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سياقات متزامنة
ــع  ــق م ــراين إىل دمش ــة اإلي ــر الخارجي ــارة وزي ــت زي ترافق
ــة  ــاحتان اإلقليمي ــهدها الس ــي تش ــورات الت ــن التط ــدد م ع

ــتعراضها كاآليت: ــن اس ــي ميك ــة، والت والدولي

1- التقــارب العــريب نحــو ســوريا: جــاءت زيــارة عبــد اللهيــان 
إىل دمشــق، يف الوقــت الــذي تتزايــد فيــه املحــاوالت العربيــة 
إلعــادة ســوريا إىل محيطهــا العــريب، إذ أتــت تلك الزيــارة بعد 
ــارة قــام بهــا الرئيــس الســوري، بشــار  ــام مــن زي خمســة أي
ــمو  ــب الس ــى صاح ــث التق ــارات، حي ــة اإلم ــد، إىل دول األس
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي، نائــب 
ــة  ــت رمزي ــارة حمل ــوات املســلحة، يف زي ــد األعــى للق القائ
كبــرة، إذ إنهــا تُعــد األوىل لألســد إىل دولــة عربية منــذ اندالع 
األزمــة يف ســوريا يف مــارس 2011، إىل جانــب محــاوالت دول 

عربيــة أخــرى، مثــل األردن والجزائــر والعــراق وغرهــا، األمــر 
الــذي يعــزز مــن فــرص مشــاركة ســوريا يف القمــة العربيــة 

القادمــة املزمــع عقدهــا يف الجزائــر يف نوفمــر املقبــل.

وعــى الرغــم مــن ترحيــب وزيــر الخارجيــة اإليــراين 
بانفتــاح الــدول العربيــة عــى ســوريا، فــإن األوســاط اإليرانية 
تنظــر إىل تلــك التحــركات بقلــق شــديد، إذ تعترهــا خصــاً 
ــاور  ــد مح ــل أح ــي متث ــوريا، والت ــراين يف س ــوذ اإلي ــن النف م
ارتــكاز النفــوذ اإلقليمــي اإليــراين، فضــاً عــا تتيحــه ســوريا 

ــا. ــة له مــن فــرص اقتصادي

وكانــت املحــاوالت اإليرانيــة لتعزيــز نفوذهــا االقتصــادي 
ــدار  ــى م ــيا، ع ــب روس ــن جان ــٍد م ــه بتح ــوريا تواج يف س
ــى  ــة ع ــدول العربي ــاح ال ــر أن انفت ــابقة، غ ــنوات الس الس
ــران  ــرص إي ــى ف ــلباً ع ــس س ــد ينعك ــاً ق ــق اقتصادي دمش

ــة.  ــة اإليراني ــاً للرؤي ــاك، وفق هن
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وصــل وزيــر الخارجيــة اإليرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان، فــي 23 مــارس الجــاري، إلــى العاصمــة الســورية 
ــارة تشــكل  دمشــق، حيــث كان فــي اســتقباله نظيــره الســوري فيصــل المقــداد، والــذي أشــار إلــى أن الزي
فرصــة أخــرى للتشــاور حــول األمــور التــي تهــم البلديــن والتطــورات فــي المنطقــة. وأشــار عبــد اللهيــان إلــى 
أن ســوريا وإيــران فــي خنــدق واحــد، وأن طهــران تدعــم ســوريا قيــادة وحكومــًة وشــعبًا، والعالقــات الثنائيــة 

بيــن الجانبيــن تمــر بأفضــل الظــروف.

توجــس طهــران: أســباب زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليرانــي ســوريا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1510، 2 أبريــل 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــارة يف  ــك الزي ــأيت تل ــران: ت ــد إي ــي ض ــد اإلرسائي 2- التصعي
وقــت يتزايــد فيــه التوتــر بــن الجانبــن اإليــراين واإلرسائيــي، 
حيــث قامــت تــل أبيــب، قبــل أســبوعن مــن تلــك الزيــارة، 
ــق،  ــورية دمش ــة الس ــط العاصم ــع يف محي ــتهداف مواق باس
أســفر عــن مقتــل ضابطــن كبرين يف الحــرس الثــوري اإليراين، 
ــوري،  ــام الف ــل باالنتق ــداً إلرسائي ــه إطــاق األخــر تهدي أعقب
وهــو مــا متــت ترجمتــه مــن خــال قصــف صاروخــي عــى 
مدينــة أربيــل العراقيــة تبنــاه الحــرس الثــوري بشــكل علنــي. 

ــاً  ــراتيجياً تابع ــزاً اس ــتهدف مرك ــه اس ــرس أن ــم الح وزع
للموســاد اإلرسائيــي يف إقليــم كردســتان العــراق املجــاور 
ــة، أن  ــام إرسائيلي ــائل إع ــب وس ــه ترسي ــد أعقب ــران، وق إلي
ــر  ــران، يف فراي ــب قامــت بشــن هجــوم جــوي يف إي ــل أبي ت
املــايض، ألحــق أرضاراً جســيمة لشــبكة طائــرات مســّرة تابعة 
ــران. ــرب إي ــع يف محافظــة كرمنشــاه غ ــوري تق للحــرس الث

وتهــدف هــذه الهجــات اإليرانيــة إىل الضغــط عــى 
ــي  ــا وقعــت بالقــرب مــن مبن ــات املتحــدة، نظــراً ألنه الوالي
ــران  ــدو أن إي ــل، إذ يب ــد يف أربي ــي الجدي ــة األمري القنصلي
تهــدف مــن ذلــك للضغــط عــى واشــنطن لوقــف الرضبــات 
اإلرسائيليــة ضدهــا، خاصــة يف ســوريا. كــا قــد تســعى إيــران 
ــك  ــادي تل ــة لتف ــوري يف محاول ــب الس ــع الجان ــيق م للتنس
الهجــات، وتهيئــة األجــواء إلمكانيــة الــرد عليهــا مــن داخــل 
ســوريا، وإن كان مــن املســتبعد أن تســتجيب دمشــق لذلــك. 

ــع  ــارة م ــق الزي ــا: تراف ــد مســار املفاوضــات يف فيين 3- تعق
وصــول املفاوضــات النوويــة بــن إيــران والقــوى الكــرى 
ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــم تأكي ــة، فرغ ــة فارق ــا إىل مرحل يف فيين
اإليــراين، عــى هامــش زيارتــه لدمشــق، أن بــاده باتــت 
ــي،  ــت م ــن أي وق ــووي م ــاق الن ــودة إىل االتف ــرب للع أق
فــإن املعطيــات تُشــر إىل غــر ذلــك، إذ غــادر كبــر املفاوضــن 
اإليرانيــن يف فيينــا فجــأة إىل طهــران، يف إشــارة فيــا يبــدو إىل 

ــات. ــة يف املفاوض ــب إيراني ــنطن مطال ــض واش رف

ــنطن  ــراط واش ــن اش ــراً ع ــث مؤخ ــد الحدي ــا تصاع ك
ــل  ــة، مقاب ــد يف املنطق ــاً بخفــض التصعي ــران علني ــد طه تعه
ــن  ــوري م ــع الحــرس الث ــا الخــاص برف ــة عــى مطلبه املوافق
قوائــم اإلرهــاب، وهــو مــا القــى اعراضــاً مــن جانــب إيــران.

ويف الســياق نفســه، رّصح املتحــدث باســم الخارجيــة 
األمريكيــة، نيــد برايــس، أنـّـه بعــد نحــو ســنة مــن املفاوضــات 
يف فيينــا، فــإن املســؤولية تقــع عــى طهــران التخــاذ قــرارات 
قــد تعترهــا صعبــة، مضيفــاً أن “اتفاقــاً مــن هــذا النــوع ليس 
ــد نحــن نتحــرّض  وشــيكاً وال مؤكــداً، ولهــذا الســبب بالتحدي
خــال العــام ألّي احتــال طــارئ”، يف مــؤرش إىل مــدى تعقــد 
مســار املفاوضــات واســتعداد واشــنطن التخــاذ خيــارات 
بديلــة مــع إيــران قــد تقتــي فــرض مزيــد مــن العقوبــات.

كــا توظــف إيــران تلــك الزيــارة للتأكيــد عــى نفوذهــا 
اإلقليمــي، الــذي تســتخدمه يف تعزيــز موقفهــا يف املفاوضــات 
ومواجهــة الضغــوط الغربيــة، باســتخدام املجموعــات التابعــة 
لهــا يف توجيــه التهديــدات لواشــنطن وإرسائيــل، مــن خــال 
البوابــة الســورية التــي متثــل الخــط الواصــل بــن نفوذهــا يف 

العــراق حتــى ســواحل البحــر املتوســط.

وزيــر  زيــارة  تتزامــن  األوكرانيــة:  األزمــة  تداعيــات   -4
ــة  ــدالع األزم ــع اســتمرار ان ــراين إىل دمشــق م ــة اإلي الخارجي
بــن روســيا وأوكرانيــا، عــى خلفيــة التدخــل العســكري 
ــد  ــر املــايض. وعــى الرغــم مــن التأيي ــذ 24 فراي ــرويس من ال
اإليــراين لروســيا يف تلــك العمليــات، فــإن ذلــك ال يخفــي تعقد 
العاقــات بــن موســكو وطهــران الســيا فيــا يتعلــق بامللــف 
الســوري، خاصــة يف ظــل محــاوالت روســيا إبعــاد إيــران عــن 
ــات  ــه رضب ــل بتوجي الســاحة الســورية عــر الســاح إلرسائي

ــراين. ــة ضــد التواجــد اإلي متتالي

كــا تتخــوف طهــران مــن أن يــؤدي انتصــار موســكو يف 
ــب  ــن جان ــوي م ــل ق ــن دون رد فع ــا م ــا يف أوكراني معركته
ــة  ــادة قبضــة موســكو عــى امللفــات اإلقليمي الغــرب، إىل زي
وعــى رأســها ســوريا، مــا يعنــي خصــاً مــن نفــوذ إيــران يف 

الســاحة الســورية.

ومــن جانــب ثالــث، فــإن إيــران تطمــع يف أن تــؤدي 
تلــك األزمــة إىل إضعــاف االســتثارات الروســية يف ســوريا، يف 
ضــوء العقوبــات املفروضــة عــى موســكو عــى خلفيــة األزمة 
ــاً  ــران طرف ــرص كــون طه ــا يعــزز مــن ف ــة، وهــو م األوكراني
أساســياً يف جهــود إعــادة اإلعــار يف ســوريا، وقــد اصطحــب 
عبــد اللهيــان خــال زيارتــه إىل دمشــق وفــداً يضــم مســؤولن 
ــة  ــاده االقتصادي ــات ب ــز عاق ــن، لتعزي ــن وتجاري اقتصادي
بســوريا، إال أن هــذا األمــر محــل شــك، يف ضــوء عــدد مــن 
العراقيــل عــى رأســها العقوبــات األمريكيــة املفروضــة عــى 

ــراين والســوري. ــن اإلي الجانب

رسائل متعددة
تســعى إيــران مــن وراء هــذه الزيــارة إىل إيصــال عــدد مــن 

الرســائل، والتــي ميكــن اإلشــارة إليهــا عــى النحــو التــايل:

1- الــرد عــى التكتــل اإلقليمــي املنــاوئ إليــران: أتــت تلــك 
ــة رشم  ــد مبدين ــايث ُعق ــاع ث ــايل الجت ــوم الت ــارة يف الي الزي
ــاح الســييس،  ــة بــن الرئيــس املــري عبدالفت الشــيخ املري
ــان ويل  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس وصاح
عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة، 
ــة  ــة ثاثي ــت، يف قم ــايل بيني ــي نفت ــوزراء اإلرسائي ــس ال ورئي
ــكيل  ــعى لتش ــا تس ــدو أنه ــا يب ــا، في ــن نوعه هــي األوىل م
ــدات  ــة التهدي ــي” ملواجه ــف إقليم ــاره “حل ــن اعتب ــا ميك م

ــة.  اإليراني
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أسباب زيارة وزير الخارجية اإليراني سوريا

ــت  ــة تناول ــة إىل أن القم ــام إرسائيلي ــائل إع ــارت وس وأش
بحــث التعــاون إليجــاد منظومــة دفــاع جــوي ضــد تهديــدات 
ذلــك  يف  مبــا  اإليرانيــة،  الباليســتية  والصواريــخ  املســّرات 
منظومــة لــرز تطورهــا إرسائيــل، بجانــب تبــادل مشــاركة 
املعلومــات االســتخبارية، مبــا يُســهم يف عمليــات اإلنــذار املُبكــر 
بشــأن إطــاق الصواريــخ مــن جانــب إيــران ووكائهــا يف اليمــن 
والعــراق وســوريا. وتســعى إيــران إىل الــرد عــى تلــك محــاوالت 

ــا موجهــة ضدهــا باألســاس. ــرى أنه ــي ت الت

ــى أن  ــد ع ــران التأكي ــاول إي ــوريا: تح ــوذ يف س ــد النف 2- تأكي
ــاوالت  ــوء املح ــه، يف ض ــن إضعاف ــوريا ال ميك ــع س ــف م التحال
العربيــة لانفتــاح عــى دمشــق، فضــاً عــن رغبتهــا يف إعــادة 
ــا  ــص نفوذه ــيا تقلي ــد محــاوالت روس التموضــع يف ســوريا بع
ــران لانشــغال  ــى الســاحة الســورية، ويف ظــل اســتغال إي ع

ــة. ــة األوكراني ــرويس الحــايل باألزم ال

ــوري  ــراين والس ــن اإلي ــن الجانب ــارات ب ــدد الزي ــل تع ولع
مؤخــراً يؤكــد هــذا املعنــى، إذ قــام رئيــس مكتــب األمــن 
الوطنــي يف ســوريا عــي مملــوك، بزيــارة إىل طهــران يف 28 
فرايــر املــايض، وتلتهــا زيــارة لكبــر مســاعدي وزيــر الخارجيــة 
اإليــراين عــي أصغــر خاجــي، يف األول مــن مــارس الجــاري، وقــد 

ــداد إىل  ــل املق ــوري فيص ــة الس ــر الخارجي ــارة لوزي ــبقها زي س
ــران  ــرص إي ــى ح ــة ع ــايض، يف دالل ــمر امل ــران، يف 5 ديس طه
ــتويات  ــى املس ــوريا ع ــع س ــات م ــى العاق ــاظ ع ــى الحف ع

ــة. ــة كاف ــكرية واالقتصادي العس

ــارة  ــك الزي ــد تل ــل: تع ــد إىل إرسائي ــائل تهدي ــال رس 3- إيص
ــة يف ترســيخ  ــأن األوىل ماضي ــل، ب ــران إىل إرسائي رســالة مــن إي
ــة  ــت املحط ــي كان ــان، والت ــوريا ولبن ــن س ــا يف كل م وجوده
الثانيــة لوزيــر الخارجيــة اإليــراين بعــد ســوريا، باعتبارهــا 
جبهتــن متقدمتــن لهــا ضــد إرسائيــل، الســيا يف الوقــت الــذي 
تتزايــد فيــه الرضبــات اإلرسائيليــة ضــد األهــداف اإليرانيــة يف 

ســوريا.

ــران  ــن إي ــارات ب ــدد الزي ــول إن تع ــام، ميكــن الق ويف الخت
وســوريا يكشــف عــن متســك طهــران بدمشــق باعتبارهــا 
حليــف رئيــيس لهــا يف املنطقــة، يف ضــوء ســيولة إقليميــة ترتبط 
باالنفتــاح العــريب عــى ســوريا، قــد يدفــع األخــرة إىل مزيــد من 
التقــارب مــع محيطهــا العــريب، وهــو مــا يحمــل ضمنــاً التهدئــة 
ــن  ــد م ــخ مزي ــق إىل ض ــة دمش ــاً بحاج ــل، مدفوع ــع إرسائي م
ــأيت  ــد ي ــا ق ــو م ــا، وه ــش اقتصاده ــة تنع ــتثارات العربي االس

عــى حســاب إيــران.
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