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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
في  ورافدا

مة التي تساند  ةسوري
ّ
واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

ن من وضع تعتمد أبحاث املركز على ال
ّ
فهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات مّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 
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 مقدمة 
 خاصة، إشكالية متعددة األوجه من شأنهاإشكالية الحضور العسكري اإليراني في العالم العربي عاّمة، وفي سورّية  تعد

، وذلك بحكم استراتيجيتها الطامحة لدور ريادي في النظام اإلقليمي ،تأجيج الصراع وتوفير أسباب عدم االستقرار اإلقليمي

 سورّية جاهت من خالل اإلطاللة على أبرز مالمح السياسة الخارجّية اإليرانّية لذلك ستركز هذه الدراسة على تلك اإلشكالية

الدراسة  ، كما ستحاول على املستويات السياسّية والعسكرّية واالقتصادّية واالجتماعّيةاإليراني  تغلغلالآليات موضحة 

يات تعاملها لتفكيك الرؤية السياسية اإليرانية تجاه الحل السياس ي في سورية، مستعرضة حدود السياسات اإليرانية وآ

زمة إجراءات لقوى املعارضة السورية في وفق السيناريوهات املتوقعة للملف السوري، وبناًء على هذا تطرح الدراسة ح

 سبيل تحجيم وصد النفوذ اإليراني في سورية.

 مدخل توصيفي/ توطئة
رات الحاصلة طيلة العقود  عَتبر إيران من أبرز الالعبين اإلقليمّين في الشرق األوسط، حيث استطاعت توظيف املتغّيِّ

ُ
ت

 عقب ثورات الربيع العربي، في توسي
ً
املصلحة  مفهومع مجاالت عمل سياساتها الخارجّية، وإعادة تعريف املاضّية، وخاّصة

ألكثر اولعلَّ أبرز تداخالتها اإلقليمّية يتمظهر في املشرق العربي )سورّية، العراق، لبنان(، باعتباره املجال  اإليرانية العليا،

 لتلك السياسات. حيوية

وسعية منخفضة املرونة، يكسوها البعد الديني والثوري، قومية تبأهداٍف  صاغ النظام اإليراني سياساته الخارجية

 في توجهاتها
ً
ة والعمل على تصدير القوة اإليرانية بمثابة قو  إلى صيانة األمن القومّي اإليرانّي بحدوده القائمة، مستندا

ي، صار الدولإقليمية عظمى رغم ما تعانيه هذه القوة من إشكاالت تتعلق بتمويل القدرة العسكرية أو بمفرزات الح

 .املكاسب املمكنة الحفاظ على أكبرإلعادة االنخراط في النظام الدولّي ب باإلضافة إلى سعيها

دعم الن خالل تنويع م على حلفائها عزيز هيمنتهاعلى منهج البراغماتية واملناورة االستراتيجية، وت ة االيرانيةسياسالترتكز 

 على توفقها العسكري  م،له
ً
  متكئة

ً
قاء بإل ، وتوسيع أذرعها امليليشاوّية في البيئات املستهدفة (1)النووياملجال  فيوخاّصة

 
ً
ورة و" الث "املظلومّية التاريخية"ستحضر ت بها، كما تستند هذه السياسة على دعاية اعالميةحالة التهديد قائمة

 ".القضّية الفلسطينّية"، اإلسالمية"

التها الخارجّية  تدير إيران
ّ
ل، أسلوب بتدخ

ّ
اتّية ُتهيأ لها سبل التدخ يَّ "اإلدارة باألزمة" من خالل افتعال أزماٍت في غالبيتها ُهوِّ

 إلى االستناد إلى آليات التغلغل ضمن حكومات الدول املستهدفة، سواًء عبر األشخاص، أو من خالل كياناٍت 
ً
إضافة

ٍ استثمارّية، أو حّتى من خالل تمويل بعض البرامج الحكوميّ 
ّ
 العسكرّية.اقتصادية

ً
آفاق السياسة إال إن  ة، وخاّصة

                                                        
القدرات الصاروخية اإليرانية والخليجية"، مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، للمزيد حول ذلك، انظر: عبد القادر نعناع وجمال عبيدي، "دراسة مقارنة في  (1)

12/10/2014 www.fasharq.com  

http://www.fasharq.com/
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 بعّدة تبقى الخارجّية اإليرانّية 
ً
 األقليات، وتفاقم مشكلة، للجمهورية طبيعة التركيبة الديموغرافّيةل عوامل تعودمحدودة

 ها.يالقائم، إضافة إلى مشاكل اقتصادية متعاظمة في ظل استمرار العقوبات الدولية علواهتراء النظام السياس ّي 

ل العالقات اإليرانّية ِّ
ّ
شك

ُ
 -ت

ً
خاصة ربّية، الع-في العالقات اإليرانّيةنموذجية السورّية في ظّل نظام األسد )األب واالبن(، حالة

في عهد االبن التي تعّدت العالقة فيها حدود التحالف الندي التي أسست عليها أيام األسد األب لتصبح تبيعة مطلقة أبان 

ال يمكن و  إليران بتحويل سورّية إلى مرتكٍز لسياساتها في مواجهة املنطقة العربّية، هذه العالقة سمحتاألسد االبن، و 

اعتبار املشروع اإليراني في سورية ورقة مقايضة سياسية للتفاوض عليها من أجل تحقيق مصالح اقتصادية أو عسكرية 

 من ش
ً
 هاما

ً
 جيوسياسيا

ً
 مجاال

ً
ل إحكام الخناق على دو و  أنه حماية املشروع اإليرانياستراتيجية فحسب، وإنما هي أيضا

 بي.الخليج العر 

 سوريّة  اإليرانّية يفالسياسات أواًل:  
تدريب  بشكل مباشر على (2 )ومستشاريه )عبر فيلق القدس( الحرس الثورّي اإليرانييشرف ضباط  من الناحية العسكرية

عدا وس(، الر الخبراء  املنظومة العسكرّية لنظام األسد وتزويدها بالعتاد، واإلشراف على عملّياتها العسكرّية )إلى جانب

 للمتغّيرات 
ً
اعات العسكرّية، وفقا

ّ
عن دوره التخطيطي في إدارة املعارك ورسم خطوط الفصل داخل سورّية، وتحريك القط

بأدوار  ين ة أفغان وباكستانيّ يشيعاملدعمة بعناصر  ميليشيات شيعّية عراقّية ولبنانّية دة ، وتقوم عامليدانّية العسكرّية

 بحزب هللا في محافظات حمص ودمشق وحلحيث يتمركز جبهات عدة تلك امليليشيات على  وتتوزع ، العمليات امليدانية

 بينما تتوزع ا، 
ً
، وأبرزها: كتائب أبو الف مليليشيات العراقّية في بيئاٍت جغرافّيٍة أكثر تخّصصا

ً
ضل وبأدواٍر أكثر تحديدا

دعم ال بتقديمقّوات األسد  ، وتقومالعّباس، وعصائب أهل الحق، ولواء عّمار بن ياسر، وكتائب سّيد الشهداء العراقية

 .(3)تلك املليشياتاللوجستي واإلمداد الجوّي واملدفعي والخدمات املرافقة ل

عمه ود)إلى جانب الخارجّية الروسّية( لعملية حماية نظام األسد اإليرانية  ةخارجيّ التصّدت  وعلى الصعيد السياس ي

، ومحاولة دمجه 
ً
كقوة عسكرية منظمة يمكن أن تفادي إحداث ضغٍط عسكرّيٍ خارجّيٍ عليه، وإبرازه  والعمل علىدولّيا

فت املاكينة اإلعالمّية اإليرافي تتنطع بأدوار عسكرية وامنية ضمن عمليات التحالف الدولي بمحاربة اإلرهاب، ِّ
ّ
نّية ما ُوظ

)املنار، العالم، امليادين، الفضائّيات املذهبّية العراقّية( في خدمة الترويج لهذا النظام، وإعادة إظهار الحدث بما يحفظ 

 .فزائ س يسيااستمرارّية نظام األسد، في اختراٍق فكرّيٍ لجزٍء من املجتمعات العربّية، وإعادة صياغة وتشكيل وعٍي 

 أما 
ً
تدفع إيران نظام األسد إلى إحداث تغّيراٍت ديمغرافّيٍة في سورّية، من خالل تجنيس عشرات اآلالف )وربما  مجتمعّيا

أكثر( من الشيعة العراقّيين واإليرانّيين واللبنانّيين من جهة، وسحب الجنسّية السورّية من املواطنين السورّيين من جهٍة 

ّيات املجتمعّية عبر برنامج التشييع، والذي وإن تالش ى في املناطق املحّررة، كما تجهد إيران في  (4)أخرى  إعادة صناعة الُهوِّ

                                                        
      politics/5346-spring.org/fa/iran/politics/9-http://iran للمزيد حول التعداد والتوزع راجع الرابط التالي: (2)
املادة  ،18/9/2014"، مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، حزب هللا اللبناني ذراع إيران في سورية: دوافع الحضور ودواعي االنسحابعبد الكريم عنكير،" ( 3)

   www.falsharq.com منشورة على املوقع االلكتروني التالي:
  http://www.majalla.com: 18/8/2013"، املجلة، "كيف يتالعب األسد باملعطيات الديموغرافية في سورية؟ تجنيس الشيعةللمزيد انظر: علي حسين باكير،  (4)

http://iran-spring.org/fa/iran/politics/9-politics/5346
http://www.falsharq.com/
http://www.majalla.com/
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ً
ل حاضنا ِّ

ّ
شك

ُ
( بصيغٍة شيعيٍة ت

ً
وّية )العلوّية تحديدا

ّ
ّيات األقل ه استعاض عن ذلك بمحاولة إعادة تعريف الُهوِّ

ّ
 أن

ّ
إال

 للمشروع اإليرانّي، يسمح
ً
يات. ٍة لها بأدواٍر تدخليٍة مستقبلي مجتمعّيا  باسم تلك الُهوِّ

 إلحكام السيطرة على  ومن الناحية االقتصادية
ً
 مواتية

ً
ة املستويات، بيئة

ّ
ل االختراق اإليرانّي لسورّية على كاف

ّ
شك

 عربيّ 
ً
 للسلاالقتصاد السورّي، وتوظيفه كأداٍة لكسر العقوبات الدولّية املفروضة على إيران من جهة، وبوابة

ً
ع اإليرانّية، ة

 في ظّل عجٍز كبيٍر في امليزان التجارّي ما بين الدولتين
ً
 للموارد االقتصادّية السورّية، خاّصة

ً
 كامال

ً
 .واستنزافا

ت  ومع
ّ
ها في مناٍح وعّززت تحتفظ بهيمنتها االقتصادّية على العالقات التجارّية مع سورّية،إيران اندالع الثورة السورّية ظل

 ا، كممن اإلفالس في مراٍت عّدة، وضّخ مزيٍد من األموال في املوازنة العسكرّية السورّية األسد غت درجة إنقاذعّدة، بل

 من  األسد عقد
ً
 مع إيران 17اتفاقّية

ً
رِّضت على سورّية تسّببت في تعليق كّل االتفاقيات  مادة

ُ
 أّن العقوبات الدولّية التي ف

ّ
إال

تأمينها في املنطقة، بعد أن تسّببت في ضغوٍط هائلٍة على إيران. وكان التحالف االقتصادّي السابقة التي كانت إيران تحاول 

السورّي يتراوح في تعامله بين العقود الحكومّية والشركات الخاّصة باعتماد الدوالر للتحويالت. غير أّن األنظمة -اإليرانّي 

لخليج العربّية األخرى بعد بدء الثورة جعلت من الصعب االستفادة التي فرضتها الواليات املّتحدة واالتحاد االوروبّي ودول ا

 . (5) ليها عبر املصرف املركزّي السوريمن العمالت األجنبّية والحصول ع

، 2013االنهيارات االقتصادّية الكبرى التي طالت االقتصاد اإليرانّي، وخاّصة في عام وتجدر املالحظة في هذا السياق أن 

ي العالم ف إيران إلى إعادة النظر في حجم الدعم الذي يناله أتباعدفعت إيران يران، اإل داخل الوانعكاساتها السلبّية على 

 .(6) العربي

 ة سورييف  لحل السياسيل الرؤية االيرانيةاثنياً: 
ورة عن حرف الثعبر الدفع باتجاه ، لنظام الحاكميسعى النظام اإليرانّي ومنذ اندالع الثورة السورّية إلى إيجاد مخارج ل

مساراتها املفترضة، وتسمح لنظام األسد باالستمرار في حكم سورّية، مع مناوراٍت ال تتعّدى في جوهرها محاولة إعادة تأهيل 

 :متمثلة بنقاط ست وهي 2012عام ان للحل السياس ي في سورية لوتعود أولى أطروحات إير النظام. 

 حدة.منظمة األمم املت اشرافكافة مظاهر العنف في سورية السيما في املناطق السكنية واملأهولة تحت وقف  .1

 مع إلغاء كا .2
ً
ة فتوزيع املساعدات اإلنسانية بين أبناء الشعب السوري في املناطق املتضررة دون أي تمييز، متزامنا

 العقوبات االقتصادية ضد سورية وتوفير األرضية لعودة الالجئين السوريين.

نتخابات اتجري  تشكيل حكومة االنتقاليةو إنشاء لجنة الوفاق الوطني و بدء الحوار الوطني الشامل في سورية  .3

 ي موعدها.فحرة لتشكيل البرملان الجديد واملجلس التأسيس ي لكتابة الدستور وإجراء االنتخابات الرئاسية 

                                                        
  http://www.alquds.com 6/1/2013العالقات اإليرانية السورية من خالل منظور الدور اإليراني املعقد في سوريا"، صحيفة القدس،  للمزيد: "تحليل( 5)
     http://www.sedayeeghtesad.ir/News/4147.html ":میلیون دالر به بانک مرکزی سوریه تزریق کرد 750راجع: "ایران  (6)

 ":وانظر كذلك:" تشدید بحران در سوریه همزمان با افشای پرداخت ده میلیارد دالر به بشار اسد توسط ایران در روزنامه تایمز    

https://www.balatarin.com/topic/2012/10/1/1011892 

http://www.alquds.com/
http://www.sedayeeghtesad.ir/News/4147.html
https://www.balatarin.com/topic/2012/10/1/1011892
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كما  ،اإلفراج الفوري عن الذين تم اعتقالهم بسبب نشاطاتهم السلمية سواء من قبل الحكومة أو املعارضة .4

 يتعين أن يحاكم املتهمون الذين قد ارتكبوا الجرائم في املحاكم العادلة.

املعارك  صحفيين فيوتوفير الظروف األمنية الالزمة لحضور املراسلين وال ،وقف الحمالت اإلعالمية ضد سورية .5

 .الدائرة في سورية لنشر وجهات نظر السوريين دون أي تمييز

فالخسائر  يرإنشاء لجنة تقد .6
َ
ل  .اإلعمارإعادة  وكِّ

 املبعوث الدولي دياستند عليها ، والتي (7) 2014كانون األول/ديسمبر  كانت فياملطروحة  ات االيرانيةولعّل أحدث املبادر 

 لتوطيد التعاون مع إيران في الشرق األوسط.، فيما ترى فيها توراسم
ً
دها األربعة وأبرز ما رشح عن بنو  الواليات املّتحدة آلية

 :(8) وفق تصريحات املسؤولين اإليرانّيين

 .وقف إطالق النار في حلب وبعض املناطق األخرى 

 .إجراء انتخاباٍت )برملانّيٍة في املرحلة األولى( بمشاركة إيران بصفة مراقب 

 .ق عليها من قبل النظام(، وفي ظّل رئاسة األسد
َ
واف

ُ
 تشكيل حكومٍة بين النظام واملعارضة )امل

 ."فاق الجانبين على التحّول إلى محاربة "اإلرهاب
ّ
 ات

 تفتقر 
ً
ات السياسية اإليرانية، إلى روح املبادرة الحقيقّية الساعية إلى إيجاد نمٍط سلمّيٍ يمكن التأصيل عليه، كالتحر عموما

 في  كونها طرح املبادرة من قبل إيرانومصداقية أي شرعّية لعدم وذلك  
ً
 ومباشرا

ً
 رئيسا

ً
أحد أطراف الصراع، ومشاركا

قة
ّ
-مريكّيةأ مؤامرة تعتبر الحراك الثوري السوري منذ بدايته بادرات اإليرانّيةباإلضافة إلى أن امل، (9) الجرائم الدولّية املوث

ست مفهومها الذي رّوجته في األوساط تإسرائيلّية و  عّية اإليرانّية في املشرق العربّي وعليه أسَّ ستهدف في املحّصلة للتوسُّ

 
ٌ
ها ضمن الحرب الدولّية عبتمويل خليجي، الدولّية املتحالفة معها، بأّن ما يجري في سورّية عملياٌت إرهابية لى يمكن َصفُّ

 النخراط فيها، وتوسيع املكاسب.اإلرهاب، حتى يتسّنى لها ولنظام األسد ا

املقترحات اإليرانّية فكرة صناعة معارضٍة متوافقٍة مع التوجهات العاّمة لنظام األسد، تتحاور وإّياه في طهران أو  ال تتجاوز 

ّل ظال أكثر، وتعديٍل دستورّيٍ وقانونّيٍ في  خدمية موسكو )طرفان غير حيادّيين(، لتستحصل منه على بضعة مقاعد وزرايٍة 

ل عن دستور  2012ذات السلطة، ما يعني إعادة إنتاج دستور  عدَّ
ُ
، ووفق ذات اآلليات. وفي حال اإلقرار الدولّي 1973امل

 من 
ً
 كما يطمح قادة النظاَمْين. في حين ُيسَمح لشخصّياٍت محّددٍة مسبقا

ً
بتلك املقترحات فإّن الخروج عليها يصبح إرهابا

د في املشاركة في ذلك، فإّنها تدفع نحو انشقاٍق سياس ٍي أوسع في الجسم املعارض العسكرّي املعارضة املوجودة خارج البال 

 والسياس ّي.

                                                        
  17/12/2014عبد اللهيان: إيران تدعم مبادرة روسيا حول إجراء حوار سوري سوري"، وكالة سانا،  (7)
"، وكالة إسنا اإليرانية،  لالطالع على تفاصيل أكثر انظر: "بنود مبادرة إيران الجديدة لحل األزمة السورية( 8)

ً
 17/12/2012سلميا

 :”يكاد يراها أحد ال “سوريا أبرز املجازر التي ارتكبتها امليليشيات الشيعية في راجع دراسة الشبكة السورية لحقوق االنسان بعنوان ( 9)

 content/pdf/arabic/the_most_massacres_committed_Shiite_militias.pdf-http://sn4hr.org/public_html/wp  

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/the_most_massacres_committed_Shiite_militias.pdf
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مية السياسية في امللفات السياسية اإلقلي اتهاتتمتع السياسات اإليرانية بمجموعة نقاط قوة تزيد من هوامش مناور 

  وهي:

مها بالعمليات  .1
ّ
 وحتى التنفيذية. العسكرّيةوجودها الفعلّي في سورّية وتحك

 تبعية دمشق الكلية لها وقدرتها على التحكم بمساراتها السياسية. .2

 انسجام طيف من املعارضة مع رؤية طهران السياسية. .3

اعتبارها املرجع الديني األوحد للشيعة االثنا عشرية في العالم بعد انحسار دور النجف واملرجعيات الشيعية  .4

 العربية.

 اإلقليمية خارج حدودها واالتكاء على حرب عبر األذرع.تصدير صراعات  .5

هامش املناورة الواسع الذي خلقته سياسة أوباما تجاه إيران، والتي تعتبر تمكين إيران مقابل تحجيم قوتها  .6

 يسهم في االستقرار االقليمي، وهي نظرة سياسية ال يستثنيها املجتمع الدولي من خياراته السياسية 
ً
النووية عامال

 حيال املشرق العربي.

 القدرة على التغيير في املعطيات السياسية عبر أذرعها في العراق والبحرين واليمن ولبنان وسورية. .7

 انتفاء السياسات الصلبة مع األطراف اإلقليميين وحصر التصادم ضمن بيئات خارج مركزها. .8

 :أعباء وتكاليف السلوك اإليراني كما يعتري هذه السياسات اإليرانية مجموعة نقاط ضعف تجعلها تزيد من

، قيادتها جراء  .1
ً
 وسياسيا

ً
التمدد السياس ي والعسكري إليران في بيئات رافضة له مما يجعلها غير مستقرة اجتماعيا

 األزمات املستمرة التي تقع فيها أذرعتها.

السياس ي تضر عدم القدرة على ضبط وإدارة جبهات متعددة، واحتمالية دخول متغيرات جديدة على املشهد  .2

 بمصالحها االستراتيجية. 

عدم انتفاء اإلشكاالت السياسية الداخلية وخاصة فيما يتعلق بسخط شريحة الطبقة الوسطى املدنية من  .3

السلطة الحاكمة واملرجعية الدينية، باإلضافة إلى فشل إيران في احتواء ومعالجة األزمة الهوياتية املتفجرة في 

 إيران.

م انتكاسات اقتصادية جراء العقوبات الدولية وانخفاض سعر النفط. حيث يعاني عدم القدرة على دع .4

، ناهيك عن اتساع الفجوة بين االتفاق %22االقتصاد اإليراني من انكماش وتضخم حاد وبطالة وصلت عتبة 

 دوالر.مليار  50الحكومي واملوازنة غير النفطية واحتمالية وصول عجز املوازنة غير النفطية إلى أكثر من 

 صراعات بينية عسكرية بين أذرعتها في الجغرافية السورية .5

 في خطابه األيديولوجي إلى مجابهة السياسات الطائفية اإليرانية الُعنفية  .6
ً
تمدد تنظيم الدولة املستند أساسا

 االقصائية.

عزلة طهران حدتها، و  إشكاليات امللف النووي سواء باحتمالية فشلها وبالتالي استمرار العقوبات الدولية وتزايد .7

، أو باحتمالية عقد صفقة مما يدفع حلفاء أمريكا التقليدين في املشرق العربي للتصعيد السياس ي 
ً
 ودوليا

ً
اقليميا

 واالقتصادي والعسكري وبأدوات مباشرة.
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  مستقبل السياسة اإليرانية يف سوريةاثلثاً: 
إن كانت ما و – والتأسيس لنظام ديمقراطي في سورية عبر اإلطاحة الكلّية بنظام األسد انتصار قوى الثورة والتغييرإّن 

وتقويض  ورّيةس النفوذ والهيمنة اإليرانية فيالكفيل بالقضاء الفعلّي على  هو-وخارجّيةتزال بعيدة املنال ألسباٍب ذاتّية 

 على ، يرتاملحيط العربيمستقبل املشروع اإليرانّي في  كما أن، أدواتها
ً
 معالجة امللف السوري. كز أساسا

 : وفيما يلي السيناريوهات املتوقعة وآليات التعامل مع كل منها 

 
ً
 ملا يشكله من تناغم وانسجام  تشكل: السياس ي الحّل -أوال

ً
األهداف أدناه اإلطار السياس ي املقبول من قبل إيران نظرا

 مع الرؤية اإليرانية ومصالحها في سورية:

 األسد ونظامه، وسحب الشرعية السياسية من االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية  إعادة تأهيل

 واضعاف املوقف السياس ي للصف املعارض.

  اشتراط أولوية مكافحة اإلرهاب بما فيها الطيف اإلسالمي الوطني للمعارضة املسلحة قبل الشروع بأي عملية

 انتقالية.

  في سورية ولبنان والعراق. مع ضمان عدم جنوح املسار السياس ي العام لصالح املحافظة على مصالح إيران

 املنافسين االقليمين كدول الخليج وتركيا

 .املحافظة على البنية التنظيمية والعقائدية ملؤسستي الجيش واالمن في سورية 

 .ربط الحل السياس ي في سورية بانفراج امللف النووي اإليراني 

 ضمن جملة األهداف ال
ً
فاق جنيف اتتتمثل في سابقة فإن الحراكات واملبادرات السياسية املطروحة املقبولة إيرانيا

 مبادرات التجميد القائمة على وقف القتال وتشجيع ديناميات الهدن كمدخل لحل سياس ي أوسع.، و وفق الرؤية الروسية

ات الحوار منتديت السيادية، باإلضافة إلى ها النظام على الوزارايحتفظ بوحدة وطنية ذات صالحيات تنفيذية حكومة و 

 "الوطني" غير املشروطة، ضمن إطار حوار الدولة )النظام( مع أطراف معارضة.

تتضمن هذه األهداف مجتمعة ستعمل إيران على عرقلتها بحكم ما تمتلكه من  ويبقى الجدير بالذكر أن كل مبادرة ال

ال تعكس هذه األهداف هو رهينة االنحسار العسكري والسياس ي للنظام بهدف أدوات التأثير السلبي، وأي قبول ألي مبادرة 

 كسب الوقت لتحسين التموضع العسكري.
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ن هذا السيناريو يوجب على االئتالف والقوى الثورية امتالك آليات صد ومنع تضمن عدم تحقيق الغاية اإليرانية إ

 :التغيير وبناء الدولة الديمقراطية، وفق اآلتيعلى حساب قضية املجتمع السوري األساسية القائمة على 

  االستئثار بالتمثيل السياس ي للقوى املعارضة والثورة السورية، والحذر من الشروع بأي عملية سياسية يمكن

 <لها أن تضع هذه الشرعية موضع الشراكة

 عاله.اإلصرار على رفض أي مبادرة سياسية تحقق بعض أو كل األهداف اإليرانية املذكورة أ 

  االستمرار بسياسة احتواء الطيف األوسع من قوى املعارضة السورية وتهميش تحركات األحزاب والشخصيات

 املتصالحة مع الدور اإليراني في اإلقليم.

 تعريف إطار العالقة املستقبلية بين سورية الجديدة وإيران ضمن املحددات الوطنية وثوابت املعارضة السورية 

 ثم فتح قنوا
ً
 ت تواصل مع الفاعلين اإليرانيين كسلطة ومعارضة.أوال

  
ً
تعزيز العالقة العضوية بين املكاتب السياسية للفصائل العسكرية واالئتالف الوطني، كونها ستشكل حافزا

 لتقويض النفوذ اإليراني ضمن الجغرافية السورية.

  ة لتمتين العالقات مع دول اإلقليميانتهاز التردد األمريكي والتأزم الروس ي وعدم تصدير حل نهائي في سورية

 األخرى كتركيا ودول الخليج.

: عدم الحسم العسكري واالستمرار بإدارة الصراع
ً
 ثانيا

وهو السيناريو األكثر واقعية في ظل عدم قدرة أحد طرفي الصراع على الحسم العسكري ودخول عنصر اإلرهاب على 

روسيا  –إيران  –امللف، باإلضافة إلى استمرار تحقق املصالح األمريكية في استنزاف املستهدفين اإلقليمين والدوليين )تركيا 

ج املشهد العسكري والسياس ي في سورية لقبول الحلول التفاوضية قوى التطرف، ناهيك عن عدم نضو -دول الخليج–

 والسياسية.

 وفق معطيات ومحددات 
ً
إن استمرار تأزم املشهد في سورية ال يضر باملصالح اإليرانية في سورية بشكل تلقائي خصوصا

 لحها وفق اآلتي:الصراع بصيغها الحالية، ويمكن إليران العمل على عدة مسارات لتخفيف أثر الصراع على مصا

 على الصعيد العسكري:

 .العمل على تمكين وجود أذرعها اإلقليمية على حدود إسرائيل 

 .تمكين حزب هللا في جبهة القلمون 

 الحفاظ على املوقف الدولي املتهاون مع ظروف استمرار الهيمنة الجوية للنظام 

 .تسهيل عمليات التحالف العسكري الجوية 

  والسياسية في طوق دول الخليج على االستمرار في أجندتها العسكرية والسياسية، تحفيز أذرعتها العسكرية

 كالحوثيون في اليمن وحزب هللا في جنوب لبنان وجرود عرسال.

  تجزير قوى املعارضة املسلحة في الشمال مما يمنعها من التوحد والتنظيم وتهيئتها ملحاربة النظام وتنظيم الدولة

 اإلسالمية.
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 عسكرية نوعية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية عبر خواصرها الرخوة في سبيل توظيف فكرة فاعلية  توجيه ضربات

 التوظيف العسكري للنظام في محاربة اإلرهاب.

 .عدم اعتراض غايات تنظيم الدولة فيما يتعلق باستهداف دول الخليج 

 

 على الصعيد السياس ي:

 وية، مما من شانه الشرعية السياسية لالئتالف الوطني توطيد العالقة في فرقاء املعارضة السياسية األقل

 السوري.

 .استمرار الضغط الدبلوماس ي وتصدير األزمات املتكررة لدول الجوار خاصة تركيا ولبنان ودول الخليج 

 .االستمرار في عرقلة املسار السياس ي في لبنان عبر تأجيل استحقاقاته السياسية 

 من أي مشاركة سياسية في العراق واعتبارها ر وى السنية االستمرار في اقصاء الق 
ً
وافد لتنظيم الدولة تهربا

 حقيقة معها.

 االستمرار في التفاوض مع املجتمع الدولي فيما يخص امللف النووي بسياسة السلة الواحدة 

  فق و االستمرار في تصدير النظام السوري كسلطة تعبر عن الدولة واملجتمع السوري، وتأطير أي عملية سياسية

 الشروط اإليرانية لقبول أي حل او مبادرة سياسية.

 .تطويع امللفات اإلنسانية في الديناميات الداخلية في سورية 

 

 بناء على ما تقدم ينبغي على قوى املعارضة السورية تبني حزمة اإلجراءات العسكرية التالية:

  إسرائيل من يد حزب هللا وإيران من دحر القوات الشيعية من الجنوب السوري وسحب ورقة الضغط على

 داخل الجغرافية السورية.

 .انشاء جبهة موحدة في ريف دمشق الشمالي وتحجيم نفوذ حزب هللا في القلمون 

 .صد املحاوالت العسكرية لقوى النظام في فصل جبهة حلب الشمالية عن الغربية والجبهة الداخلية عنهما 

 ل النظام وتنظيم الدولة اإلسالمية.تأجيل الصراعات البينية والتفرغ لقتا 

  الحفاظ على اضطرارية املجتمع الدولي للرجوع في محاربة تنظيم الدولة مقابل شمل عمليات التحالف الدولي

 تحييد القوة الجوية للنظام على األقل.

د على ع ضرورة التأكيأما على املستوى السياس ي فهي تتقاطع مع حزمة اإلجراءات الواجب اتباعها في السيناريو األول م

 دول األطراف و 
ً
ستمرار في تشجيع خلق متغير أال وهو املنطقة اال تمتين التحالف مع أصدقاء الشعب السوري وخاصة

  العازلة في الشمال.

 
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن الخيار األفضل للمعارضة يتمثل في التقارب التركي السعودي بعد التالقي القطري السعودي نظاما

 سيحسن من التموضع السياس ي والعسكري للمعارضة السورية، وبالتالي انحسار الدور اإليراني في الجهة اقلي
ً
 جديدا

ً
ميا

 .الشامية وبداية تراجعها في اإلقليم مع مالحظة احتمالية تزايد فرص تحجيم تنظيم الدولة اإلسالمية



 الحل السياس ي في وأثرها سورّية في اإليرانّية السياسات حدود

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 10الصفحة: 

 

 

 خامتة
 في مشروع إيران التوسعي في امل

ً
 مهمة

ً
شكل سورية عقدة

ُ
شرق العربي، وحلقة ربط أساسية بين أذرعها السياسية ت

والعسكرية في العراق ولبنان، مما دفعها إلى تبني سياسة شرسة في الدفاع عن مصالحها االستراتيجية التي هددتها الثورة 

كن التعويل ال يم السورية، لم تكن حزمة اإلجراءات السياسية والعسكرية التي اتخذتها طهران في سورية بدون ثمن. إال إنه

 على حجم خسارتها االقتصادية جراء استثمارها الضخم في النظام السوري، وباإلضافة لخسارتها االجتماعية بعد 
ً
منفردا

 في ضوء 
ً
تدهور صورتها لدى شعوب املنطقة بعد سقوط قناع املقاومة، في فشل سياستها في املشرق العربي، خصوصا

 اعي إلشراك إيران بشكل فّعال في بنية التنظيم اإلقليمي الجديد.الحراك الدبلوماس ي األمريكي الس

يتجلى إصرار أوباما على ترك ارث سياس ي له من خالل الوصول إلى صفقة حول امللف النووي اإليراني في تردده بالحسم 

بيعة اإلدارة األمريكية بطالعسكري في سورية، وساهم ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية في نماء هذا التردد وتعزيز قناعة 

الدور التي يمكن إليران لعبه في املنطقة كعامل استقرار يمكن التفاهم معه، مما أتاح الفرصة لطهران الستثمار التموضع 

 األميركي ملمارسة املزيد من الضغط على منافسيها اإلقليميين.

إال أن زيادة وتيرة العنف السياس ي املمارس من طهران عبر أذرعها في طوق دول الخليج دفعها بدوره إلى تبني حزمة إجراءات 

ت بشكل واضح في سياسة خفض سعر النفط كوسيلة ضغط مباشر على إيران. إن التخوف 
ً
أكثر صالبة وعدوانية تجل

وما قد ينتج عنه من خلق نظام إقليمي مضاد مع كل من تركيا ومصر، الخليجي من التقارب املحتمل بين واشنطن وطهران، 

 
ً
ييهئ لظهور فرص كامنة للمعارضة السورية يمكنها استثمارها في تحسين تموضعها العسكري والسياس ي، وهنا يكمن أيضا

  التحدي الحقيقي الذي تقف أمامه قوى الثورة السورية. 
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