
ترجمات 

2 يوليو 2020

الصراع الروسي-اإليراني يحتدم في 
الجنوب السوري



الصراع الروسي-اإليراني يحتدم في الجنوب السوري

 minds in Darra?( :بعنوان ،)نشر “معهد الشرق األوسط” دراسة، يوم اإلثنين )22 يونيو 2020
القائد  أن  الجباسيني  عبداهلل  الباحث  فيا  رأى   ،)Is  Ahmed   al-Oda  winning  hearts  and
والذي  العودة،  أحمد  الخامس،  بالفيلق  الثامن  للواء  الحالي  والقائد  السنة”،  “شباب  لفصيل  السابق 
من  الشيعية  الميلشيات  إلخراج  مسعاهم  في  حوران  أهل  تأييد  كسب  قد  روسيا،  لسيطرة  يخضع 

المحافظة. 
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واعتبرت الدراسة أن العودة هو: “القائد العسكري الوحيد من صفوف المعارضة المسلحة الذي استفاد 
الحشد  القادر على  الوحيد  الثائرة في سوريا، وهو  المناطق  النظام على  في مرحلة ما بعد سيطرة 
الشعبي لالصطفاف خلفه لتحقيق هذا الهدف الذي تعهدت به روسيا بعد السيطرة على محافظتي 

درعا والقنيطرة”.

وكان انفجار عبوة ناسفة بحافلة تقل مقاتلين من اللواء الثامن )20 يونيو 2020( قد أثار أكبر حركة 
احتجاجية في المنطقة، وخاصة في مدينة “بصرى الشام” والتي تعتبر مقر ذلك اللواء بالفيلق الخامس، 
إيران و”حزب اهلل” في محافظة درعا، وذلك نتيجة معلومات “مؤكدة” حول  المحتجون بدور  حيث ندد 

وقوف ميلشيات محسوبة على إيران خلف الهجوم.

ورأى الباحث أن إيران و”حزب اهلل” هما المستفيدان من تلك العملية، إذ إن اللواء الثامن يعيق خططهم 
إلقامة وجود طويل األمد في درعا، خاصة وأن معظم عناصر اللواء هم معارضون سابقون يكنون العداء 
المنطقة  في  قدم  موطئ  إلنشاء  طموحاتهم  كبح  في  ويرغبون  بها،  المرتبطة  وللميلشيات  إليران 
الشرقية من محافظة درعا، وال شك في أن إضعاف اللواء الثامن سيعزز فاعلية تلك الميلشيات شرقي 
حوران وُيمكنها من إعادة االنتشار في محيط “بصرى الشام” التي كانت المركز الرئيس للشيعة في 

جنوب سوريا قبل أن يتم إجالئهم منها.

الخدمة العسكرية من أهل  الدراسة إلى تسجيل نحو سبعة آالف شاب منشق ومتخلف عن  وأشارت 
درعا، خالل شهر يونيو الماضي، أسماءهم لالنخراط في صفوف اللواء الثامن، األمر الذي أثار سخطًا في 
الروسي ويضعف من سيطرة األجهزة  النفوذ  إنه يعزز من  إذ  النظام وأجهزته األمنية،  صفوف جيش 
الباحث عن  ونقل  اإليرانيين،  لحلفائهم  مباشرًا  تهديدًا  نفسه  الوقت  للنظام، ويشكل في  الرسمية 
الذي  الهجوم  إن  قوله؛  اإلفصاح عن هويته  تحدث بشرط عدم  الثامن  اللواء  مصدر محلي مقرب من 
تعرضت له الحافلة يهدف إلى: “قطع الطريق على عملية تدريب عدد كبير من المنشقين الذي يسعون 

الجتثاث إيران وحزب اهلل من محافظة درعا”.

وعلى الرغم من أن غالبية أهل حوران ُيحملون أحمد العودة وزر سقوط محافظة درعا بيد النظام صيف 
عام 8102؛ إال إن ظهوره في تشييع قتلى الحافلة وما تبعه من مظاهرات في بصرى الشام، قد عززت 
الذي جنى منافع سقوط  الوحيد  “المعارض”  القائد  المحافظة، خاصة وأنه  صورته كمدافع عن مصالح 
ن لنفسه دورًا هامًا في صنع السياسات المحلية، وبرز في اآلونة  المحافظات الجنوبية بيد النظام، وأمَّ
األخيرة كزعيم يمتلك القدرة على حشد أهالي حوران، مقابل اضمحالل نفوذ “لجنة المفاوضات المركزية” 

)لجنة المصالحة(، وقادة المعارضة السابقين وغيرهم من النشطاء واألعيان المحليين في المحافظة.

وقد أسهمت مشاركة المئات من األعيان وشيوخ القبائل في مراسم التعزية ببصرى الشام في تعزيز 
صورة العودة كشخص يمكنه أن يكسب تأييدًا شعبيًا في حوران على الرغم من هزيمته في ساحة 
المعركة، حيث نقلت الدراسة عن أحد المدنيين من شرق حوران قوله: “بغض النظر عن كره الناس أو 
حبهم له، فقد أثبت أحمد العودة بأنه ذكي وراغب في الدفاع عنا، إنه األمل األخير لنا في تحرير حوران 

من المحتلين وينبغي أن نقف إلى جانبه”.
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ووفقًا للدراسة فإن استهداف خاليا  تنظيم “داعش”، ومواجهة نفوذ إيران و”حزب اهلل” في درعا؛ هما 
الروسية  القيادة  المحافظة، ولذلك فإن  المتزايدة في  العنف  اللذان يذكيان وتيرة  الرئيسان  العامالن 
ستستمر في تعزيز سيطرة الفيلق الخامس نظرًا لعدم توفر القوة العددية لديها، في مقابل االنتشار 

اإليراني في الجنوب السوري. 

بــعــنــوان:  )2020 يــونــيــو   25( الــخــمــيــس  يـــوم  ــيــتــور”  ــمــون “أل ــة رديـــفـــة نــشــرهــا مــوقــع  ــ  وفـــي دراسـ
)Iran hunkers down in Syria after Caesar Act sanctions(، رأى الباحث علي هاشم أن 
إيران ال تفكر في الخروج من سوريا، بل هي مصممة على البقاء والتمدد، حيث يضغط الحرس الثوري 
الهجمات  رغم  نحو سوريا  اإليرانية  البوصلة  توجيه  في  باالستمرار  روحاني  على  الرئيس  على  اإليراني 

األمريكية واإلسرائيلية، والضغوط السياسية واالقتصادية التي تتعرض لها إيران.

ويأتي تطبيق “قانون قيصر” األمريكي )17 يونيو 2020( بالتزامن مع انهيار االقتصاد السوري كرسالة 
للعالم العربي بأن واشنطن لن تتسامح مع أي تطبيع مع نظام األسد، وأن سياسة “الضغط األقصى” 

قد تمددت ووصلت إلى سوريا.

وال تنوي تل أبيب من طرفها التخلي عن سياسة “جز العشب” إلبقاء الضغط على إيران وتقويض قدرات 
الحرس الثوري ووكالئه، حيث يواصل سالح الجو اإلسرائيلي غاراته على مواقع الميلشيات الموالية إليران، 
واستهداف القوافل التي تحمل معدات إلى “حزب اهلل”، وخاصة في الجنوب السوري، حيث تم استهداف 
مواقع للحرس الثوري اإليراني في محافظة السويداء )23 يونيو 2020(، وتزامن ذلك مع تصريح رئيس 
المخابرات العسكرية اإلسرائيلية السابق، عاموس يادلين، بأن الهجوم الذي شنته المقاتالت اإلسرائيلية 
بعدم  الــروس  تعهد  والتي  الحساسة،  المنطقة  هذه  في  تواجدها  إيــران  تعزيز  فضح  السويداء  في 

السماح لإليرانيين و”حزب اهلل” بالوصول إليها.

وتوقعت الدراسة أن يحتدم الصراع اإليراني-اإلسرائيلي في األراضي السورية، التي أصبحت خط مواجهة 
القدس”  “فيلق  بأن  نتنياهو  مخاوف  أكدت  قد  اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  وأن  خاصة  الطرفين،  بين 
يسعى لتعزيز وجوده في سوريا قبل شهر نوفمبر المقبل، والذي ُيتوقع فيه استئناف المفاوضات بين 

الواليات المتحدة وإيران.

ويعمل الحرس الثوري اإليراني في اآلونة األخيرة على تشكيل جبهة من الميلشيات الموالية له على 
السورية-اللبنانية-اإلسرائيلية،  الحدود  التقاء  مثلث  لبنان حتى  “الناقورة” في  يمتد من  شكل هالل 

ويبدو أن القيادة اإليرانية ماضية في تعزيز وجودها العسكري في سوريا.

ورأت الدراسة أن: “التدخل العسكري في سوريا ليست مغامرة أخطأت أيران في حساباتها إزاءها؛ بل 
إخفاقها”، وعلى  اإليرانيين خطة )ب( في حال  إيرانية محسوبة ال رجعة فيها، وليس لدى  هي عملية 
الرغم من المصاعب االقتصادية التي تواجهها إيران، إال إنها مستمرة في ضخ المليارات وإرسال عشرات 
آالف المقاتلين لخوض معركة ال رجعة عن إكمالها، حيث تعمل السلطات اإليرانية في الوقت الحالي على 
وضع الترتيبات الالزمة لمساعدة النظام في االلتفاف على العقوبات اإلضافية التي فرضها “قانون قيصر”، 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  متحدية  فنزويال  إلى  النفط  من  شحنات  إرسال  في  نجحت  أن  بعد  خاصة 

ومؤكدة قدرتها على التمدد واالنتشار.
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وتشديد  سليماني  “اغتيال  إن:  قوله  اإليــرانــي  الثوري  الحرس  من  مقرب  مصدر  عن  الــدراســة  ونقلت 
العقوبات لن يغير من وجهة النظر اإليرانية… قد تكون لدينا خالفات حول القضايا مع شركائنا الروس 
في سوريا، فلديهم خططهم ولدينا خططنا، وقد مارسو بعض الضغوط علينا في األشهر القليلة 
تؤثر  لن  الخالفات  تلك  فإن  ذلك  الرغم من  وعلى  رفضنا،  إننا  إال  دورنــا  تغييرات في  إلحــداث   الماضية 

الشراكة اإلستراتيجية طويلة المدى التي تجمعنا بالروس”.

وفي مقابل اعتبار تل أبيب الوجود اإليراني في سوريا تهديدًا وجوديًا لها؛ تعتبر طهران وجودها في 
سوريا أحد أهم أركان أمنها القومي، وعليه فإن األيام المقبلة قد تشهد المزيد من االضطراب الناتج عن 
اتساع الفجوة بين ما تريده إيران وما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه، وقد تقود تلك التباينات المنطقة 

برمتها إلى الهاوية.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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