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أهداف إيرانية حيوية
بنــاء عــى الســياقات التــي جــرت يف إطــار القمــة عــى 
ــن  ــة، ميك ــة والدولي ــران واإلقليمي ــة يف إي ــتويات الداخلي املس
اســتقراء مجموعــة مــن األهــداف التــي تســعى إيــران إىل 
تحقيقهــا مــن خــالل هــذه الزيــارات الخارجيــة الالفتــة، ومــن 

ــي: ــا ي ــداف م ــذه األه ه

1- تجــاوز االحتجاجــات الداخليــة: فرضــت االحتجاجــات التــي 
ــي، يف  ــا أمين ــاة مهس ــل الفت ــر مقت ــران إث ــل إي ــت داخ اندلع
ســبتمرب 2022، ومتــددت لتشــمل أغلــب املحافظــات اإليرانيــة، 
ــن  ــة م ــة حال ــة الكردي ــات ذات األغلبي ــك املحافظ ــة تل خاص
االنشــغال اإليــراين بالوضــع الداخــي، وهــو مــا انعكــس ســلباً 
عــى تحركاتهــا الخارجيــة، إال يف حــدود ضيقــة للغايــة، خاصــة 
أن هــذه االحتجاجــات اســتغلتها الــدول الغربيــة ملامرســة 
ــرض  ــة إىل ف ــراين، باإلضاف ــام اإلي ــى النظ ــديدة ع ــوط ش ضغ

ــن  ــالً ع ــران، فض ــد طه ــات ض ــن العقوب ــة م ــات إضافي موج
تعليــق مباحثــات فيينــا إلحيــاء خطة العمل الشــاملة املشــركة 

ــراين.  بشــأن الربنامــج النــووي اإلي

وأســهم مــا ســبق يف تعميــق االنكفــاء اإليــراين عــى 
األوضــاع الداخليــة، حتــى أن تحركاتهــا الخارجيــة البــارزة 
اقتــرت يف معظمهــا عــى العــراق وارتبطــت بشــكل أو بآخــر 
ــة السياســية  ــق بالعملي ــام يتعل ــة، ســواء في ــا الحيوي مبصالحه
ــوى الشــيعية  ــن اإلطــار التنســيقي للق ــداد والخــالف ب يف بغ
والتيــار الصــدري، أو تلويــح طهــران بعمليــات عســكرية ضــد 
إقليــم كردســتان العــراق ارتبطــت مبــا رأتــه طهــران مــن دعــم 
قدمتــه األحــزاب الكرديــة اإليرانيــة املوجــودة يف أرايض اإلقليــم 

ــراين.  ــل اإلي ــات يف الداخ لالحتجاج

ولذلــك اســتهدفت الجولــة األخرية لوزيــر الخارجيــة اإليراين 
التأكيــد أن االحتجاجــات الداخليــة مل تــِن طهــران عــن االتصال 
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ــة مــن حيــث  ــة فــي المنطقــة الفت ــة خارجي ــان، جول ــد اللهي ــر عب ــي، حســين أمي ــة اإليران ــر الخارجي أجــرى وزي
التوقيــت، شــملت بيــروت ودمشــق وأنقــرة، إذ قــام بزيارتــه األولــى، فــي 13 ينايــر 2023، لتعقبهــا زيارتــان 
مفاجئتان لدمشــق وأنقرة في 14 و17 يناير 2023، على التوالي. وتجدر اإلشــارة إلى أن زيارة عبداللهيان 
إلــى أنقــرة جــاءت محــل الزيــارة الملغــاة، التــي كان مــن المفتــرض أن يقــوم بهــا إلــى موســكو فــي اليــوم 
نفســه للقــاء وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرجي الفــروف، وهــي الزيــارة التــي أعلنــت موســكو عــن تأجيلهــا. 

تطويــق دمشــق:  رســائل جولــة وزيــر الخارجيــة اإليرانــي إلــى لبنــان وســوريا وتركيــا , العــدد 1741، 26 ينايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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بالعــامل الخارجــي واالشــتباك مــع قضايــا اإلقليــم، ال ســيّام تلــك 
ــدة  ــراتيجيتها بعي ــا واس ــايس بأمنه ــكل أس ــط بش ــي ترتب الت

املــدى.

ــورات  ــة التط ــل مناقش ــة: متث ــورات اإلقليمي ــة التط 2- مواكب
الرسيعــة الجاريــة يف ســوريا ولبنــان هدفــاً أساســياً للجولة التي 
أجراهــا وزيــر الخارجيــة اإليــراين، حســبام قــال عبــد اللهيــان 
قبــل مغادرتــه طهــران، ويقــع يف مقدمــة هــذه التطــورات التي 
تســعى طهــران إىل مواكبتهــا يف ســوريا، خاصــة فيــام يتعلــق 
مبحــاوالت التقــارب مــع تركيــا، وذلــك بعــد اللقــاء الــذي جمــع 
وزراء دفــاع ورئيــي اســتخبارات البلديــن بحضــور وزيــر 
الدفــاع الــرويس، ســريجي شــويجو، يف موســكو، يف 28 ديســمرب 
ــاً عــى هــذا املســتوى بــن  2022، وذلــك بالنظــر إىل أن تقارب
ــى  ــلبية ع ــريات س ــه تأث ــل يف طيات ــد يحم ــرة ق ــق وأنق دمش
ــل  ــكري داخ ــادي والعس ــيايس واالقتص ــا الس ــران وحضوره إي

ســوريا. 

ــق  ــن دمش ــب ب ــت يف التقري ــكو نجح ــظ أن موس ويالح
وأنقــرة يف غيــاب طهــران، وهــو أمــر ال يبدو مســتغرباً بالنســبة 
للسياســة الروســية يف ســوريا، خاصــة فيــام يتعلــق بإيــران؛ إذ 
ــع  ــايئ م ــيق الثن ــل التنس ــى تفضي ــرياً ع ــكو كث ــت موس أقدم
تركيــا مــن خــالل اتفاقــات واجتامعــات ســوتيش وغريهــا عــى 
الوصــول إىل اتفاقــات ثالثيــة مــن خــالل مســار أســتانا الــذي 

يجمــع الــدول الثــالث. 

ولذلــك عمــدت إيــران مــن خــالل زيــارة كبــري دبلوماســييها 
هــذه  صلــب  يف  تكــون  أن  تحديــداً  وأنقــرة  دمشــق  إىل 
التطــورات، ومبــا يحــول دون تهميشــها أو إقصائهــا منهــا، حتــى 
ال ينعكــس ذلــك ســلباً عــى حضورهــا ونفوذهــا داخل ســوريا، 
ومبــا ال يؤثــر عــى عالقتهــا بــكل مــن روســيا وتركيــا التــي مــن 
املزمــع أن يجــري الرئيــس اإليــراين إبراهيــم رئيــي زيــارة إليها، 

باإلضافــة إىل ســوريا.

ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــة: جــاءت زي 3- تنســيق محــور املقاوم
ــة  ــور املقاوم ــق مبح ــاءات تتعل ــة بلق ــان حافل ــراين إىل لبن اإلي
وملفاتــه بشــكل أســايس، بجانــب ملفــات أخــرى، ومنهــا اللقاء 
الــذي عقــده مــع األمــن العــام لحــزب اللــه، حســن نــر اللــه، 
واألمــن العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي، زيــاد نخالــة، يف اليــوم 

نفســه، وهــو 13 ينايــر 2023. 

ويُنظــر إىل هذيــن اللقاءيــن بوصفهــام جــزءاً مــن تخطيــط 
إيــران وجاهزيتهــا للتطــورات الجاريــة فيــام يتعلــق بالقضيــة 
ــران  ــل وإي ــن إرسائي ــد ب ــب، والتصعي ــن جان ــطينية م الفلس

مــن جانــب آخــر، خاصــة مــع تــويل الحكومــة األشــد ميينيــة 
يف تاريــخ إرسائيــل برئاســة بنيامــن نتنياهــو الحكــم، ومــا 
تقــدم عليــه هــذه الحكومــة مــن مامرســات متــس املقدســات 
اإلســالمية يف القــدس، باإلضافــة إىل أنهــا قــد وضعــت التصــدي 
ــح  ــد يفت ــا ق ــا، م ــى رأس أولوياته ــووي ع ــران الن ــج إي لربنام

ــد محتمــل بســبب أي مــن امللفــن. ــاب لتصعي الب

رسائل عبداللهيان اإلقليمية
ــن وراء  ــالها م ــران إىل إرس ــعت طه ــي س ــائل الت ــل الرس تتمث

ــايل:  ــالث يف الت ــارات الث الزي

ــة: عــى الرغــم مــام أصــاب  1- اســتئناف املفاوضــات النووي
مفاوضــات فيينــا حــول الربنامــج النــووي اإليــراين مــن تعقيــد 
ــران يف  ــة جــراء التطــورات األخــرية، خاصــة مشــاركة إي وعرقل
ــكو  ــا موس ــالل دعمه ــن خ ــة م ــية – األوكراني ــرب الروس الح
ــات  ــد وعقوب ــن تندي ــك م ــع ذل ــا تب ــرية، وم ــرات املس بالطائ
غربيــة، فــإن إيــران عــربت غــري مــرة عــن رغبتهــا يف اســتئناف 
ــمرب  ــان، يف 28 ديس ــد اللهي ــه عب ــا قال ــا م ــات، ومنه املفاوض
2022، إن “نافــذة املفاوضــات النوويــة مازالــت مفتوحــة، 

ــد”.  ــك إىل األب ــن تبقــى كذل ــا ل لكنه

ــة  ــائل املهم ــن الرس ــوح إىل أن م ــبق بوض ــا س ــري م ويش
ــن  ــن م ــن الغربي ــا إىل املفاوض ــران توجيهه ــي أرادت طه الت
خــالل زيــارة لبنــان وســوريا تحديــداً، هــي أن التأثري اإليــراين يف 
امللفــات اإلقليميــة ال يــزال ممتــداً، وأن هــذه امللفــات ال تــزال 
تشــكل جــزءاً أساســياً مــن أوراق التفــاوض التي متتلكهــا طهران 
وبإمكانهــا التلويــح بهــا واســتخدامها يف أي وقــت، وأن رغبتهــا 
ــف  ــن موق ــة م ــت نابع ــا ليس ــات فيين ــتئناف مفاوض يف اس
ضعــف، وإمنــا مــن موقــع قــوة، وهــو مــا يشــري إليــه كذلــك 
إقدامهــا عــى تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق نائــب وزيــر الدفــاع 
الســابق، عــي رضــا أكــربي، بتهمــة التجســس عــى الرغــم مــن 

الضغــوط الدوليــة كونــه يحمــل الجنســية الربيطانيــة.

2- ثبــات النفــوذ يف لبنــان: أرســلت إيــران مــن خــالل زيــارة 
ــكل مــن األمــن العــام  ــه ب ــان ولقاءات ــر خارجيتهــا إىل لبن وزي
لحــزب اللــه، حســن نــر اللــه، ووزيــر الخارجيــة، عبــد اللــه 
بوحبيــب، ورئيــس الــوزراء، نجيــب ميقــايت، رســائل متعــددة 
ــاً  ــه داخلي ــارج، إذ إن ــن الداخــل والخ ــكل م ــان ل ــق بلبن تتعل
تعطــي الزيــارة رســالة للفاعلــن الداخليــن بدعــم إيــران الــال 
ــة العالقــة،  ــه يف امللفــات اللبناني ــارات حــزب الل محــدود لخي
ــة يف  ــارات إيراني ــا خي ــايس بوصفه ــراغ الرئ ــف الف ــة مل خاص



العدد 1741 3|26 يناير 2023

رسائل جولة وزير الخارجية اإليراني إلى لبنان وسوريا وتركيا 

األســاس، وهــو مــا يظهر بشــكل واضــح يف تريح عبــد اللهيان 
بــأن “الجمهورية اإلســالمية ســتبقى راســخة يف موقفهــا الداعم 
ــة الشــقيقة وشــعبها  ــة اللبناني واملــؤازر واملحتضــن للجمهوري
ــزب  ــة لح ــة قوي ــل دفع ــا ميث ــو م ــا”، وه ــها ومقاومته وجيش
اللــه.  أمــا خارجيــاً فأعطــت الزيــارة رســالة للقــوى الخارجيــة 
املعنيــة بلبنــان بــأن إيــران جــزء أصيــل مــن التفاهــامت 
ــس مــن  ــه باري ــا تقــوم ب ــك رداً عــى م ــالد، وذل الخاصــة بالب

ــان. ــات لعقــد اجتــامع دويل بشــأن لبن ترتيب

ــران عــى  ــراين يف ســوريا: مل تخــف إي ــدور اإلي ــة ال 3- محوري
املســتويات الرســمية واإلعالميــة انزعاجهــا مــن التقــارب 
الســوري – الــريك وتعمــد تهميشــها يف هــذا الســياق، وهــو مــا 
انعكــس يف الضغــوط التــي مارســتها طهــران عــى دمشــق، كام 
ــران قــررت الحــد  ــة أن إي وضــح فيــام ذكرتــه مصــادر أمريكي
مــن تزويــد ســوريا بالوقــود بأســعار مخفضــة، إذ أرادت طهران 
التأكيــد لدمشــق أن مثــل هــذا التطــور ال ميكــن أن يتــم مــن 

ــة.  دون وجــود دور وموافقــة إيراني

ــال  ــق اتص ــان إىل دمش ــد اللهي ــارة عب ــبق زي ــك، س ولذل
هاتفــي بــن عبــد اللهيــان ونظــريه الســوري، فيصــل املقــداد، 
أعقبتــه زيــارة ألمين سوســان، مســاعد وزيــر الخارجية الســوري 
إىل طهــران يــوم 10 ينايــر 2023 ملحاولــة مللمــة الخــالف 

الناشــب بــن طهــران ودمشــق بســبب اســتبعاد طهــران مــن 
هــذه التطــورات. 

ومــن هنــا قــد تفهــم تريحــات الرئيــس الســوري، بشــار 
ــة،  ــر الخارجي ــات وزي ــم تريح ــر 2023، ث ــد، يف 12 يناي األس
فيصــل املقــداد، بــأن التقــارب مــع تركيــا يجــب أن يقــوم عــى 
أســس إنهــاء االحتــالل ومكافحــة اإلرهــاب، وهــو تشــدد رمبــا 
جــاء بضغــط مــن طهــران، ويدعــم ذلــك تريــح، عــي أصغــر 
ــر  ــوم 17 يناي ــة ي ــة اإليراني ــري مستشــاري الخارجي حاجــي، كب
ــود  ــن دون وج ــه م ــن حل ــوري ال ميك ــف الس ــأن املل 2023 ب

إيــران، وذلــك بالتزامــن مــع زيــارة عبداللهيــان إىل أنقــرة. 

ويف الختــام، أرادت إيــران مــن خــالل جولــة وزيــر خارجيتها 
التــي شــملت لبنــان وســوريا وتركيا أن تضع نفســها بعد أشــهر 
مــن االنشــغال بأوضاعهــا الداخليــة عــى أثــر االحتجاجــات يف 
ــط،  ــرق األوس ــة يف ال ــورات الجاري ــن التط ــدم م ــع متق موق
خاصــة يف املناطــق التــي تعدهــا مناطــق نفوذهــا األساســية، 
والتأكيــد لألطــراف اإلقليميــة والدوليــة، عــى الســواء، أن هــذه 
ــا االســراتيجية  ــق أهدافه االحتجاجــات ال تشــغلها عــن تحقي
األساســية يف املنطقــة، وال ميكــن أن متثــل عامــل ضغــط خارجي 

مؤثــر عليهــا يف امللفــات اإلقليميــة الحيويــة بالنســبة لهــا. 
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