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 مقدمة

حلرية وما تبداد والتطلع إىل ار من االس التحر انطالقة حركات الربيع العريب يف تونس ومصر وليبيا، أعلنت إيران عن دعمها حلق الشعوب العربية يفمع 
أروبيا   خريفا   -امن وجهة نظره-الربيع  ، وابتأمسته بـ"الدميقراطية اإلسالمية"، لكن تغريت هذه النظرة عندما وصلت حركة الربيع العريب إىل سوراي

ي، وساندته لتأثري اإليراين الرواية الرمسية للنظام السور ا. وتبنت دوائر (1)وأمريكيا  وإسرائيليا ، مبنيا  على نظرية التآمر على "دولة املقاومة واملمانعة"
 ، ومتسق معة التحالف االسرتاتيجي مع النظامطبيع، ولعّل مرّد هذا التغيري انبع من (2)سياسيا  وإعالميا  وماداي  وعسكراي  للحيلولة دون إسقاطه

تغيري  ألمر الذي سيؤدي إىلا ومحاس، للبنايناضرورات احلّد من تداعيات احلراك الثوري الذي سُيفقد طهران تواصلها مع حلفاء آخرين مثل: حزب هللا 
 عميق يف قواعد اللعبة والتأثري يف املنطقة.

قارابت سواء مياسة اإليرانية عدة شهدت الس دولية؛له ملستوايت متعددة تتداخل فيها األدوار احمللية واإلقليمية والومع حتول الصراع يف سوراي، وانتقا
ما انطلقت كط به من استثمارات.  وما يرتب توايتهفيما يتعلق ابلتعريف اإليراين ملا حيصل يف سوراي أو فيما يرتبط حبجم الدعم واملساندة والتدخل ومس

تغيري لطويع هذه التحالفات ته ادفعتها ابجت ران السياسية والعسكرية واألمنية يف املشهد السوري من عدة ضرورات تكتيكية واسرتاتيجية،حتالفات طه
ا التموضع أضحى يف األمن؛ هذجليش و حجم وشكل التموضع اإليراين الذي أضحى متوضعا  نوعيا  يف بىن الدولة ومؤسساهتا ال سيما يف مؤسسة ا

لل هذا التموضع لسوري؛ وابملقابل يداملشهد ا ران منه الراهنة مطلبا  وهدفا  مشرتكا  للعديد من الفواعل اإلقليمية والدولية اليت تطالب خبروج إيمرحلت
 على امتالكه القدرة والتأثري يف معادالت حل األزمة السورية ومستقبل سوراي واإلقليم.

ربة والسياسة اإليرانية لألزمة السورية وأدواهتا، وأبرز حتوالهتا، وأدوارها املستقبلية. وستتكئ الورقة: على مداخل ستحاول هذه الورقة التحليلية تتبع املقا
ظرية الواقعية يف التحليل اجليواسرتاتيجي ابعتباره املدخل األكثر موضوعية يف فهم سلوك إيران اإلقليمي عموما  والقائم على مفهومي القوة واملصلحة الن

 )رويترز( وذلك عبر تنويع االختراق لمؤسسات الدولة ،عملت السياسة اإليرانية على جعل أي سيناريو متخيل حول تنحي األسد أو عزله في حال وقوعه غير مؤثر
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دور مهم يف خلق قات الدولية؛ دون أن نقلل من أمهية التوجهات األخرى املتحكمة يف السياسة اإلقليمية اإليرانية، كالتوجه الثقايف والتارخيي ملا له العال
 أدوات داعمة لالسرتاتيجية العامة.

 تدخل وحتالفات وظيفية

شرات ال سيما بعد ظهور مؤ ليتكي(، و اجليبو ن املهمتان ابملعىن اجليوسياسي و سعت طهران، بعد تدحرج كرة الربيع ووصوهلا لليمن وسوراي )املنطقتا
ي األجنيب وأتسيس مليليشياو االدعم كتصدع نظام احلكم يف اليمن وتزعزعه يف دمشق، إىل تكثيف أدوات املساندة واالخنراط العسكري النوعي:  

ضافة إىل ملركزية والفرعية؛ إلعمليات اادة وا االستشارات واملشاركة يف غرف القيوتدريب ومتويل ميليشيات حملية ودعمها سياسيا  وعسكراي ، وتقدمي
ية وسياسية، دة أبعاد عسكرية أمنتكز على عمية تر تدخلها املباشر يف املفاوضات احمللية و"املصاحلات احمللية"؛ كما دفعها ذلك إىل انتهاج سياسة إقلي

سردايت  ياسية العمل على خلقبعاد السلبت األيفها عسكراي  وأمنيا  وتشكيل أطر ميليشياوية حملية؛ وتطفاألبعاد العسكرية دفعتها ابجتاه متكني حل
ى نقل ألمنية اإليرانية علملاكينة ااعملت  مغايرة ألسباب وموجبات احلراك الثوري وأرجعتها ملطالب اقتصادية يستغلها "خمربون"؛ ويف ذات السياق

بعاد أليئ انتقال الصراع ات اليت هتُ املمارس"قوى إرهابية" بشكل خيدم السردية اإليرانية، وذلك عرب دعم السياسات و مستوايت الصراع إىل صراع ضد 
 .(3)طائفية تغذي سردايت ومظلوميات ختفف من وطأة الصراع على املستوى السياسي

ماح ن العمل على عدم السب من طهراي يتطلراي اجليوسياسي الذميكن حتديد أهداف التدخل اإليراين يف سوراي بعدة غاايت منها ما يرتبط مبوقع سو 
لنظام احلركية ضمن تفاعالت افاعليتها ادا  لإبخالل قواعد االشتباك مع إسرائيل واحتكار مواجهتها، إذ يشكل سحب هذه الورقة من إيران انتكاسا  ح

دودية مع ق اجلنوب السوري احلا يف مناطتقهقرهحنسار قوات النظام العسكرية و اإلقليمي، وغيااب  عن ميادين صياغة املعادالت األمنية يف املنطقة فا
 هذا ظام اإليراين، إذ أنّ ركبا  للنجسا  مفلسطني واألردن ويف مناطق القلمون احلدودية مع لبنان خالل األعوام األوىل للصراع العسكري، شكل ها

حزب هللا  حقيقيا  لطرق إمداد ل هتديدا  نه يشكوخيرج النظام وإيران منها، ابإلضافة إىل أ االحنسار من شأنه أن يفرض العبني جدد يف معادالت األمن
 .(4)اللبناين الذي يسعى ألن يكون املؤثر الرئيسي يف تلك املعادالت يف اجلنوب اللبناين

ساندة من عدة اليت تلقت دعما  وم ة التغيريم حركته أماومن األهداف أيضا  ما يتعلق بسوراي نظاما  وجغرافية؛ إذ أّن احلفاظ على النظام ودعمه ومساند
سكرية ن أن تضطلع أبدوار عنظمة، ميككرية مدول عربية وأروبية انهيك عن تركيا والوالايت املتحدة، أدى إىل إبراز قوات النظام وحلفائه كقوة عس

ا ململيزات اجليوسياسية التحكم يف اما أن لها أكثر اسرتاتيجية؛ كوأمنية ضمن عمليات "حماربة اإلرهاب"، ما من شأنه أن يعزز مكاسب طهران وجيع
يوب جلعميق مستوى احلماية تيتيح هلا و وراي، سابت يُعرف بـ "سوراي املفيدة" و"البادية السورية"، سيزيد من هامش طهران يف عرقلة أي حل هنائي يف 

عطيل تن شأنه أن حيول دون ملفيدة" موراي اا، فتثبيت قواعد اشتباك خارج حدود "ساسرتاتيجية تشكل هتديدا  ملصاحلها يف حال فقدان السيطرة عليه
هدد مصاحل ييبدد أي وجود عسكري سا التدخل صيل هذاملشروع اإليراين يف سوراي واليت تعترب نقطة وصل مهمة إىل لبنان وإىل املياه الدافئة، كما أّن أت

 .(5)حزب هللا يف لبنان، وحيافظ على قنوات إمداده

هران لثورة( فرصة مهمة لطواب قبل ايا وأر قبل التدخل الروسي؛ شكل مشهد التخلي عن النظام السوري من معظم حلفائه السابقني )كدول اخلليج وترك
ري للميليشيات اجد العسكلي شكل التو ستوى احمللى امللالستحواذ على دائريت التفاوض املنبثقة عن الصراع السوري؛ الدائرة احمللية والدائرة اخلارجية؛ فع

؛ (6)قليميني والدولينيتايل مع حلفائهم اإلارضة وابلواملع احمللية واألجنبية املدعومة من طهران عامال  دافعا  لالخنراط يف املفاوضات احمللية مع قوى الثورة
لعملية فاوض الدولية ضمن "امليات التعا يف يف تغلغله وعلى املستوى اخلارجي فقد ساهم هذا التواجد وما يتضمنه من عوامل أتثري يف املشهد السوري

عارض لى اتفاق نووي ال يتاحلصول ع تعجيل السياسية" وابلتايل العمل على استثمار هذا التغلغل خللق مساحات حوار مع اجملتمع الدويل، تساهم يف
لتعاطي مع إيران ق ابراك أوابما يف اكي السابس األمري ال سيما مقاربة الرئيمع الشروط اإليرانية؛ واستثمار هذه املساحات لتعزيز بعض املقارابت الدولية، 

يل من خياراته تثنيها اجملتمع الدو سية ال يسرة سياواليت تعترب أن متكني إيران مقابل حتجيم قوهتا النووية عامل يساهم يف االستقرار اإلقليمي، وهي نظ
 . (7)الكتلة اخلليجيةالسياسية حيال املشرق العريب متذرعا  "برتهل" 
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حتسني قدرة النظام  ألدوات يفاة هذه تدرجت أدوات التدخل العسكري اإليراين ونوعيتها يف سوراي وفق طبيعة كل مرحلة، وعلى الرغم من مسامه
ة ربعه الثالث، أضحت تلك األدوات وحىت بداي 2015العسكرية نسبيا  إال أنه وبعد اهلزائم املتتالية اليت مين هبا النظام، منذ الربع األول من العام 

 ، األمر الذي جعل(8)و التدخل(ن موسكغري قادرة على حتقيق الفاعلية أو حىت الصمود )يدلل على ذلك العديد من املؤشرات، منها طلب طهران م
 اجليوب كراي  يف سوراي، وحىتلفائها عسوح رانمعظم مكتسبات اهلندسة اإليرانية مكتسبات قلقة؛ فلم يساهم االتفاق النووي عمليا  يف حتسن متوضع إي

ا حتولت سوراي دراهتم العسكرية. كماختالف مقو مائهم االسرتاتيجية اليت حاولت السيطرة عليها بقيت غري مستقرة نظرا  لكثرة الفاعلني احملليني وتنوع انت
زايد احتمالية لعراقية، وابلتايل تيليشيات ا واملهلم ال سيما حلزب هللااليت جهدت طهران يف حتويل جل أذرعها يف املنطقة إليها، إىل جبهة استنزاف حاد 

ة بني أذرعتها يف كرية كامنينية عسوالعراق، ويضاف إىل ذلك تزايد صراعات ب -املضطرب سياسيا  -انعكاس ذلك سلبا  على مصاحلها يف لبنان 
 اجلغرافية السورية.

ان ري، عملت موسكو وطهر مللف السو اجة يف الضرورة الناشئة من اللحظة السياسية والعسكرية احلر  أما بعد التدخل الروسي الذي أتى كخطوة فرضتها
عزيز ات سياسية توظفها لتلك ملكتسبويل ذوفق مقاربة سياسية عسكرية، قائمة على اهليمنة العسكرية واستعادة األرض وضرب املعارضة السورية، وحت

املعروفة بل النظام وإيران، و تبعة من قية املالسياق كان ال بد ملوسكو من اتباع ذات االسرتاتيجية العسكر  سرديتها وتعريفها للملف السوري. وهبذا
وسية جوا  لعسكرية )القوات الر اوالغاية  لضرورةابسرتاتيجية "احلل الصفري" على املستوى العسكري يف سوراي. فتعّمق التحالف الروسي اإليراين حبكم ا

منهجية  راي املفيدة" ُمتبعةساحات "سو ما من نية برا (، فضربت ابتداء  مناطق سيطرة قوى الثورة يف الساحل، وأخرجت كافة جيوهبوامليليشيات اإليرا
راقبني ستثناء قرار نشر املابلس األمن من جم التهجري وصوال  لعودة السيطرة على حلب الشرقية، كما رافق كل ذلك إجهاٌض دائٌم ألية فاعلية تُرجتى

لتكريس مسار  فضى الحقا  عالن الذي أ، لإلشراف على عملية اإلخالء كونه يعزز السيطرة الدائمة على مدينة حلب. هذا اإل2328دوليني رقم ال
ن يراإاءاهتا أهنا ستحّجم ن أهم ادعكان م  األستانة الذي وجدت فيه طهران فرصة لالتكاء على الروس على سبيل استيعاب الطموحات الرتامبية )اليت

ضة السياسية هما  يف مشهد املعار م مؤثرا  فاعال   اليت تتسبب يف توتر املنطقة وعدم استقرارها(؛ ومدخال  مهما  لتحسني عالقة طهران برتكيا ابعتبارها
 .(9)خرىأوالعسكرية من جهة؛ وابعتبارها مدخال  مهما  ملقاومة العقوابت الدولية املفروضة على إيران من جهة 

ار األستانة أو عرب مس فرزه مسار ما أن حتسني كفة الصراع للنظام وتعظيم شروطه السياسية ضمن مسار العملية السياسية سواء عربوعلى الرغم م
حتول هذا ئيلي املستمر هلا، و اف اإلسراالستهدااملصاحلات )الشكل االدعائي لعمليات التهجري(؛ فإّن التواجد اإليراين شهد حتدايت عديدة لعل أمهها 

لسعودية؛ ال واململكة العربية ة وإسرائيمريكيلتواجد السيما ضرورة حتجيمه يف سوراي، هلدف مشرتك لعديد من الفواعل ال سيما الوالايت املتحدة األا
على معظم  والتأثريتالك القدرة ن خالل امصراع موعامال  ضاغطا  على حلفائهم الروس؛ إال أن سياسة االستحواذ اإليرانية اليت اتبعتها خالل سنوات ال

سيما  كي مندمج حلد ما، التواجد شب وجعله دوائر التأثري احلكومي وغري احلكومي يف سوراي، جعل طهران تتجه حنو إعادة التموضع والتحالف احمللي
لدعوات اتيجية، سواء عرب اسرت فها االع أهدايف بنية الدولة العسكرية واألمنية، وهو ما سيجعلها مرشحة للمسامهة يف إنتاج حل سياسي ال يتعارض م
تحويلها الستحقاقات لو وطهران ن موسكاملبطنة لعودة التطبيع مع النظام، أو عرب جتاوز حلظة االنتقال السياسي لصاحل استحقاقات جتهد كل م

 حكومية غري مستعجلة.

 احلفاظ على املكتسبات

ع يناريوهات التعامل مسي وتنويع السور  رانية ضرورة اإلمساك بكل أطراف امللفانطالقا  من ضرورة ضمان مصاحلها يف سوراي أدركت القيادة اإلي
 ية.اقتصادو املآالت املتعددة؛ وهذا ما يفسر تعدد اجتاهات التموضع واليت ميكن حصرها ابجتاهات سياسية وعسكرية 

وهو التأثري املستمر على قرارات النظام السوري والدفع ابجتاه إعادة فعلى املستوى السياسي تدفع إيران سياساهتا جتاه سوراي حنو حتقيق اخليار األمثل هلا 
انية على جعل أي أتهيله إقليميا  ودوليا ، األمر الذي يبقي إيران متحكمة مبلفات املنطقة ذات األمهية اجليوسياسية واألمنية؛ كما عملت السياسة اإلير 

 حال وقوعه غري مؤثر، وال تنتج عنه ارتدادات وانتكاسات على مشروعها يف املنطقة، وذلك سيناريو متخيل حول تنحي الرئيس بشار األسد أو عزله يف
؛ وحزب البعث العريب االشرتاكي؛ ابإلضافة إىل توظيف األدوار السياسية (10)عرب تنويع االخرتاق ملؤسسات الدولة، خاصة مؤسسيت األمن واجليش
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لدبلوماسية بتوجيهات وأهداف إيران اإلقليمية والدولية، أو عرب ربط األدوات اإلعالمية والتنفيذية الرمسية للنظام سواء  عرب إحكام تبعية أدوات النظام ا
 .(11)حبزم خيارات وتوجهات إيران

اليت  شياتأجزاء من امليلي إيران يف تشارك أما على املستوى العسكري، فيمكن وصف التواجد والتغلغل اإليراين داخل بىن اجليش أبنّه تغلغل نوعي؛
قيقا هلذه رمسية يف سوراي. وحتملسلحة السسات اترعاها يف القوات الفرعية التابعة للنظام، يف حماولة واضحة لضمان وجود نفوذ طويل األجل داخل املؤ 

مي تها بني عاانت قد رعمليليشيات اليت كلدمج قوات الدفاع احمللية، واليت تشكلت من ا 2017الغاية، توصلت طهران إىل اتفاق يف أبريل/ نيسان 
ن عؤول الوحيد زال مبثابة املس، ومل ينتج عن هذا الدمج إهناء اتبعيتها إليران حيث ال ت(12)، يف القوات الرمسية للنظام2013-2014

ية ت السلطة االمسون حتي هجني يكل عسكر تسليحها ومتويلها. وخالل تنويع نفوذها، تعكف إيران على دمج حلفائها من امليليشيات احمللية يف هيك
يستمرون يف  هذا اهليكل، فإهّنم م من خاللذخريهتملخابرات القوات اجلوية أو الفرقة الرابعة أو احلرس اجلمهوري، وابلرغم من قيامهم بتلقي متويلهم و 

ة دريب أو رتب أو إعادتلة )بدون ات كامالعمل بشكل مستقل إىل حد ما. وكما هو احلال مع قوات الدفاع احمللية، تنضم هذه امليليشيات إىل وحد
 .(13)هيكلة(، حيث يوقع األعضاء عادة عقودا  ملدة سنة، ويتقاضون أجورهم من طهران

معاهدة عسكرية،  2018عام  سطس/آبويف خطوة ابلغة األثر؛ وّقع أمري حامتي، وزير الدفاع اإليراين، مع نظريه السوري، علي أيوب، يف أغ
م بتعزيز الصواريخ، وااللتزا ا يف ذلكورية مبشكال الدعم إلعادة بناء القوات املسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية الستضمنت تقدمي إيران كافة أ

إّما  اإليرانية موجودة اق، فإّن امليليشياتذات السي . ويف"البىن التحتية الدفاعية يف سوراي" واليت تسمح وتتيح مواصلة التواجد واملشاركة اإليرانية يف سوراي
 رب املناطق احلدودية، خاصة قم سوراييف قواعد عسكرية تتبع لقوات النظام أو من خالل تشكيالت خاصة هبا معروفة أو مستحدثة وتنتشر يف عمو 

ريني ابرزين  ني عسكفاهتا مع قياديعزيز حتالران بتمع األردن ويف درعا والّسخنة والقلمون ابإلضافة إىل قاعدهتا اجلديدة يف اللجاة؛ انهيك عن قيام طه
 .(14)ريهملواء مجيل احلسن( وغجلوية )الاابرات كقائد الفرقة الرابعة )اللواء الركن ماهر األسد( وقائد احلرس اجلمهوري )اللواء طالل خملوف( واملخ

عدة  دة اإلعمار اإليرانيةهيئة إعا ، وقعتوعلى املستوى االقتصادي، فالنشاطات اإليرانية متعددة وتشمل عدة قطاعات؛ فعلى سبيل الذكر ال احلصر
يه إعادة دة أنشطة ضمن ما تسمعيرانيا ، عومة إعقود مع وزارات خمتلفة يف جمال الكهرابء وإعادة أتهيل املدارس؛ كما تنفذ منظمة جهاد البناء، املد

ت اليت يف واسع من االتفاقاة فهناك طلرمسياالعقود  األعمار واإلنعاش، كما مت إنشاء فرع من جامعة آزاد اإلسالمية يف مدينة حلب. أما على مستوى
ت تفاهم بني دمشق وطهران يف وّقعت إيران مخس مذكرا 2017تدلل على رغبة طهران التغلغل يف كافة القطاعات االقتصادية؛ ففي العام 

التفاق على وانية. كما مت ايوالثروة احل راعة،ة، والز يناير/كانون الثاين، تضمنت العديد من االستثمارات السيادية يف الطاقة، واالتصاالت، والصناع
ليت نيفيس يف ريف محص الفوسفات خبناجم االتعاون يف استثمار مشاريع للكهرابء إبنشاء حمطات توليد وجمموعات غازية، انهيك عن استثمارات يف م

ليار طن خام م 1.8وسفات واملناجم لعامة للفشركة ااهلام وفق أرقام ال تُعترب من أكرب حقول الفوسفات يف العامل، إذ بلغ احتياطي سوراي من هذا املورد
لرية للدوالر(، ويشمل  50لى سعر مليون دوالر ع 40مبليارين ومليوين لرية سورية )قرابة  2008، كما ُقدرت أرابح الشركة خالل 2009يف 

رتبية ان أيضا  حق االستثمار يف حقل زاهد لعاما؛ كما منحت دمشق إير  50 العقد املوقع مع إيران التنقيب عن الفوسفات واستخراجه واستثماره ملدة
لبالد، ااحملمول الثالث يف  يل اهلاتفصة تشغاملاشية، ومخسة آالف هكتار من األراضي الزراعية، ومثلها إلنشاء املستودعات واحملطات النفطية، ورخ

ون ملي 300و حنالستثمار يف املشغل اجلديد يار لرية سورية سنواي ، على أن يبلغ حجم امل 12علما  أّن عائدات شركة النقال يف سوراي تقدر بنحو 
 .(15)% لشركة إيرانية80%، يف مقابل 20دوالر، حبيث تكون حصة اجلانب السوري 

م اآلخذة لسورية وشبكات النظااولة ى الدثري عليتمثل الناظم الرئيسي وراء هذا التموضع النوعي برغبة طهران ابمتالك أكرب قدر ممكن من جماالت التأ
طهران  ايل حتصيل ما تعتربهها؛ وابلتستمرار اإبعادة التشكل؛ وذلك بغية اهلدف اجليواسرتاتيجي األبرز وهو احلفاظ على املكتسبات ومحايتها وضمان 

ت ئج امليدان الذي جهدستند لنتااسي يحل سي "مثار سنني من التدخل واالستنزاف"؛ وال يزال مسار األستانة يشكل املدخل األهم لطهران لبلورة
 موسكو وطهران لتطبيق احللول الصفرية حياله.

 سيناريو استيعاب املرحلة
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فراغ؛ إال أّن هدف و ملء الحندفعها تممّا ال شّك فيه أّن االنسحاب األمريكي املزمع من املشهد العسكري السوري سيشكل فرصة مهمة إليران 
ستهداف السماح إلسرائيل اب ملعلن حولغري ا ل قامسا  مشرتكا  ملعظم الفاعلني يف الشأن السوري؛ خاصة بعد التوافق الدويل"تقويض طهران" ابت يشك

سوري أنه إبقاء املشهد الشيكون من  رية قدحتركات وقواعد طهران املنتشرة يف معظم احملافظات. هذا االستهداف الذي تزايدت حدته يف اآلونة األخ
ق يكية لسيناريو "اخلنحدة األمر ت املتليمي عامة، مرشحا  الضطراابت كربى، ولكن قد خُيفف من بعضها، تغليب الفاعلني يف الوالايخاصة واإلق

الل ضرب االقتصاد خلداخل من ااين من إىل تغيري النظام اإلير  -حبسب بعض التصرحيات األمريكية–االقتصادي واالستهداف الدقيق"، الذي يهدف 
ران ن تّتبع طهأاملفتوحة تلك، فإنّه من املتوقع  . ابملقابل، وأمام مجلة االحتماالت(16)إهناك البلد، واستهداف التواجد اإليراين اإلقليمياحمللي، و 

رامب ات تتزايدا  حول سياسضطرااب  مايشهد  سيناريو "استيعاب املرحلة" واللعب على التناقضات بني الفاعلني سواء يف الداخل األمريكي نفسه الذي
ات، أو من ول ترتيبات شرق الفر وتركيا ح روسيا يف املنطقة ابعتبارها سياسات ارجتالية ال تستند لركائز اسرتاتيجية؛ أو تلك التناقضات الكامنة بني

ري إىل أّن حال  ّن معظم القرائن تشإابلتايل فو يدات؛ خالل املفاوضات اجلارية بني تركيا والوالايت املتحدة األمريكية واليت ال تزال حذرة ومليئة ابلتعق
د لتايل ستعتمصل يف املدى املنظور. وابومسارات جنيف، وحىت مسار اللجنة الدستورية، لن حي 2254سياسيا  انجزا  وشامال  وفق القرار الدويل 

تعزيز شبكاهتا لاجملال أمام طهران  هذا سيتيحري؛ و سو األطراف سياسة الركون إىل مناطق النفوذ والبناء عليها لتكون الدينامية األبرز حملركات املشهد ال
ألمريكي راق إابن االحتالل اا يف العسياساهتاألمنية والعسكرية واالقتصادية من جهة؛ وخيلق هلا هوامش من جهة اثنية، إلعادة خلق سياسات شبيهة ب

 . رح جيوسياسي مهم كسورايوبعده، مبا مُيّكنها من محاية مكاسبها وضمان استمراريتها وعدم خسارهتا ملس

وإيران  ت ابلظهور بني روسيااليت بدأ بايناتولكن ال تزال عقبات وعوائق احلفاظ على تلك املكتسبات القلقة قائمة أيض ا؛ منها احتمالية توسع الت
يمية؛ هذا اهلدف ياته الدولية واإلقلان وإشكالير ي إللتصبح اختالفا ؛ فالتالقي الوظيفي البيين الراهن قد يغدو خالفا  عند النقاش على اهلدف االسرتاتيج

نتكاسات اما تشهده طهران من  واء يف ظلانية ستراه موسكو مبثابة استمرار للتدخل أو "التورط الروسي"؛ ومن هذه العقبات أيضا  تراجع القدرة اإلير 
بعدة شروط  عادة اإلعمار وربطهاإاه متويل يل اجتحالة االستعصاء الدو  اقتصادية أو ما ستفرزه العقوابت الدولية من تداعيات؛ وهذا األمر سيتعزز إابن

 ال تتناسب ومتطلبات النظام وحلفائه.

لعسكرية ألفقي على املؤسسة ااالستحواذ وىل اعموما  تدلل احلركية السياسية والعسكرية اإليرانية على استمرارها ابلقيام بثالث وظائف رئيسية، األ
طعاته مع يقة، وهو أمر له تقادولة العمكان الالهتا حبيث تضمن امتالك مداخل صنع القرار فيهما، وابلتايل حتكمها أبحد أهم أر واألمنية وكافة تفاع

يف طرق الربية الستحواذ على أهم التمثل يف اتثانية الغاية السياسية لطهران واملتمثلة يف ضمان مراعاة شروطها اجليوسياسية واجليبولتيكية، والوظيفة ال
 حتالفاهتا لثة فهي االستثمار يفظيفة الثاما الو سوراي لتحقيق الوصول للمياه الدافئة من جهة ولالستمرار إبرسال األسلحة حلزب هللا من جهة اثنية، أ

 الراهنة ابجتاه تضمني مصاحلها يف أي تسوية حمتملة يف سوراي.

تحكمة يف ، هي املفريوز أابدي إليرانية،املسلحة اهبا الرئيس السابق هليئة أركان القوات وهبذا ستكون مجلة "سندافع عن سوراي بكل وجودان" اليت صرّح 
الفعل األمين  هتمام السياسي ليشمللفعل واالت من ااألدوار املستقبلية لطهران؛ ألن كافة احملركات الرئيسية للفاعلية اإليرانية يف سوراي واليت انتقل

دفاع  وراي ابعتبارها نقطةنظر إىل سانية تقارابت جيوسياسية وجيوأمنية؛ وتستند على اعتبارات اسرتاتيجية إير والعسكري واالقتصادي، تنطلق من م
طهران  اكم يف سوراي تعتربهلنظام احلتهداف لاألمين اإلقليمي؛ كما أن أي اس–متقدمة عن إيران وطموحاهتا يف التموضع الرئيسي يف النظام السياسي 

رتاتيجي حزب نان عرب حليفها االسسية يف لبنة رئيومكا -حيث جماله احليوي–اإليراين االسرتاتيجي الذي بلغ حدا  مهما  يف العراق  استهدافا  لالستثمار
 متتلك  رات اليتميا  ملزيد من التوتاي  وإقليعام سور سيدفع املشهد ال -يف ظّل توجهات الوالايت املتحدة األمريكية وحلفائها حيال إيران-هللا؛ وهذا كله 

 كافة مؤشرات االنزالق ألزمة كربى.

 خامتة

التوجه تشكل أدوات القوة الصلبة أحد أهم أدوات سلوك طهران وسياساهتا اإلقليمية منذ مطلع األلفية اجلديدة، إذ تدلل تلك األدوات على طبيعة 
ه أدوارا  قيادية، وحيث تؤكد حركية طهران يف املشرق العريب أهّنا اإليراين وطموحه ابجتاه قيادة حمور إقليمي حيقق له املكاسب االسرتاتيجية ويضمن ل
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كافة   انتهجت عدة سياسات؛ انطلقت األوىل من ضرورة االستحواذ التام على تفاعالت العراق، اجملال احليوي األكثر أمهية إليران، والسيطرة على
حلكم يف دمشق الذي يضمن هلا االخنراط يف معادالت املنطقة األمنية وابلتايل محايته مسارات ودوائر صنع القرار فيه، والثانية متتني التحالف مع نظام ا

عه لصّد مهددات ودعمه ومساندته سياسيا  وعسكراي  واقتصاداي ، والثالث هو عرب تعزيز أدوات التمكني حلزب هللا اللبناين داخل الدولة اللبنانية وتطوي
سرائيل الذي خيدم "دعايتها السياسية" من جهة وجيعل احلزب طرفا  مؤثرا  يف معادالت أمن اإلقليم من جهة طهران، وتعزيز امتالك خطوط مواجهة مع إ

على  اثنية؛ إال أّن تلك األدوات تشهد اختبارا  جداي  يف سورية؛ حتاول طهران التعامل معه وفق سياسات االحتواء مّث التكيف من خالل العمل
 ية، وعرب إعادة متوضعها يف سوراي عرب سياسات االستحواذ النوعي واالنصهار يف بىن الدولة وشبكات النظام.تناقضات القوى واملصاحل الدول
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فبراير/شباط  23، )تاريخ الدخول 2018ديسمبر/كانون الثاني  17حايد، حايد، "إعادة دمج الجماعات المسلحة السورية: اآلليات، الجهات الفاعلة، وأوجه الفشل"، كارينغي،  -13

2019.)    https://goo.gl/ZUQkS8    

 8 -7: ص، 2019يناير/كانون الثاني  13"، المرصد االستراتيجي، 2019وريا: محركات الصراع الداخلي في المؤسسة العسكرية ومآالتها المتوقعة عام "س -14

فبراير/شباط  20 ، )تاريخ الدخول2018أبريل/نيسان  4قومان، مناف، "التموضع االقتصادي اإليراني في سورية"، مركز عمران للدراسات االستراتيجية،  -15

2019.) https://goo.gl/bbezEm   

  https://goo.gl/1N2Vi3(.2019فبراير/شباط  23، )تاريخ الدخول 2018مايو/أيار  12"ثالثة سيناريوهات مريرة أمام إيران في سوريا"، أورينت،  -16

https://goo.gl/b5RP7i%20 
https://goo.gl/x4TYdp%20 
https://goo.gl/S8sUoH%20 
https://goo.gl/8fPjUZ%20%20%20 
https://goo.gl/Su2rJy 
https://goo.gl/Fu76fH 
https://goo.gl/7Xjm8n 
https://goo.gl/2ZwVda%20 
https://goo.gl/rrcjWp%20 
https://goo.gl/rrcjWp%20 
https://goo.gl/XNLBFp%20 
https://goo.gl/XNLBFp%20 
https://goo.gl/ZUQkS8%20 
https://goo.gl/ZUQkS8%20 
https://goo.gl/bbezEm 
https://goo.gl/1N2Vi3

