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الجانب المقابل ، وعلى 2020تقول إسرائيل إنها أحرزت تقدًما على صعيد تحقيق هدفها المتمثل بإخراج إيران من سوريا في 

ال تنكر إيران حساسية األوضاع على الساحة السورية، لكن ال أحد في طهران يتحدث عن خروج من سوريا، بل على 

العكس. وال يبدو أن قائد فيلق القدس الجديد، إسماعيل قاآني، وال نائبه صاحب التأثير الكبير في الساحتين، السورية واللبنانية، 

لى وضع خطة لالنسحاب من سوريا، ويبدو أنهما على وشك الكشف عن استراتيجية جديدة لفيلق محمد حجازي، عازمان ع

القدس في اإلقليم، تشير إلى تحول في اآلليات تناسب مرحلة ما بعد اغتيال قاسم سليماني. تناقش هذه الورقة التقارير التي 

 . ونرفق في هذه الورقة أيًضا:تتحدث عن انسحاب إيراني من سوريا، والخيارات التي تملكها طهران

 

 إسماعيل قاآني: العقل المدب ِّر في فيلق القدس 

  :عاًما من الخبرة داخل الحرس 40محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس 

 )ما وراء عودة اإلمارات إلى الساحة السورية.. قراءة إيرانية )ملخص 

 

 سوريا: عود على بدء: العامل الخارجي

الدراسات اإليرانية بتأثير ووجاهة العامل الداخلي كمحرك أساسي لالحتجاجات إال أن سياستها تجاه رغم إقرار كثير من 

سوريا جاءت مرسومة بفعل قراءة متوجسة لتأثيرات العامل الخارجي وما يمكن لهذا العامل أن يُحدث من تغيير في مجريات 

ي الذي يربط إيران بحزب هللا ما يؤثر سلبًا على نفوذها الساحة السورية، بصورة تقود إلى المساس بالمثلث االستراتيج

 اإلقليمي.

في دراسة حول توجهات إيران وتركيا تجاه األزمة السورية عن وجود عوامل داخلية كانت ( 1)وفريقه انيفييتحدث شر

بوعوده الكثيرة التي أطلقها مسؤولة عن االحتجاجات التي اندلعت في سوريا، من أبرزها ليس فقط فشل بشار األسد في الوفاء 

وانتشار البطالة. ومع تأكيد الدراسة على العوامل الداخلية إال أن شريفيان  لطبقية،عندما وصل إلى السلطة، بل واتساع الفجوة ا

كان لها دور مهم في تعميق األزمة في سوريا. وفي تفصيله لهذه العوامل، ( 2)يتحدث عن مجموعة من "العوامل الخارجية"

المقاومة"، وكان إضعاف سوريا هدفًا  محورى أن سوريا كان لها سياسة خارجية مستقلة وقدَّمت على الدوام الدعم لـ"ير

 األسد خالل زيارة إلى طهران )رويترز نقال عن سانا(

https://drive.google.com/open?id=1hncpkuXpM0stx8R_VR7oGFYaBhpNOCJg
https://drive.google.com/open?id=1ytBagH96RMenej8dg9VulEQ4vBgpMG99
https://drive.google.com/open?id=1MsJSA4ZAjceIYBOrHWudu9b64CFNUpdi
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أميركيًّا لحماية إسرائيل. ومع اندالع االحتجاجات، سارعت أنظمة عربية حليفة لواشنطن إلى "تأجيج هذه االحتجاجات"، 

وفي -. لکنه (3)عالمية دولية قامت بتضخيم حالة االحتجاج في سورياوواكب هذه السياسات "دعم إعالمي من شبكات إ

يعود ليؤكد أن تحليل حالة عدد من التجارب والدول يفيد بأنه في حال نجحت الدولة في حل  -من الدراسة الحقموضع 

بدور مؤثر بصورة  ومعالجة المشكالت الداخلية، فإن دور التدخل الخارجي على صعيد تشكيل الخالفات الداخلية ال يقوم

 .(4)كبيرة

 

النظرية الواقعية لتفسير وتحليل السلوك السياسي في السياسة الخارجية لدولة ما وردود أفعالها تجاه التغييرات  تصلح

والتحوالت التي تحدث في محيطها اإلقليمي والدولي، خاصة أن هذه النظرية تعطي أهمية كبيرة لحفظ المنافع القومية للدولة 

عليه، فإن السياسة اإليرانية تجاه الثورة السورية يمكن تفسيرها من خالل النظرية  اءقاتها مع غيرها من الدول. وبنفي عال

؛ فحفظ النظام السوري وحمايته يصب في خانة حفظ النظام في إيران فضاًل (5)الواقعية، وكذلك النظرية الواقعية الجديدة

ز من هذا التوجه دخول ال عن حفظ المصالح الوطنية واإلقليمية لها، كثر بمصالح متضاربة إلى الساحة السورية،  عبينوعزَّ

وصاحب ذلك حالة من غياب الثقة المتبادل، وهو ما أوجد لعبة جيوسياسية تقوم على قاعدة أن فوز أحد أطرافها يعني خسارة 

 لحهات القائم في المنطقة، وأن مصاالطرف اآلخر. شعرت إيران بأن تحوالت الساحة السورية تعني تغيير نسق العالقا

تقتضي تأمين بقاء نظام األسد، لتأمين أمنها. وإضافة إلى أمنها الوطني فالجمهورية اإلسالمية فيما يتعلق بسوريا لديها مصالح 

ف الدول Randall Schweller، )(7). وفي إطار نظرية "توازن المصالح" لراندل شويللر(6)إقليمية ودولية ( قد تعر ِّ

؛ حيث تقوم الدول، ومنها إيران، (9)والمزج بينهما( 8)وتتابع أهداف سياستها الخارجية في ضوء الخوف )األمن( والطمع

بصياغة سياساتها الخارجية وتنفيذها على أساس مزيج من السلطة والمصالح، لذلك، فإن طهران، قد تسعى في إعادة تشكيل 

الحد األقصى من األمن، أو بهدف تعظيم  يقظام القائم في سوريا، بهدف تحقسياستها الخارجية، إلى الحفاظ على وضع الن

القدرة، ونتيجة لذلك، فإن الجمهورية اإلسالمية قد تدخل تحالفات ليس فقط من أجل خلق حالة من التوازن في فقدان القوة 

 منالواقعية البنيوية، فهاجس األ . وبالنظر إلى طروحات(10)وتحمل الخسائر، ولكن أيًضا لتحقيق الربح وتعظيم المنافع

 Stephenمالزم للدول، والتهديد وليس القوة هو ما يجعل الدول تتحد )توازن القوى وتوازن التهديد(، ويستخدم ستيفن والت )

Walt ا لتفسير العالقات الدولية ويعتقد أن التهديد وليس القوة هو ل ( مفهوم التوازن في التهديد باعتباره عنصًرا ُمهمًّ ما يشك ِّ

في النظام الدولي. فالدول تسعى لزيادة قدراتها العسكرية لتحقيق التوازن، ليس في القوة، وإنما في  دولثقل القلق األمني لل

. وفيما يتعلق بالحالة السورية فإنه يمكن اللجوء إلى نظرية توازن التهديد لتفسير حالة التحالف االستراتيجي بين (11)التهديد

لتأثير مجريات الساحة السورية على محورها االستراتيجي المتمثل بسوريا  نيةم السوري وكذلك القراءة اإليراإيران والنظا

 وحزب هللا.

 

 -وكما يقول والت-يمكن في حالة إيران وسوريا إسقاط األيديولوجيا كمتغير بوصفه دافعًا للتحالف، وإن كان هذا المتغير  وال

ا ولكنه محدود وهو أقل أه مية بالمقارنة مع متغيري القوة والتهديد، إال أن كثيًرا من التقارب األيديولوجي يمكن تفسيره مهمًّ

 . (12)القوة ةكشكل من أشكال فعل موازن

 

 من الوجود اإليراني عقد

ن من معرفة عدد القوات اإليرانية  مضى عقد على التدخل اإليراني في سوريا، وال يوجد من المعلومات والمعطيات ما يمك ِّ

في سوريا وأماكن انتشارها بصورة دقيقة. كانت الخطوة الرسمية األكثر أهمية إليران في هذا االتجاه هي اإلعالن عن وجود 

رسمية،  بيانات"، وهي مؤسسة شبه رسمية، وتعلن عن أنشطتها من خالل ياسورمؤسسة تسمى "مركز مستشاري إيران في 

بطلب من النظام السوري لكن ذلك لم  توجه رسائل واضحة بخصوص الساحة السورية. تقول إيران إنها ذهبت إلى سوريا

https://www.farsnews.ir/news/13981211000021/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13981211000021/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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في سوريا عقب تسليح  مواجهةيأت من خالل اتفاقية موقَّعة مع حكومة األسد، واتخذ في البداية طبيعة سرية، ومع تصاعد ال

المعارضة ونشوب حرب أهلية، استندت الدعاية اإليرانية في البداية على الحديث عن تقديم المساعدة "االستشارية" ونقل 

، بدأ الوجود اإليراني في سوريا يتعاظم ويعلن عن نفسه من خالل 2013خبرات إلى الجانب السوري. ومنذ مطلع العام ال

وقوات ضمن ما يسمى بـ"مدافعي الحرم" وهي قوات تضم متطوعين هدفها حماية المراقد المقدسة لدى  ة،ميليشيات متعدد

ن من خالل ذلك إلى بناء مشروعية مذهبية للتدخل، وتبرير ذلك أمام الشيعة مثل "حرم السيدة زينب" وغيرها، وسعت إيرا

، وأصبحت 2015روسيا إلى ساحة المواجهة في سوريا عام  ولفئة من مواطنيها. ثم اتخذ الحضور اإليراني بُعدًا آخر مع دخ

 إيران إلى جانب روسيا وتركيا من أبرز المؤثرين في الملف السوري.

 

الضربات التي تلقتها إيران في سوريا، ومقتل عدد من نخبة الحرس الثوري هناك ومن أبرزهم العميد حسين همداني،  ورغم

إال أن هذا ال يعني أن الحكومة اإليرانية لم تستفد من التدخل العسكري في سوريا، من أجل تحسين مكانتها الدولية في المنطقة، 

زت إيران من أوراق المساومة السياسية التي أخ تفمن خالل الوجود في سوريا وساحا رى مثل لبنان واليمن والعراق، عزَّ

 تمتلكها في الشرق األوسط.

 

  

 الحضور اإليراني برواية حسين سالمي شْكل

للعميد حسين سالمي يوم أن كان نائبًا لقائد الحرس الثوري أن تحدَّث عن الوجود اإليراني في سوريا، وبالعودة إلى هذا  سبق

 :(13)الحديث نجده قد قسَّم هذا الوجود من الناحية العملياتية أو التشغيلية إلى أربعة مستويات، هي

  .مجال االستشارات االستراتيجية، والقضايا السياسية والمعنوية، وتقوية الحكومة والنظام والشعب السوري 

 اإليرانية إلى كبار قادة الجيش السوري.-نقل خبرات فترة الحرب العراقية 

  .تجديد وإعادة بناء هيكلية الجيش السوري 

 .تنظيم وتدريب وتجنيد أفراد جدد في الجيش السوري 

مستوى االستشارات العملياتية اإليرانية في سوريا على مساعدة قادة المستويات العملياتية، بما في ذلك قادة الفرق  ومويق

واأللوية في الجيش السوري، وإدارة وتنسيق العمليات ضد المجموعات المسلحة. وفيما يتعلق باألمور التكتيكية والفنية 

كتائب، واالستعداد، والتعمير، واإلنقاذ، ويقول سالمي إنها كلها تتم بناًء على طلب واإلغاثية نجد أنها تشمل تدريب قادة ال

 رسمي من الحكومة السورية.

  

 

 جنازة القائد البارز في الحرس الثوري حسين همداني الذي قتل في سوريا )األوروبية(



 5 

 

 

 

 

حديثًا صريًحا عن البعد األهم في خلق الوجود اإليراني في سوريا بقوله: "رؤيتنا لسوريا تتجاوز البعد االعتقادي وهي  ونجد

ذات قيمة استراتيجية كبيرة لنا ألن أجزاء من أمننا القومي واإلقليمي مرتبطة بها". ويُرجع سبب زيادة عدد القتلى اإليرانيين 

 .(14)الكمي والنوعي لوجود إيران في ساحات المواجهة هناك توىفي سوريا إلى توسيع المس

 

 : تكثيف الهجمات اإلسرائيلية ضد إيران2018

، كثفت إسرائيل هجماتها على مواقع في سوريا مستهدفة الوجود اإليراني، وقد قُتل العديد من اإليرانيين في 2018العام  منذ

 : إن إيران أصبحت اآلن عبئًا إضافيًّا على سوريا. مسؤولون إسرائيليونهذه الهجمات، يقول 

 

أميركية قامت على مقابالت ميدانية مع قادة عسكريين إسرائيليين العمليات اإلسرائيلية ضد إيران في سوريا،  دراسة وترصد

وتقول الدراسة التي أعدها أربعة باحثين في "مركز الدراسات األمنية لألميركيين الجدد" أن "حملة بين الحروب" اإلسرائيلية 

الجماعات المدعومة من إيران في سوريا تعد واحدة من أنجح الجهود العسكرية )االسم العبري المختصر: مابام( ضد إيران و

، 2011. ويشير كتَّاب التقرير إلى أنه منذ بداية الحرب األهلية السورية في عام (15)للرد على إيران في "المنطقة الرمادية"

هدف مرتبط  1000يا ضد أكثر من داخل سور يةغارة جو 200، شنَّت إسرائيل أكثر من 2017وخاصة منذ أوائل عام 

بإيران وقوات الحرس الثوري اإلسالمي التابع لها فيلق القدس، وضد الجماعات المدعومة من الحرس الثوري اإليراني مثل 

حزب هللا اللبناني. وقد أدت هذه الحملة وفق الدراسة السابقة إلى إبطاء الحشد العسكري اإليراني في سوريا مع تجنب نشوب 

قنبلة ضمن  2000وحدها، ألقت إسرائيل  2018. وفي (16)ة إقليمية واسعة كان يمكن أن تضر بمصالح إسرائيلمواجه

 .(17)عملياتها التي شنَّتها ضد أهداف إيرانية في سوريا

 

 

 

 

 

 

 اللواء حسين سالمي قائد الحرس الثوري )رويترز(

https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/5/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/5/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS-Report-Gray-Zone-FinalD-web.pdf?mtime=20200421182823
https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS-Report-Gray-Zone-FinalD-web.pdf?mtime=20200421182823
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أن هناك قراءات متباينة لمدى قدرة إسرائيل على إخراج إيران من سوريا؛ ففي حين أن اإلسرائيليين تسببوا بشكل  ويبدو

واضح في إلحاق ضرر كبير بقدرات إيران في سوريا، فإنه ليس من الواضح كيف سيكون لذلك مغزى استراتيجي في نهاية 

ن أن هدفهم االستراتيجي طويل المدى هو إزالة الوجود العسكري ع رارالمطاف؛ إذ يتحدث المسؤولون اإلسرائيليون بإص

، وهو هدف غير واقعي بالنظر إلى مدى ترسخ 2020اإليراني من سوريا بل إن بعضهم وضع سقفًا زمنيًّا قريبًا حدده في 

النجاح الذي حققته  مستوىوجود إيران في سوريا، وهناك تقييمات مختلفة داخل المؤسسة الحربية والسياسية اإلسرائيلية ل

إسرائيل في الضغط على الوجود والتأثير اإليراني في سوريا؛ حيث يعتقد البعض في الحكومة أن العملية قد نجحت في جعل 

نفوذ إيران في سوريا يتراجع، أو على األقل تعطيل قدرتها على ضرب إسرائيل ويصفه البعض اآلخر بأنه ليس سوى 

ل إيران ترسيخ نفسها في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وستواصل بهدوء وبصرامة انتصار قصير المدى، حيث تواص

 .(18)الحفاظ على وجودها وزيادته وتعزيزه

 

وزير الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي بينت، عن التموضع اإليراني في سوريا بقوله: "نحن أكثر تصميًما، وسأقول لكم  وتحدث

كلم من حدودها، وبالنسبة لنا هذه حياتنا. لن نتنازل ولن نسمح  1000لماذا، بالنسبة إليران سوريا هي مغامرة على مسافة 

جاءت هذه التصريحات متزامنة مع ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين "، وابإقامة قاعدة إيرانية أمامية في سوري

. (19)أمنيين إسرائيليين بأن إيران "بدأت ألول مرة منذ دخولها إلى سوريا تقليص عدد قواتها هناك وإخالء قواعد تابعة لها"

عسكريين في الصحف اإلسرائيلية:  لينلمراسوبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، قال مسؤولون أمنيون، في إيجاز صحافي، 

إن "سوريا تدفع ثمنًا متزايدًا بسبب الوجود اإليراني على أراضيها، وعن حرب ليست لها. لقد تحولت إيران من "ذخر" 

 للنظام إلى عبء عليه". 

 هدف إيراني في سوريا )أرشيف( 1000إسرائيل استهدفت أكثر من 
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من المعلقين  بتشكيكمزاعم المسؤولين اإلسرائيليين عن النجاح في إرغام إيران على تقليص حضورها في سوريا قوبل  لكن

الي بينت، بمحاولة تسجيل انتصارات وهمية العتبارات شخصية وانتهازية وفق مقربين من وباتهامات لوزير األمن، نفت

نتنياهو. وأيًّا يكن من شأن تصريحات بينت فإن تحويل إيران إلى عبء إضافي هو في الواقع هدف تسعى إليه إسرائيل مثلما 

 نخبة وقيادات من الحرس الثوري وحزب هللا. تسعى إلى تعظيم كلفة الوجود اإليراني في سوريا من خالل هجمات تستهدف 

الحديث عن مجموعة من األسباب التي دفعت إسرائيل إلى تكثيف استهدافها للوجود اإليراني في سوريا من خالل  ويمكن

الغارات الجوية. ومن أبرز هذه األسباب استمرار األزمة في سوريا، وإطالة األزمة يعني إدامة وجود إيران في الجوار 

اإليراني من مساعدة استشارية لنظام يواجه ثورة شعبية إلى "مواجهة  لخطابجغرافي إلسرائيل. وكذلك التغيير الذي طال اال

مشروعة" ضد مجموعات تكفيرية وفي مقدمتها تنظيم الدولة "داعش". وكانت النماذج العنيفة والمتوحشة التي قدمتها هذه 

تعزيز حضور الخطاب اإليراني  يلسورية، وعجزها عن تقديم خطاب مضاد سببًا فالتنظيمات والفشل الذي منيت به الثورة ا

 لدى الرأي العام في المنطقة.

 

تعاظم حضور شخصية قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في المنطقة، وحتى بعد اغتياله، بدا أن اإليرانيين لم  ومع

ر  يعودوا متحفظين أو متوجسين من الحديث عن التدخل العسكري خارج إيران، بل على العكس بات هذا الحضور يُصوَّ

والذي أعلن عن هدفه بإخراج القوات األميركية من المنطقة. وال  ط،كمحور في الخطاب المعادي للغرب في الشرق األوس

تقف واشنطن متفرجة على صعيد السعي إلخراج إيران من سوريا، ولعل الدعم الذي تقدمه إلسرائيل يتمثل في "الضغط 

المالي لحلفائها  طاءاألقصى" التي تسعى من خالله واشنطن إلى إفالس إيران، لجعلها عاجزة عن تمويل أهدافها وتقديم الغ

في اإلقليم. ويفاقم من كلفة الوجود اإليراني في سوريا تعاظم الخالفات مع تركيا بشأن الحل المقترح في سوريا، ويبدو أن 

تركيا وإيران ال تسيران في نفس الخط على هذا الصعيد. إن نهاية الحرب األهلية السورية أو سيطرة النظام السوري الكاملة 

لسورية هي من بين السيناريوهات التي لديها إمكانات كافية لتشكيل مخرج مقبول ينظم خروًجا متدرًجا ا يعلى األراض

إليران من سوريا، لكن عقدة إدلب ودور تركيا على هذا الصعيد يقول بأن الوقت مبكر جدًّا على الحديث عن نهاية لألزمة 

 في سوريا.

 

 

 وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت يتوعد اإليرانيين بإخراج إيران من سوريا )رويترز(

http://www.almayadeen.net/reports/1396799/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.almayadeen.net/reports/1396799/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 إيران خيارات

 تقوم هذه المعادلة على طرح يقول بأنه حتى لو لم تنجح تل أبيب بشكل كامل في إخراج إيران  خاسر:-معادلة خاسر

من سوريا، فإن طهران ستبقى في وضع حرج هناك، ولذلك فهي تخسر إن انسحبت من سوريا، وستخسر إن بقيت 

"، التي باتت خاسر -خاسر. ومعادلة  "آلخرمع استمرار اإلسرائيليين في استهداف القوات اإليرانية من وقت 

 مفروضة على إيران، ستستمر إال إذا استطاعت إيران أن تحد من مستوى التهديد اإلسرائيلي لوجودها في سوريا.

 

 :)ألمنية وال حتى السياسية في إيران من ال يوجد في الدوائر العسكرية وا االنسحاب من سوريا )الخيار المستبعد

يتحدث عن االنسحاب من سوريا في المدى المنظور، ويأتي ذلك من قناعة ما يمكن أن يلحقه ذلك من ضرر 

 بطهران من أوجه عدة:

 

  ."ما سيرافقه من تراجع إن لم يكن انهيار نفوذها وقوتها الناعمة بصفتها رأس "محور المقاومة 

 

 ورة التي تقدمها إيران لنفسها أمام خصومها، بل سيطول ذلك حلفاءها الذين سيجدون لن يقف ذلك عند الص

أن حليفتهم التي راهنوا عليها قد تخلت عنهم، وتحسب إيران لذلك حسابًا كبيًرا؛ إذ إن التخلي عن حلفائها 

 اء أية تحالفات. مستقباًل عن بن عجزهافي الساحتين، السورية والعراقية، يعني انكماش إيران إقليميًّا و

 

 .يعني ذلك انهيار النفوذ اإلقليمي إليران وفي المحصلة سلبها أهم أوراق قوتها في أية عملية تفاوضية 

 

  سيرتب ذلك أزمة داخلية إيرانية؛ إذ إن حماية األمن القومي كانت مبرًرا جرى إعالنه للتدخل اإليراني

ل األمن القومي في معرض الخطر مجددًا، أو في سوريا واإلقليم عامة، ولذلك فاالنسحاب يعني جع

للتغطية على  اإليرانيالوصول إلى نتيجة مفادها أن ذلك كان ذريعة غير واقعية جرى تقديمها للمواطن 

 أهداف أخرى، وهو ما سيجاهد الممسكون بزمام نفوذ إيران اإلقليمي لتحاشيه. 

 ة الجنرال قاسم سليماني)رويترز نقال عن وانا(قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يتلو وصي

https://www.bbc.com/persian/world-features-52566228
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  خسارة المعركة الدعائية مع إسرائيل: االنسحاب يعني أن إيران ستخرج صفر اليدين من سوريا، مجبرة

 تحت وطأة الضربات اإلسرائيلية، ودون أن ترد وهو ما يضر بصورة إيران الجسور والقادرة. 

 

 :نية تتحدث عن سعي إقليمي ال يُعد هذا خياًرا جيدًا بالنسبة إليران، خاصة أن التقارير اإليرا سقوط بشار األسد

ودولي، لتوظيف نخبة عسكرية سورية لديها موقف مناهض إليران لإلطاحة ببشار األسد. وإذا حدث ذلك فإن 

إيران ستكون في مواجهة مأزق متعدد األوجه، سيكون حزب هللا في لبنان من أبرز ضحاياه. وكان هادي معصومي 

"توازن الصعيد من أبرزها تقرير مكون من ثمانين صفحة بعنوان قد نشر عددًا من التقارير المهمة على هذا 

)نرفق ملخًصا له( حول فترة ما بعد الحرب في سوريا مع التركيز  التوازن: بناء نظام سياسي جديد في سوريا"

 إلعادة اإلعمار وتغيير نهج بعض الدول العربية من الخليج )وتحديدًا اإلمارات العربية جةعلى مسألتين: الحا

المتحدة( من خالل عودتها الرسمية والصريحة إلى دمشق، وإعادة فتح السفارة اإلماراتية، وتحسن العالقات بين 

ع عل عدد من صنَّاع القرار عن مخطط النقالب  ىالطرفين رسميًّا وعلنًا. وتحدث التقرير الذي لم يُنشر كاماًل بل ُوز ِّ

 .(20)ة إعادة اإلعمار كمدخل مهم ألبوظبيفي سوريا ترعاه اإلمارات، مع التأكيد على بواب

 

 :مؤشرات كثيرة تقول بأن إيران لن تستمر في حالة "عدم الرد"، وقد كانت تلك  موازنة التهديد اإلسرائيلي بالرد

استراتيجية انتهجها قاسم سليماني، وتقوم على تحمل الخسائر مع االستمرار في تعزيز الوجود على األرض، 

أشارت إلى مصادر عدة تحدثت لها الباحثة،  ولكنوتجنب الدخول في مواجهة واسعة تجعل إيران تخسر ما حققته، 

أن قائد فيلق القدس الجديد، إسماعيل قاآني، كان على الدوام صاحب رأي مختلف بهذا الخصوص، وأنه سبق وطرح 

ضرورة الرد أمام سليماني أكثر من مرة، وبالنظر إلى السيرة الذاتية لقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، وكذلك 

االسم األبرز في إدارة الملف السوري، يعطيان نتيجة مفادها أن لنائبه، محمد حجازي، الذي بات  اتيةالسيرة الذ

االستراتيجية اإليرانية على صعيد إدارة النفوذ اإلقليمي إليران على وشك التغيير، وأن مالمح جديدة تتشكل، وأن 

وفي المحصلة، للموجودين على األرض هناك.  لفعاليةإيران ستعمد إلى تقليل العدد في سوريا لكن مع رفع الكفاءة وا

 لن تفرط إيران بالورقة السورية كما هي الحال بالنسبة للورقة العراقية واليمنية.

باحثة وأستاذة جامعية أردنية مختصة في الشأن اإليراني، حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة عالمة طباطبائي في إيران.  *فاطمة الصمادي:

شأن اإليراني. تعمل حاليا باحثا أول في مركز الجزيرة للدراسات وتشرف على الدراسات المتعلقة بإيران لها عدد من الكتب واألبحاث المتعلقة بال

 وتركيا ووسط آسيا.
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