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وفقاً لقاعدة  ورشة عمل مغلقةمكتب سوريا والعراق، -مؤسسة كونراد أديناور عقد بيت المستقبل بالتعاون مع
مضت خمس سنوات على . الخارجيين على الصراع الدائر في سورياتأثير الالعبين  ناقشت تشاتام هاوس،

اندالع النزاع السوري، وتسبب بأزمة إنسانية واسعة النطاق طالت المنطقة والقارة األوروبية، واألهم من 
ورشة العمل هذه إلى البحث في تأثير التدخالت  سعت. ذلك أنه استقطب تدخل العبين إقليميين ودوليين

وتحليل مصالح  ،بما في ذلك حزب هللا على مسار األزمة والتنظيمات الخارجة عن الدولة يرانيةالروسية واإل
المدى الطويل، إضافة إلى تقييم تداعيات تدخلهم على مستقبل  فيهؤالء الالعبين وأهدافهم االستراتيجية 

 . سوريا
 

األسباب  على "عد مرور عامالتدخل الروسي في سوريا ب"الجلسة األولى التي كانت تحت عنوان  ركزت
بعضها عقائدي وبعضها اآلخر مرتبط بمصالحها  والتي الكامنة وراء تدخل روسيا في األزمة السورية

الهدف الرئيس من تدخلها هو المحافظة على نظام الدولة بالنسبة إلى األسباب العقائدية، . الجيوسياسية
االنتقال " ىعب خارجي من المروجين لما يسموجهة نظر موسكو، ال يملك أي ال ، إذ منواستقرارها

تخشى روسيا و ،األسدالرئيس السوري بشارخطة موثوقة لتأمين بقاء مؤسسات الدولة بعد رحيل " السياسي
يؤدي بدوره إلى زعزعة االستقرار ويسمح  انهيار هذه المؤسسات وما قد ينتج عن ذلك من استشراء للفوضى

تكمن الجذور األيديولوجية لهذه الرؤية الروسية في االعتقاد  .سيع نفوذهاللفصائل اإلسالمية المتطرفة بتو
الراسخ لدى موسكو بأن المحافظة على االستقرار هي أولوية مطلقة وتفوق في أهميتها الخوف على حقوق 

 . اإلنسان ومروحة الحريات التي يتمتع بها المواطنون
 

ة، والذي ج لمفهومه الخاص لعملية التحول نحو الديموقراطيعمد الكرملين خالل السنوات األخيرة إلى التروي
لمحافظة على النظام ومن ثم التغيير التدريجي الذي تقوده الدولة على حساب الدور التعددي يمنح األولوية ل

وما ساهم في تجذير هذا المفهوم هو الكراهية . الذي يلعبة المجتمع المدني في النموذج الديموقراطي الليبرالي
لعميقة التي تكنّها القيادة الروسية للفكرة التي تربط شرعية النظام الداخلي بتصديق العبين خارجيين عليها أو ا

الديمقراطية "تؤمن موسكو بمفهوم  ،ومن هنا. بمدى اعتماده عملية ديموقراطية محددة يتم اختيارها داخلياً 
ية الذي يناسب المجتمع الروسي وتالياً كل شكل الديموقراط"إلى فكرة تقول أن  ، الذي يستند"السيادية

هو ذاك الذي تلعب فيه الدولة دوراً رئيساً في إدارة عملية التحول نحو الديمقراطية  ،المجتمعات الحديثة
ويضمن أن ال يؤدي التحول االجتماعي الناتج عنه إلى الفوضى والصراع بل إلى المحافظة على االستقرار 

 "العدالة"على حساب " للنظام"وعليه، تمنح المقاربة الروسية األولوية ". صادياالجتماعي واإلصالح االقت
ينم في سوريا  الدولة نظام على روسيايضاف إلى ذلك، أن قلق   .وألمن النظام على حساب األمن اإلنساني

 في أيضاً  ولكن األوسط الشرق في فقط ليس الغرب من مدعومة" ملونة ثورات" من اندالع مخاوف عن
 .ابه لدول المحيطةا
 

، ولّد تدريجياً 2003إن االنهيار الذي شهدته المنطقة منذ االجتياح األميركي للعراق عام من جهة أخرى، 
قناعة لدى المسؤولين الروس بأن السياسات الغربية لهيكلة األطر االجتماعية السياسية في المنطقة هي 

بوتين تجعله يؤمن بأن ] للرئيس الروسي فالدمير[إن التجربة الشخصية . سياسات ساذجة وغير مسؤولة



حين عاد  2011هذا الخوف تفاقم لديه منذ . المفهوم الغربي المثالي للحرية ما هو إال وصفة للحروب الداخلية
مثيالً لها،  أن شهدت شوارع موسكو يسبق لم احتجاجاتلوالية ثالثة وترافقت عودته مع  إلى موقع الرئاسة

بشكل عام، أعلن هذا النظام الروسي طالقه مع القيم الغربية . الخارجية التأثيرات وسي إلىالرئيس الر عزاها
ومع عدم وجود أي ردود فعل [، 2015في منتصف عام . واستثمر في حماية األقليات وضمان االستقرار

دعم الناس  الحرب في أوكرانيا، تّم توقيت التدخل في سوريا في فترة تضمن روسيا أنه سيعزز حيال] جدية
ساهمت حرب الشيشان في صياغة السياسة الروسية في سوريا، إذ أن إصرار موسكو على إلى هذا،  .للنظام

أن اإلرهاب اإلسالمي العابر للحدود يهدد سالمة الدولة السورية يجد صداه في مزاعم مماثلة عبر عنها 
دثار الحرب الباردة، أثارت االضطرابات بعد ان .من القرن الواحد والعشرينالكرملين في العشرية األولى 

 االنفصالية النزعة من أن تمتد الكرملين مخاوف القوقاز شمال التي تسبب بها السكان المسلمون األصليون في
   .الدولة تفكك ما من شأنه أن يؤدي إلى أخرى، روسية إلى مناطق الشيشانية

 
األخطار المحدقة بمصالح روسيا  ناك أيضاً ه ،في سوريا الدولة نظام روسيا على مخاوف  إلى جانب

 وجودها في الشرق األوسط بعد جوهر يمثل األسد نظام مع إن تحالف روسيا. سوريا في الجدية الجيوسياسية
ال  .المنطقة في نفوذها توسيع في رغبتها األخيرة األشهر في السوفياتي، وعكست تصرفاتها االتحاد انهيار

 الواليات مع إطار مسار تطور عالقاتها في سوريا إال في صلبة قوة هارإظ في روسيا يمكن فهم رغبة
األولي ال سيما وأنه  العسكري التصعيد الروسي الدافع الرئيس وراء كان األسد نظام ال شك أن دعم. المتحدة

على الخط  ؛ لكن بعد ذلك، دخلمن األراضي كبيرة سيطرته على مساحة يفقد 2015بدأ بحلول منتصف عام 
الدبلوماسي عبر تغيير الوقائع  في النشاط روسيا تعزيز إشراك على المتحدة الواليات افع آخر وهو إجبارد

تظهرها محلياً ودولياً بمظهر  هاعكس صورة عن روسيا فيأضف إلى ذلك رغبة  .على األرض في سوريا
  .عظمىالقوى ال

 
في سوريا والحملة الجوية  خل الروسيإنطالقاً من هذه األسباب العامة، ومن منظور عسكري هدف التد

حماية مناطق سيطرة النظام والطريق بين درعا ودمشق بما في ذلك حمص،  إلىالواسعة النطاق التي تشنّها 
بين ضافة إلى حماية الطريق أكتوبر من العام الماضي، إ/األول في تشرين حيث انهارت قواتهحماه وإدلب، 

داعش على نهر الفرات والمرافق ] لة اإلسالمية في العراق والشامتنظيم الدو[مع سيطرة . تركياحلب و
مناطق تسيطر عليها المعارضة ومن  ، إذ قصفتالنفطية، بدت التكتيكات التي اعتمدتها روسيا تفتقر إلى الدقة

تفضل كانت روسيا  .قوات النظام أمالقوات الروسية  أهيالصعوبة بمكان معرفة من قام بقصف مكان معين 
وات النظام غير جيشين، إال أنها أدركت أن االعتماد على قعالقة بين  السوري كون عالقتها مع النظامأن ت

وعلى الرغم . لتدريب الالزم، ولذلك لجأت إلى التعاون مع إيران وحزب هللاكاف بسبب افتقار هذه القوات ل
 إلى هذا، حدّ . األسد  نظامقذت روسيا في تحقيق هدفها وأن نجحتفيه، من المستنقع لذي وجدت نفسها تعوم 

تدخل روسيا في النزاع السوري من حصول أي تدخل أجنبي آخر ودفع بالقوى اإلقليمية إلى أخذها على 
الرئيس األميركي المنتخب دونالد ومع الغموض الذي يلف رؤية . ويعتبر ذلك إنجازاً روسياً مهماً محمل الجّد 

 :لمسار األزمة السورية الثة سيناريواتترامب للنزاع الدائر في سوريا، هناك ث
 

طلب ذلك وجوداً إيرانياً كبيراً في سيت: استعادة السيطرة على البالد أن ينجح النظام في -
 .سوريا وال يمكن تحقيق ذلك خالل العام المقبل

إذا أعطت الواليات المتحدة األولوية إلضعاف إيران، ستلجأ إلى التعاون مع روسيا  -
 .اإلدارة األميركية حالياً إلى هذه المقاربة كخيار محتملتنظر و. على سورياالوصاية  منحهاو

، إال أن ذلك سيؤدي في )وليس حرب أهلية(استمرار وجود حالة تمرد كالسيكية  -
 .ر إلى إفقار سوريا وزعزعة استقرارهاوالمستقبل المنظ



 
 ما هو مصيرهذه السيناريوات الثالثة  في ظل: تال هذه الجلسة نقاش مفتوح طرحت في خالله األسئلة التالية

م موسكو تعاملها بالده العسكري في سوريا؟ كيف تقيّ كيف يرى الداخل الروسي تدخل ؟ السوريين الالجئين
مستقبل التنافس بين وما هو   ال سيما تلك المدعومة من إيران في سوريا مع التنظيمات الخارجة عن الدولة

 وسيا مع الواليات المتحدة تحت إدارة ترامب؟ماذا عن عالقة رروسيا وإيران؟ 
 

بالدول المضيفة والمناطق السورية التي من  اً رهنيبقى األمر  ،السوريين الالجئين مصيرحول موضوع 
بخالف المناطق  عودة الالجئين إليها قد تشهد المناطق الخاضعة للنظام. لمفترض أن يعود إليها الالجئونا

يتحدر التدمير الكامل الذي لحق بالعديد من المناطق التي  يضاف إلى ذلك ة،سيطرة المعارضالواقعة تحت 
 يها؟إل لتأمين عودتهم هافة إعمارمن سيتحمل كلف الالجئون، منها

 
تصور كل ما يجري على أنه أعمال  فإن موسكو لسياسة بالده تجاه سوريا، رؤية الداخل الروسيبالنسبة إلى 

يسعى النظام . م به الغرب بعد انتهاء الحرب على أنه مؤامرة لتطويقهادفاعية وتنظر إلى كل من قد يقو
لتصريح رسمي لم تفقد منذ أيلول  الروسي إلى إثبات أن روسيا لم تتكبد في هذه الحرب خسائر بشرية، ووفقاً 

من الشعب الروسي حتى في % 50، حظيت بدعم حين بدأت الحملة. جندياً  19من العام الماضي سوى 
ولكن ذكريات ما حصل في أفغانستان ما زالت ماثلة في ذهن ). حيث أغلبية السكان من المسلمين(داغستان 

التي تتكبدها  معلومات حول الخسائر البشرية الكشف عن أيالعديد من الروس ولذلك تتحاشى وسائل اإلعالم 
في سوريا والضائقة  ال يربط الشعب الروسي بين تدخل بالده ،من ناحية أخرى. روسيا في الحرب السورية
قتصر تغطيته تالتلفزيون الروسي ال يصور ما يجري في سوريا على أنه حرب و. االقتصادية التي يعاني منها

قبضة يحررون المدنيين من وهم الجنود الروس إطالق الصواريخ ومشاهد  مشاهد في هذا الشأن على
وعلى الرغم من أن . ألول مرة منذ شهور عدة الروسية يأكلون الشوكوالته وهم طفالمشاهد األاإلرهابيين و

 .بالنسبة لها مكلفاً روسيا لم تحقق كل أهدافها المنشودة من هذا التدخل، إال أنه لم يكن 
 

دور التشكيالت شبه العسكرية و ظيمات الخارجة عن الدولةالتعامل مع التنوحول موضوع تردد روسيا في 
في الوقت الذي ال تعلق فيه وسائل اإلعالم الروسية على النظام، ف ران والتي تقاتل إلى جانبالمدعومة من إي

لهذا التدبير ولكنها تؤمن ن روسيا غير مرتاحة يقول الخبراء إاستخدام القوات شبه العسكرية في هذه الحرب، 
قها على التي تعتقد أن الغرب لم يعطها ح المنظومة األمنية األوروبية خيبة أمل لروسيا هيكلية شّكلت. بجدواه

لذلك فهي . أفغانستانبات ضد إيران ودعمها له في حربه في عقون عدم اعتراضها على فرض الرغم م
إلى هذا، وبسبب قرب روسيا . تستخدم عالقتها مع قوى إقليمية كوسيلة إلجبار الغرب على احترامها

ا ما يبرر خوفها الشديد الجغرافي من المنطقة، فهي ال ترغب باندالع حرب إقليمية في الشرق األوسط وهذ
 .تعمالها إلى حرب إقليمية شاملةمن ترسانة األسلحة الكيماوية التي كان يمتلكها النظام لجهة أن يؤدي اس

 
ألسد على األقل في األساس في هذه المرحلة هو حماية ا هدف البلدين، التنافس الروسي اإليرانيبالنسبة إلى 

ولن يطفو أي خالف ] في سوريا[خالفات جوهرية حول أهدافهما  ال يوجد حالياً أي. غربي البالد شمال
هي من وجهة نظر روسية زواج العالقة بين إيران وروسيا  .إال بعد انتهاء الحرب محتمل بينهما على السطح

 .مصلحة وهي قابلة للتغير في ضوء عالقة روسيا مع الغرب
 

ميركي المنتخب اتفاقات مع قادة ن يعقد الرئيس األمن المتوقع أ، العالقة بين روسيا وإدارة ترامبأما عن 
. بشار األسد وإيرانو د ضد اإلسالممستشاره لألمن القومي المتشدّ إلى موقف  التنبهيجب  أخرى، إال أنهدول 

ومن غير الواضح . تجاه سوريافي تحديد سياستها  اً مهم اً عنصرتُعتبر روسيا إن رؤية إدارة ترامب الجديدة ل



روسيا ال تتحكم بمفردها . اء حكومة ترامب سيتمسكون بالرؤية األميركية التقليدية تجاه روسياإذا كان أعض
بمجريات األمور في سوريا وهي ال تسيطر إال على نصيبها من العمليات العسكرية ومن المرجح أن يتضاءل 

 . عودة النظام إلى الحكم نفوذها أكثر بعد
  

محركات ثالثة  "ةالدور اإليراني في الحرب األهلية السوري"عنوان  تحددت الجلسة الثانية التي كانت تح
مركزاً إلى االندماج االقتصادي لتصبح  حاجتها أوالً  :هيبعامة وتجاه سوريا بخاصة وه السياسة اإليرانية توجّ 

، وثانياً )اف من تأثير العقوبات عليهما سيخف(يربط بين آسيا وأوروبا للطاقة مركزاً مهماً وكبيراً اقتصادياً 
الواليات المتحدة في المنطقة من خالل إعادة  نفوذمن  الحدّ رغبتها في رفضها لوجود دولة إسرائيل وثالثاً 

 .تشكيل النظام الدوليتشكيل النظام اإلقليمي وتقليم أظافر أميركا في عملية 
 

ال سيما وأن  ،حيد إليرانكونها الشريك االستراتيجي الو كبيراً سوريا دوراً  تلعب ،في ظل هذه المحركات
توطدت العالقة مع و. اإليرانية بعد الثورة ]اإلسالمية[ حافظ األسد كان من أول المعترفين بالجمهورية

تشّكل موازنة الدفاع . شراكة استراتيجية بحيث أصبحتاألسد بشار الرئيس السوري في عهد طهران 
، ما يجعل طهران عاجزة عن خوض مواجهة المجال في هذا التي ترصدها السعودية اإليرانية عشر الموازنة
لن تتمكن إيران . جعل من سوريا حجر أساس لطموح إيران بأن تصبح قوى إقليميةيتقليدية معها وهذا ما 

إذا سقطت سوريا من . من تحقيق توازن قوى مع دول الخليج وإسرائيل والواليات المتحدةدون سوريا 
خسرت إيران سوريا ستخسر الطريق  إذا: همهما األمني المشتركظل  في خصوصاً المرحج أن تليها إيران 

وعلى الرغم من . الذي يؤمن تواصلها مع حزب هللا ما يعني أنها ستكون مسؤولة بمفردها عن حماية حدودها
إن . دعم سوريا واالستثمار فيها، هناك أقلية تعارض هذا المنحى الغالب في أيران يعتقد بضرورةأن الرأي 

أفغانستان والعراق تعانيان من عدم االستقرار وتصاعد قوة . 2012و 2011ر منذ عامي ع األمني تغيّ الوض
يعتقد البعض في إيران أن هذه الفوضى . ل خطراً كبيراً، ولحق الوهن باألسد وبحزب هللايشكّ بات داعش 

تشهدها، وبخاصة في ظل إلعادة تحديد دورها في المنطقة والتأثير على األحداث التي  تعطي إيران فرصة
 . محدودية الدور األميركي

 
بسبب  بالنسبة إليران، وال يتوقع منها أن تتصرف بشكل مختلف لم يغير االتفاق النووي شيئا على األرض

إن المحافظة على وجودها في سوريا هو أولوية مطلقة وهو أمر يدركه األسد جيداً ولهذا رّحب . هذا االتفاق
تّم إقصاء إيران عن . طهران في بالدهنزاع ليحقق نوعاً من التوازن مع الدور الذي تلعبه بتدخل روسيا في ال

 يوجد بين روسيا وإيران اختالف جوهري بالمصالح إن لجهة تحديد. عملية المفاوضات ولم تعد العباً مقرراً 
سة روسيا في سوريا ليس ما يحرك سيا. النظام السياسي أو لجهة دمج الفصائل المسلحة التي تدعم النظام وجه

هناك عالقة . استمراريتها تأمينهيكلية الدولة التي بناها والمحافظة على  هدف األسد بشخصه بقدر ما هو
وبحسب ما ستؤول إليه نتيجة هذا . وثيقة بين إيران وسوريا ولكن يوجد بينهما أيضاً اختالف في المصالح

ض وهي في هذا المجال تأخذ في عين االعتبار احتمال النزاع، ستحاول إيران تأمين مصالحها على األر
ما البالد، تؤمن وجودها في  سورية عالقة جيدة مع حكومةإرساء ما تهتم به هو  ، وجلّ سقوط نظام األسد

 .التعقيد الذي بلغه النزاع الدائريظهر مدى 
 

وأحد . س هو حزب هللاحولت إيران سوريا إلى رمز للمقاومة على الرغم من أن حليفها الرئي إلى هذا،
على الصعيد . جيش إسالمي لغايات مستقبليةذلك هو إنشاء  وراء من إليهااألهداف التي تسعى إيران 

إليه  تحالف أمني بين إيران وروسيا وسوريا والعراق قد تنضمّ  ستراتيجي وفي المدى الطويل، سينشئاال
إلى حدود إسرائيل، وستحقق هذا الهدف عبر شبكة من  طريقاً  ؤمن لهاإلى لبنان ي ممراً أمناً  إيرانتريد . مصر

واضع هذه الخطة والمشرف على هندستها هو اللواء حسين رمضاني الذي قُتل في تشرين . الشراكات



ينفذ . ألف جندي منعوا المتمردين من دخول دمشق 100دّرب رمضاني . العام الماضيمن أكتوبر /األول
أوالها تأمين قوات نخبة للمشاركة في النزاع وثانيتها تجنيد : خلتيناإليرانيون على األرض مهمتين متدا

يسافر . متطوعين تدربهم في سوريا للقتال إلى جانب الميليشيات الشيعية كالذين يأتون من أفغانستان وباكستان
 يوجد. جنيد أخرى في النجف وكربالءمكاتب ت هناكو هاهؤالء إلى دمشق ويلتحقون بمكتب التجنيد الرئيس في

فرق دفاعية في سوريا مهمتها الدفاع عن األماكن المقدسة الشيعية إضافة إلى مهام أخرى،  10أكثر من  
مستحقات مالية كبيرة  تلقىهذه الفرق تطوعية وال ت. كالمشاركة في العمليات األخيرة التي جرت في حلب

في وقت تعصف فيه النزاعات بمنطقة الشرق األوسط، يمكن ). للعنصر الواحد دوالر شهرياً  600إلى  500(
 .تزعزع استقرارهاكرية أن لهذه التشكيالت شبه العس

 
ما هو دور التشكيالت الخارجة عن الدولة في سوريا من : وتال الجلسة نقاش مفتوح طرحت فيه األسئلة التالية

 في سوري؟ وجهة نظر إيران؟ ما هو موقف إيران من سيناريو الالمركزية
 

إيران تشتري بكثافة عقارات في سوريا ُكشف أن  دور التشكيالت الخارجة عن الدولة في سوريا،حول 
إن  .وتقدم أراض ألفغان ما يؤشر إلى وجود مخطط إلحداث تغير ديمغرافي في بعض المناطق السورية

ب هذه القوات على األرض ال تدري ال سيما وأن ة عن الدولةهذه التشكيالت الخارجاستخدام  تُحسن إيران
تتمتع بدور فاعل في  من الواضح أن الروس ال يرتاحون إلى كون هذه التشكيالت. يكلفها الكثير من األموال

. وريا حتى بعد انتهاء هذه األزمةوستحاول إيران إنشاء قوات بديلة ليكون لها دور في س ،تحديد مسار النزاع
سعى إلى قيام نظام ديني في سوريا وتريد استنساخ حزب هللا فيها من الواضح أن إيران تمن جهة أخرى، 

  . لتأمين طرق النقل والخدمات اللوجستية
 

 حاولت رفضت إيران هذا السيناريو عندما كحل للنزاع الدائر، قلق إيران من سيناريو الالمركزيةل بالنسة
د في دول المنطقة سيؤثر على األكراعلى الطاولة ألن انسحاب هذا السيناريو على باقي  هأن تضع روسيا
إنشاء ممر آمن على البحر المتوسط يمتد من إدلب إلى حمص  إلى هذا، ستمنع الالمركزية إيران من. إيران

من الواضح أن إيران تسعى إلى قيام نظام ديني في سوريا وتريد استنساخ حزب هللا فيها  .وصوالً إلى الالذقية
 ،أن تتحول إيران إلى مركز للغاز وعلى الرغم من ضآلة احتمال. للوجستيةلتأمين طرق النقل والخدمات ا

ممر آمن من العراق إلى غرب سوريان ومن المرجح أنها ستفشل في ذلك بسبب افتقارها ستحاول تأمين  فإنها
ولكنها في جميع  ،في المحافظة على وحدة األراضي السورية أيضاً  قد تفشل. التي تخولها تحقيق ذلكإلى 

 األحوال ومهما كانت سيناريوات الحل ستطالب بممر بري
 

ين حزب هللا العالقة ب ت أوالً وتناول "معضلة حزب هللا االستراتيجية"الجلسة الثالثة تحت عنوان  انطلقت
فقد  بالنسبة للعالقة بين حزب هللا وسوريا،. وسوريا وثانياً تدخل حزب هللا العسكري في سوريا لحماية النظام

، أنشئ حزب هللا كنتيجة التفاق بين إيران 1982في العام . خمس أو ست مراحلبمنظور تاريخي  منمرت 
 طاف الكولونيلزب هللا مفيداً للطرفين ولكن اختفي هذه المرحلة كان ح. ودمشق الستهداف إسرائيل في لبنان

 ليشيا الشيعية الثانية في لبنانالمي[ ،وتر العالقة بين حزب هللا وحركة أمل 1988عام هيغنز  ]كي وليامراألمي[
 1990عام  انتهى هذا الخالف لكن. وانسحب ذلك إلى توتر في بين إيران وسوريا ]وحليف سوريا األساس

العالقة بين حزب هللا وسوريا بخصوصية واضحة منذ عقد  تميزتو باتفاق بين إيران وسوريا حول حزب هللا
 عة وحل المليشيات العسكرية، وأبقىفصائل اللبنانية المتصاراتفاق الطائف الذي تم بموجبه نزع أسلحة ال

على األسلحة بحوزة حزب هللا الذي لم يكن طرفاً في الحرب األهلية، بل كان مجال نشاطه متركزا في منطقة 
في األساس، لم يكن حزب هللا يريد الدخول إلى المعترك . الحزام األمني الذي أقامته إسرائيل في جنوب لبنان



لسياسية عام اإلى المنظومة  فانضمّ من لبنان  ياسي اللبناني ولكن تغير ذلك مع انسحاب القوات السوريةالس
2005. 

 
إلى هذا، أثبت حزب هللا عن قدرته على المشاركة في معارك خارج الحدود اللبنانية، وقدم سردية حول تدخله 

عطاء حجم كبير للخطر الذي يشكله الجهاديون في سوريا تفيد بأنه يحمي لبنان من المتطرفين وقد تمكن من إ
وتمكن حزب هللا أيضاً من إيصال مرشحه الرئاسي إلى قصر بعبدا بعد سنتين ونصف من الفراغ . على لبنان

المحافظة على االستقرار األمني في لبنان، ولكن ما تّم تناسيه في هذه المعادلة هو هناك اتفاق حول . الرئاسي
اعتماد التضميد والحلول الموقتة  ية المهمشة والفقيرة وخصوصاً في طرابلس، حيث يتمّ مصير الفئات المجتمع

 .توصل إلى حلول جذرية للقضاء عليهلمواجهة تصاعد المد المتطرف دون ال
 

ولكن  ،لنزاع مع إسرائيل، أثبت حزب هللا قدرته على القتال إلى جانب فصائل أخرى والتماهي معهابالنسبة ل
بعض الطوائف تكّن . ما يحصل أو ما قد يحصل على الحدود مع إسرائيل واقعاكتسبها ال تغير  القدرات التي

إن إسرائيل مستعدة . عمقه االستراتيجي فيها ضغينة اتجاه حزب هللا بسبب تدخله في سوريا وبدأ يفقد أيضاً 
 أن تدخله في النزاعات التي ، إذ2006دعم الذي كان يتمتع به عام الفقد اليوم اآلن الستهداف حزب هللا الذي 

 .ه يفقد مناصريه وشعبيتهريا واليمن جعلتشهدها كل من سو
 

بشكل واضح دوراً في حماية  الحزب وعن تدخل حزب هللا العسكري في سوريا إلى جانب النظام، فقد لعب
 30خالل  عن ما عرفه حزب هللا مختلفة كلياً  2011نظام األسد ولكن الحرب التي اندلعت في سوريا عام 

فالفصائل التي يحاربها حزب هللا مختلفة عن الجيش اإلسرائيلي، إذ أن عناصرها مقاتلون . عاماً من وجوده
إلى هذا، يقاتل حزب هللا في سوريا ضمن تشكيالت . مسلمون تدربوا خالل خمس سنوات في أشرس المعارك

نصف عناصر حزب هللا إلى صفوف ّم انضإسرائيل و القتال ضمنها في حربه ضد أكبر من تلك التي اعتاد
بالنسبة إلى الخسائر البشرية التي تكبدها حزب هللا فقد فاقت ما تكبده خالل . الجيش السوري لتعزيز بنيته

من عناصره  نوتتحدث األنباء في هذا السياق عن مقتل نحو ألفي. مجمل الفترة الزمنية التي قاتل فيها إسرائيل
يضاف إلى ذلك كون حزب هللا يقاتل في سوريا كجيش . حروبه مع إسرائيلأي ضعف ما خسره خالل جميع 

 اكتسب حزب هللا من هذه الحرب مهارات. نظامي مقارنة بحرب العصابات التي كان يشنها ضد إسرائيل
وعلى الرغم من أن حزب هللا لم يقاتل بشكل  .قوى نظاميةككبيرة ولم يعد يتصرف كعصابة بل قتالية وخبرة 

مهارات قتالية أساسية  اكتسابفقد سمحت الحرب السورية للجيل الجديد من مقاتليه ب 2006نذ عام مستمر م
 . دمها في أي حرب جديدة مع إسرائيلقد يستخ

 
ومع ذلك، قد يكون ذلك . في سوريا هيدرك قادة حزب هللا أن إسرائيل قد توقت هجومها على لبنان أثناء إنشغال

وجد حزب هللا أن بعد دخوله إلى سوريا، . ة مقاتلي حزب هللا ال يزالون في لبنانسرائيل ألن نخبتكبه إخطأ تر
مواقع القيادة إلى حصول شرخ ونزاعات ب وغير منضبط وأدى تولي عناصره الجيش السوري غير مدرّ 

ة العالقة بين حزب هللا وروسيا انبهار هذه األخيرة بالقدرات القتاليأظهرت من جهة أخرى، . بين الطرفين
 .عن مصير هذه العالقة في المستقبليجوز التساءل ، ومع ذلك، "حزب هللا في حلب ثبت عنهاالتي أ

 
وعلى الرغم من الشائعات التي . حزب هللا يقاتل بكامل قوته في حلب دون أن يحتاج إلى تبرير ما يقوم بهإن 

في  دعي الحاجة بقاءه، وبخاصةطالما تستعلى أراضيها ، من المرجح أن يبقى ه من سورياتدور حول انسحاب
 .يران وروسيا على حد سواءظل التقدير الذي يحظى به من إ

 



ومع  حول مستقبل التدخل العسكري لحزب هللا في سوريا ومستقبل عالقته مع إيران انتهت الجلسة بنقاش
ارضة في نهاية المتمردون وفصائل المع وافقذا استمر الزخم الحالي وسقطت حلب وإ إذاجاء فيه أنه  روسيا

األسد في السلطة، من المرجح أن يتحول النزاع إلى مجرد تمرد ويندمج عناصر  بقياتفاق يُ  علىالمطاف 
إليران وحزب هللا . غير واضحة المعالمعتمد تبقى هيكلية القيادة التي ستُ . حزب هللا بالقوات الفاعلة في سوريا

يشبه ما فعله حزب هللا  هذا المخطط . مرتفعات الجوالنمصلحة استراتيجية في اإلبقاء على وجود لهما في 
بهدف تمديد حدود الخط األزرق وممارسة المزيد من الضغط على  2006و 2000في لبنان بين عامي 

ليس بالظروف التي ستكون سائدة ألن الوضع في الجوالن اليوم  رهناً  هذا األمر يبقىومع ذلك، . إسرائيل
 شيعة أنه دّربرأينا كيف . ن لحزب هللا دور رئيس بعد انتهاء الحرب في سورياسيكو. لصالح سيناريو مماثل

طبق على وهذا األمر ال ينولغوياً مع حزب هللا  العراقيون يتماهون ثقافياً . العراق في معسكرات بإيران
 .يران التي تستخدمه في مجاالت عدةعالقتهم مع اإليرانيين وهنا تكمن أهمية حزب هللا بالنسبة إل

 
في المستقبل  على الصعيد التكتيكي، يحاول حزب هللا المحافظة على نظام األسد ومن غير المرجح أن يغير

وهذا ما  العالقة التكتيكية بين حزب هللا وروسيا مستقبالً  حول تطوريبقى  السؤال المهم .القريب موقفه هذا
طلق إيران يد حزب هللا إنطالقا تُ اللبناني، بشكل عام، عندما يتعلق األمر بالشأن  .يجب علينا رصده من كثب

أما في ما . ةسيقوم بما يتناسب مع مصالحهما المشترك وألنها تثق بأنه ’أهل مكة أدرى بشعابها‘من مبدأ أن 
 1991الحملة التي شنتها المقاومة بين عامي . هات، فإيران هي من يحدد التوجيتعلق بالشؤون االستراتيجية

اتخذها اإليرانيون  ،والقرارات االسترتيجية العائدة إلى المواجهة مع إسرائيل ،ثالعلى سبيل الم 2000و
إذا . من ناحية أخرى، ال أرجح وجود خالف بينهما ألنهما يؤمنان أن هذه المعركة استراتيجية. وحافظ األسد

 .تحسين ما يقومان بهحول كيفية  الً جد سيكونل سيدور بينهما دكان من ج
 

من [ سبب وجود حزب هللا انتفى بعد أن تحّولعتبر بعض المشاركين من الحضور أن من جهة أخرى ا
حزب هللا  إن". إذا لم تهاجمونا لن نهاجمكم": قوة رادعة وقد أعلن ذلك صراحة إلسرائيلمجرد إلى  ]مقاومة

ي حصل عام ولن يسمح شيعة لبنان بانتصار إلهي آخر كذلك الذ في عالقته مع إسرائيل قد دخل مرحلة جديدة
ما يثبت أنه يعاني من عجزه عن السيطرة على مناطق كالزبداني مثالً،  حزب هللا إلى هذا، أظهر. 2006

حزب . يقوم به الجيش اللبناني تماثل ماقصف عمليات ب ه ال يستطيع أن يقومبات يدرك اليوم أن قصور كما أنه
يتمتع بنوع من القوة ولكن هذه  يؤشر إلى أنهما  ،هللا خسر في القصير ونتيجة لذلك اضطر الروس إلى التدخل

ضف إلى ذلك تهم الفساد الموجهة إليه وتهمة اإلتجار أ. جريات الحرب السورية ذلكالقوة محدودة وقد أثبتت م
يبقى األهم أن التحدي األكبر . بالمخدرات وبات قياديوه على سبيل المثال يبنون منازل تكلف ماليين الدوالرت

 .  جيش اللبناني والحكومة اللبنانيةالحزب هو تصاعد دور ال الذي يواجهه
 

ما هو تأثير هذه التدخالت على عملية التفاوض "الجلسة الختامية التي كانت تحت عنوان  سياق فيجاء 
بعد . تقلبات حادة في مناطق النفوذيتميز ب ،المشهد داخلياً وإقليماً ودولياً بالغ الميوعة أن ،"ومستقبل سوريا؟

 ودخلت تركياداعش قبضة مرور عام على التدخل الروسي، لم يتمكن الروس من تحرير مساحات كبيرة من 
تحرير أو احتالل أراض في  وهي تهدف من وراء تدخلها العسكري ،جديد] عسكري[كالعب  إلى النزاع

على تمتع بالسيادة هذه التدخالت أدت إلى انهيار نظام الدولة التي باتت ال ت. آمنة الشمال لتنشئ منطقة
وأصبحت تعتمد على  ،إلى مقوماتها االقتصادية ومصادرها الطبيعية أراضيها وفقدت معالم حدودها إضافة

ع بين يجم اً هامشي أً مجرد عنصر وأصبحساسية لم يعد األسد الركيزة األ. األموال التي تتلقاها من أحد حلفائها
 .مجموعة متناقضة من الحلفاء

 



شرعية إلى سوريا، إن اإلدارات المحلية التي انتشرت في مختلف ] سلطة مركزية[انية عودة بالنسبة إلى إمك
وتعود مهمة بناء السالم وتدريب السوريين على العمل . أنحاء البالد تتمتع بهيكلية إدارية قوية وشفافة

 لألسف لم ينجح، دء من األسفل لكنهمت تجربة اعتماد نهج البت. السياسي الجيد إلى المجتمعات المحلية
حاول المجتمع الدولي التواصل مع هذه الشعوب غير الممثلة ألن . وحلفاؤه يريدون حسماً عسكرياً  والنظام

أن عدم األخذ بعين االعتبار الالعبين المحليين وإهمالهم في أي اتفاق يجعل من هذا األخير اتفاقاً  تفيدالتجربة 
اإلدارات والمجالس المحلية  ، تُعتبروفي هذا السياق ،ال جديدةيبقى الهدف هو خلق ظروف جديدة وآم. هشاً 

 يعودالتوصل إلى حل سياسي عندما  سيتم. هي الحل األفضل على الرغم من االنتقادات التي وجهت إليها
يات المتحدة وروسيا أن وعلى كل من الوال ،ميزان القوى إلى طبيعته وعندما ال يكون هناك رابح وخاسر

 .تدركا ذلك
 

الحرب الدائرة في سوريا هي حرب بالوكالة أم  تساؤالت حول ما إذا كانت الجلسة تمن جهة أخرى طرح
أنها ثورة ضد النظام أو اإلثنان معاً؟ اعتقد الكثيرون أن السوريين سيضعون حداً للتدخل اإليراني في بالدهم 

يا التوافق بين الواليات المتحدة وروس من التساؤل إذا ما كان مجرد وال بدّ . ولكن مسار األحداث أثبت خطأهم
سوريا كل من إلى اتفاق بين السعودية وإيران في  من الضرورة التوصل .سينهي الحرب الدائرة في سوريا

ين تكمن في السوري التيجذور المشكلة  ، يضاف إلى ذلكدى القريبوالعراق ولبنان وهذا لن يحصل في الم
ل من األشكال عودة األسد إلى السلطة وأي حل سياسي يجب أن يأخذ ي شكالسوريون لن يقبلوا بأ. أنفسهم

 .الالجئين السوريينوباالعتبار مصالح كل األطراف بما فيهم إسرائيل 
 

 .عن الخالفات التي تعيق مفاوضات جنيف، فهي كثيرة ألن األزمات كثيرة والمفاوضات ال تناقش إال بعضها
عربي، -كردي وكردي-ولة الدينية والمدنية ومن صراع كرديسوريا تعاني من الخالف بين مفهومي الد

إضافة إلى الخالف الدولي حول األزمة السورية والذي أدى إلى شلل مجلس األمن بالنسبة إلى هذه المشألة 
ال بد من مواجهة مفاوضات جنيف تركز حالياً على النزاع الرئيس ولكن عندما تتقدم  .2011منذ عام 

 .األزمات األخرى
 
بوقف المفاوضات  2014عام  ، فكرت المعارضة السورية]ألطراف المتفاوضةبين ا[مسألة التباين النسبة لب

نهت الحرب إلى اتفاق الطائف وأ 1989أدت عام تلك التي حينها عن الفرق بين هذه المفاوضات و وتساءلت
قد وصلت إلى في لبنان ة ربكانت األطراف المتحا 1989عام إنه  ولقيت رداً عن تساؤلها هذا،. اللبنانية

 األطراف المتحاربة صلفي المسألة السورية لم ت. ة الحربمرحلة من اإلنهاك لم تعد معها قادرة على مواصل
يعود  مصلحة مشتركة لدى جميع األطراف للتوصل إلى حل سياسيأال يوجد ومع ذلك، . بعد إلى هذه المرحلة

 .عمار البالد؟ما لجهة إعادة إلجميع ال سيبالفائدة على ا
 

هناك أطراف كثيرة ، والوساطة الدولية إلنهاء الصراع وعن تداعيات التدخالت الخارجية على المفاوضات
 شؤونال بالشعب وال بال وهم غير مهتمون على مستوى كلي وكبيرفالروس تتدخلوا في سوريا  ،تتنافس
عملية كل ذلك تحديات أمام ل يشكّ . رصغيالجزئي والعلى المستوى  ومن جهة أخرى تتدخل إيران. الدينية

على التقدم  إذا ما كان الوضع الراهن سيساعد يطرح سؤال حول ،بسبب هذا التباينالمفاوضات في جنيف، و
إلى أي مدى ستتمكن : خلفيته أخالقية آخروال بّد من طرح سؤال . أو على ضبط األمور وجعلها متناغمة
 .السياسية لهذا النزاع ذات قيمة؟ عل النتيجةالمنظمات الدولية والدول الغربية من ج

 



ومن الصعوبة الثقافة السائدة في المنطقة هي أن الغالب يحصل على كل شيء، تال الجلسة نقاش جاء فيه أن 
 ال يقبلقُدمت مبادرات عدة رفضتها دمشق ألن النظام . المستقبل القريب من هذه الذهنية بمكان التخلص في

 .طورة على شرعية الحكومة المركزيةمن خ دارات المحلية لما تشكلهاستقاللية اإلفكرة ب
  

بالنسبة إلى احتمال التوصل في سوريا إلى اتفاق مشابه التفاق الطائف اللبناني وخطورة عدم تمثيل الطائفة 
التنازل في العديد من األمور لوقف إراقة الدماء والتوصل إلى حل  شدد المشاركون على ضرورة ،الشيعية

ما ستؤول إليه . هذا الحل لن يصبح جزءاً من الدستور ألن الوضع السوري يختلف عن الوضع اللبناني. ما
 اتفاق السالم الذي سيتمّ على األوضاع في سوريا يعتمد على الطريقة التي ستجري وفقها المفاوضات و

ل نواة من المناطق يكشوالعمل جار على حل جزء يسير منها لتنزاعات عدة  تواجه سوريا. التوصل إليه
نوع هجين من األنظمة يضّم  يقوموقد  مرة أخرى لن تعود سوريا دولة مركزية. الهادئة تجذب األخرين إليها
ولكن تؤيدها أطراف عدة، م الالمركزي أن يكون صيغة توافقية من الممكن للنظا. مناطق حرة وإدارات محلية

الكثير على  أنجز 2011منذ عام . له تنظيم داعشالذي يشكّ  الخطر إضافة إلى عائقاً  المشكلة الكردية تبقى
ة إلى بالدهم دوقيمين في الخارج على استعداد للعالعديد من السوريين المو السوري صعيد المجتمع المدني

  .معندما يتحقق السال
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