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الميليشيات الجوالة:
دوافع تهديد إيران بإرسال «الباسيج» إلى سوريا
يبــدو أن إيـران ال تســعى فقــط إىل توجيــه تحذيـرات
مســبقة للرئيــس األمريــي الجديــد دونالــد ترامــب بشــأن
االتفــاق النــووي ،وإمنــا باتــت تركــز أيضً ــا عــى تأكيــد
نفوذهــا اإلقليمــي ،ال ســيام يف دول األزمــات ،وعــى رأســها
ســوريا ،وذلــك بالتــوازي مــع إشــارة اتجاهــات عديــدة
إىل أن الــدور اإلقليمــي اإلي ـراين ســوف يحظــى باهتــام
خــاص مــن جانــب إدارة ترامــب ،يف ضــوء تبنــي كثــر مــن
أعضاءهــا لسياســة متشــددة تجــاه إي ـران ،ال يبــدو أنهــا
تركــز فقــط عــى االتفــاق النــووي.
ومــن هنــا ،بــدأت إيــران يف تأكيــد قدرتهــا عــى
«تحريــك» امليليشــيات التابعــة لهــا مــن أجــل املشــاركة
يف الــراع الســوري إىل جانــب قــوات األســد ،باعتبــار
أن اآلليــة الرئيســية التــي قامــت مــن خاللهــا بتكويــن
وتدريــب هــذه امليليشــيات اعتمــدت يف األســاس عــى
عــدم التقيــد بالحــدود الجغرافيــة التــي ال تبــدي إي ـران
اهتام ًمــا كب ـ ًرا بهــا يف ظــل مســاعيها املســتمرة للتدخــل
يف الشــئون الداخليــة ودعــم نفوذهــا داخــل بعــض دول
املنطقــة.
ويف هــذا الســياق ،أشــار رئيــس هيئــة أركان الجيــش
اللــواء محمــد باقــري ،عــى هامــش مهرجــان «مالــك
األشــر للتعبئــة» الــذي تــم تنظيمــه يف  24نوفمــر ،2016
إىل إمكانيــة إرســال ميليشــيا «التعبئــة» (الباســيج) إىل
«جبهــات املقاومــة» يف إشــارة إىل ســوريا تحديـ ًدا ،يف حالة
مــا إذا حصلــت عــى ضــوء أخــر مــن جانــب املرشــد

األعــى للجمهوريــة عــي خامنئــي .لكــن األهــم مــن ذلــك،
هــو تأكيــد باقــري ،يف ترصيحــات أخــرى ،عــى إمكانيــة
تأســيس قواعــد بحريــة إيرانيــة عــى ســواحل ســوريا
واليمــن أو إنشــاء قواعــد عامئــة وعــى الجــزر.
توقيت مهم:

ومــن دون شــك ،فــإن ترصيحــات املســئولني اإليرانيــن
ال ميكــن فصلهــا عــن مجموعــة مــن التطــورات التــي
طــرأت عــى الســاحة اإلقليميــة والدوليــة خــال الفــرة
األخــرة .يتمثــل أولهــا ،يف طــرح املبعــوث األممــي إىل
ســوريا ســتيفان دي ميســتورا ،الــذي زار إيــران يف 11
نوفمــر  ،2016مبــادرة جديــدة ،تقــوم عــى منــح قــوى
املعارضــة ســلطات إلدارة مناطــق رشق حلــب مــع إخـراج
مقاتــي «جبهــة فتــح الشــام» (جبهــة النــرة ســابقًا)
منهــا ،وهــو مــا قوبــل برفــض واضــح مــن جانــب إي ـران
التــي اعتــرت أن تلــك املبــادرة «ناقصــة» و»مرحليــة»،
مشــرة إىل أن «مشــاريع تقســيم ســوريا ال ميكــن التعامــل
معهــا بجديــة ولــن متــر بســهولة».
وينــرف ثانيهــا ،إىل فــوز املرشــح الجمهــوري دونالــد
ترامــب بانتخابــات الرئاســة األمريكيــة ،حيــث تــرى إيـران
أن مشــكالتها املحتملــة مــع اإلدارة األمريكيــة القادمــة
رمبــا لــن تنحــر يف االتفــاق النــووي ،رغــم أنــه ســيحظى
باألولويــة يف هــذا الســياق ،وإمنــا قــد متتــد أيضً ــا إىل بعــض
امللفــات اإلقليميــة الشــائكة ،عــى غـرار امللــف الســوري،
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رغــم أن رؤيــة ترامــب إزاء دور إيـران يف ســوريا ال تتســم
بالوضــوح بشــكل ال ميكــن معــه تبنــي سياســة واضحــة
املعــامل ،خــال الفــرة الحاليــة ،للتعامــل مــع التطــورات
التــي ميكــن أن يفرضهــا التغــر املحتمــل يف السياســة
األمريكيــة تجــاه األزمــة الســورية.
ويتعلــق ثالثهــا ،بالــرد عــى قــرار مجلــس النــواب
األمريــي بتمديــد قانــون العقوبــات املفروضــة عــى
إي ـران ملــدة عــرة أعــوام أخــرى ،يف  22نوفمــر ،2016
والــذي ينتظــر موافقــة مجلــس الشــيوخ والرئيــس
األمريــي ليصبــح قانونًــا ســاريًا قبــل انتهــاء العقوبــات
الحاليــة يف شــهر ديســمرب الحــايل ،وهــى العقوبــات التــي
تــرى إيــران أنهــا رمبــا متثــل إشــارة أوليــة للمشــكالت
التــي ســوف تواجــه عمليــة تنفيــذ االتفــاق النــووي خــال
املرحلــة القادمــة التــي ســوف تبــدأ بعــد تشــكيل إدارة
الرئيــس الجديــد.
أهداف متعددة:

وعــى ضــوء ذلــك ،رمبــا ميكــن القــول إن إيران تســعى
مــن خــال ترصيحــات مســئوليها العســكريني إىل تحقيــق
أهــداف متعــددة يتمثــل أبرزهــا يف:
 -١الــرد عــى الدعــوة التــي وجههــا الرئيــس حســن
روحــاين ،يف  23نوفمــر  ،2016بتحييــد دور املؤسســة
العســكرية يف القضايــا السياســية واالنتخابيــة .ورغــم أن
روحــاين كان يشــر يف األســاس إىل االنتخابــات الرئاســية
القادمــة التــي ســوف تجــرى يف مايــو  ،2017إال أن
ذلــك ال ينفــي أنــه ســعى منــذ بدايــة فرتتــه الرئاســية يف
أغســطس  2013إىل تقليــص نفــوذ املؤسســة العســكرية
داخــل عمليــة صنــع ق ـرار السياســة الخارجيــة تحدي ـ ًدا،
حيــث يــرى أن هــذا النفــوذ يخصــم مــن ســلطات رئيــس
الجمهوريــة ،الــذي ال ميتلــك مبفــرده صالحيــات تحديــد
تلــك السياســة ،يف ظــل الســلطات الواســعة التــي يحظــى
بهــا املرشــد األعــى للجمهوريــة ،والتــي يســتفيد منهــا
الحــرس الثــوري الــذي يدعــي أن تحركاتــه وأنشــطته تتــم
بنــاء عــى توجيهــات مــن خامنئــي.
ومــن هنــا ،فــإن قــادة الحــرس رمبــا ســعوا مــن
خــال تلــك الترصيحــات إىل توجيــه رســالة لروحــاين
بــأن الجهــود التــي يبذلهــا يف هــذا الســياق ســوف تبــوء
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بالفشــل ،وذلــك العتباريــن رئيســيني :أولهــا ،أن املرشــد
خامنئــي ســوف يرفــض تلــك الدعــوات ،ال ســيام أنــه يــرى
أن الحــرس يســعى إىل الحفــاظ عــى مبــادئ ومكتســبات
الثــورة.
وثانيهــا ،أن موقعــه الســيايس يرتاجــع تدريج ًيــا ليــس
فقــط بســبب اقـراب موعــد االنتخابــات الرئاســية ،وإمنــا
أيضً ــا بســبب التطــورات الدوليــة واإلقليميــة ،ســواء فيــا
يتعلــق بفــوز ترامــب باالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة
وتزايــد احتــاالت تصاعــد حــدة التوتــر يف العالقــات بــن
طهــران وواشــنطن مــن جديــد ،أو مــا يتعلــق باتســاع
نطــاق الخالفــات بــن إيــران ودول الجــوار ،بشــكل
بــات يُع ـ ِّرض إي ـران ملــا يشــبه «عزلــة إقليميــة» بســبب
تدخالتهــا املســتمرة يف الشــئون الداخليــة لــدول الجــوار
وأدوارهــا الســلبية يف دول األزمــات.
 -٢تعزيــز قــدرة النظــام الســوري عــى حســم معركــة
حلــب التــي يخوضهــا مــع امليليشــيات الحليفــه لــه يف
مواجهــة قــوى املعارضــة املســلحة ،وهــى املعركــة التــي
ســوف يكــون لهــا دور رئيــي يف تحديــد املســارات
املحتملــة للـراع الســوري .ورغم أن إيران ســوف تســعى
إىل تأكيــد أن الهــدف مــن تحريــك ميليشــيا «الباســيج»
إىل ســوريا هــو محاربــة تنظيــم «داعــش» الــذي ســينتقل
يف الغالــب إىل مدينــة الرقــة بعــد انســحاب مقاتليــه مــن
املوصــل عــى خلفيــة العمليــات العســكرية التــي يتعــرض
لهــا ،إال أن ذلــك رمبــا يكــون بهــدف اســتيعاب االنتقــادات
التــي ســوف توجههــا القــوى اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة
باألزمــة الســورية ملشــاركة «الباســيج» يف الرصاع الســوري.
 -٣تأكيــد دور إي ـران يف تحديــد املســارات املحتملــة
للــراع الســوري ،باعتبــار أن تلــك امليليشــيات التــي
تدعــم قــوات األســد تتحــرك بنــاء عــى تعليــات مــن
طه ـران ،عــى غ ـرار «حــزب اللــه» ومــا يســمى بـ»لــواء
الفاطميــن» و»لــواء الزينبيــن» ورمبــا ميليشــيا «الحشــد
الشــعبي» يف مرحلــة مــا بعــد انتهــاء معركــة تحريــر
املوصــل يف العــراق.
ومــن هنــا أيضً ــا ،ميكــن تفســر تعمــد «حــزب اللــه»
تنظيــم عــرض عســكري يف منطقــة القصــر بريــف حمــص
الجنــويب ،يف  14نوفمــر  .2016إذ أن هــذه الخطــوة التــي
تكشــف املــؤرشات عــن أنهــا متــت بضــوء أخــر مــن
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إي ـران ،متثــل إشــارة أخــرى تســعى مــن خاللهــا إي ـران
إىل توجيــه الرســالة الســابقة الخاصــة بدورهــا يف إدارة
الــراع يف ســوريا ،خاصــة أن الحــزب تعمــد خــال
العــرض الكشــف عــن بعــض األســلحة األمريكيــة التــي
ميتلكهــا ،يف خطــوة لهــا مغزاهــا ومفادهــا أن نفــوذ
وحضــور إيــران ليــس محــدو ًدا ســواء يف لبنــان أو يف
ســوريا ،وأن أى جهــود قــد تبــذل لتجــاوز هــذا النفــوذ
يف عمليــة إعــادة صياغــة الرتتيبــات السياســية يف ســوريا
خــال املرحلــة القادمــة ،لــن تحقــق نتائــج بــارزة وف ًقــا
لرؤيــة طه ـران.
ومــن هنــا ،رمبــا ميكــن القــول يف النهايــة إن إي ـران
ســوف تســعى خــال الفــرة القادمــة إىل تعزيــز نفوذهــا
وحضورهــا داخــل الـراع يف ســوريا ،بشــكل يشــر ،عــى
عكــس مــا تــروج ،إىل أن مخاوفهــا تتصاعــد تدريج ًيــا
إزاء إمكانيــة اتجــاه ال ـراع يف ســوريا إىل مســارات قــد
ال تتوافــق مــع مصالحهــا يف اإلقليــم فحســب بــل رمبــا
تفــرض تهديــدات جديــة لهــا.

Policy Brief
ت موجــزة 
«موجــ ز سياســات» يهتــ م بتقديــ م تحليــا 
ق األوســط،
ت اإلقليميــ ة  يف الــر 
حــو ل أبــر ز التطــورا 
ى أوضــا ع اإلقليــم،
ت الدوليــ ة املؤثــر ة عــ 
والتطــورا 
والتــي تدخــ ل  يف مجــا ل عمــ ل املركــز  ،الســيام املتعلقــ ة
ت دو ل منطقــ ة الخليــ ج العــريب  ،خاصــ ة تلــك
باهتاممــا 
ت غــ ر التقليديــ ة والظواهــ ر قيــد
املتعلقــ ة بالتوجهــا 
ث الجاريــة  ،ومحاولــة
ف هــ و تحليــ ل األحــدا 
التشــكل  ،فالهــد 
ب.
توقــ ع مســاراته ا أ و تداعياتهــ ا  ىف املســتقب ل القريــ 

عن المركز:
مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبي،
بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار
العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم البحــث العلمي ،فيــا يتعلق
باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة
باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى
التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة ،مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر
«املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية،
والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة ،والتفاعــات
املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف
نطــاق الــرق األوســط عموم ـاً.
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