
رغــم ترحيــب إيــران بإعــان النظــام الســورى، يف 
ــة  22 ديســمرب 2016، ســيطرته بشــكل كامــل عــى مدين
حلــب، بعــد خــروج آخــر فــوج للمســلحني منهــا، باعتبــار 
أن ذلــك ميثــل، وفًقــا لرؤيتهــا، متغــرًا جديــًدا ســوف 
تكــون لــه تداعيــات مبــارشة عــى توازنــات القــوى داخــل 
ــك ال ينفــي أن  ــة القادمــة، إال أن ذل ســوريا خــال املرحل
ــران تجــاه املســارات  ــاب طه ــت تنت ــا زال مثــة مخــاوف م
املحتملــة التــي ميكــن أن تنتهــي إليهــا األزمــة يف ســوريا، 
ســواء بســبب تصاعــد حــدة الخافــات حــول أدوار بعــض 
األطــراف املنخرطــة يف الرصاع الســوري، عى غرار ميليشــيا 
حــزب اللــه، أو بســبب تزايــد احتــاالت وصــول موســكو 
وواشــنطن، يف عهــد إدارة الرئيــس األمريــي الجديد دونالد 
ترامــب التــي ســوف تتــوىل مهامهــا يف 20 ينايــر 2017، إىل 

تفاهــات قــد ال تتوافــق بشــكل كبــر مــع مصالحهــا. 

مكاسب مؤقتة:
ــران أن ســيطرة النظــام  ــدة يف إي ــرى اتجاهــات عدي ت
ــات  ــج تداعي ــن أن تنت ــب ميك ــة حل ــى مدين ــوري ع الس
إيجابيــة عديــدة عــى املحــور الــذي تقــوده إيــران ويضــم 
كا مــن نظــام األســد وحــزب اللــه وامليليشــيات الطائفيــة 
ــا لدعــم النظــام  ــا وتدريبه ــي قامــت بتكوينه األخــرى الت
يف مواجهــة قــوى املعارضــة. ومــن دون شــك، فــإن ذلــك 
يعــود، يف قســم منــه، إىل األهميــة الخاصــة التــي تبديهــا 
إيــران لتلــك املدينــة، باعتبارهــا محــوًرا رئيســيًا يف الــرصاع 
ناحيــة وقــوى املعارضــة  النظــام وحلفائــه مــن  بــني 
ــا  ــو م ــرى، وه ــة أخ ــن ناحي ــا م ــة له ــراف الداعم واألط

عــرب عنــه املرشــد األعــى للجمهوريــة عــي خامنئــي، يف 7 
ديســمرب 2016، بقولــه: »ندافــع عــن إيــران مــن حلــب«، 
مضيًفــا: »ينبغــي أال ننتظــر حتــى يــأيت العــدو إىل داخــل 
بيتنــا لنفكــر بالدفــاع عــن حياضنــا بــل يتعــني قمــع العدو 
ــران مــا زالــت تعتــرب  عنــد حــدوده«، مبــا يشــر إىل أن إي
ــد  ــاس، بتصاع ــن األس ــتهدفة، م ــراف املس ــد األط ــا أح أنه

حــدة األزمــة يف ســوريا.

وإىل جانــب ذلــك، فــإن هــذا التطــور مــن شــأنه تغيــر 
توازنــات القــوى عــى األرض لصالــح النظــام الســوري قبــل 
وصــول الرئيــس األمريــي الجديــد ترامــب إىل البيــت 
األبيــض، كــا أنــه ســوف يعــزز موقــع النظــام قبــل 
ــتان،  ــرى يف كازاخس ــد تج ــي ق ــة الت ــات املحتمل املفاوض
حســب مــا اتفقــت عليــه كل مــن إيــران وتركيــا وروســيا 
خــال املباحثــات التــي أجريــت يف فــرة مــا بعــد صــدور 

ــمرب 2016. ــكو« يف 20 ديس ــان موس »إع

وبعبــارة أخــرى، فــإن إعــادة تفعيــل املســار الســيايس مــن 
جديــد بعــد ســيطرة النظــام عــى حلب معنــاه تقليــص قدرة 
ــات  ــارزة يف املفاوض ــج ب ــق نتائ ــى تحقي ــة ع ــوى املعارض ق
القادمــة، يف حالــة تــم إجراءهــا، مــع النظــام يف كازاخســتان، 
عــى غــرار املطالبــة بخــروج الرئيــس بشــار األســد مــن 
الســلطة، وهــو املطلــب الــذي بــات، يف رؤيــة دوائــر عديــدة 
يف طهــران، خــارج نطــاق التفــاوض، يف ظــل التحــوالت البــارزة 

التــي شــهدها الــرصاع الســوري خــال املرحلــة األخــرة.

فضــا عــن ذلــك، فإن مشــاركة تركيا يف تلــك التفاهات 
مــع كل مــن روســيا وإيــران، مــن شــأنه إضعــاف موقفهــا 
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الداعــم للمعارضة، وتوســيع نطــاق الخافات بــني الطرفني، 
الســوري  النظــام  يصــب يف صالــح  أن  بشــكل ميكــن 
ــه، يف ظــل الــدور الــذي مارســته  وامليليشــيات الحليفــة ل
تركيــا يف الفــرة املاضيــة كظهــر إقليمــي للمعارضــة، وهــو 
مــا يتزامــن، دون شــك، مــع الضغــوط التــي تواجههــا تركيــا 
بســبب تصاعــد حــدة العمليــات اإلرهابيــة، التــي تتعــرض 
ــدي  ــرويس ل ــفر ال ــال الس ــة اغتي ــا عملي ــا، وكان آخره له

أنقــرة أندريــه كارلــوف يف 19 ديســمرب 2016.

وبالطبــع، فــإن ســيطرة النظــام الســوري عــى حلــب 
ميكــن أن يوفــر إليــران ورقــة إقليميــة جديــدة تســتطيع 
اســتخدامها يف إدارة تفاعاتهــا مــع إدارة ترامــب القادمــة، 
ــني  ــد ب ــدوث تصعي ــاالت ح ــد احت ــل تزاي ــة يف ظ خاص
الطرفــني، بســبب السياســة املتشــددة التــي يتبناهــا 
ترامــب وبعــض أعضــاء إدارتــه الجديــدة، والتــي ال يبــدو 
ــا  ــووي، وإمن ــاق الن ــى االتف ــط ع ــز فق ــوف ترك ــا س أنه
ســوف متتــد أيًضــا إىل ملــف دعــم إيــران لإلرهــاب، لكــن 
يف القضايــا التــي تحظــى بأولويــة خاصــة لــدى تلــك 
ــا، عــى أمــن  ــا لرؤيته ــر، وفًق اإلدارة، أو التــي ســوف تؤث

ــنطن. ــح واش ومصال

مخاوف كامنة:
لكــن يف مقابــل ذلــك، فــإن التحــوالت املحتملــة التــي 
قــد تســاهم نتائــج معركــة حلــب يف بلورتها خــال املرحلة 
القادمــة تثــر مخــاوف عديــدة لــدى دوائــر صنــع القــرار 
يف إيــران. إذ كان الفتـًـا أن اتجاهــات عديــدة داخــل إيــران 
أبــدت تحفظــات إزاء غيــاب نظــام األســد عــن التفاهات 
ــا، وهــى خطــوة  ــيا وتركي ــران وروس ــني إي ــي جــرت ب الت
يبــدو أن األخــرة أرصت عليهــا ومل تعرقلهــا روســيا، وهــو 
مــا يشــر، وفًقــا لتلــك الرؤيــة، إىل أن روســيا تبــذل جهــوًدا 
حثيثــة مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتمرار تفاهاتهــا 
مــع أنقــرة، بشــكل بــدا جليًــا يف موقفهــا »املهــادن« 
مــن اغتيــال الســفر الــرويس، حيــث اعتــربت أن الهــدف 
منــه هــو »تخريــب العاقــات مــع تركيــا«، واتجهــت إىل 
رفــع مســتوى التنســيق مــع األخــرة يف امللــف الســوري، 
بشــكل رمبــا ال يكــون محــط ترحيــب مــن جانــب إيــران، 
التــي تــدرك أن تلــك التفاهــات القامئــة اآلن مــع تركيــا 
ــة، وقــد تتســبب يف خافــات، إن مل يكــن رصاعــات  مؤقت
مســتقبلية، خاصــة أن تلــك الخافــات ال تبــدو ثانويــة وال 
ــه يف  ــدأت مؤرشات ــا ب ــو م ــهولة، وه ــويتها بس ــن تس ميك

الظهــور خــال املباحثــات التــي ســبقت صــدور »إعــان 
موســكو«، حيــث دعــت تركيــا إىل قطــع الدعــم عــن 
ــزب  ــًدا ح ــوري، وتحدي ــام الس ــة بالنظ ــراف املرتبط األط
اللــه، وذلــك لضــان وقــف إطــاق نــار مســتقر، حســب 
الــريك مولــود شــاويش  الخارجيــة  ترصيحــات وزيــر 
أوغلــو، وهــو مــا رد عليــه نظــره اإليــراين محمــد جــواد 
ــدور  ــاث ي ــاق الث ــث يف االتف ــه أن »الحدي ــف، بقول ظري
حــول املنظــات املصنفــة يف قــرارات مجلــس األمــن عــى 

ــة«.  أنهــا منظــات إرهابي

وقــد عــرب املســاعد الثقــايف واإلعامــي لقائــد الحــرس 
الثــوري حميــد رضــا مقــدم فــر عــن اســتياء طهــران مــن 
ــه أن  ــات، بقول ــك املباحث ــوري يف تل ــام الس ــاب النظ غي
ــات اســتفهام«،  ــار تســاؤالت وعام ــاب الســوريني أث »غي
ــا  ــكو كان رضوريً ــان موس ــم يف إع ــا أن »وجوده مضيًف

ــا«. وواجبً

ومــن هنــا، رمبــا ميكــن تفســر أســباب مســارعة إيــران 
إىل اطــاع كل مــن النظــام الســوري وحــزب اللــه عــى مــا 
جــرى يف املباحثــات مــع أنقــرة وموســكو، إذ قــام مســاعد 
وزيــر الخارجيــة للشــئون العربيــة واألفريقيــة حســني 
ــرت، يف 22  ــارة كل مــن دمشــق وب ــري انصــاري بزي جاب
و23 ديســمرب 2016، حيــث التقــى كا مــن رئيــس النظــام 
ــن  ــه حس ــزب الل ــام ح ــني ع ــد، وأم ــار األس ــوري بش الس

نــرص اللــه.

ــات  ــن تداعي ــران م ــق إي ــول إن قل ــن الق ــا ميك ورمب
اتســاع نطــاق التفاهــات بــني تركيــا وروســيا، بــدأ قبــل 
ــًدا خــال الفــرة التــي  إصــدار »إعــان موســكو«، وتحدي
اتجهــت فيهــا الدولتــان إىل فتــح قنــوات تواصــل لاتفــاق 
ــا  ــو م ــب، وه ــن حل ــة م ــي املعارض ــراج مقات ــى إخ ع
ــا  ــني له ــني املوال ــا إىل اإلرصار عــى الســاح للمقاتل دفعه
ــيعيتني  ــا« الش ــا« و«كفري ــي »الفوع ــن قريت ــروج م بالخ

ــح«.  ــش الفت ــب »جي ــن جان ــني م املحارصت

ــاه  ــة اتج ــا إزاء إمكاني ــي قلقه ــران ال تخف ــا أن إي ك
ــد ترامــب إىل االنخــراط يف  ــي دونال ــس األمري إدارة الرئي
ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــكو، م ــع موس ــة م ــات ثنائي مباحث
تفاهــات جديــدة مــع األخــرة يف امللــف الســوري، قــد 
تفــرض تهديــدات محتملــة ملصالــح إيــران، خاصــة أن 
هنــاك تقاريــر عديــدة تشــر إىل أن تلــك اإلدارة، إىل جانب 
الكونجــرس األمريــي، تســعى إىل تجنــب »خــروج إيــران 
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ــر  ــإن دوائ ــا، ف ــوري«. وهن ــرصاع الس ــن ال ــرصة م منت
عديــدة يف إيــران تتابــع بدقــة اتجاهــات التفاعــات 
املحتملــة  ومســاراتها  وموســكو،  ترامــب  إدارة  بــني 
خــال املرحلــة القادمــة التــي قــد تفــرض اســتحقاقات 
اســراتيجية عديــدة ليــس فقــط يف امللــف النــووي، وإمنا 

ــوري. ــف الس ــا يف املل أيًض

خطوات متعددة:
وعــى ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن تفســر حــرص إيــران 
ــة  ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــالتني إىل الق ــه رس ــى توجي ع
ــي  ــرف رئي ــا ط ــد أنه ــورية، تفي ــة الس ــة باألزم املعني
ــات  ــة تفاه ــا يف أي ــن تجاوزه ــه ال ميك ــرصاع، وأن يف ال
تجــري بــني تلــك القــوى، يف ظــل قدرتهــا، حســب رؤيــة 

ــا.  ــا، عــى عرقلته ــدة داخله اتجاهــات عدي

الرســالة األوىل، تتمثــل يف الزيــارة الافتــة التــي قــام 
بهــا قائــد »فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري 
قاســم ســلياين إىل حلــب، وهــى الزيــارة التــي ســعت 
ــا  ــا ونفوذه ــد أن حضوره ــران إىل تأكي ــا إي ــن خاله م
يف  ســاهم  الــذي  األهــم  املتغــر  كان  األرض  عــى 
التحــوالت األخــرة التــي شــهدها الــرصاع الســوري، وأن 
االنخــراط العســكري الــرويس مل يكــن يســتطيع تحقيــق 
نتائــج بــارزة دون تواجــد الحــرس الثــوري وامليليشــيات 
املســلحة التــي قامــت إيــران بتكوينهــا وتدريبهــا عــى 

ــرة. ــة األخ ــوام الخمس ــدى األع م

أمــا الرســالة الثانيــة، فتنــرصف إىل تأكيــد أمــني 
املجلــس األعــى لألمــن القومــي اإليــراين عــي شــمخاين، 
مقــر  لديهــا  إيــران  أن  عــى  ديســمرب 2016،  يف 20 
مشــرك مــع روســيا يف ســوريا، يقــوم بتقديــم الخدمــات 
االستشــارية إىل الجيــش الســوري وقــوات املقاومــة 
مبســاعدة الــروس، مبــا يعنــي أن مســتوى التنســيق مــع 
ــني  ــة ب ــات القامئ ــم الخاف ــا رغ ــا زال مرتفًع ــيا م روس

ــني. الطرف

وعــى ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول إن حســم 
معركــة حلــب لصالــح النظــام الســوري، قــد يعــزز مــن 
ــرض  ــد يف ــه ق ــورية، لكن ــة الس ــران يف األزم ــور إي حض
تحديــات ملصالحهــا عــى املــدى الطويــل، يف ظــل تزايــد 
ــن  ــد م ــع العدي ــا م ــاق خافاته ــاع نط ــاالت اتس احت

ــة. ــذه األزم ــة به ــة املعني ــة والدولي ــوى اإلقليمي الق
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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، فيــا 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 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 عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   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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