

حملة جوية شاملة ضد   إذا قررت إسرائيل شن  ، من ذلك بدال

فإن أنماط  ، ستزداد. ومع ذلك، وكذلك مع روسيا، فإن مخاطر املواجهة مع إيران ؛ةالعسكرية اإليرانية عبر سوري راكز امل

.  57ةنها تتركز في منطقة دمشق ومنشآت األبحاث العسكرية في غرب سوريإاألخيرة ال تدعم هذا السيناريو حيث  ضرباتال

 
 السابق.المرجع ، (2015ية العراقية. انظر: رازوكس )يرانكانت تركيا هي المستفيد االقتصادي الرئيسي للحرب اإل 54
(.  2018أكتوبر تشرين األول/  15في  ت الزيارة)تم 2018أكتوبر تشرين األول/  10كأداة ألعاب؟، املونيتور، سورية  إلى S-300سوشوف، م.، هل قامت روسيا بتسليم  55

(. كان هناك 40مقابل  20كما حدث في الست من قبل ) IL-20Mفي األشهر الستة التي أعقبت حادثة سورية  نفذت إسرائيل ما يقرب من نصف عدد الغارات الجوية في

، لكن الضربات ارتفعت في األشهر األخيرة. كانت األهداف متشابهة إلى حد كبير: القوات املسلحة السودانية وقوات حزب IL-20Mغياب ملدة شهرين للهجمات بعد حادثة 

 . 2019مارس آذار/  20في  ACLEDث . املصدر: تبادل البريد اإللكتروني مع باحيرانهللا التابعة إل 
 (، املرجع السابق.2019أحمديان ومحسني ) ؛ ICG ،2018b، بروكسل: سورية : منع حرب أخرى فيإيرانمجموعة األزمات الدولية، إسرائيل، حزب هللا و  56
57Murciano  ،G سورية  ي اإلسرائيلي فييران.، منع امتداد الصراع اإل  ،SWP Comment  ،No. 27  ،2018  رسائل سورية  أندرسون، س. و معاذ، أ.، الضربات اإلسرائيلية في؛ :

 (.2018أكتوبر األول/  تشرين 15، عبر اإلنترنت )تم الوصول إليها في ACLEDمحسوبة إلى النظام وحلفائه، 
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يا  متبادل مع وجود مسافة محترمة بينهما هو املستقبل املحتمل لقوات امليليش على نحوإن املأزق الذي يتم التسامح معه 

 ونظرائهم في قوات الدفاع اإلسرائيلية. ، ةي  ر اإليرانية املتضمنة في القوات املسلحة السو 

ا، بشكل عام ا ،من املعقول أن نفترض أن إسرائيل ستدعم دبلوماسي  جهود روسيا لتمكين إعادة إنشاء الدولة   ،وسري 

التي تقودها الدولة ملواجهة النفوذ اإليراني مع الحفاظ على سياسة   عمارمن خالل جهود إعادة اإل  ،املركزية السورية

 الغارات الجوية طاملا تستطيع.

 

 عماراآلثار املترتبة على إعادة اإل 

النزاع   حل  تساعد مصالح الجهات الفاعلة الرئيسية في الدولة األجنبية في يمكن أن تناول هذا املقال مسألة كيف 

. النتائج الرئيسية  األسدتلك األجزاء من البالد الخاضعة لسيطرة الرئيس  إعمارتعيق إعادة يمكن أن  كيفو  ،السوري

 واألفكار امللخصة أدناه. 

الصراع وآثارها على  ة فاعلة في الدولة األجنبية في سوري: نظرة عامة على املصالح الرئيسية لبعض الجهات ال 1الجدول 

 األسد في املناطق التي يسيطر عليها   عمارجهود إعادة اإل 
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 عماراآلثار املحتملة لدعم إعادة اإل 

مسار  فيالتأثير 

 الصراع

القوات 

املوزعة في 

 سورية

شدة 

 األفضلية

املصالح األساسية في 

 الفاعلة الدولة  الصراع السوري

بشكل استقرار   عمارقد تدعم إعادة اإل 

التي يسيطر  ةفي مناطق شمال سوري 

 كرادعليها األ

 ضعيف ضعيف

الواليات  القضاء على داعش متوسط

 إضعاف إيران متوسط عمارقد تمتنع عن إعادة اإل  املتحدة

تسعى جاهدة لحل النزاعات املقبولة 

 ادولي  

 عالي عالي

 عالي

تأسيسها كقوة إعادة 

 عاملية

 روسيا

الحد "الضغط على الخرين لدعم 

 عالي للدولة السورية "عماراألدنى إلعادة اإل 

تأسيس دولة صديقة 

 في سورية

 إبعاد تركيا عن الغرب ضعيف تسعى إلى فائدة تجارية

ما لم  عمارال يوجد دعم إلعادة اإل  -

 يحدث انتقال سياس ي بعيد املنال

التركيز بالضرورة على وضع الالجئين  -

 يقليماإل

 تحقيق تحول سياس ي متوسط ال يوجد ضعيف إضعاف إيران ليس باألمر املهم -

االتحاد 

 األوروبي

ا يتجاوز  من غير املحتمل أن يكون قادم 

 عالي ضعيف ضعيف الحد األدنى املطلوب لتطبيع العالقات

 األسداإلطاحة ب 

 السعودية حليف إليران

" النظام إعماردعم "الحد األدنى إلعادة 

 السوري

 عالي عالي

 عالي

ظام ن الحفاظ على 

 صديق

 إيران

إعادة بناء مجال شبه مستقل من 

 عالي النفوذ

إنشاء مجال مواز 

 للتأثير

 
 متوسط

ربط مناطق نفوذها في 

 الشرق األوسط

بناء األجزاء املحتلة من شمال إعادة  -

 إلقامة منطقة نفوذ ةسوري 

 عالي متوسط ضعيف نفعة تجاريةمل قد تسعى  -

التراجع عن مكاسب 

 تركيا الحكم الذاتي الكردي

 عمارال يوجد دعم مباشر إلعادة اإل  -

قد يدعم بشكل حصري جهود جمع  -

التبرعات الروسية كجزء من 

 عالي متوسط ضعيف استراتيجيتها املعادية إليران

تراجع الوجود 

العسكري املرتبط 

 إسرائيل بإيران

 السؤال الرئيس للمقال:   نيمكن تحديد عدد قليل من اإلجابات األولية ع، 1بناء  على الجدول 
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ً
فمن   ؛دبلوماسية متفاوض عليها ة التوازن العسكري الحالي للقوات ووجودها دون تحقيق انفراجإذا استمر ، أوال

وتركيا والواليات    األسد و وروسيا  قودها إيران  أن تو ،  ومحدودة بطبيعتها،  اي  إقليم مجزأة    ةسوري  إعماراملرجح أن تكون إعادة  

وجود  على الرغم من استمرار  ، روسيامع و  ، مع النظام السوري قربفي مناطق نفوذه. ستعمل إيران عن كل   ،املتحدة

ا مع روسيا، و 58توترات كبيرة بين هذه األطراف الثالثة  حد ما. إلى  قد تعمل تركيا أيض 

ألن الطلب    ، مطولة وجزئية  ةاملناطق التي يسيطر عليها النظام في سوري  إعمار من املحتمل أن تكون عملية إعادة  ،  اثانيً 

على توفير األموال املتاحة في املستقبل املنظور. ستستمر  الطلب على البنية التحتية واإلسكان والتعليم والحكم سيفوق 

ئيسة ودول الخليج على سياساتها  هذه املالحظة طاملا حافظت الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي والدول األوروبية الر 

 . تلك السياسات ستمروا فيومن املحتمل أن ي، الحالية تجاه النظام السوري

ا
ً
في بيئة مثيرة للجدل   عمارسيتم تنفيذ دعم إعادة اإل ، سياستهالفي حالة تغيير أي من الجهات الفاعلة السابقة ، ثالث

وتتسم برأسمالية املحسوبية واملحسوبية التي تتنافس فيها املصالح اإليرانية   ،اومربحة تجاري   ،من الناحية السياسية

 كما أعيد تأسيسها.  ،شكل وتركيز ووظائف الدولة السورية فيوالروسية والسورية للتأثير 

ومكافحة  ، املصالح العاملية غير املتوازنة للواليات املتحدة )الحرب على اإلرهابفإن الجمع بين ، في التحليل النهائي

ي بين اململكة العربية السعودية قليمجانبها( مع الصراع اإلإلى    ةوالحفاظ على سوري،  إيران( وروسيا )إعادة وضع قوة عظمى

ارتباط البالد بإيران. الوسطاء إلى  بالنظر ،رهينة لجداول أعمال ال يمكن التوفيق بينها ةسوري  إعماريجعل إعادة  ،وإيران

على مستوى البالد في هذه املرحلة. تعاني تركيا   عماراملحتملون مثل تركيا واالتحاد األوروبي لن يشاركوا في إعادة اإل 

في السياسة    الحيادفي حين أن  ،  بية ومحدودة في نطاقهاجعلتها حز   ، رات جذرية في سياستها الخارجيةاضطرابات داخلية وتغي  

تجد  قد  ولكنها  ،  ةسوري  إعمارالخارجية لالتحاد األوروبي قد جعلها على الهامش. لم تنخرط إسرائيل بشكل مباشر في إعادة  

ا   املعتادة.غاراتها الجوية بها لشن   تتذرع تي كانت الحجتها بخالف   ،سياس يدون نفوذ من نفسها أيض 

املجزأة واملتزايدة   عماريستكشف الثار الطويلة األجل إلعادة اإل  ،مفصل اريو تخطيط سينإلى  ة هناك حاجة ملح  

 . سواهمو  ة لنظام السوري والسكان السوريين وجيران سوريبين ااملذكورة أعاله   تالعبواملحدودة التي ستنجم عن حالة ال

 

 
؛ الخطيب والسنجاب 2019، لندن: تشاتام هاوس،  سورية  : التأثير االقتصادي فيإيرانيتم تحليل واستكشاف هذه التوترات على سبيل املثال في: حتاحت، س.، روسيا و  58

وروسيا: تغيير املشاهد اإلقليمية  إيران(، املرجع السابق. للحصول على تحليل طويل األجل يتجاوز النزاع السوري: زاندي، د. )محرر(، ديناميات العالقات بين 2018)

 . 2017، 1/96والدولية وضرورة التعاون، أوراق مصلحة الضرائب رقم 
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