
يبــدو أن إيــران ال تســعى فقــط إىل توجيــه تحذيــرات 
مســبقة للرئيــس األمريــي الجديــد دونالــد ترامــب بشــأن 
ــد  ــى تأكي ــا ع ــز أيًض ــت ترك ــا بات ــووي، وإمن ــاق الن االتف
نفوذهــا اإلقليمــي، ال ســيام يف دول األزمــات، وعــى رأســها 
ــدة  ــات عدي ــارة اتجاه ــع إش ــوازي م ــك بالت ــوريا، وذل س
ــامم  ــراين ســوف يحظــى باهت ــدور اإلقليمــي اإلي إىل أن ال
خــاص مــن جانــب إدارة ترامــب، يف ضــوء تبنــي كثــر مــن 
ــا  ــدو أنه ــران، ال يب أعضاءهــا لسياســة متشــددة تجــاه إي

تركــز فقــط عــى االتفــاق النــووي.

ومــن هنــا، بــدأت إيــران يف تأكيــد قدرتهــا عــى 
ــا مــن أجــل املشــاركة  ــك« امليليشــيات التابعــة له »تحري
يف الــراع الســوري إىل جانــب قــوات األســد، باعتبــار 
ــن  ــا بتكوي ــن خالله ــت م ــي قام ــية الت ــة الرئيس أن اآللي
ــى  ــاس ع ــدت يف األس ــيات اعتم ــذه امليليش ــب ه وتدري
ــران  ــدي إي ــي ال تب ــة الت ــد بالحــدود الجغرافي عــدم التقي
ــا يف ظــل مســاعيها املســتمرة للتدخــل  ــرًا به ــا كب اهتامًم
ــة ودعــم نفوذهــا داخــل بعــض دول  يف الشــئون الداخلي

ــة. املنطق

ــش  ــة أركان الجي ــس هيئ ويف هــذا الســياق، أشــار رئي
اللــواء محمــد باقــري، عــى هامــش مهرجــان »مالــك 
األشــر للتعبئــة« الــذي تــم تنظيمــه يف 24 نوفمــر 2016، 
إىل إمكانيــة إرســال ميليشــيا »التعبئــة« )الباســيج( إىل 
»جبهــات املقاومــة« يف إشــارة إىل ســوريا تحديــًدا، يف حالة 
ــد  ــب املرش ــن جان ــر م ــوء أخ ــى ض ــت ع ــا إذا حصل م

األعــى للجمهوريــة عــي خامنئــي. لكــن األهــم مــن ذلــك، 
ــة  ــري، يف تريحــات أخــرى، عــى إمكاني ــد باق هــو تأكي
تأســيس قواعــد بحريــة إيرانيــة عــى ســواحل ســوريا 

ــد عامئــة وعــى الجــزر. واليمــن أو إنشــاء قواع

توقيت مهم:
ومــن دون شــك، فــإن تريحــات املســئولن اإليرانيــن 
ال ميكــن فصلهــا عــن مجموعــة مــن التطــورات التــي 
ــرة  ــة خــالل الف ــة والدولي ــى الســاحة اإلقليمي طــرأت ع
األخــرة. يتمثــل أولهــا، يف طــرح املبعــوث األممــي إىل 
ســوريا ســتيفان دي ميســتورا، الــذي زار إيــران يف 11 
ــوى  ــح ق ــوم عــى من ــدة، تق ــادرة جدي نوفمــر 2016، مب
املعارضــة ســلطات إلدارة مناطــق رشق حلــب مــع إخــراج 
ــابًقا(  ــرة س ــة الن ــام« )جبه ــح الش ــة فت ــي »جبه مقات
منهــا، وهــو مــا قوبــل برفــض واضــح مــن جانــب إيــران 
ــة«،  ــة« و«مرحلي ــادرة »ناقص ــك املب ــرت أن تل ــي اعت الت
مشــرة إىل أن »مشــاريع تقســيم ســوريا ال ميكــن التعامــل 

ــن متــر بســهولة«. ــة ول ــا بجدي معه

وينــرف ثانيهــا، إىل فــوز املرشــح الجمهــوري دونالــد 
ترامــب بانتخابــات الرئاســة األمريكيــة، حيــث تــرى إيــران 
ــة  ــة القادم ــع اإلدارة األمريكي ــة م ــكالتها املحتمل أن مش
رمبــا لــن تنحــر يف االتفــاق النــووي، رغــم أنــه ســيحظى 
باألولويــة يف هــذا الســياق، وإمنــا قــد متتــد أيًضــا إىل بعــض 
امللفــات اإلقليميــة الشــائكة، عــى غــرار امللــف الســوري، 
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رغــم أن رؤيــة ترامــب إزاء دور إيــران يف ســوريا ال تتســم 
ــي سياســة واضحــة  ــه تبن بالوضــوح بشــكل ال ميكــن مع
ــة، للتعامــل مــع التطــورات  املعــامل، خــالل الفــرة الحالي
التــي ميكــن أن يفرضهــا التغــر املحتمــل يف السياســة 

األمريكيــة تجــاه األزمــة الســورية.

ــواب  ــس الن ــرار مجل ــى ق ــرد ع ــا، بال ــق ثالثه ويتعل
األمريــي بتمديــد قانــون العقوبــات املفروضــة عــى 
ــر 2016،  ــوام أخــرى، يف 22 نوفم ــدة عــرة أع ــران مل إي
والرئيــس  الشــيوخ  مجلــس  موافقــة  ينتظــر  والــذي 
ــات  ــاء العقوب ــل انته ــاريًا قب ــا س ــح قانونً ــي ليصب األمري
الحاليــة يف شــهر ديســمر الحــايل، وهــى العقوبــات التــي 
ــكالت  ــة للمش ــارة أولي ــل إش ــا متث ــا رمب ــران أنه ــرى إي ت
التــي ســوف تواجــه عمليــة تنفيــذ االتفــاق النــووي خــالل 
ــدأ بعــد تشــكيل إدارة  ــي ســوف تب ــة القادمــة الت املرحل

ــد.  ــس الجدي الرئي

أهداف متعددة:
وعــى ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول إن إيران تســعى 
مــن خــالل تريحــات مســئوليها العســكرين إىل تحقيــق 

أهــداف متعــددة يتمثــل أبرزهــا يف:

ــن  ــس حس ــا الرئي ــي وجهه ــوة الت ــى الدع ــرد ع ١- ال
روحــاين، يف 23 نوفمــر 2016، بتحييــد دور املؤسســة 
ــة. ورغــم أن  ــا السياســية واالنتخابي العســكرية يف القضاي
ــية  ــات الرئاس ــاس إىل االنتخاب ــر يف األس ــاين كان يش روح
أن  إال   ،2017 مايــو  يف  تجــرى  ســوف  التــي  القادمــة 
ذلــك ال ينفــي أنــه ســعى منــذ بدايــة فرتــه الرئاســية يف 
ــص نفــوذ املؤسســة العســكرية  أغســطس 2013 إىل تقلي
ــًدا،  ــة تحدي ــع قــرار السياســة الخارجي ــة صن داخــل عملي
حيــث يــرى أن هــذا النفــوذ يخصــم مــن ســلطات رئيــس 
ــد  ــات تحدي ــرده صالحي ــك مبف ــذي ال ميتل ــة، ال الجمهوري
تلــك السياســة، يف ظــل الســلطات الواســعة التــي يحظــى 
ــا  ــتفيد منه ــي يس ــة، والت ــى للجمهوري ــد األع ــا املرش به
الحــرس الثــوري الــذي يدعــي أن تحركاتــه وأنشــطته تتــم 

ــي. ــاء عــى توجيهــات مــن خامنئ بن

ومــن هنــا، فــإن قــادة الحــرس رمبــا ســعوا مــن 
خــالل تلــك التريحــات إىل توجيــه رســالة لروحــاين 
بــأن الجهــود التــي يبذلهــا يف هــذا الســياق ســوف تبــوء 

بالفشــل، وذلــك العتباريــن رئيســين: أولهــام، أن املرشــد 
خامنئــي ســوف يرفــض تلــك الدعــوات، ال ســيام أنــه يــرى 
أن الحــرس يســعى إىل الحفــاظ عــى مبــادئ ومكتســبات 

ــورة. الث

وثانيهــام، أن موقعــه الســيايس يراجــع تدريجيًــا ليــس 
فقــط بســبب اقــراب موعــد االنتخابــات الرئاســية، وإمنــا 
أيًضــا بســبب التطــورات الدوليــة واإلقليميــة، ســواء فيــام 
ــة  ــية األمريكي ــات الرئاس ــب باالنتخاب ــوز ترام ــق بف يتعل
وتزايــد احتــامالت تصاعــد حــدة التوتــر يف العالقــات بــن 
ــاع  ــق باتس ــا يتعل ــد، أو م ــن جدي ــنطن م ــران وواش طه
بشــكل  الجــوار،  إيــران ودول  بــن  الخالفــات  نطــاق 
ــة إقليميــة« بســبب  ــرِّض إيــران ملــا يشــبه »عزل ــات يُع ب
تدخالتهــا املســتمرة يف الشــئون الداخليــة لــدول الجــوار 

ــات. ــلبية يف دول األزم ــا الس وأدواره

٢- تعزيــز قــدرة النظــام الســوري عــى حســم معركــة 
ــه يف  ــه ل ــيات الحليف ــع امليليش ــا م ــي يخوضه ــب الت حل
مواجهــة قــوى املعارضــة املســلحة، وهــى املعركــة التــي 
ســوف يكــون لهــا دور رئيــي يف تحديــد املســارات 
املحتملــة للــراع الســوري. ورغم أن إيران ســوف تســعى 
ــك ميليشــيا »الباســيج«  ــن تحري ــدف م ــد أن اله إىل تأكي
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 الراع الســوري.

ــة  ــد املســارات املحتمل ــران يف تحدي ــد دور إي ٣- تأكي
للــراع الســوري، باعتبــار أن تلــك امليليشــيات التــي 
ــن  ــامت م ــى تعلي ــاء ع ــرك بن ــد تتح ــوات األس ــم ق تدع
ــواء  ــه« ومــا يســمى بـ«ل طهــران، عــى غــرار »حــزب الل
الفاطميــن« و«لــواء الزينبيــن« ورمبــا ميليشــيا »الحشــد 
الشــعبي« يف مرحلــة مــا بعــد انتهــاء معركــة تحريــر 

ــراق. ــل يف الع املوص

ومــن هنــا أيًضــا، ميكــن تفســر تعمــد »حــزب اللــه« 
تنظيــم عــرض عســكري يف منطقــة القصــر بريــف حمــص 
الجنــويب، يف 14 نوفمــر 2016. إذ أن هــذه الخطــوة التــي 
ــن  ــر م ــوء أخ ــت بض ــا مت ــن أنه ــؤرشات ع ــف امل تكش



موجز سياسات، العدد 130، ديسمرب  2016

3

ــران  ــا إي ــل إشــارة أخــرى تســعى مــن خالله ــران، متث إي
ــا يف إدارة  ــة بدوره ــابقة الخاص ــالة الس ــه الرس إىل توجي
الــراع يف ســوريا، خاصــة أن الحــزب تعمــد خــالل 
ــي  ــة الت العــرض الكشــف عــن بعــض األســلحة األمريكي
ميتلكهــا، يف خطــوة لهــا مغزاهــا ومفادهــا أن نفــوذ 
وحضــور إيــران ليــس محــدوًدا ســواء يف لبنــان أو يف 
ســوريا، وأن أى جهــود قــد تبــذل لتجــاوز هــذا النفــوذ 
يف عمليــة إعــادة صياغــة الرتيبــات السياســية يف ســوريا 
خــالل املرحلــة القادمــة، لــن تحقــق نتائــج بــارزة وفًقــا 

ــران. ــة طه لرؤي

ــران  ــة إن إي ــول يف النهاي ــن الق ــا ميك ــا، رمب ــن هن وم
ســوف تســعى خــالل الفــرة القادمــة إىل تعزيــز نفوذهــا 
وحضورهــا داخــل الــراع يف ســوريا، بشــكل يشــر، عــى 
ــا  ــد تدريجيً ــا تتصاع ــروج، إىل أن مخاوفه ــا ت ــس م عك
إزاء إمكانيــة اتجــاه الــراع يف ســوريا إىل مســارات قــد 
ــا  ــل رمب ــم فحســب ب ــا يف اإلقلي ــع مصالحه ــق م ال تتواف

ــا. ــة له ــدات جدي تفــرض تهدي
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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