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 اإلسرائيلي  من القومي األميركي والروس ي و اللقاء الثالثي ملستشاري األ "

افع واملضاعفات  1"الدو

 INSS القومي اإلسرائيلي  معهد أبحاث األمن 

2تسفي ماغين :بقلم

اجتماع مستشاري األمن القومّي »يبّين ماغين أنَّ 

وروسيا وإسرائيل في نهاية حزيران يشكل للواليات املتحدة 

 لسياسة إسرائيل التي تبحر بين مصالح موسكو 
ً
مكسبا

 في الحوار بين الدولتين 
ً
ومصالح واشنطن، وتضع نفسها طرفا

 الُعظميين في موضوع مستقبل سورية والتدخل اإليرانّي فيها.

                                                                    
1 https://www.inss.org.il/he/publication/the-trilateral-israel-us-russia-meeting-motives-and-ramifications/  

( لتهجير اليهود مل مع املوساد كنائب لرئيس قسم )ناتيفالع لىتحول إ ثم ،8200ي وحدة ف 1970ابرات اإلسرائيلية في عام ختسفي ماغين بدأ عمله في امل 2

  1998وأصبح عام  ،لى قسم األبحاث في هيئة األركان، وتحول بعد ذلك إاتيات وبداية التسعينيالروس في نهاية الثمانين
ً
ويعمل اآلن  .في روسيا "إسرائيلـ "ل سفيرا

 .INSSلألبحاث وفي معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  هيرتسيليا اإلسرائيليفي معهد 

 

ويعّد هذا االجتماع بالنسبة ملوسكو وواشنطن خطوة 

ار جهود تمتين الحوار وتركيزه على املواضيع إضافّية في إط

املختلف عليها، وكان اختيار امللعب اإلسرائيلّي لهذا الحوار 

يهدف إلى تأكيد اتجاهه اإلقليمّي، إضافة إلى احتمال وجود 

اهتمام لواشنطن وموسكو في مساعدة إسرائيل سواء لجهة 

https://www.inss.org.il/he/publication/the-trilateral-israel-us-russia-meeting-motives-and-ramifications/
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من  املوضوع السورّي أو لجهة املوضوع اإليرانّي، وإسرائيل

 جانبها تهتم بأن تكون على صلة بهذه املناقشات، برغم أنها تضع

احتمال أن تتوصل هذه نفسها في قلب املناقشات تحت خطر 

املناقشات إلى اتفاقات حول تسوية سياسية، وإيجاد استقرار 

في سورية بالتحديد، لكن دون أن تقدم التسوية ما يلبي 

 .«صالح اإلسرائيلية في هذا املوضوعامل

االجتماع الذي يعقد في نهاية حزيران »ماغين أنَّ  ويؤكد

بين مستشاري األمن القومي األميركي والروس ي واإلسرائيلي يعد 

 للسياسة اإلسرائيلية التي تنجح في شق طريق لها بين 
ً
إنجازا

مصالح موسكو وواشنطن والعمل كطرف مشارك في الحوار 

والتدخل اإليرانّي  بين الدولتين الُعظيمين حول مستقبل سورية

فيها، أما بالنسبة لواشنطن وموسكو فهذا يشكل خطوة أخرى 

في إطار جهود تمتين الحوار القائم بينهما والتركيز فيه على 

املواضيع التي يختلف الجانبان حولها. وفي هذا املقال سنحاول 

تبديد قسم من الضباب الذي يحيط بهذا االجتماع على األقل، 

الن عن مضمون هذا االجتماع، إال أن هدفه فبرغم عدم اإلع

بحسب ما يجري التداول لدى وسائل االعالم الدولية هو 

مناقشة تسوية في سورية، وفي هذا اإلطار ستجري مناقشة 

موضوع استمرار التدخل اإليراني فيها، ومع ذلك يمكن تقدير 

ذاته طاملا أنه يمتن  أن يحمل هذا االجتماع قيمة سياسية بحّد 

وار بين موسكو وواشنطن، كما أنه سيهتم على ما يبدو الح

بجميع املواضيع العاملية املوجودة في جدول عمل الدولتين 

 العظيمين.

 أنَّ غاية واشنطن وإسرائيل على األقل هي 
ً
ويبدو أيضا

إجراء نقاش لبلورة سياسة مشتركة اتجاه سورية وإيران، 

 من الواضح أن تتجه هذه املناقشات 
ً
فبالنسبة لسورية تحديدا

نحو إيجاد تقدم في تسوية تقوم على قاعدة مضامين 

قيض املحادثات التي تقودها األمم املتحدة في جنيف وعلى الن

التي تشارك فيها روسيا  أستانامن االتصاالت التي تجري في 

وإيران وتركيا فقط، وربما تهدف هذه املناقشات إلى تحقيق 

تقدم في موضوع اإلصالحات السياسية في سورية، فروسيا من 

جانبها ستطلب موافقة أميركية على االعتراف الرسمي بالرئيس 

أن يترشح األسد في  بشار األسد، وكذلك على قبول إمكانية

االنتخابات القريبة للرئاسة السورية، وبسبب احتدام األزمة 

تتوقع الواليات  ،بين إيران والواليات املتحدة في منطقة الخليج

املتحدة بأن تؤيد روسيا السياسة األميركية اتجاه املوضوع 

اإليراني مع تأكيد واشنطن على العقوبات، من أجل إعادة 

ضات هدفها تحسين شروط االتفاق مع إيران في إيران إلى مفاو 

املوضوع النووّي، إضافة إلى تقليص النفوذ اإليراني في سورية 

 بعاّمة.وفي الشرق األوسط  بخاّصة

ومع ذلك ال يمكن استبعاد إمكانية أن يكون التحول في 

سياسة روسيا في الشرق األوسط اتجاه إمكانية التقارب مع 

ايد معها بعد مّدة تراجٍع نسبّيٍ نابع من إسرائيل والتعاون املتز 

 في ظل 
ً
الجهود الروسية للتقارب مع الواليات املتحدة خصوصا

التوتر املتزايد بين إسرائيل وإيران من جهة، وإسرائيل ونظام 

األسد من جهة أخرى، ويبدو أن االجتماع الذي أعد ملستشاري 

. األمن القومي الروس ي األميركي في إسرائيل يعبر عن
ً
 ذلك أيضا

وكانت عملية التقارب بين واشنطن وموسكو قد جاءت 

 عن اتصاالت متكررة جرت في اآلونة األخيرة بين مسؤولين 
ً
تعبيرا

رفيعي املستوى من الجانبين، وهناك اجتماع قريب بين الرئيس 

ترامب والرئيس بوتين سيعقد أثناء قمة الدول العشرين في 

ألوانه تقدير مدى نجاح هذه  طوكيو، كما أنه ربما من السابق

االتصاالت في ظل الضغوط الداخلية القائمة التي تمنع تبني 

 مبادرات لتحسين العالقات بينهما.
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ويبدو أنَّ ترامب من ناحيته بدأ يتحرر أكثر نحو تحقيق 

تقدم في حواره مع روسيا بعد نشر تقرير املحقق الخاص في 

ح إدارة ترامب في قضية ترامب وعدم اتهامه فيه، ولذلك تصب

هذه األوقات معنية في محاولة زيادة استعداد روسيا للبحث في 

موضوع خروج القوات اإليرانية من سورية بتعاون مشترك مع 

إسرائيل؛ بل وربما للعمل على التأثير في إيران لتخفيض التوتر 

في الخليج، وتحفيز إيران على املوافقة على استئناف 

تفاق النووّي، وبسبب االهتمام املفاوضات في موضوع اال

هناك رغبة  ،الروس ي بتحسين العالقات مع الواليات املتحدة

 بالتقدم نحو إنهاء األ ر 
ً
زمة السورية بواسطة ما وسية أيضا

، إضافة إلى من قيمةالتي جمعتها في هذه الدولة  تحمله األوراق

تطلعها نحو تحسين عالقاتها مع أوروبا أي غربها وفي أجواء 

كما تتطلع روسيا إلى رفع  –ة ما بعد االتحاد السوفييتيساح

 العقوبات التي فرضت عليها بعد أزمة أوكرانيا.

ومع ذلك ليس من الواضح إذا كان السعي األميركي لبلورة 

، فالجدير بالذكر أن روسيا 
ً
تفاهمات مع روسيا سيتحقق فعال

ام وإيران هما شريكان في إدارة الحرب في سورية إلى جانب نظ

عن أنهما يتباعدان بدرجة مدى الفجوات برغم ما يقال  األسد،

القائمة في مواقفهما اتجاه عملية تشكيل مستقبل سورية. ففي 

اآلونة األخيرة ازداد التوتر بينهما حتى على خلفية األزمة القائمة 

 بين إيران والواليات املتحدة.

اون وهناك تقدير يرى أنَّ نية روسيا بتغيير طبيعة التع

القائم بينها وبين إيران، إضافة إلى التقارب مع الغرب وإسرائيل 

، وما يدل على ذلك يمكن 
ً
كانت قد تبلورت قبل سنة تقريبا

مالحظته في االقتراحات التي قدمتها روسيا للواليات املتحدة 

وإلسرائيل حول إخراج إيران من سورية أثناء قمة هيلسنكي في 

الذي عقد في باريس في تشرين الثاني ثم في املؤتمر  ،2018تموز 

من العام نفسه، لكن يبدو أنَّ تنفيذ هذه الخطة اصطدم 

بمعارضة أطراف متنفذة داخل سورية خشيت من التقارب مع 

الواليات املتحدة األميركية والتخلي عن إيران، ولذلك فضلت 

هذه األطراف املتنفذة داخل سورية استمرار املجابهة القائمة 

 للغرب، بين الق
ً
 معاديا

ً
وتين العظيمين التي تعد إيران فيها شريكا

بعاّمة أن الرئيس بوتين نجح ذلك يبدو في اآلونة األخيرة وبرغم 

ملعارضة في العمل على تقدم هذه الخطة، برغم أن األطراف ا

لذلك من السابق ألوانه تقدير مدى  لها ما تزال تتذمر وتهمس.

جدية القيادة الروسية اتجاه هذه الخطة، فقد اتسعت 

املسافة بينها وبين تنفيذها في أعقاب معارضة إيران لها وكذلك 

 معارضة نظام األسد.

لوحظ في اآلونة األخيرة وجود  ،هذا، وبالنسبة إلسرائيل

سرائيل وقد قة مع إجهد يقوم به الجانب الروس ي لزيادة العال

بخاّصة بعد سعي املعارضة الروسية إلى تغيير برز هذا الجهد 

سياسة روسيا في الشرق األوسط، فقد تأججت األزمة بين 

الدولتين روسيا وإسرائيل على يد املعارضة في أعقاب حادثة 

إسقاط طائرة التجسس الروسية في سماء سورية في أيلول 

حيث جرى اجتماع بين  2019، ثم انتهت األزمة في شباط 2018

الرئيس بوتين ورئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو، وعرض 

اقتراح على إسرائيل إليجاد إطار جديد للتعاون في تشكيل 

تسوية يجري في إطارها إخراج جميع القوات األجنبية من 

األراض ي السورية والتأكيد على إيران بهذا الشأن، وربما تكون 

اعدة على تشجيع وجود تفاهمات بين عملية كهذه هدفها املس

 في إلسرائيل  موسكو وواشنطن، ومن الواضح أنَّ 
ً
 فعلّيا

ً
دورا

تحقيق تقدم الهتمام روسيا في تمتين الحوار مع الواليات 

 املتحدة، وبسبب ذلك حظيت إسرائيل بشكر من روسيا.

 تحقيق تقدم في موضوع 
ً
لكن روسيا ستحاول أيضا

سورية، وستطلب أن تجري عملية  خروج القوات األميركية من

عملية  ،أي لروسيا ،الخروج بالتنسيق مع موسكو لكي تتيح لها
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ملء الفراغ الذي سيخلفه األميركيون وراءهم في منطقة شمال 

شرق سورية، وتحقيق السيطرة والنفوذ في هذه املنطقة التي 

يتنافس فيها نظام األسد ويطلب فيها اإليرانيون السيطرة على 

سورية مع العراق وأراض ي املناجم املعدنية في شرق حدود 

سورية، إضافة إلى وجود القوات الكردية املنظمة في )قوات 

قسد( ووجود تركيا التي ستعمل كل ما في -سورية الديمقراطية

وسعها ملنع وجود حكم ذاتي لألكراد في شمال سورية، وفي نهاية 

في إسرائيل يعد مرحلة  األميركّي -األمر يبدو أنَّ االجتماع الروس يّ 

 
ً
أخرى في استئناف الحوار األميركي الروس ي الذي يهدف أساسا

إلى تحقيق تقّدم في حل مواضيع حيوّية للجانبين في النظام 

الدولي، وفي إطار هذا االجتماع من املتوقع أن تجري محادثات 

هدفها بلورة سياسة مشتركة اتجاه سورية واتجاه النفوذ 

باإلضافة إلى إخراج القوات األجنبّية من األراض ي  اإليرانّي فيها،

السورّية وإلى محاولة بلورة استعدادات لنشاط مشترك في حّل 

التحديات املوجودة في املنطقة، فحول سورية بالذات سيتركز 

النقاش حول إيجاد االستقرار لها والتسوية السياسية فيها 

يركية مستعدة برغم وجود شكوك حول ما إذا كانت اإلدارة األم

لدفع ثمن هو االعتراف بسلطة الرئيس األسد مقابل تعاون 

 روسيا معها أو أن تشارك في تمويل إعادة إعمار سورية.

سيسعى الجانبان إلى االتفاق على  ،أما بالنسبة إليران

 تفاهمات ُمشتركة حول إنهاء األزمة معها.

وإن اختيار امللعب اإلسرائيلّي كمكان لهذا االجتماع 

وبخاّصة على خلفية أنَّ فه هو التأكيد على هدفه اإلقليمي هد

 بعد بتأييد واسع داخل -التقارب الروس يّ 
َ
األميركّي لم يحظ

، لكنه من املمكن أن 
ً
الواليات املتحدة وال في داخل روسيا عملّيا

يكون لكل من واشنطن وموسكو اهتمام باإلعراب عن دعم 

أو موضوع إيران، إلسرائيل، سواء اتجاه موضوع سورية 

فإلسرائيل مهمة في هذا الحوار ومصلحة في أن تكون مرتبطة 

في املناقشات حول اآلفاق اإلقليمية ذات الصلة بسورية 

وإيران، بل إنه وفي سياق ذلك ربما تكون إسرائيل قد ولدت 

.
ً
 محددا

ً
 لنفسها خطرا

ه من املمكن أن يجري في هذه املناقشات التوصل 
ّ
ذلك أن

ات تتطرق إلى تحقيق تقدم في التسوية السياسية إلى اتفاق

لسورية ووضع أسس استقرارها دون أن تكون إسرائيل قد 

حصلت على تلبية مصالحها في هذا الشأن، وبهذا الشكل أو 

 
ً
ذاك يشكل اجتماع مستشاري األمن القومي في إسرائيل إنجازا

 إلسرائيل حتى إذا لم يتوّصل املشاركون فيه إلى 
ً
سياسيا

فاقات عملية حول مستقبل سورية وإخراج القوات اإليرانية ات

منها، فانعقاد هذا االجتماع بذاته يرفع من درجة مكانة 

إسرائيل وإمكانية أن تؤثر في أي تسوية في املستقبل حول 

سورية، وكانت روسيا قد وعدت أن تقّيد النشاط اإليراني وهي 

سيد تنفيذها تقوم بين وقت وآخر بإجراءات مرئية من أجل تج

ملا وعدت به، ومن بين هذه الوعود إبعاد قوات إيران 

واملجموعات التابعة لها من حدود إسرائيل، وسيحاول 

مستشار األمن القومي الروس ي في هذا االجتماع تحقيق شرعية 

الستمرار سلطة األسد في سورية واالعتراف بأنه املنتصر في 

األقل في السنوات الحرب الداخلية، وأنه ال بديل له وعلى 

املقبلة، ولذلك يجب على إسرائيل أن تطلب مقابل االعتراف 

بسلطة األسد إضفاء طابع مؤسساتي لقناة اتصال عسكرية 

أمام النظام السورّي، من أجل تنسيق ما يجري من توقعات، 

ومنع أي سوء تفاهم ومن أجل التأكد من أنَّ النظام السوري 

و مجموعات تابعة إليران عند يمنع انتشار عناصر إرهابية أ

مرتفعات الجوالن، ويمنع كذلك التصعيد عند أي تقديرات 

 .«خاطئة اتجاه نوايا وعمليات الجانب الثاني)أي اإلسرائيلي(
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 وفي التحليل واالستنتاج

إنَّ عدم صدور بيان مشترك رسمّي عن االجتماع الذي 

عقده مستشارو األمن القومي األميركي جون بولتون والروس ي 

حزيران  24نيكوالي باتروشيف واإلسرائيلي مائير بن شاباط في 

املاض ي في "إسرائيل" ال يمنع أن نتناول في هذا العرض 

أن نجيب على  التقديرات املحتملة أو املؤكدة لنتائجه، إذ يمكن

أساس ذلك عن السؤال: هل تمكنت القيادة اإلسرائيلية من 

تحقيق غايتها منه وبأي نسبة، أو أنها عجزت عن تحقيق هذه 

 الغاية؟

ال شك في البداية من أنَّ "إسرائيل" والواليات املتحدة 

 أن عالقات التحالف الروس ي املتزايدة مع إيران 
ً
تدركان جيدا

ع األزمة السورية والوجود اإليراني وسورية فرضت في موضو 

الداعم لسورية قواعد عمل جديدة لم تكن موجودة في 

 ملموسة على السياسات 
ً
املنطقة، وبخاصة أنها ألحقت أضررا

 ألميركية ومصالحها املشتركة. ا–اإلسرائيلية

وكانت التصريحات التي صدرت عن املسؤولين في 

املعادية لسورية قبل "إسرائيل" وأميركا وبعض الدول العربية 

بدء االجتماعات املعدة تتعمد التشكيك في إمكانّية تمّسك 

روسيا بالدفاع عن حليفيها اإليراني والسورّي، إضافة إلى ما 

ه من برامج وتقارير تثير 
ّ
كانت وسائل إعالم هذه األطراف تبث

 الشكوك نفسها قبل أيام من انعقاد االجتماعات. 

حاوالت بالفشل، وتبين أن وفي النهاية باءت هذه امل

عد انتهاء االجتماعات مستشار األمن القومي الروس ي أعلن ب

بشكل وصفته صحيفة جروزليم بوست صحافّي  أمام مؤتمر

 موقف رئيس الحكومة  ""بالذكي
ً
حين قال: "إنني أشارك تماما

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو حول رؤيته ملستقبل السالم واألمن 

أضيف أنه مستقبل تتحقق فيه سيادتها لسورية، لكنني 

                                                                    
3 https://www.jpost.com/Middle-East/US-Russia-and-Israel-meet-in-unprecedented-trilateral-summit-watch-live-593609  

واستقاللها واملحافظة على وحدة أراضيها فهذا هو هدفنا 

النهائّي، "وكان يرد على تصريح نتنياهو رئيس حكومة "إسرائيل" 

بأن "إسرائيل" ترغب بأن يحل السالم واألمن في سورية. 

وأضاف باتروشيف: "وإنجاز هذا الهدف ال يمكن تحقيقه 

لذلك يجب علينا أن نخطط لنشاطنا بطريقة  بقفزة واحدة

تجعلنا نضم الدول األخرى املشاركة في هذه العملية والتي لها 

 .3"حة بالعمل على تحقيق هذه النتيجةمصل

وتعّمد باتروشيف عدم التطرق إلى موضوع مغادرة 

نية من سورية، برغم أن نتنياهو تطرق إليها في االقوات اإلير 

موضوع إنهاء الوجود اإليرانّي في سورية، ورأى املحللون أن هذه 

املالحظة جاءت ألن موسكو ما تزال "تتمسك بموقفها بأن 

وجود إيران جاء بدعوة رسمية من الحكومة السورية التي لها 

يستدعي الحّق وحدها بمناقشة ظروف مغادرتها، كما أن ذلك 

  ."حول هذا املوضوع وليس فرضه عليهاالتفاوض مع إيران 

ولذلك قال باتروشيف في املؤتمر الصحافّي: "لقد اتفقنا 

على معظم املسائل حول أي سورية نريد أن نرى في النهاية، 

يتعلق بالطرق التي نهتم بها حول كيفية تحقيق هذا  لكننا في ما

الهدف ينبغي علينا أن نستمر بالحوار، وأنا آمل في ظّلِّ وجود 

ه يمكننا 
ّ
روح للرغبة الجيدة التي شهدناها في هذه املحادثات بأن

 تحقيق ذلك". 
ً
 فعال

 
ً
لكن باتروشيف أضاف "أنَّ ايران كانت وستبقى حليفا

 لروسيا، وتطور 
ً
ت بيننا عالقات تدريجية ثنائية وشريكا

ومتعددة األطراف، وإن أي محاولة لجعل إيران تبدو كمن 

يشبه الخطر الرئيس على األمن العاملي بوضعها في سلة 

نفسها، أو أي مجموعة إرهابية مرفوضة، فلقد  "داعش"

أسهمت إيران بالكثير في قتال اإلرهابيين في سورية وفي 

https://www.jpost.com/Middle-East/US-Russia-and-Israel-meet-in-unprecedented-trilateral-summit-watch-live-593609
https://www.jpost.com/Middle-East/US-Russia-and-Israel-meet-in-unprecedented-trilateral-summit-watch-live-593609
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. ودعا الجميع إلى كبح التوتر 4ع"املساعدة على استقرار الوض

من جهة  وإيرانبين أميركا وإيران من جهة، وبين "إسرائيل" 

 أخرى.

كما تشير التقديرات املستخلصة من تلك االجتماعات 

روسيا ستطلب تنازالت أميركية مقابل تحقيق لى أن "الثالثية إ

التقدم في موضوع الوجود اإليراني في سورية، وأنها مستعدة مع 

قية األطراف إلى التوصل إلى خارطة طريق تؤدي الى إخراج ب

بما في ذلك األميركية  جميع القوات األجنبية من سورية،

 .5"والتركية

ويبدو أن باتروشيف يدرك أنَّ عدم تجاوبه مع املوقف 

 "،خراج القوات اإليرانيةاإلسرائيلي واألميركي في موضوع "إ

تم باتفاق بين دولتين  يستند إلى أنَّ هذا الوجود في سورية

مستقلتين، هما: سورية وإيران، وإذا قبل بمناقشة مطالبة 

روسيا بإخراجها، فإنه كمن يسمح بمطالبة روسيا نفسها 

بسحب قواتها، وهي لم تنشر هذه القوات، إال بموافقة دولة 

سورية ورئيسها. ولذلك سيكون من الطبيعي لروسيا أن تطالب 

 من باالتفاق على إخراج القو 
ً
ات األميركية والتركية كافة

األراض ي السورية، ألنها أدخلت وحداتها العسكرية كقوات 

احتالل انتهكت في هذه العملية سيادة سورية وأراضيها بشكل 

 يخالف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولّي. 

األميركية مع -لكن طبيعة تناقضات املصالح اإلسرائيلية

نية السورية من جهة وكذلك طبيعة املصالح الروسية اإليرا

تناقضات املصلحة التركية مع املصلحة اإليرانية الروسية في 

مسألة االحتالل التركي من جهة أخرى قد تفض ي إذا ساد خيار 

املفاوضات والحل السلمي بين هذه األطراف إلى قبول روسيا 

                                                                    
4  https://www.globalresearch.ca/moscow-seeks-iran-israel-compromise-jerusalem-security-chiefs-meeting/5681774  
5 https://www.kan.org.il/item/?itemid=54250  

بخروج الوجود اإليراني من سورية مقابل خروج القوات 

 التركية من األراض ي السورية. األميركية و 

وهذا االفتراض الذي قد يطرح بشكل ما أو في مرحلة ما 

كحّلٍ لخروج جميع القوات األجنبية يعني أن روسيا لن تسمح 

بخسارة حليفها اإليراني في ظل الظروف التي يستمر فيها وجود 

االحتاللين التركي واألميركي في شمال سورية، كما أن روسيا لن 

واشنطن وأنقرة على وجود قواتها الجوية في سورية تفاوض 

وبقية قوات األمن التي تشرف على االتفاقات املرحلية املؤقتة 

ملناطق تخفيض التصعيد التي قد تتوسع لتشمل مناطق إدلب 

أو غيرها في منطقة انتشار الوحدات العسكرية األميركية عند 

 مجموعات قوات قسد الكردّية. 

 يمكن أن تستبعد احتماالت أن يفرض كما أنَّ روسيا ال

الوضع في منطقة شمال سورية ووجود  القوات األجنبية غير 

السوري  فيها وقوع صدام عسكري بين الجيش الشرعية 

وحلفائه مع الوحدات التركية أو األميركية مهما بلغت ضآلة 

هذه االحتماالت، وهذا ما يجعل القيادة الروسية  بحاجة إلى 

اعم للجيش السوري والروس ي في تلك  الوجود اإليراني الدَّ

املنطقة التي قد تتحول إلى ساحة حرب وبخاصة إذا بدأت 

اياهم في منطقة إدلب، أو تركيا بالدفاع عن اإلرهابيين أو بق

حين تظهر  الظروف املناسبة لوضع مسألة  العمليات 

في تلك املنطقة بدعم  "قسد"العسكرية التي تقوم بها قوات 

 أميركّي في أولويات الجيش العربي السورّي وحلفائه. 

واألميركي  ولذلك من املتوقع أن يكون الهدف اإلسرائيليّ 

قومي الثالثة الروس ي من اجتماعات مستشاري األمن ال

 واألميركي واإلسرائيلي محاولة لوضع اتفاق حل وسط يتعلق بـ

"إسرائيل" بخاّصة، وهو ربما ال يتعدى مطالبتها بأن تكون 

ال تنقص كري بالتموضع املسافة التي يسمح فيها للوجود العس

https://www.globalresearch.ca/moscow-seeks-iran-israel-compromise-jerusalem-security-chiefs-meeting/5681774
https://www.kan.org.il/item/?itemid=54250
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 أو مئة متٍر عن حدود الجوالن، وهو ما طالب  80عن 
ً
كيلومترا

أما  س الحكومة اإلسرائيلية في مناسبات عديدة،به نتنياهو رئي

بقية املسألة املتعلقة بالتموضع اإليراني في بقية األراض ي 

السورية فسوف تبقى دون حّل، ألنَّ روسيا وسورية لن تناقشا 

إمكانية النظر  بالوجود الداعم  من حليفهما اإليرانّي، إال بعد 

 من شمال سورية. إنهاء الوجود العسكري  األميركي والتركي 

 تدركان أنَّ 
ً
فالواليات املتحدة وربما تركيا بشكل ما أيضا

ميزان القوى العسكري والسياس ي والشعبي تزداد كفته لصالح 

سورية وحلفائها في مناطق احتاللهما العسكري لألراض ي 

 تلو آخر، 
ً
السورية في الشمال بشكل مستمٍر ومتصاعٍد شهرا

السورّي وحلفائه ضد مواقع  وهذا ما تؤكده عمليات الجيش

اإلرهابيين املتبقين في إدلب، ومثل هذه التطورات تجعل كل 

تموضع للدعم اإليرانّي العسكرّي في ذلك املثلث السورّي 

يحيط بالوحدات العسكرية األميركية  الروس يّ -اإليرانّي -العراقيّ 

 وقوات االحتالل التركية بالطبع.

-التحالف السورّي  وقد ازدادت الحاجة الى أهمية هذا

اإليرانّي ودور العراق اإليجابي فيه في األسبوعين -الروس يّ 

املاضيين، بعد تزايد احتماالت الصدام العسكري األميركي 

املباشر مع القوات اإليرانية في منطقة الخليج، وتكثيف 

القوات البحرية األميركية فيه إلى حّد قد ال يجعل هذا الصدام 

 في عملياته 
ً
العسكرية، أو في اتساع رقعته وعدم محدودا

 القدرة على التحكم بالزمن الذي قد يستغرقه. 

فقد الحظت كل من الواليات املتحدة وتركيا 

 وقوف روسيا "إسرائيل"و
ً
، أنَّ الرئيس الروس ي بوتين أكد علنا

إلى جانب إيران، وتقديم الدعم لها في أي احتمال تتعرض فيه 

محدود باملكان أو الزمان، وحذر  لعدوان أميركي محدود أو غير

الواليات املتحدة من مضاعفاته على أميركا وحلفائها في 

 أنها لن تحقق أهدافها من أي عدوان، وطالب 
ً
املنطقة، مؤكدا

 باللجوء إلى الحوار واملفاوضات بين واشنطن وطهران.  

وال شك في أن البحث يشير في أكثر من مكان إلى مصلحة 

لعقوبات األميركية عن إيران أو إلغائها عنها روسيا في تخفيض ا

وعن روسيا لتحقيق االستقرار في املنطقة وتعزيز السلم 

 العاملّي. 

وفي املحصلة النهائية ال بد أن إدارة ترامب والصقور 

املتشددين فيها الحظوا أن الظروف التي ساد فيها التوتر 

شارت الساخن بين واشنطن وطهران في األسبوعين املاضيين أ

بشكل بارز إلى ترّدد حلفاء واشنطن في تفضيل الحّل العسكري 

األميركّي ملوضوع الخالف مع إيران، فقد مالت اإلمارات املتحدة 

إلى لغة التهدئة واستبعاد الحل العسكري، وبقيت السعودية 

وحدهما في ساحة املحرضين على شّن حرب  "إسرائيل"و

 أميركية مباشرة على إيران. 

هاية أثبت الصمود اإليرانّي في وجه العقوبات وفي الن

والتهديدات األميركية قدرته على فرض التراجع النسبي ألصوات 

الحرب على إيران، وجعل حليفها الروس ي والسوري يقدران 

دورها في إطار التحالف الذي يجمعهما معها، وطاملا ظل 

ي موضوع انسحاب إدارة ترامب من موافقتها على االتفاق النوو 

واستمرار وجود االحتالل األميركي والتركي ألراٍض سورية، 

فسوف يبقى الوجود اإليراني في سورية بنظر روسيا وسورية 

خارج أي حوار أو مناقشات، ألنه من املستحيل التخلي عن أي 

قدرة حليفة في ظل احتماالت التصعيد على سورية وحلفائها في 

 ظروف من هذا القبيل. 
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