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مؤشرات لتراجع محتمل
ــادات  ــوات وقي ــار الق ــادة انتش ــددة إع ــادر متع ــدت مص أك
ــة  ــا، خاص ــة له ــيات التابع ــراين وامليليش ــوري اإلي ــرس الث الح
مختلفــة  مناطــق  يف  والعراقيــة،  والباكســتانية  األفغانيــة 
ــن  ــح م ــا يتض ــو م ــرة، وه ــابيع األخ ــال األس ــوريا خ يف س

املــؤرشات التاليــة:

1- ســحب جــواد غفــاري: قامــت إيــران بســحب جــواد 
ــوري  ــق القــدس التابعــة للحــرس الث ــد قــوة فيل غفــاري، قائ
اإليــراين يف ســوريا، وهــو املســؤول عــن تنســيق وقيــادة 
ــوىل  ــد ت ــوريا. وق ــا يف س ــى اختافه ــة ع ــات اإليراني العملي
املســؤولية يف عــام 2016، بنــاء عــى تكليــف قاســم ســليامين، 
ــن  ــرال حس ــاً للج ــك خلف ــا، وذل ــدس وقته ــق الق ــد فيل قائ
همــداين، الــذي تــم اغتيالــه يف ســوريا. وقــاد غفــاري العديــد 
مــن العمليــات يف حلــب بصــورة أساســية. وكان مركــز قيادتــه 

ــوب ســوريا مــن عــدة شــهور. ــد انتقــل إىل جن ق

ــك إىل  ــت ذل ــا أرجع ــر أنه ــحبه، غ ــران بس ــت إي واعرتف
انتهــاء مهمتــه يف ســوريا بنجــاح، غــر أن الســبب الحقيقــي 
ــك  ــوريا، وذل ــه س ــران مبغادرت ــيا إي ــة روس ــل يف مطالب يتمث
لتســببه يف مشــاكل للحكومــة الســورية، بســبب تنفيــذه عدداً 
مــن الهجــامت ضــد الواليــات املتحــدة انطاقــاً مــن األرايض 
الســورية، والتــي كاد أن يتســبب بعضهــا يف حــرب غــر 
مرغــوب فيهــا يف املنطقــة، ويشــمل ذلــك هجــوم 20 أكتوبــر 

ــة. ــوات األمريكي ــايض عــى الق امل

كــام اصطــدم الغفــاري بالقيــادات الســورية األمنيــة العليا 
ورفضــه االمتثــال ألوامرهــا أو التنســيق معهــا، باإلضافــة 
للتصــادم الحــادث بينــه وبــن قائــد عســكري الــرويس يف 
ــم،  ــل األه ــو العام ــاين، وه ــل الث ــا العام ــوريا. أم ــوب س جن
فيتمثــل يف خــوف إيــران مــن قيــام إرسائيــل باغتيالــه، خاصــة 
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كشــفت مصــادر روســية فــي 19 نوفمبــر أن موســكو تســعى إلخــراج إيــران مــن قاعــدة “تــي فــور”، وســط 
ســوريا، بعــد تعرضهــا لقصــف إســرائيلي متكــرر. وتوصــل الجانبــان لتفاهمــات تقضــي بانســحاب الميليشــيات 
مــن المطــار، ومــن المتوقــع تنفيــذ االنســحاب فــي غضــون أيــام، وجــاءت هــذه التطــورات بعــد اعتــراف إيــران 
فــي 16 نوفمبــر بانســحاب جــواد غفــاري، قائــد قــوة فيلــق القــدس التابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي فــي 

سوريا.

ــر 2021،  ــرات المســتقبل, العــدد 1399، 22 نوفمب ــم الوجــود: تحــوالت عميقــة للوجــود العســكري اإليرانــي فــي ســوريا، تقدي تحجي
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح أبوظب
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بعــد ضبــط شــبكة تجســس مرتبطــة بتــل أبيــب كانــت تتابــع 
ــه يف الفــرتة األخــرة.  تحركات

مــارس  الجنــوب:  عــن  اإليرانيــة  امليليشــيات  إبعــاد   -2
ــاً  ــه، ضغوط ــة من ــة الرابع ــداً الفرق ــش الســوري، وتحدي الجي
عــى امليليشــيات األفغانيــة والباكســتانية ومجموعــات تابعــة 
لحــزب اللــه اللبنــاين؛ ملغــادرة جنــوب ســوريا وجنــوب 
ــب  ــوى الرتتي ــت دع ــة، تح ــة خاص ــوالن بصف ــق والج دمش
ــل العســكرية يف  ــب ومحــارصة الفصائ ــارك اســتعادة إدل ملع

ــامل.  الش

وتجــدر اإلشــارة اىل أن التفاهــم الــدويل الــذي قــاد لتوقيع 
اتفــاق التســوية يف الجنــوب الســوري )يوليــو 2018( تضمــن 
ــراين  ــوري اإلي ــر الدميوغــرايف، وإبعــاد الحــرس الث ــع التغي من
وحــزب اللــه اللبنــاين عــن هضبــة الجــوالن مســافة 85 
كيلومــرتاً، باإلضافــة إىل عــدم الســامح لتلــك القــوات التابعــة 

ــران بالتمــدد يف جنــوب ســوريا. إلي

3- إخــراج إيــران مــن مواقــع عســكرية: ســحبت إيــران 
قــوات تابعــة لهــا كانــت تنــر يف مواقــع التصنيــع العســكري 
ــرة يف شــامل ورشق وإبعادهــا عــن  ــش الســوري املنت للجي
ــا،  ــل له ــف إرسائي ــرر قص ــحب م ــك لس ــع، وذل ــك املواق تل

ــوري.  ــكري الس ــع العس ــرر التصني ــى ال يت حت

4- إبعــاد الحوثيــن خــارج ســوريا: ألغــت الحكومــة الســورية 
إقامــة عنــارص عســكرية حوثيــة، والتــي تزايــد ترددهــا عــى 
ســوريا يف األســابيع األخــرة؛ لتلقــي تدريبــات عــى يــد خــراء 
الحــرس الثــوري اإليــراين يف ســوريا وعنــارص حــزب اللــه 

ــرات املســرة.  ــع الطائ ــاين، خاصــة لتجمي اللبن

وتشــر عــدة مصــادر إىل أن الحــرس الثــوري اإليــراين كان 
يقــوم بتدريــب دفعــات مــن املقاتلــن الحوثيــن، تصــل كل 
دفعــة إىل نحــو مائــة مقاتــل، يتدربــون يف معســكرات مبناطق 
بــرى وإزرع بالجنــوب الســوري، قبــل أن يعــودوا إىل اليمــن 

لتــأيت دفعــة أخــرى بديلــة.

5- وقــف جهــود التغيــر الدميغــرايف: تزامنــت تلــك التطورات 
مــع معلومــات مفادهــا اســتياء الحكومــة الســورية مــن بعض 
مامرســات امليليشــيات التابعــة إليــران مبناطــق الحســكة 
وديــر الــزور وريــف دمشــق، والتــي تســتهدف التغيــر 
ــن،  ــكنية للمهجري ــق س ــى مناط ــتياء ع ــرايف واالس الدميوغ
ــة لســكان الجــوالن،  ــم مســاعدات اجتامعي فضــاً عــن تقدي
وإقامــة عاقــات مبــارشة معهــم متهيــداً إليجــاد حاضنــة 
مجتمعيــة للمجموعــات املســلحة، ميكــن أن يتــم توظيفهــا يف 

ــل. ــة لشــن هجــامت ضــد إرسائي ــة تالي مرحل

أبعاد الضغوط اإلقليمية
ــا  ــى قواته ــرات ع ــران بإدخــال تغي ــول إي ــم قب ــن فه ميك

املنتــرة يف ســوريا بالرجــوع إىل العوامــل التاليــة: 

1- رفــض دمشــق انتهــاك ســيادتها: تتحفــظ بعــض القيــادات 
األمنيــة الســورية عــى تصاعــد عمليــات التهريــب عــر 
األرايض الســورية، إذ تقــوم إيــران بتهريــب األســلحة والوقــود 
إىل حــزب اللــه اللبنــاين مــن دون مشــاورة الحكومة الســورية. 

ــك  ــران عــى ذل ــي تســاعد إي ــل أحــد العوامــل الت ويتمث
ــى  ــا، ع ــة له ــيعية املوالي ــيات الش ــر امليليش ــيطرتها، ع يف س
منافــذ حدوديــة بــن ســوريا والعــراق، وتحديــداً معــر 
البوكــامل، بــل ومحاولــة منــع القــوات األمنيــة الســورية 
مــن اســتعادة الســيطرة عــى تلــك املعابــر، وهــو مــا رفضتــه 

ــة. ــورة كامل ــه بص ــت بوقف ــورية وطالب ــادة الس القي

2- االنفتــاح العــريب عــى ســوريا: جــاءت التطــورات األخــرة 
ــدة  ــن ع ــات م ــي شــهدتها ســوريا ارتباطــاً بوجــود توجه الت
ــل  ــق مقاب ــى دمش ــاح ع ــا األردن لانفت ــة أبرزه دول عربي
ــدو أن هــذه  ــاط الحكومــة الســورية بدمشــق. ويب فــك ارتب
ــذ، خاصــة مــع  ــا طريقــه للتنفي التوافقــات قــد وجــد بعضه
ــت  ــة، كان ــص رشكات إيراني ــاء رخ ــى إلغ ــق ع ــدام دمش إق
تصــدر إىل ســوريا، وبينهــا رشكتــا “ســايبا” و”إيــران خــودرو” 
ــاريع  ــاء مش ــادة بن ــود إع ــف عق ــن وق ــاً ع ــيارات، فض للس

ــة.  ــركات إيراني ــة منحــت ل ــى تحتي بن

وياحــظ أن تبنــي الحكومــة الســورية خطــوات إضافيــة 
لتحجيــم القــوات اإليرانيــة ســوف ياقــي ترحيبــاً عربيــاً، 
وانفتاحــاً لعواصــم عربيــة أكــر عليهــا، وليــس أدل عــى ذلــك 
مــن اللقــاءات املتعــددة بــن مســؤولن ســورين وســعودين، 
ــبل اســتعادة  ــاف س ــدف إىل استكش ــا ته ــدو أنه ــي يب والت

ــد.  ــن مــن جدي ــن البلدي العاقــات ب

3- االخــراق اإلرسائيــي املحتمــل: جــاء تغر القيــادات األمنية 
باملواقــع العســكرية اإليرانيــة بســوريا ليمثــل دليــاً واضحــاً 
عــى حــدوث عمليــات اخــرتاق اســتخبارية إرسائيليــة، والتــي 
كان مــن نتيجتهــا توجيــه رضبــات لتلــك املواقــع فــور وصــول، 
أو تجميــع، أســلحة إيرانيــة أو كــوادر عســكرية مهمــة بتلــك 
ــادات العســكرية  ــايل، فــإن ســحب بعــض القي املواقــع. وبالت

اإليرانيــة يهــدف بدرجــة كبــرة إىل حاميتهــا مــن التصفيــة. 

4- دعــم رويس متواصــل: ياحــظ أن أحــد التفاهــامت التــي 
ــن،  ــر بوت ــرويس فادمي ــس ال ــن الرئي ــا ب ــل إليه ــم التوص ت
ورئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بينيــت هــو تحجيــم 
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التهديــدات اإليرانيــة لألمــن اإلرسائيــي انطاقــاً مــن األرايض 
الســورية. ففــي بدايــة نوفمــر، كشــف وزيــر البناء واإلســكان 
اإلرسائيــي، زئيــف إلكــن، الــذي أدى دور املرتجــم خــال 
اللقــاء بــن بوتــن وبنيــت، أنهــام “تفاهــام عــى العمــل عــى 

ــران مــن ســوريا”. إخــراج إي

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن فهــم أســباب ســحب عريــن من 
ــة املســؤولة عــن مناطــق التمركــز  ــة اإليراني ــادات األمني القي
اإليــراين وامليليشــيات التابعــة، خاصــة يف مناطــق حلــب 
ــوب ســوريا.  ــر وجن ــة حمــص وتدم ــور” وبادي ومطــار “يت ف
فقــد عقــد ضبــاط يف القــوات الروســية اجتامعــاً مــع قــادة يف 
الحــرس الثــوري اإليــراين لبحــث مصــر مطــار يت فــور، بريــف 
حمــص، خاصــة بعــد تعرضــه لقصــف إرسائيــي متكــرر. 
وتوصــل الجانبــان لتفاهــامت تقــي بانســحاب امليليشــيات 
مــن املطــار. وتهــدف موســكو مــن وراء تلــك الخطــوة إلعــادة 
الســيطرة الروســية عــى املطــار وإبعــاد اإليرانيــن عنــه. 

ويصــب ذلــك يف النهايــة يف املصلحــة الروســية، والتــي تــرى 
ــا يف  ــوريا، مب ــن س ــة م ــوات األجنبي ــة الق ــراج كاف رضورة إخ

ــا.  ــة له ــة وامليليشــيات املوالي ــك القــوات اإليراني ذل

إيرانيــاً  تقبــاً  هنــاك  أن  الواضــح  مــن  التقديــر،  ويف 
للمطالــب الســورية، وهــو مــا يرتبــط بوجــود بيئــة إقليميــة 
ــت يف  ــواء متثل ــوريا، س ــراين يف س ــوذ اإلي ــى النف ــة ع ضاغط
االنفتــاح العــريب االقتصــادي عــى دمشــق، أو الربــات 
يف  اإليــراين  الوجــود  ضــد  املوجهــة  املكثفــة  اإلرسائيليــة 
ســوريا. كــام أن هــذا التوجــه الســوري ميكــن تفهمــه يف إطــار 
ــر واالشــتباك  ــة أســباب التوت ــادة الســورية إزال ــة القي محاول
بــن القــوات اإليرانيــة والروســية يف عــدد مــن املناطــق 
وســحب مــررات العمليــات العســكرية اإلرسائيليــة عــى 
مواقــع اســرتاتيجية ســورية، وهــو مــا يتوافــق يف النهايــة مــع 

ــية. ــر الروس ــة النظ وجه
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