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أبعاد الزيارة السورية
ــارة عــدداً مــن األبعــاد، والتــي ميكــن تســليط  تضمنــت الزي

الضــوء عليهــا، عــى النحــو التــايل:

1- تفعيــل وثيقــة التعــاون العســكري الســابقة: طــرح باقري، 
خــال لقائــه عبــاس، إنشــاء لجنــة أمنيــة ودفاعيــة ُمشــركة 
بــن البلديــن يف أقــرب وقــت ممكــن، وذلــك يف ضوء مســاعي 
ــوري،  ــب الس ــع الجان ــكري م ــاون العس ــر التع ــران تطوي إي
عــى أســاس وثيقــة التعــاون العســكري واألمنــي املوقعــة بــن 
البلديــن يف يوليــو 2020، والتــي وصفهــا باقــري بأنهــا “أســاس 

جيــد للتعــاون بــن البلديــن”. 

وأثــر حديــث عــن تزويــد ســوريا مبنظومــات دفــاع جــوي 
إيرانيــة، يف محاولــة لصــد الهجــات اإلرسائيليــة املتكــررة عى 
ســوريا، غــر أن إرسائيــل عمــدت إىل اســتهداف هــذه النظــم 
ــة  ــر أمريكي ــارت إليــه تقاري ــا أش ــق م ــرر، وف ــكل متك بش

ــي  ــايل، فســوف يظــل االســتهداف اإلرسائي ــة. وبالت وإرسائيلي
أحــد عوائــق تعزيــز التعــاون بــن الجانبــن.

2- إجــراء منــاورات عســكرية مشــركة: اتفــق الجانبــان 
ــاورات  ــراء من ــى إج ــارة، ع ــال الزي ــوري، خ ــراين والس اإلي
عســكرية ُمشــركة بــن البلديــن، يف الفــرة املقبلــة، دون 
اإلفصــاح عــن موعــد تلــك املنــاورات أو نوعيــة القــوات 
املشــاركة أو مــا إذا كانــت ســتجرى يف إيــران أو ســوريا.

3- إعــادة تأهيــل الجيــش الســوري: عــرض الجانــب اإليــراين 
خــال الزيــارة قيــام القــوات املُســلحة اإليرانيــة بإعــادة 
ــل الجيــش الســوري، واملســاعدة يف مجــاالت التدريــب  تأهي
والصيانــة الخاصــة بــه، كــا أبــدت طهــران اســتعدادها لنقــل 
الخــرات يف مجــاالت الحــرب اإللكرونيــة وحــرب املعلومــات 
ــران يف  ــة إي ــل عــى رغب إىل الجانــب الســوري، وهــو مــا يُدل
تعزيــز وجودهــا العســكري واالســتخبارايت داخــل ســوريا، 
ــن  ــاك م ــت تعمــد إىل دعــم نفوذهــا هن ــا كان خاصــة بعدم
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ــه،  ــر الدفــاع الســوري العمــاد، علــي محمــود عبــاس، والوفــد المرافــق ل ــر 2023، وزي باقــري، فــي 23 يناي
والــذي يجــري زيــارة رســمية إلــى طهــران. واتفــق الجانبــان علــى تعزيــز التنســيق والتشــاور الُمشــترك، بمــا 
يخــدم مصلحــة البلديــن. كمــا التقــى عبــاس، خــال الزيــارة، بالرئيــس اإليرانــي، إبراهيــم رئيســي، وقائد الحرس 

الثــوري اإليرانــي، حســين ســامي.

رســائل اســتراتيجية: حــدود التصعيــد اإليرانــي الســوري فــي مواجهــة “جونيبــر أوك 2023”, العــدد 1743، 30 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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رسائل اسرتاتيجية:
حدود التصعيد اإليراين السوري يف مواجهة “جونيرب أوك 2023”
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خــال املليشــيات الشــيعية. 

4- املشــاركة يف عمليــات إعــادة اإلعــار: أكد الرئيــس اإليراين، 
ــن  ــات ب ــوري، أن العاق ــاع الس ــر الدف ــتقباله وزي ــال اس خ
ــب  ــران إىل جان ــوف طه ــراً إىل وق ــراتيجية، مش ــن اس البلدي
دمشــق يف مرحلــة إعــادة اإلعــار، وذلــك مــن خــال تعزيــز 
ــة  ــد رغب ــا يؤك ــو م ــا، وه ــا بينه ــادي في ــاون االقتص التع
إيــران يف اســتمرار نفوذهــا االقتصــادي يف ســوريا، خاصــة يف 
ضــوء إعانهــا عــن إعــداد وثيقــة تعــاون شــامل طويــل األمــد 
معهــا، وذلــك عــى هامــش زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليــراين، 
حســن أمــر عبــد اللهيــان، إىل دمشــق، يف 14 ينايــر 2023.

أهداف طهران اإلقليمية 
ســعت طهــران ودمشــق لتحقيــق عــدد مــن األهــداف جــراء 

تلــك الزيــارة، ويتمثــل أبرزهــا يف التــايل: 

1- تجــاوز الخالفــات بــن الجانبــن: جــاءت الزيــارة يف الوقت 
ــض  ــران بع ــق وطه ــن دمش ــة ب ــه العاق ــهدت في ــذي ش ال
ــذي  ــوريا، وال ــا وس ــن تركي ــارب ب ــر التق ــى إث ــات ع الخاف
ــة  ــار حفيظ ــا أث ــو م ــه، وه ــراين في ــدور اإلي ــل ال ــم تجاه ت
األخــرة، وجعلهــا تقيــد إمــدادات النفــط التــي تصدرهــا إىل 
ســوريا بالســعر املخفــض، وتطالبهــا بالدفــع بأســعار الســوق 
ــحنات  ــال الش ــاء إرس ــن إلغ ــاً ع ــا، فض ــتئناف تصديره الس
النفطيــة بشــكل عقــود تســليم مؤجلــة كــا كان يجــري مــن 

ــاً. ــع مقدم ــى الدف ــل، واإلرصار ع قب

ــاءت  ــا ج ــران بأنه ــاس إىل طه ــارة عب ــر إىل زي ــذا يُنظ ل
لوضــع املســؤولن اإليرانيــن يف ســياق مــا جــرى االتفــاق عليه 
مــع وزراء خارجيــة روســيا وتركيــا وســوريا يف االجتــاع الــذي 
جــرى بينهــم يف موســكو نهايــة ديســمر 2022، لتكــون لــدى 
طهــران صــورة واضحــة عــن مســتقبل التقــارب بــن دمشــق 
ــاد  ــوء االعتق ــك يف ض ــه، وذل ــل مع ــة التعام ــرة، وكيفي وأنق
ــا  ــا، وهــو م ــأال حــل لألزمــة الســورية مبعــزل عنه ــراين ب اإلي
أكــده كبــر مستشــاري وزيــر الخارجيــة اإليــراين عــي أصغــر 

حاجــي.

ســعت   :”2023 أوك  “جونيــر  منــاورات  عــى  الــرد   -2
ــدات  ــرد عــى التهدي ــارة، إىل ال ــك الزي ــن جــراء تل ــران، م إي
األمريكيــة واإلرسائيليــة ضدهــا. فقــد أطلقــت الواليــات 
ــركة،  ــكرية ُمش ــاورة عس ــل، من ــة وإرسائي ــدة األمريكي املتح
خــال الفــرة مــن 24 وحتــى 27 ينايــر 2023، عرفــت باســم 
ــكري  ــؤول العس ــارة املس ــد زي ــر أوك 2023”، أي بع “جوني
ــوات،  ــن الق ــوم واحــد، وشــملت آالف م ــران بي الســوري إلي
ونحــو 12 ســفينة، و124 طائــرة، مــن بينهــا قاذفــات “يب 52” 
ذات القــدرة عــى حمــل رؤوس نوويــة، يف رســالة تهديــد إىل 

إيــران، فقــد كان الهــدف مــن التدريــب هــو محــاكاة هجــوم 
مشــرك عــى مواقــع نوويــة إيرانيــة، والتصــدي لهجــوم 
بحــري إيــراين كــرد فعــل عــى أي رضبــة أمريكيــة إرسائيليــة 

ــركة. مش

هــذه  مــن  أبيــب  وتــل  واشــنطن  هدفــت  وبالتــايل 
ــار توجيــه رضبــات  املنــاورات إىل التأكيــد عــى اســتمرار خي
ــة  ــك يف حال ــاً، وذل ــة قامئ ــران النووي ــع إي ــة إىل مواق قاصم
ــا  ــور برنامجه ــرة تط ــع وت ــرة إىل ترسي ــت األخ ــا اتجه إذا م
النــووي للوصــول إىل رفــع مســتوى تخصيــب اليورانيــوم إىل 

ــة.  ــة النووي ــاك القنبل ــك المت 90%، وذل

ومــن جهــة أخــرى، فــإن هــذه املنــاورات الضخمــة 
هدفــت كذلــك إىل الــرد عــى قيــام إيــران عــر وكائهــا 
مبهاجمــة قاعــدة التنــف يف ســوريا، والتــي تضــم قــوات 
أمريكيــة ودوليــة، يف 20 ينايــر 2023، بواســطة ثــاث طائرات 
ــد  ــران إىل التأكي ــت طه ــذي هدف ــوم ال ــو الهج ــرة، وه مس
ــن  ــواًء م ــكرياً، س ــتهدافها عس ــة اس ــه يف حال ــه أن ــن خال م
جانــب إرسائيــل، أو الواليــات املتحــدة، فإنهــا ســوف تــرع 
يف مهاجمــة كافــة القواعــد األمريكيــة يف املنطقــة. ومــن ثــم 
جــاءت املنــاورات العســكرية األمريكيــة اإلرسائيليــة املشــركة 
للتأكيــد عــى رفــض واشــنطن تهديــدات إيــران، وأن ذلــك لــن 
ــران النــووي متــى  ــردع واشــنطن عــن مهاجمــة برنامــج إي ي

أرادت األوىل ذلــك.

3- إبطــاء انفتــاح دمشــق نحــو محيطهــا العــريب: أكــد الرئيس 
اإليــراين خــال لقائــه وزيــر الدفــاع الســوري، أن إيــران هــي 
الصديقــة الحقيقيــة لســوريا، كــا كــرر املســؤولون اإليرانيون 
أن إيــران هــي مــن وقفــت بجانب ســوريا منــذ بدايــة األزمة، 
ــاح  ــرار لانفت ــدم االنج ــرة بع ــة لألخ ــالة ُمبطن ــك يف رس وذل
ــاه  ــؤرشات اتج ــد م ــع تزاي ــك م ــريب، وذل ــا الع ــى محيطه ع
عــدة دول عربيــة لتعزيــز انفتاحهــا عــى دمشــق، والتــي كان 
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــه ب ــارة ســمو الشــيخ عبدالل ــا زي أحدثه
وزيــر الخارجيــة والتعــاون الــدويل، إىل دمشــق، حيــث التقــى 

الرئيــس الســوري بشــار األســد، يف 4 ينايــر 2023.

القيود األمريكية اإلسرائيلية
مثــة تحديــات قــد تحــول دون تحقيــق إيــران لألهــداف التــي 
تســعى لتحقيقهــا جــراء تلــك الزيــارة، والتــي يتمثــل أبرزهــا 

يف اآليت: 

1- التهديــدات اإلرسائيليــة إليــران: ميثــل اســتمرار التهديدات 
اإلرسائيليــة إليــران يف ســوريا، أحــد أهــم العقبــات أمــام 
تطويــر التعــاون العســكري بــن الجانبــن، إذ تواصــل إرسائيــل 
قصــف مناطــق وجــود املليشــيات املواليــة إليــران يف ســوريا، 
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ــع  ــة مواق ــتهداف ثاث ــات يف اس ــك الرضب ــدث تل ــل أح ومتث
ــر  ــط مطــار دمشــق، يف 2 يناي ــك املليشــيات مبحي تابعــة لتل
2023. كــا أنــه مــن املرجــح أن تشــهد الفــرة املقبلــة تزايــداً 
يف تلــك الرضبــات، خاصــة مــع تــويل حكومــة إرسائيليــة أكــر 
ــذي  ــو، وال ــن نتنياه ــوزراء، بنيام ــس ال ــة رئي ــة بزعام مييني
أعلــن، يف 4 ينايــر املــايض، أن “إرسائيــل ســوف تتــرف بحــزم 

وقــوة إلجهــاض التموضــع اإليــراين العســكري يف ســوريا”.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة 
ــران  ــل إي ــة داخ ــات تخريبي ــذ عملي ــاطها لتنفي ــاودت نش ع
نفســها، فقــد قامــت إرسائيــل بشــن هجــوم بطائــرات مســرة 
انتحاريــة عــى مصنــع إيــراين إلنتــاج الذخــرة، بالقــرب 
مــن مدينــة أصفهــان، يف 28 ينايــر 2023، وهــو الهجــوم 
ــل أبرزهــا  ــي تتمث ــدالالت، والت ــد مــن ال ــذي حمــل العدي ال
ــة  ــات األمني ــراق املؤسس ــل يف اخ ــاح إرسائي ــتمرار نج يف اس
ــواردة  ــات ال ــاً للمعلوم ــوم، وفق ــة وأن الهج ــة، خاص اإليراني
ــة  ــن خــال مســرات انتحاري ــم م ــد ت ــراين، ق يف اإلعــام اإلي
صغــرة الحجــم، أقلعــت مــن مســافة نحــو كيلومــر واحــد 
ــل  ــن داخ ــا م ــم إطاقه ــه ت ــتهدف، أي أن ــع املس ــن املوق م
إيــران، باإلضافــة إىل التشــكيك يف فاعليــة نظــم الدفــاع 
ــع  ــب أن هــذا الهجــوم وق ــك إىل جان ــة، وذل الجــوي اإليراني
ــاد.  ــوم يف الب ــب اليوراني ــأة لتخصي ــر منش ــن أك ــرب م بالق

وال ميكــن أن يتــم اســتبعاد أن هــذا الهجــوم قــد تــم 
بعلــم مــن اإلدارة األمريكيــة، خاصــة وأنــه، وفقــاً للمعلومــات 
الــواردة يف وســائل اإلعــام التابعــة للحــرس الثــوري اإليــراين، 
ــرة،  ــرات املس ــاج الطائ ــة إلنت ــتهدف ورش ــوم اس ــإن الهج ف
ــن الهجــوم  ــتهدفت م ــا اس ــل رمب ــي أن إرسائي ــا يعن ــو م وه
التأثــر يف قــدرة طهــران عــى إنتــاج الطائــرات املســرة، 
ومــن ثــم تحقيــق أحــد األهــداف األمريكيــة اإلقليميــة، وهــو 
إبطــاء الدعــم اإليــراين لروســيا بالطائــرات املســرة، والتأكيــد 
ــرة  ــن ميــر دون كلفــة كب ــل هــذا التعــاون ل أن اســتمرار مث

ــران.  إلي

التهويــن مــن حجــم  ويــؤرش الحــرص اإليــراين عــى 
الهجــوم، وأنــه مل ينجــح يف اســتهداف ســوى مصنــع للذخــرة، 
ــى أن  ــرة ع ــرات املس ــاج الطائ ــع إنت ــر يف مصن ــه مل يؤث وأن
ــل، خاصــة وأن  ــارش عــى إرسائي ــرد املب ــوم بال ــن تق ــران ل إي
وزارة الدفــاع اإليرانيــة أحجمــت يف بيانهــا عــن الهجــوم 
ــك عــى الرغــم مــن  ــورط، وذل عــن اإلشــارة إىل الطــرف املت
تأكيــد صحيفــة وال ســريت األمريكيــة، نقــاً عــن مســؤولن 

ــوم.  ــة يف الهج ــي املتورط ــل ه ــأن إرسائي ــن، ب أمريكي

2- رســائل تــل أبيــب لدمشــق: قامــت إرسائيــل، يف 26 ينايــر 
2023، بتفجــر حقــل ألغــام بالقــرب مــن خــط وقــف إطــاق 
النــار يف الجــوالن الســوري. كــا قامــت يف 3 ينايــر، بتفجــر 

حقــل ألغــام قديــم عــى الريــط الحــدودي بــن محافظــة 
القنيطــرة والجــوالن املحتــل، وهــي تعــد مبثابــة رســائل مــن 
ــه إىل  ــوف تتج ــل س ــأن إرسائي ــي ب ــش اإلرسائي ــب الجي جان
تهديــد األرايض الســورية يف حالــة أقدمــت دمشــق عــى 

التعــاون عســكرياً مــع إيــران يف عمــل عــدايئ يســتهدفها. 

ــاوالت  ــن مح ــم م ــى الرغ ــرويس: ع ــدور ال ــتمرار ال 3- اس
ــن  ــة دون تهميشــها مــن مســاعي التقــارب ب ــران للحيلول إي
تركيــا وســوريا، فــإن نجــاح موســكو يف املــي قدمــاً يف هــذه 
ــكها  ــؤرش إىل متس ــراين، ي ــب اإلي ــاعي دون إرشاك الجان املس
إيــران جــزءاً  بهــذا املســار وعــدم رغبتهــا يف أن تكــون 
منــه، الســيا وأن ُمقــرح األخــرة بتعديــل مســار أســتانا 
ــا، مــن خــال إدراج الحكومــة  الــذي يجمعهــا بروســيا وتركي
ــة منهــا ملنــع اســتبعادها مــن  الســورية يف املســار، يف محاول
صيــغ التقــارب الــريك مــع دمشــق، مل يلــق قبــوالً مــن جانــب 

ــى اآلن.  ــا، حت ــيا أو تركي روس

األوضــاع  تعــاين  اإليــراين:  االقتصــاد  أوضــاع  تــردي   -4
االقتصاديــة اإليرانيــة مــن تدهــور واضح بســبب االحتجاجات 
التــي اندلعــت يف إيــران، عقــب مقتــل مهســا أمينــي، يف 16 
ســبتمر 2022، وحتــى ينايــر 2023، باإلضافــة إىل العقوبــات 
الغربيــة املفروضــة عــى القطاعــات الرئيســية لاقتصــاد 
اإليــراين، وهــو مــا أدى إىل تراجــع معــدالت النمــو االقتصادي، 
وارتفــاع نســبة التضخــم، وانخفــاض قيمــة العملــة اإليرانيــة 
ــع قيمتهــا خــال العــام 2022 لتصــل إىل 452  بأكــر مــن رب
ــا يحــد  ــر 2023، وهــو م ــدوالر يف يناي ــل ال ــال مقاب ــف ري أل
كثــراً مــن فــرص إيــران يف املشــاركة يف عمليــات إعــادة 
ــا يف  ــن محاوالته ــاً م ــف أيض ــل ويضع ــوريا، ب ــار يف س اإلع

ــى دمشــق. ــريب ع ــاح االقتصــادي الع ــم االنفت تحجي

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن إيــران ســوف تواجــه 
صعوبــة يف تحقيــق األهــداف التــي تســعى إليهــا مــن 
ــة  ــع مواصل ــة م ــا، خاص ــوري إليه ــاع الس ــر الدف ــارة وزي زي
ــل  ــام ت ــن قي ــاً ع ــران، فض ــى طه ــة ع ــات املفروض العقوب
أبيــب باســتهداف إيــران بشــكل مبــارش، إىل جانــب أي 
متركــزات إيرانيــة يف ســوريا، وتوجيــه إرسائيــل رســائل تحذيــر 
إىل الجانــب الســوري، إىل جانــب متســك روســيا باملــي قدمــاً 
يف محــاوالت التقــارب بــن تركيــا وســوريا مبعــزل عــن طهــران. 
ويــؤرش تصاعــد االســتهداف اإلرسائيــي املتوقــع إليــران خــال 
الفــرة املقبلــة عــى أن األخــرة قــد تقــوم بالــرد بشــكل غــر 
ــة يف  ــارش، ســواًء مــن خــال اســتهداف القواعــد األمريكي مب
املنطقــة، أو مــن خــال تهديــد منشــآت الطاقــة، يف منطقــة 
الخليــج العربيــة، أو ناقــات النفــط، خاصــة تلــك التــي تتبــع 

ــه. ــا ينبغــي التحســب ل ــل، وهــو م إرسائي
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