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مقدمة

قيام  منذ  واألكادميية  البحثية  الدوائر  اهتامم  من  حيزًا  اإليرانية  العسكرية  العقيدة  موضوع  يشغل 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؛ وذلك لسببني أساسيني: أّولهام طموح إيران العسكري يف منطقة الرشق 
تحديد  من  ميّكن  العقيدة  لهذه  مكتوب  رسمي  نص  غياب  وثانيهام  اإلقليمي.  األمن  يف  وتأثريها  األوسط 
معاملها الرئيسة. وقد شهدت هذه العقيدة منذ مطلع مثانينيات القرن العرشين تطوًرا ملحوظًا يف ظل 
حكم قيادتها اإلسالمية، ومثّل ذلك التطّور استجابة اسرتاتيجية للبيئة اإلقليمية املعادية والتنافسية التي 
الثورية. تشّكلت تلك االستجابة االسرتاتيجية بأحداث إقليمية ودولية عّدة،  حرضتها أيديولوجيتها اإلسالمية 
أبرزها حرب الخليج األوىل وحرب الخليج الثانية، ثّم الغزو األمرييك ألفغانستان والعراق، وصواًل إىل االنخراط 
املبارش يف النزاع السوري بدًءا من عام 2011، وما نجم عنه من تغرّيات يف عقيدتها العسكرية. تحاول هذه 
سورية،  يف  النزاع  مجريات  خالل  اإليرانية  العسكرية  العقيدة  عىل  طرأت  التي  التطورات  استقصاء  الورقة 

فاحصة العنارص الثابتة واملتغرية فيها، خالل سنوات الحرب السورية العرش.

الورقة  الدراسات العسكرية. نستخدم يف هذه  العقيدة العسكرية هو مفهوم متنازع عليه يف  مفهوم 
تعريًفا بسيطًا للعقيدة العسكرية استقيناه من »مرسد الناتو للمصطلحات«، والتي يعرّفها بأنّها »املبادئ 
األساسية التي توجِّه عمل القوات املسلحة لتحقيق أهدافها. وهي مبادئ ُملزِمة تُقرُّها سلطة البالد العليا 
بالرغم من أنّها تحتاج إىل قدٍر من املرونة عند تطبيقها«))). ينسجم هذا التعريف مع ما أشار إليه بريت تشامبان 
ولجامعاتهم  العسكريني،  والقادة  للمقاتلني  الفكرية  البنية  »تقدم  بأنّها  العسكرية  العقيدة  كتابه  يف 
ومرؤوسيهم، عىل جميع املستويات ليك يفكروا بتعّقل يف استخدام القوة العسكرية مسرتشدين بحسن 
للجيوش،  التخطيطي  الفكري  الجانب  عىل  العسكرية  العقيدة  تعاريف  من  العديد  تركز  باختصار،  التفكري«))). 

وهي تهتّم أساًسا باإلجابة عن األسئلة: ملاذا نقاتل؟ وكيف؟ ومن نقاتل؟

أوًل: مرتكزات العقيدة العسكرية اإليرانية

إيران  وعمق  التقليدية،  غري  والحرب  الباليستية،  بالصواريخ  الردع  عىل  اإليرانية  العسكرية  العقيدة  ترتكز 
متت  والتي  اإليرانية،  املسلحة  للقوات  التنظيمية  اللوائح  جاءت  الشعبية. وقد  والتعبئة  االسرتاتيجي، 
صياغتها يف عام 1992، معرّبًة عن الخطوط العريضة لالسرتاتيجية والعقيدة اإليرانيتني، وتتمثل يف الرتكيز 
اإلمكانات  ضعف  تاليف  أجل  من  الوطنية؛  الثورية  والحامسة  البرشية  والعّدة  العسكرية  الجغرافية  عىل 
الجمهورية  مؤسيس  أيديولوجيا  اللوائح  هذه  وتعكس  اإليرانية.  العسكرية  للمؤسسة  واملادية  التقنية 
اإلسالمية، وهي عبارة عن مزيج من املبادئ الواقعية الدفاعية والثيوقراطية الثورية، حيث تتلّخص األوىل 
يف حامية استقالل إيران الوطني ووحدتها الرتابية ومصالحها اإلقليمية، وتُعنى الثانية بالدفاع عن اإلسالم 
الفقيه، مبعنى تركيز معظم  أيًضا علويَّة مبدأ والية  اللوائح  وباقي الشعوب املسلمة املضطََهدة. وتؤكد 
يكون  وهكذا،  للجمهورية.  األعىل  املرشد  هي  دينية  شخصية  يَدي  يف  اإليرانية  الدولة  يف  السلطات 
االنضباط العسكري امتداًدا لاللتزام الروحي تجاه تعاليم اإلسالم وشخصية املرشد األعىل، وهذا ما يفسح 

املجال لهيمنة العنارص األكرث تشدًدا ضمن القيادات العسكرية))).

( ”NATO Glossary of Terms and Definitions AAP-06,“ The Official NATO Terminology Database, accessed on 9/4/2021, at: https://bit.ly/3s1leP1

) بريت تشامبان، العقيدة العسكرية: دليل مرجعي، ترجمة طلعت الشايب )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2015(، ص 12.

( Steven R. Ward, ”The Continuing Evolution of Iran's Military Doctrine,“ Middle East Journal, vol. 59, no. 4 )2005(, pp. 559 - 576.

https://bit.ly/3s1leP1
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الدولة  مؤسسات  إنقاذ  محاولة  هو  أولهام  لسببني:  جًدا  مبكرًا  السورية  األزمة  يف  اإليراين  االنخراط  أىت 
السورية من االنهيار واإلبقاء عليها يف يد حليفها املوثوق بشار األسد، وثانيهام هو الحؤول دون صعود 
بالدرجة األساسية  أيديولوجية معادية للشيعية السياسية )واملقصود هنا  جامعات سّنية متطرفة بحمولة 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام »داعش«، وتنظيم جبهة النرصة(، والتي من شأنها أن تشّكل خطرًا 
عىل أمن حلفاء إيران يف لبنان والعراق. زيادة عىل ذلك، ميكن تحديد دوافع التدّخل اإليراين يف سورية يف 
هدف اسرتاتيجي أعىل، وهو ضامن بقاء األرايض السورية جرًسا آمًنا إلمداد حليف إيران يف لبنان، حزب الله، 
يف مواجهته مع إرسائيل))). جرى تشكيل هذا الهدف االسرتاتيجي بالعقيدة العسكرية اإليرانية وأسلوبها 
يف تحديد أعداء إيران، حيث تأيت إرسائيل والواليات املتحدة األمريكية باعتبارهام أخطر عدّوين لها، مبا يتناغم 

مع أحد املبادئ األيديولوجية للثورة اإلسالمية اإليرانية، وهو معاداة الصهيونية))).

ثانيًا: ظهور “الدفاع املتقدم”

عىل  الكربى)6)،  الرسدية  مستوى  عىل  الردعي  الدفاعي  النهج  عىل  اإليرانية  العسكرية  العقيدة  حافظت 
الرغم من االنخراط العسكري اإليراين املبارش وغري املبارش خارج الحدود اإليرانية يف سورية؛ فكان تفعيل 
الذي  باملهّددات«  للمهّددات  »االستجابة  مبدأ  عىل  قامئًا   2011 عام  منذ  سورية  يف  العسكرية  الخيارات 
أطلقه املرشد األعىل للثورة اإليرانية عيل خامنئي، والذي يقيض مبعالجة املهّددات عند أبعد نقطة ممكنة 
عن الحدود اإليرانية وعدم انتظارها لتتحّول إىل أخطار محققة داخل إيران، وهو األمر الذي فتح الباب أمام 
تزايد التورط العسكري يف سورية فيام اصطُلِح عليه الحًقا باسرتاتيجية »الدفاع املتقّدم«))). جاء هذا الخيار 
املامنعة«  »حلف  لتفكيك  محاولة  أنّها  عىل  ومآالتها  السورية  للثورة  إيراين  تفسريٍ  ظل  يف  االسرتاتيجي 
الذي تقوده إيران، وهو ما سيؤّدي إىل تعزيز نفوذ إرسائيل يف املنطقة والواليات املتحدة وحلفائها يف 

الخليج العريب، ويخفض أمن إيران ويقّوض مصالحها الحيوية))).

واملشاركة   2003 عام  يف  األمرييك  الغزو  بعد  العراق  داخل  اإليرانية  التحركات  بني  املقارنة  تساعدنا 
كانت  تطّورها.  ومسار  اإليرانية  العقيدة  يف  الحرب  هذه  تأثري  توضيح  يف  السورية  الحرب  يف  اإليرانية 
وتدريبها  األمريكية  العسكرية  للقوات  مقاومة  ميليشيات  دعم  إىل  مستندة  العراق  يف  إيران  مساهمة 
رفع  هي  ذلك  من  الغاية  وكانت  العراقي،  امليدان  يف  إيرانيًا  رسميًا  عسكريًا  حضوًرا  تسجل  أن  دون  من 
التكلفة عىل الواليات املتحدة وجعل مهمتها يف العراق أشد صعوبة؛ حتّى ال تستخدم الخيار العسكري 
ضد إيران، وهو األمر الذي كان مطروًحا عىل طاولة صانع القرار األمرييك بعد إطاحة عدوَّي إيران، طالبان 
))). بناء عليه، ميكن اعتبار النشاط  يف رشقها يف عام 2001، ونظام صدام حسني يف غربها يف عام 2003 
هناك  يكن  ومل  لطهران،  الردعية  الدفاعية  العسكرية  العقيدة  مع  منسجاًم  حينها  العراق  يف  اإليراين 
العسكري  الوجود  ألن  ليس  وذلك   ،2011 عام  بعد  سورية  يف  حدث  كام  هجومية  أبعاد  ذات  مشاريع  أي 
الرسمي اإليراين يف العراق غري متوافر فحسب، بل العتبار التامّس الجغرايف بني البلدين أيًضا، فضاًل عن 

الوجود العسكري األمرييك، عدّو إيران األول، عىل الحدود اإليرانية.

( Ali Ansari et al., Understanding Iran’s Role in the Syrian Conflict )London: Royal United Services Institute, 2016(, pp. 6 - 8.

( Ward, p. 566.

http://fna.ir/brcpce :6 "الجيش اإليراين: عقيدتنا العسكرية دفاعية وردعية"، وكالة أنباء فارس، 2018/1/27، شوهد يف 2021/4/10، يف

( Hamidreza Azizi, ”The Concept of ‘Forward Defence’: How Has the Syrian Crisis Shaped the Evolution of Iran’s Military Strategy?,“ The Geneva Centre for 
Security Policy )2021(, p. 22.

( Ibid., pp. 20 - 24.

( Kimberly Kagan, ”Iran’s Proxy War against the United States and the Iraqi Government,“ Institute for the Study of War, 20/8/2007, accessed on 10/4/2021, 
at: https://bit.ly/3201KQp

http://fna.ir/brcpce
https://bit.ly/3201KQp
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ثالثًا: بناء شبكة ميليشيات محلية وأجنبية

استهداف  عىل  إيران  “قدرة  مبعنى  االسرتاتيجي”،  “العمق  مبدأ  عىل  العسكرية  عقيدتها  يف  إيران  ترتكز 
وهي  مصالحها”،  استهداف  من  اآلخر  الطرف  مينع  نحو  عىل  حدودها  عن  بعيدة  مناطق  يف  العدو  مصالح 
يف سبيل ذلك توظف العنارص الدينية والطائفية والثقافية لتفعيل هذا املبدأ)1)). وتعترب إيران سوريَة عمًقا 
واستخدمت  األسد)))).  بشار  مع  لقاءاته  خالل  عّدة،  مرّات  خامنئي  الله  آية  بذلك  رّصح  كام   ، مهامًّ اسرتاتيجيًا 
إيران هذا املبدأ بوضوح يف أثناء الحرب السورية، من خالل ما ميكن وصفه بأنّه أبرز عنرص من عنارص تدّخلها 
العسكري يف سورية، وهو شبكة التنظيامت املسلّحة غري الحكومية التي أنشأتها عىل األرض السورية من 

العنارص املحلية واألجنبية، إضافة إىل الرشكات األمنية التي أنشأتها وتديرها)))).

امليدانية،  األحداث  تطور  مع  تطورت  بل  مكتملًة،  سورية  يف  اإليرانية  العسكرية  االسرتاتيجية  تولد  مل 
بداية  يف  األسد  نظام  إيران  دعم  اقترص  الالحقة.  وتداعياتها  املسلّحة  والثورة  الشعبية  كاالحتجاجات 
االحتجاجات عىل التوجيه األمني والدعم اللوجستي، وتطّور الحًقا إىل إرسال عدد من عنارص الحرس الثوري 
إىل سورية)))). واضطرّت إيران، بسبب ضعف الجيش السوري الناجم عن حركة االنشقاقات واملواجهات مع 
والعسكرية  األمنية  األطر  خارج  العمل  اسرتاتيجية  تتبّنى  أن  إىل  املسلحة،  العسكرية  املعارضة  مجموعات 
الرسمية، حيث استقدمت ميليشيات شيعية من خارج سورية، وشّكلت شبكات أمنية وعسكرية رديفة، أبرزها: 
قوات الدفاع املحيل تحت قيادة الحرس الثوري اإليراين، وقوات الدفاع الذايت تحت قيادة حزب الله، وقوات 

الدفاع الوطني تحت القيادة املشرتكة للطرفني )الحرس الثوري اإليراين وحزب الله()))).

رابًعا: العامل الطائفي

دأبت القيادة اإليرانية منذ قيام الثورة اإلسالمية عىل استخدام العقيدة اإلسالمية وفق التفسريات الشيعية 
تاريخية،  ورمزيات  َعَقدية  مفاهيم  الغرضني  لهذين  وظّفت  وقد  الشعبية.  والتعبئة  العسكري  التجنيد  يف 
الشيعية،  املصادر  ترويها  كام  الرشيف  النبوي  البيت  آل  وتضحيات  الله،  سبيل  يف  الشهادة  معنى  مثل 
- اإليرانية، وما صاحبها  العراقية  الحرب  الذاكرة الشيعية)))). وقّدمت  الفاصلة يف  وخصوًصا واقعة “كربالء” 
أسس  عىل  وصياغتها  الرسدية  هذه  لتطوير  العمليايت  املخترب  البرشي،  العنرص  يف  كبرية  خسائر  من 
أيديولوجيا الثورة اإليرانية، ومنحت القيادة اإليرانية فرصة تطبيقها عىل الشعب اإليراين)6)). وهكذا، شكَّل 
العامل الديني محور عملية الحشد والتجنيد العسكري والقتايل يف العقيدة العسكرية اإليرانية، وهو ما 
برهنت عليه تجربة إيران يف الحرب السورية، مع إضافة عامل أسايس يف النهج اإليراين وهو وضوح العامل 

(1 Hamidreza, pp. 8 - 9.

يف  شوهد   ،2007/2/18 الخامنئي،  العظمى  الله  آية  القائد  سامحة  مکتب  موقع  البعض"،  لبعضهام  االسرتاتيجي  العمق  تشكالن  وسوريا  إيران  )) "القائد: 

https://bit.ly/3wUqoAf :2021/4/11، يف

)) لالطالع عىل املزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة، ينظر:

Navvar Saban, ”Factbox: Iranian Influence and Presence in Syria,“ Atlantic Council, 5/11/2020, accessed on 10/4/2021, at: https://bit.ly/3dOvG7C

)]د. م[: مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية،  ))1): طائفية وميليشاوية واستثامرات أجنبية  املؤسسة العسكرية السورية عام  )) أمين الدسوقي ]وآخرون[، 

https://bit.ly/2Q88HMt :2019(، ص 36 - 38، شوهد يف 2021/11/29، يف

)) جرى تكليف ضابط من الحرس الجمهوري برفقة مسؤول إيراين يُلقَّب بالحاج مبهمة اإلرشاف عىل هذه القوات، ويف جميع الحاالت كان يتم تعيني ضابط ارتباط 

عسكري وآخر أمني بني هذه التشكيالت وبني املؤسستني األمنية والعسكرية للنظام. املرجع نفسه، ص 38 - 39.

(( Ardalan Rezamand, ”Use of Religious Doctrine and Symbolism in the Iran-Iraq War,“ Journal of the Centre for Studies in Religion and Society Graduate 
Students Association, vol. 9, no. 1 )2010(, pp. 83 - 107.

(6 Ibid.

https://bit.ly/3wUqoAf
https://bit.ly/3dOvG7C
https://bit.ly/2Q88HMt
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الطائفي يف استهداف العنارص الشيعية، خصوًصا األجنبية منها، وذلك لتسهيل تجنيدهم وإرسالهم إىل 
سورية، وتصوير مهمتهم عىل أنها جهاد يف سبيل حامية املقامات الشيعية يف سورية)))). وتجد هذه 
الرسدية مسّوغها بني املجتمعات الشيعية التي استهدفت إيران تجنيدها يف فكرة أّن الفصائل السورية 
السّنة  تاريخية معيّنة كان طرفاها  السني، حيث تم استدعاء مشاهد  املسلّحة املعارضة هي من املكّون 
والشيعة وجرى إسقاطها عىل الحرب السورية، وهو ما ظهر يف استعامل امليليشيات اإليرانية املقاتلة 
يف سورية الشعارات الطائفية، عىل نحو مكثّف، من قبيل “يا لثارات الحسني”، “ولن تُسبى زينب مرتني”)))). 
قّدمت عمليات إيران يف سورية أوضح األمثلة عىل سلوكها الطائفي؛ حيث سّهلت انخراط آالف املتشّددين 
الشيعة من غري السوريني يف الدفاع عن نظام بشار األسد. ونسجت القوات اإليرانية وأتباعها دورها عىل 
منوال مندرجات طائفية فاقعة الوضوح))))، بالرغم من أن القادة اإليرانيني بّرروا رشعية تدّخلهم يف سورية 

عىل أسس براغامتية واسرتاتيجية، ونَفوا وجود أّي أجندة طائفية.

خامًسا: األداء امليداين

تلك  بدأت  حيث  ومتدّرج،  تصاعدي  نحو  عىل  السورية  الحرب  يف  املسلحة  إيران  ميليشيات  إقحام  جاء 
فيلق  من  ضباط  تعيني  جرى  ثّم  املعارك،  وساحات  الجبهات  من  بالقرب  امليليشيات  هذه  بنرش  العملية 
من  عنارص  نرش  يف  التالية  الخطوة  ومتثّلت  املعارك.  يف  والتكتيكية  العملياتية  القيادة  لتوفري  القدس 
املتخّصص  الدعم  لتقدم  »أرتش«(  والجيش  اإليراين،  الثوري  )الحرس  اإليرانية  النظامية  املسلحة  القوات 
يف مهامت محّددة يف مناطق معينة. وبلغ االنخراط العسكري اإليراين أوجه حني استخدم فيلق القدس 
النارية يف املعارك، لتنتهي العملية مبشاركة امليليشيات اإليرانية امليدانية عىل نحو كامل يف  قّوته 
تكن  مل  العسكرية  عقيدتها  أّن  سورية  يف  اإليرانية  العسكرية  املامرسة  خالل  من  ونالحظ  املعارك)1)). 
نرش  عىل  أيًضا  ارتكزت  بل  السورية،  الحرب  قبل  حالها  كانت  كام  فحسب،  التقليدية  غري  الحرب  عىل  مرتكزة 
وهو  التموضع،  وإعادة  القوات  نرش  يف  املرونة  واستغالل  القتال،  ميدان  يف  بها  والزجِّ  نظامية  وحدات 

ما يجعل هذه العقيدة تتجه نحو منط الحرب الهجينة)))).

تبّنت إيران اسرتاتيجيًة قامئة عىل الردع من خالل االعتامد عىل مبدأ رفع املخاطر والتكاليف عىل الخصم أكرث من 
تخطيطها لخفضها. لذلك، عملت دوًما عىل تجّنب الصدام العسكري املبارش مع قوٍة متفوقة عليها عسكريًا 
الدمار  بأسلحة  املبطن  والتهديد  النظامية  غري  الحرب  عىل  تعتمد  جعلها  ما  وهو  تقليدية،  حرب  شكل  يف 
اسرتاتيجيته  غرّي  عندما  العقيدة  هذه  عن  يخرج  بدأ  القدس  فيلق  أن  غري  الخصوم)))).  لكبح  واإلرهاب  الشامل 
السورية،  األرض  بدأ يقيم قواعد دامئة عىل  إذ  انترص عىل قوات املعارضة املسلحة،  أن  يف سورية، بعد 
وهو األمر الذي جعل مقاتيل الفيلق، مبن فيهم رجال امليليشيات، أهدافًا سهلة للطريان اإلرسائييل. لكن 

(( Ansari et al., p. 14.

)) حاتم الفالحي، "امليليشيات العراقية يف سوريا: الدور واملستقبل"، ورقات تحليلية، مركز الجزيرة للدراسات، 2019/4/1، شوهد يف 2021/4/12، يف:

https://bit.ly/2PVxmEg

للرشق  كري-كارنيغي  مالكوم  مركز  االسرتاتيجية"،  مع  الهوية  سياسات  تتصادم  حني  اإليرانية:  الخارجية  السياسة  يف  الطائفية  "املعضالت  استوار،  )) افشان 

https://bit.ly/3g8MZmr :األوسط، 2016/11/30، شوهد يف 2021/4/12، يف

(1 Nader Uskowi, ”The Evolving Iranian Strategy in Syria: A Looming Conflict with Israel,“ Atlantic Council )September 2018(, p. 3, accessed on 11/4/2021, at:
https://bit.ly/3t8zXJf

)) ينظر:

Amr Yossef, ”Upgrading Iran’s Military Doctrine: An Offensive ‘Forward Defense’,“ Middle East Institute, 10/12/2019, accessed on 11/4/2021, at:
https://bit.ly/3d7Wdxg

(( Ward, p. 567.

https://bit.ly/2PVxmEg
https://bit.ly/3g8MZmr
https://bit.ly/3t8zXJf
https://bit.ly/3d7Wdxg
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رسعان ما تخىّل فيلق القدس عن هذه العقيدة، عندما أطلقت وحدات مدفعية الحرس الثوري اإليراين، التي 
تعمل تحت قيادته املبارشة، صواريخ عىل مواقع إرسائيلية أمامية يف الجوالن)))). تدّل هذه الحوادث عىل 
أّن تغرّيًا طرأ عىل العقيدة العسكرية اإليرانية، لكنها، يف املقابل تُعّد استجابة منسجمة مع سيولة املشهد 
العسكري يف سورية وما فرضه من رضورات تبّني مقاربات عسكرية غري تقليدية أو اختبارها من طرف جميع 

الفاعلني املنخرطني يف الرصاع عىل سورية.

سادًسا: رشعنة امليليشيات وإدخال الجيش السوري يف شبكتها

التي  املسلحة  التنظيامت  رشعنة  إىل  اتجاهها  اإليرانية  العسكرية  العقيدة  يف  املطَّردة  املعطيات  من 
فيه،  تنشط  الذي  البلد  يف  واألمنية  العسكرية  املؤسسة  يف  دمجها  ومحاولة  حدودها  خارج  تُنشئها 
الدمج  كان  فقد  سورية؛  يف  مختلًفا  األمر  كان  العراق)))).  يف  الشعبي  الحشد  مع  فعلت  ما  غرار  عىل 
إيجاد حلول  الحالة السورية  العراقيني، يف حني حاولت يف  العراقية مقترًصا عىل املواطنني  الحالة  يف 
قانونية للعنرص األجنبي بشتّى الطرق، مبا فيها منحه الجنسية السورية وتوطينه)))). وللقيام بذلك، دعت 
أّن  غري  الوطني،  الدفاع  قوات  برشعية  يعرتف  قانون  استصدار  إىل   2017 عام  يف  السوري  النظام  إيران 
النظام رفض هذا الطلب وأقرَّ بداًل منه قراًرا عسكريًا لتنظيم ملف القوات الرديفة اإليرانية، وتسوية أوضاع 

عنارصها)6)).

الجيش  يف  اإليراين  االستثامر  هو  السورية  الحرب  خالل  اإليرانية  العسكرية  املامرسة  أيًضا،  مييز،  ما 
التنظيامت املسلحة التي  بالنفوذ اإليراين، ثّم تشبيكها مع بقية  النظامي وإلحاق قطاعات منه  السوري 
تديرها. وقد عملت إيران عىل تعزيز عالقتها بالقوات النوعية يف الجيش السوري، وخصوًصا الفرقة الرابعة 
والحرس الجمهوري، وذلك، عرب منح مكافأة مالية بقيمة 10 آالف لرية سورية للمقاتلني يف صفوف الجيش 
املوجودين عىل جبهات القتال، إضافة إىل أنّها قّدمت بعض األموال )منحة مالية يتم رصفها كل شهرين أو 
ثالثة أشهر وتُعرف باملنحة اإليرانية( للحرس الجمهوري دون سواه، وكانت املنحة اإليرانية تختلف باختالف 
الرتبة العسكرية، حيث كان املجند يتقاىض مبلغ 23 ألف لرية كل 3 أشهر، بينام كان العقيد ينال 50 ألف لرية 
سورية، وقد توقفت هذه املنحة املالية عقب انتهاء معارك الغوطة الرشقية. ولتضمن إيران نفوذها داخل 
الجيش، تولّت تنظيم وضع املقاتلني من قوات الدفاع املحيل )العساكر النظاميون من الشيعة السوريني( 
ضمن الجيش السوري، حيث منحوا بطاقات عسكرية نظامية صادرة عن الجيش يك يكونوا تابعني له عملياتيًا، 
وال يزالون يعملون تحت والية حزب الله ويتلقون رواتبهم من إيران إضافة إىل راتبهم من الجيش السوري، 
أما العساكر الشيعة االحتياط فتم تسوية وضعهم بوساطة من حزب الله وجرى منحهم بطاقات عسكرية 
نظامية، ويعملون وفق نظام املياومة؛ إذ يحسب راتبهم من الجيش السوري بعدد أيام الخدمة الفعلية، 

إضافة إىل راتب آخر يتلّقونه من إيران)))).

(( Uskowi, p. 3.

)) الدسوقي ]وآخرون[، ص 39.

https://bit.ly/2QaZdjA :عربية، 2018/4/3، شوهد يف 2021/4/11، يف DW ،"خبري: لهذه األسباب إيران ستبقي عىل ميليشياتها طوياًل يف سوريا" ((

6) الدسوقي ]وآخرون[، ص 39.

)) املرجع نفسه، ص 39 - 40.

https://bit.ly/2QaZdjA
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خامتة

أثّرت الحرب السورية، شأنها شأن جميع األحداث الكربى التي شهدها اإلقليم منذ الثورة اإلسالمية اإليرانية، 
يف العقيدة العسكرية اإليرانية تأثريًا كبريًا؛ بسبب االنخراط اإليراين املبارش فيها. وتتمثّل أبرز مالمح التغري 
متضمنًة  عسكريًة  اسرتاتيجيًة  الهجينة  الحرب  اعتامد  إىل  إضافة  هجومية،  اسرتاتيجية  أبعاد  ظهور  يف 
بناء شبكة ميليشيات من مقاتلني محليني واستقدام ميليشيات أخرى أجنبية، األمر الذي اختربته إيران أول 
مرة يف الحرب السورية، مع محاوالتها إلحاق قطاعات من جيش النظام السوري بشبكتها املعقدة. وقد 
تطلّب خيار تجنيد امليليشيات أن تبني إيران رسدية طائفية لتسهيل عملية الحشد القتايل، خصوًصا للعنرص 

األجنبي؛ ما أضاف العنرص الطائفي بوضوح إىل املكّون اإلسالمي للعقيدة العسكرية اإليرانية.
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