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*إلى أمي مف عممتني الصمكد ميما تبدلت الظركؼ كىبتني زىرة
حياتيا ...كمنيا تعممت أف أىب زىرة حياتي ليحيكا ...إلى مف كاف
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معبرة عف مكنكف ذاتيا ...فبيف ذاتي كذاتيا ركح كاحدة...
*إلى ركح زكجي الطاىرة قاؿ لي ستككنيف يكماً ما نريد ابتسمت
لكممة ما نريد كنت أظف أنيا خطأ لفظي ...لكف بعد قراءة
كصيتو تأكدت أنيا حقيقة كبكصمة حياة ال بد لي أف أسمكو...
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بغد مشرؽ كمشرؼ.
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ممخص الدراسة
ناقشت الدراسة التدخل اريراني في الصراع الداخمي الدائر في سكريا خالؿ الفترة الممتدة
مف  ,2014 -2011كركزت الدراسة في بدايتيا عمى العالقات التاريخية بيف البمديف ,ككضحت
مراحل تطكرىا كفترات المد كالجذر التي مرت بيا ,كبينت كيف تجاكزت ىذه العالقة شكل
العالقة الثنائية التقميدية ,خالؿ األزمة السكرية الجارية ,حتى أصبحت العالقة عالقة عضكية
كاستراتيجية قائمة عمى األىداؼ كالمصير المشترؾ .ككضحت الدراسة محددات السياسة اريرانية
كاألىداؼ كالدكاف

الكامنة خمف التدخل اريراني في األزمة ,كما تناكلت الدراسة المكاقف

ارقميمية كالدكلية حكؿ التدخل اريراني في األزمة السكرية.
كتكتسب الدراسة أىميتيا العممية كاألكاديمية بحيث يتـ االستفادة منيا ,خاصة كأف
مكضكع الدراسة حيكي كديناميكي ,كيحدد مصير كمستقبل المنطقة العربية .كتقدـ الدراسة لصان
القرار السياسي العربي ,رؤية سياسية متكاممة تتعاطى م الكاق العربي كمخرجاتو .كما كتكمف
أىمية ىذه الدراسة في استخداـ المنيج التاريخي ,كالمنيج الكصفي التحميمي كمنيج الصراع بيدؼ
تحميل كتفسير ديناميكيات الصراع .ككذلؾ المنيج االستشرافي حيث تقدـ الدراسة مف خاللو رؤية
مستقبمية لمصراع الدائر في سكرية.
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا :أف السياسة اريرانية تجاه
المنطقة العربية بشكل عاـ كسكريا بشكل خاص تقكـ عمى مبدأ التدخل في شؤكف ىذه الدكؿ كفي
الصراعات الداخمية الدائرة فييا ,كتمعب دك اًر مركزياً كمؤث اًر في الصراع الدائر في سكرية ,كأف
إيراف تكظف كل إمكانياتيا السياسية كالمكجستية لدعـ النظاـ السكري ضد المعارضة السكرية,
كذلؾ بيدؼ الييمنة عمى المنطقة كتحقيق مصالحيا القكمية كارستراتيجية.
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Abstract
The study discussed the Iranian interference in the internal conflict
in Syria during the period from 2011- 2014, and it focused at the
beginning of the historical relations between the two countries, and
clarified the stages of development and periods of Tide root that passed
by, and showed how this relationship beyond the form of the traditional
bilateral relationship, during the crisis Syrian ongoing, until it became an
organic relationship and the relationship strategy based on goals and
common destiny. it clarified the determinants of the Iranian policy and
objectives underlying motives behind Iran's intervention in the crisis, as
the study of regional and international attitudes of Iranian interference in
the Syrian crisis is dealt with.
The study gained scientific and academic importance, especially
since the subject of the study is vital and dynamic, and determines the
fate and the future of the Arab region. The study provides the political
decision-maker Arab, integrated political vision dealing with the Arab
reality and outputs. The importance of this study lies in the use of the
historical method, descriptive and analytical approach in order to analyze
and interpret the dynamics of the conflict. As well as forward-looking
approach, offering a future vision of the conflict in Syria.
The study concluded with a set of results the most important: that
the Iranian policy towards the Arab region in general and Syria in
particular, based on the principle of intervention in the affairs of these
countries and in the internal conflicts circle where, and play a central and
effective role in the conflict in Syria, and that Iran employs all its
possibilities political and logistical support to the Syrian regime against
the Syrian opposition, in order to dominate the region and achieve
national and strategic interests.

ذ

الفصل األول /اإلطبر الىظزي للدراست
(خطت الدراست)
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 1.1مقدمة الدراسة:
تعد إيراف مف أكثر الدكؿ إثارة لمجدؿ في منطقة الشرؽ األكس  ,نظ اًر لمتصكر المكجكد
حكؿ تأثيرىا ,كالتطكرات السياسية التي شيدتيا خالؿ العقكد الماضية ,كظيكر ىكية دينية
مذىبية ليا متمايزة عف بقية العالـ ارسالمي .رغـ أف ظيكر ىكية مذىبية ريراف لـ يكف كليد
التطكرات الحديثة كالمعاصرة لمنطقة الشرؽ األكس  ,كانما تضرب أطنابيا إلى القرف الخامس
عشر كالسادس عشر ,بظيكر الدكلة الصفكية.
يرتب

ىذا التأثير بعامميف أساسيف ,أال كىما الجغرافيا السياسية ,كالديف؛ فقرب إيراف

الجغرافي لممنطقة العربية ,كمشاركة حدكدىا م دكؿ ذات تأثير كنفكذ في المنطقة ,كالعراؽ
كدكؿ الخميج العربي ,أسيما في تشكيل كعي كل طرؼ باآلخر ,كادراؾ مدي تأثيره .كلكف عمي
الرغـ مف أىمية عامل الجغرافيا السياسية ,فإف المذىب ربما يعد المؤطر الحقيقي لتشكيل العالقة
بيف إيراف كالعرب.
دخمت العالقات العربية -اريرانية منذ بداية القرف العشريف دائرة مف األزمات ,كم
انتياء الحرب العالمية الثانية ,كاختيار إيراف لمطرؼ األمريكي ,تحكلت إيراف إلي شرطي
المنطقة ,كأصبحت بعد قياـ الثكرة كتأسيس الدكلة ارسالمية اريرانية تمتمؾ نفكذاً أكبر مف ذي
قبل ,كيعتبر التحالف اريراني السكري ,أبرز الحمفاء الجدد ريراف ما بعد الثكرة ,كما أنو يعد
مثاالً فريداً عمى التحالفات ارقميمية الجديدة في منطقة الشرؽ األكس  ,كم اندالع الثكرات
العربية عاـ  ,2011زادت كتيرة التدخل اريراني في الشؤكف العربية الداخمية(المطيري.)6 :2014 ,

كاف المكقف اريراني في سكريا مغاي اًر تماماً لمكاقفيا في بمداف الثكرات العربية األخرى,
تمثل في دعـ نظاـ بشار األسد ,كاالدعاء بأف ىناؾ مف يحاكؿ استغالؿ األحداث في المنطقة
مف أجل زعزعة األمف في سكريا ,كاالنتقاـ مف النظاـ السكري ألسباب ال تتعمق بما يحدث في
بمداف الثكرات األخرى .في ذلؾ السياؽ ,كانت إيراف تحاكؿ أف تتبني كجية نظر النظاـ السكري,
مف خالؿ خطابيا ارعالمي .مما بيف أف إيراف غير ثابتة عمي مكقف كاحد ككاضح تجاه الثكرات
في المنطقة ,كأف األمر ال يتعدي أف تجد إيراف مصالحيا القكمية .كعميو ,يمكف القكؿ إف الثكرة
السكرية كانت كرقة االختبار األصعب بالنسبة ريراف .كعمي الرغـ مف أف إيراف كانت تحاكؿ أف
2

تكسب الرأي العاـ العربي ,كأف تحافظ عمي االتساؽ في سياستيا الخارجية ,فإف مكقفيا مف
سكريا عزز مف استخداـ إيراف لمخطاب الديني في نشر مفيكـ الثكرة حسب الدستكر اريراني
لتحقيق أىداؼ كمصالح سياسية .كدائماً ما كانت إيراف تحاكؿ االبتعاد عف كصفيا بالدكلة
المذىبية ,كلكف سياستيا تجاه سكريا كالبحريف كاليمف لـ تكف تحتمل سكي ىذا الكصف؛ ففي
الكقت الذي كانت تدعـ فيو إيراف النظاـ السكري ,كانت تؤيد االحتجاجات الشعبية في البحريف
كاليمف ,كتدعـ مشركعيتيا(الزكيري.)2013 ,

انطالقاً مف ذلؾ تناكلت ىذه الدراسة السياسة اريرانية المتبعة تجاه سكريا ,لمعرفة حقيقة
التدخل اريراني في الصراع الداخمي في سكرية ,كخمفيات كدكاعي ىذا التدخل كالمصالح التي
تحققيا إيراف جراء ذلؾ ,كالتحديات كالمخاطر التي تكاجييا ,كالمكاقف ارقميمية كالدكلية حياؿ ىذا
التدخل خالؿ الفترة الممتدة مف (.)2015 -2011
 2.1مشكمة الدراسة:
تكمػػف مشػػكمة الد ارسػػة فػػي تضػػارب العالقػػات اريرانيػػة العربيػػة ,حيػػث تشػػكل إي ػراف تحػػدي
لمنظاـ العربي الرسمي مف خالؿ االمتداد المذىبي ليا في بعض الدكؿ العربية ,ممػا ميػد لتػدخميا
الصػػارخ ,بعػػد قيػػاـ االحتجاجػػات الشػػعبية فييػػا بدايػػة عػػاـ  ,2011مسػػتغمة حالػػة الف ػراغ السياسػػي,
ككقكفيا إلى جانب النظاـ السكري ضد المعارضة ,األمر الذي اعتبػر تػدخالً فػي الشػؤكف الداخميػة
لدكؿ المنطقة.
وتكمن المشكمة األساسية في التساؤل الرئيس:
إلى أي مدى ساىم التدخل اإليراني في الصراع الداخمي في سوريا بالتأثير عمى األحداث؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما ىي الجذكر التاريخية لمعالقات اريرانية السكرية؟
 .2مما يتككف المشيد السياسي كالعسكري كالطائفي كالمذىبي في سكريا؟
 .3ما ىي دكاف كتحديات كأدكات التدخل اريراني في األزمة السكرية؟
 .4ما ىي محددات العالقات اريرانية السكرية؟
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 .5ما مكقف الدكؿ ارقميمية كالدكلية مف التدخل اريراني في األزمة السكرية؟
 3.1فرضيات الدراسة:
تقوم ىذه الدراسة عمى الفرضيات التالية:
 .1تفترض الدراسة أف السياسة اريرانية تجاه المنطقة العربية بشكل عاـ كسكريا بشكل خاص,
تقكـ عمى مبدأ التدخل في شؤكف ىذه الدكؿ ,كفي الصراعات الداخمية الدائرة فييا ,كتمعب
دك اًر مركزياً كمؤث اًر في الصراع الدائر في سكريا ,كأف إيراف تكظف كل إمكانياتيا السياسية
كالمكجستية لدعـ النظاـ السكري ,كذلؾ بيدؼ الييمنة عمى المنطقة ,كتحقيق مصالحيا
القكمية كارستراتيجية.
 .2تفترض الدراسة أف إيراف استغمت الخالفات العربية العربية ,كالفراغ السياسي في المنطقة
العربية ,كغياب المنظكمة العربية ,كتكغمت في نشر ثقافتيا كقيميا ,كعممت عمى تكسي
امتدادىا المذىبي في بعض األقطار العربية.
 4.1أىمية الدراسة:
 .1ليػذه الد ارسػػة أىميػة عمميػػة كأكاديميػة بحيػػث يػتـ االسػػتفادة منيػا ,خاصػػة كأف مكضػكع الد ارسػػة
حيكي كديناميكي ,كيحدد مصير كمستقبل المنطقة العربية.
 .2تناقش الدراسة حدثاً تاريخياً قد يؤثر عمى االستقرار ارقميمي كالدكلي ,كقد ينتج عف األحػداث
الجارة حرباً دكلياً ,أك تغيرات في العالقات كالتكازنات الدكلية.
.3

تقػدـ لصػان

القػرار السياسػي العربػي ,رؤيػة سياسػية متكاممػة تتعػاطى مػ الكاقػ العربػي

كمخرجاتو.
 .4إثراء طالب الماجستير بقسـ العمكـ السياسية بمعمكمات حديثة يمكنيـ االستفادة منيا .
 5.1أىداف الدراسة:
 .1تيػ ػػدؼ الد ارسػ ػػة لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى الجػ ػػذكر التاريخيػ ػػة لمتػ ػػدخل اري ارنػ ػػي فػ ػػي الص ػ ػراعات العربيػ ػػة
الداخمية ,كمعرفة أىدافيا كمصالحيا في المنطقة.
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 .2التعػػرؼ عمػػى السياسػػة اريرانيػػة المتبعػػة تج ػاه العػػالـ العربػػي ,كمعرفػػة مػػدى تحقيػػق المصػػالح
القكمية اريرانية في المنطقة عمى حساب خيرات العالـ العربي.
 .3إلقػػاء الضػػكء عمػػى التركيبػػة السياسػػية كالطائفيػػة فػػي سػػكريا ,كمعرفػػة أط ػراؼ الص ػراع كمػػا ىػػي
أيديكلكجياتيـ كتكجياتيـ كأىدافيـ السياسية.
 .4الكصػػكؿ لمعرفػػة األىػػداؼ كالػػدكاف الحقيقيػػة التػػي تريػػد إيػراف تحقيقيػػا مػػف التػػدخل فػػي سػػكريا,
ككذلؾ األدكات التي تستخدميا ,كالمخاطر كالتحديات التي تكاجييا جػراء التػدخل فػي الصػراع
السكري.
 .5فحص مكقف الدكؿ ارقميمية كالدكلية ذات العالقة مف التدخل اريراني في األزمة السكرية.
 6.1منيجية الدراسة:
المنيج التاريخي :لدراسة الجذكر التاريخية لمتدخل اريراني في الصراعات العربية الداخميػة بشػكل
عػػاـ ,كالصػراع السػػكري الػػداخمي بشػػكل خػػاص ,كذلػػؾ مػػف خػػالؿ المصػػادر التاريخيػػة التػػي تناكلػػت
المكض ػ ػػكع ,كقػ ػ ػ اررات السياس ػ ػػة اريراني ػ ػػة ,كالقػ ػ ػ اررات العربي ػ ػػة كالس ػ ػػكرية الص ػ ػػادرة ع ػ ػػف األنظم ػ ػػة
كالمؤسسات الرسمية.
المــنيج الوصــفي التحميمــي :اسػػتخدمت الباحث ػة ىػػذا المػػنيج لتكصػػيف كتحميػػل السياسػػة اريرانيػػة
تجاه المنطقة العربية كسكريا ,كالتدخل اريراني في الصراعات الدائرة ىناؾ.
منيج تحميل المضمون :كذلؾ لدراسة كتحميل الق اررات كالبيانات الصادرة عف الحككمة اريرانيػة,
تجاه الصراع الداخمي في سكريا .كالق اررات كالكثائق الدكلية بشأف األزمة.
منيج الصراع :بيدؼ تحميل كتفسير ديناميكيات الصػراع داخػل دكؿ المنطقػة العربيػة بشػكل عػاـ,
كداخل سكريا بشكل خاص ,مف حيث أسبابو كأشكالو ,كاألطراؼ المؤثرة فيو.
المـــنيج االستشـــرافي :بيػػدؼ استش ػراؼ سػػيناريكىات متكقعػػة النتيػػاء األزمػػة السػػكرية كتػػداعياتيا
المحتمم ػػة ,لممس ػػاىمة الض ػػركرية لمتخط ػػي المس ػػتقبمي ,كاقتػ ػراح الحم ػػكؿ العممي ػػة الكاقعي ػػة كالب ػػدائل
العقالنية.
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 7.1حدود الدراسة:
تمت الدراسة في سياق ثالثة حدود ىي:
الحد الزماني :دراسة الفترة الممتدة منذ اندالع األزمة السكرية (.)2014 -2011
الحد المكاني :إيراف كالعالـ العربي كخاصة الجميكرية العربية السكرية بحدكدىا المعركفة.
الحــد الموضــوعي :د ارسػػة التػػدخل اري ارنػػي فػػي الص ػراعات العربيػػة بشػػكل عػػاـ ,كالص ػراع السػػكري
بشكل خاص.
 8.1مصطمحات الدراسة:
الصــراع" :كفػػاح حػػكؿ قػػيـ ,كالسػػعي مػػف أجػػل المكانػػة كالقػػكة ,أك حػػكؿ م ػكارد محػػدكدة أك نػػادرة",
كيكػػكف اليػػدؼ ىنػػا متمػػثالً "لػػيس فق ػ فػػي كسػػب القػػيـ المرغكبػػة ,بػػل أيضػاً فػػي تحييػػد ,أك إلحػػاؽ
الضرر ,أك إزالة المنافسيف أك التخمص منيـ"(قامكس عمـ االجتماع.)82 :1997 ,
الصراع السياسي" :صراع عمى السمطة بيف األحزاب المختمفة كالطكائف المغبكنة ,أك بيف الحاكـ
كالمحككميف ,عندما تعجز آليات تسكية الصراعات االجتماعية عف تحقيق التكازف االجتماعي,
مما يصيب النظاـ كقياداتو كأيديكلكجيتو بأزمة شرعية حادة ,كما يصيب المجتم ككل :الشعكر
باالغتراب ,كالتمزؽ ,كفقداف اليكية ,مما يثير الجماىير نفسياً"(العماري ,ب .ف.)16-15 :

مفيــوم التــدخل" :أشػكاالً عديػػدة يمكػػف أف تبػػدأ مػػف مجػػرد تكجيػػو خطػػاب مػػف قبػػل رئػػيس دكلػػة إلػػي
شعب دكلة أخري لمتأثير في سياسػاتيا الداخميػة ,مػرك اًر بتقػديـ الػدعـ المػادي كالسياسػي كالعسػكري
لحككمة دكلة ما ,أك لفصائل المعارضة ليا ,كانتياء بالعمل العسكري المحدكد أك الغزك العسكري
الشامل لدكلة معينة"(أحمد.)10 :1978 ,

الثورة :ىي "التغيرات الجذرية في البني المؤسسية لممجتم  ,تمؾ التغيرات التي تعمل عمى تبديل
المجتمػ ظاىريػاً كجكىريػاً مػػف نمػ سػائد يتكافػػق مػ مبػادد كقػيـ كايديكلكجيػػة كأىػداؼ الثػكرة ,كقػػد
تككف الثػكرة عنيفػة دمكيػة ,كمػا قػد تكػكف سػممية ,كتكػكف فجائيػة سػريعة أك بطيئػة تدريجيػة ,كلػيس
بالضركرة أف تنجز جمي أىدافيا(األسكد.)47 :2003 ,
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 9.1الدراسات السابقة:
 .1دراسة :نواف المطيري ،الموسومة بـ "الموقف اإليراني من األزمة السورية -األىداف
والتحديات" ،النيضة ،المجمد الخامس عشر ،العدد الرابع ،تشرين أول /أكتوبر 2014م.
يرى الباحث أف منطقة الشرؽ األكس تشيد تجربة جديدة مف خالؿ التغيرات الجذرية
في الخرائ

كاألنظمة ,كىي قد تفرض معطيات جديدة لممرحمة القادمة ,بما في ذلؾ انتياء

لتحالفات قائمة كبركز تحالفات جديدة .تحتل األزمة السكرية أىمية خاصة ,حيث تجمت خالليا
بكضكح مصالح القكى ارقميمية (إيراف _ تركيا _ إسرائيل) ,بجانب الدكؿ العربية ذات االىتماـ.
كما أنيا شيدت انقساماً كاضحاً بيف القكى الكبرى إلى الحد الذي رأي فيو البعض أنيا قد تككف
بداية لنظاـ دكلي جديد ,يرتكز عمى مفيكـ التعددية القطبية ,فالمكقفيف الركسي كالصيني عمى
المستكى الدكلي بجانب المكقف اريراني عمى المستكى ارقميمي ىك الذي اكسب تمؾ األزمة ىذه
األىمية ,كما أف مخرجاتيا قد تسيـ إلى حد بعيد في إعادة تشكيل النظاميف الدكلي كارقميمي.
وخمصت الدراسة إلى :تمقي إيراف بكل ثقميا خمف النظاـ السكري ,كأنيا لف تتكانى في استخداـ
كافة التدابير رلحاؽ األذى بالقكى المتدخمة في سكريا ,كما أف إذكاء الصراع في سكريا سيؤدي
إلى زعزعة االستقرار في كل دكؿ الجكار ,كسيؤدي لتأسيس نظاـ يصعب التنبؤ بو.
 .2دراسة :ماثيو ليفيت ،الموسومة بـ "اتساع دائرة الصراع في سوريا :التيديد المتزايد
لإلرىاب والطائفية في الشرق األوسط" ،مترجم ،شيادة الدكتور ماثيو ليفيت 1التي قدمت
إلى "لجنة العالقات الخارجية في مجمس الشيوخ األمريكي" ،منشور عمى موقع :معيد
واشنطن -تحميل السياسات 6 ،آذار /مارس .2014
أضحت الحرب في سكريا كارثة إنسانية؛ فيي تيدد بتقسيـ المنطقة عمى أُسس طائفية,
كما أنيا ضخت دماء جديدة في عركؽ جماعات كحركات تستمد أفكارىا كزخميا مف
األيديكلكجيات ارسالمية التي تتخذ العنف منيجاً ليا ,كفي الكاق  ,نحف نكاجو مداً حاداً مف
التطرؼ العنيف مف المعسكريف السني كالشيعي .كىناؾ العديد مف الدالالت عمى ىذه
 1ماثيك ليفيت ىك زميل أقدـ كمدير برنامج ستايف لمكافحة اررىاب كاالستخبارات في معيد كاشنطف.
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االحتماالت ,كلكف ال ترتب كميا بالحرب في سكريا بشكل مباشر .كتناكؿ الباحث ثالثة أنكاع مف
تداعيات الحرب في سكريا :أكالً ,تدفق المقاتميف األجانب إلى سكريا مف كافة أنحاء الشرؽ
األكس

كتأثيره األكيد عمى االستقرار ارقميمي؛ ثانياً ,الطبيعة الطائفية المميتة لمصراع الدائر

ٍ
بكجو خاص؛ ثالثاً ,الزيادة الحادة الخطيرة -نتيج ًة لمحرب-
كتأثيرىا عمى مستقبل لبناف
لالتجاىات الكمية متمثمة في أعداد الالجئيف كالنزكح السكاني لمفقر كالجكع كنقص الرعاية
الصحية الكافية كالتي تخمق الظركؼ المؤدية إلى العنف كعدـ االستقرار.
توصمت الدراسة إلى :أف الحرب الطائفية بالككالة المستمرة كالمتعمقة في سكريا ستقكض
االستقرار ارقميمي بطر ٍؽ يمكف أك ال يمكف التنبؤ بيا عمى ٍ
حد سكاء .كسيككف التحدي صعباً
عمى كجو الخصكص في دكؿ مثل العراؽ كليبيا كاليمف كسكريا حيث تستعر التكترات الطائفية.
 .3دراسة سيام فتحي أبو مصطفى الموسومة بـ "األزمة السورية في ظل تحول التوازنات
اإلقميمية والدولية  ،"2013 -2011رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر -غزة،
2014م.
تناكلت الدراسة األزمة السكرية في ظل تكازنات القكى ارقميمية كالدكلية خالؿ الفترة -2011
 , 2013كركزت الدراسة عمى ماىية األزمة كأسبابيا كتداعياتيا عمى البيئة الداخمية ,كمدى تأثير
كتأثر البيئة الدكلية كارقميمية بيا .كانطمقت الدراسة مف فرضية أساسية كىي أف تعدد األطراؼ
ارقميمية كالدكلية قد يؤدي نحك مزيد مف التعقيد ,كما أف الخيارات المطركحة غير قادرة عمى
حسـ األزمة ,كعميو تـ التأكيد عمى أف األزمة السكرية لف يتـ حميا مف خالؿ الخيار العسكري.
كخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ محددات داخمية كخارجية لعبت دك اًر في تعقيد األزمة السكرية
كاطالة أمدىا ,كما كشفت األزمة عف كجكد حالة مف الترىل كالضعف في النظاـ العربي ارقميمي
بعد عجزه عف احتكاء األزمة كحميا األمر الذي أسيـ في تحكيميا إلى أزمة دكلية ,األمر الذي
أسيـ في حدكث تغير بأدكار الفاعميف عمى الساحة ارقميمية كالدكلية ,فمـ تعد الكاليات المتحدة
األمريكية القكة الكحيدة عمى الصعيد الدكلي ,كقد برزت قكى جديدة عمى الساحة الدكلية تحاكؿ
استعادة دكرىا.
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 .4دراسة رامي عبد هللا عبد القادر الموسومة بـ "توازن القوى الدولية وأثره في األزمة
السورية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا -غزة،
2014م.
بحثت ىذه الدراسة في تكازف القكى الدكلية ,كمدى انعكاسو كتأثيره عمى األزمة في سكرية,
في الفترة الممتدة مف  ,2014 -2011كحددت الدراسة مشكمتيا في التساؤؿ الرئيسي الذي
مفاده :ما ىي المتغيرات الداخمية كارقميمية كالدكلية كأثرىا عمى تكازف القكى ارقميمي كالدكلي,
كانعكاس ذلؾ عمى األزمة السكرية؟ .كىدفت الدراسة إلى تحديد مفيكد كأبعاد تكازف القكى الدكلية,
كالتعرؼ إلى خمفيات كأسباب اندالع األزمة السكرية ,كتحميل دكر القكى كاألطراؼ الفاعمة فييا,
كاستعراض أبعاد كتداعيات تكازف القكى الدكلية عمى األزمة السكرية ,كاستشراؼ مستقبل تكازف
القكى الدكلية في ضكء تطكرات األزمة السكرية .كتكصمت الدراسة إلى نتائج كاف أىميا :أف
لتكازنات القكى الدكلية انعكاساً كتأثي اًر كبي اًر تمثل في اطالة أمد األزمة ,كأف النظاـ الدكلي يشيد
اليكـ صراعاً بالككالة في سكريا ,كتحكالً في النظاـ الدكلي مف نظاـ القطب الكاحد إلى نظاـ تكازف
قكى متعدد األقطاب ,في حيف تحاكؿ الكاليات المتحدة األمريكية تكريس ىيمنتيا أحادية القطب
عمى العالـ ,كالحيمكلة دكف صعكد قكى أخرى تتقاسـ النفكذ معيا.
 .5دراسة سييل عبد الوىاب كالب الموسومة بـ "العالقات السورية -اإليرانية وأثرىا عمى حزب
هللا  ،"2012 -2000رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر -غزة2013 ،م.
تناكلت الدراسة العالقات السكرية -اريرانية كأثرىا عمى حزب هللا المبناني .كيرى الباحث أف
التحالف السكري -اريراني الكثيق ,كالمستقر كثي اًر ,كاف لو الدكر الفاعل في التكاصل كتأسيس
كاحتضاف حزب هللا المبناني صاحب التكجيات المذىبية كاأليديكلكجية كالسياسية م إيراف,
كالحميف كالصديق القكي لسكريا ,كخاصة في حقبة الرئيس بشار األسد ,حيث بات ىذا التحالف,
سبباً لممكاجيات العسكرية م إسرائيل.
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج كان أىميا :أف العالقات السكرية -اريرانية ,كفرت مظمة
سياسية كعسكرية كفكرية لنشكء حزب هللا ,الذي أصبح في العقد األخير أقكى منظمة عسكرية
في المنطقة العربية تكاجو إسرائيل ,كقد أثبتت نتائج الحركب التي خاضيا الحزب حدكث تحكؿ
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كبير في ىيبة الجيش ارسرائيمي ,كتآكل حاد في قدرة الردع التي امتمكيا لعقكد ,كأنو بات غير
قادر عمى تحقيق االنتصارات العسكرية ,كأف المنطقة العربية يكجد بيا أنداداً ييددكف العمق
االستراتيجي ارسرائيمي.
 .6دراسة :صداح الحباشنة ،الموسومة بـ "محددات السياسة الخارجية السورية تجاه إيران
لمحقبة  ،"2009 -1979بحث منشور ،المجمة األردنية القانون والعموم السياسية،
المجمد ( ،)4العدد ( ،)1كانون الثاني /يناير .2012
تناكلت ىذه الد ارسة محددات السياسة الخارجية السكرية تجاه إيراف خالؿ الثالثة عقكد
 ,2009 -1979كذلؾ بالتركيز عمى عكامل التقارب ,كبعض القضايا الخالفية في ىذه
العالقة الماضية كباستخداـ المنيجيف الكصفي التحميمي كالتاريخي.
فقد بينت وتوصمت الدارسة إلى ما يمي :أكالً :لقد شيدت العالقات السكرية اريرانية نمكاً
مطرداً منذ قياـ الثكرة ارسالمية في إيراف عاـ  ,٩١٩١كذلؾ نتيجة التغيرات التي حدثت في
المنطقة ,كتكتر العالقات السكرية العراقية .ثانياً :المالحظ أنو شكل ضرب النظاـ البعثي في
العراؽ مدخالً لمحاصرة ,كضرب الدكؿ المارقة في المنطقة -طبقاً لكجية النظر األمريكية-
كىما سكرية كايراف ,األمر الذي دف بالدكلتيف إلى خندؽ كاحد؛ بيدؼ إنقاذ نظامييـ .ثالثاً:
عمى الرغـ مف متانة العالقات السكرية اريرانية إال أف ذلؾ لـ يمن مف كجكد بعض
الخالفات السكرية اريرانية حكؿ عدة قضايا ,كالتي تتضمف المفاكضات السكرية-
ارسرائيمية ,كالخالؼ حكؿ العراؽ ,كاالحتالؿ اريراني لمجزر ارماراتية ,كاعالف دمشق لعاـ
 .1991رابعاً :المالحظ أف ىناؾ محاكالت مف قبل اردارة األمريكية لفؾ التحالف السكري
اريراني .خامساً :استمرار كزيادة التعاكف السكري ارستراتيجي م إيراف.
 .7دراسة :إيمي أسعد .الموسومة بـ "الطائفية والصراع من أجل سوريا" ،بحث منشور في:
مجمة (المجمة) مجمة العرب الدولية 25 ،أيمول /سبتمبر .2012
يرى الباحث إيمي أسعد أنو عمى الرغـ مف أف ثالثة أرباع السكاف في سكريا مف السنة,
لـ تبدأ االنتفاضة ضد األسد كصراع طائفي .كنظ اًر ألف نظاـ األسد تييمف عميو أقمية ,فإنو بذؿ
جيكداً حثيثة في حماية الجماعات الدينية كالعرقية .كبالفعل تعامل النظاـ م العنف الطائفي
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بقكة .ألنو إذا ما سق النظاـ ,سيككف العمكيكف ىـ أكثر الخاسريف .تاريخياً ,كاف الجيش كاحداً
مف أكثر القطاعات شمكالً لكافة طكائف السكاف السكرييف ,كلكف نظ اًر لعمميات التطيير الداخمية
كاالنشقاقات السنية الكاسعة ,تحكؿ الجيش إلى ميميشيا عمكية .كأحد المخاكؼ المتعمقة بذلؾ ىك
أنو إذا ما تـ خم النظاـ ,فإنيـ سكؼ يتراجعكف إلى منطقة الجبل بمحاذاة الساحل الغربي لسكريا
كيخكضكف حربا أىمية ممتدة كيؤسسكف في النياية دكلة مستقمة لمعمكييف.
توصمت الدراسة إلى :أف الطريق الكحيد لنماـ ,سكاء أماـ الحككمة أك المعارضة ,ىك
تقديـ ضمانات لتحقيق المساكاة بيف الجمي بما في ذلؾ ما نسبتو  30في المائة مف أفراد
األقميات السكرية .لذلؾ يجب أال تتمكف جماعة كاحدة في سكريا مف ممارسة قكى طغيانية عمى
األخرى .كىك ما يتطمب قياـ النظاـ العمماني في سكريا كليس الطائفي.
 .8كتاب :عبد الحميم خدام ،الموسومة بـ "التحالف اإليراني السوري والمنطقة" ،القاىرة :خاص
عبد الحميم خدام.2010 ،
يعرض الكاتب ,بعضاً مف أحداث شاىدىا أك شارؾ فييا أك عرفيا ,كيكشف كيف فتحت
دمشق أراضييا أماـ نشاط طيراف كساعدتيا عمى عقد تحالفاتيا ارقميمية في مناطق ممتيبة
مف باكستاف كأفغانستاف حتى العراؽ كلبناف كفمسطيف .ثـ يعرض كيف تستخدـ كاشنطف
الممف النككي اريراني غطاء لقضايا كبرى تثير قمق كخكؼ الغرب ,كأىميا طبيعة النظاـ
ارسالمي .كفي مرتكزات العالقات السكرية -اريرانية ,يتتب عبد الحميـ خداـ البدايات
األكلى لمعالقات بيف دمشق كقادة الثكرة اريرانية ,ككيف كاف لرئيس المجمس الشيعي األعمى
في لبناف السيد مكسى الصدر ,الدكر الرئيسي فييا ,ككشف أىداؼ سكرية مف التحالف م
إيراف ,التي كاف أبرزىا إسقاط النظاـ العراقي .كما يشير إلى قصة الدخكؿ اريراني األكس
كالفاعل إلى لبناف خالؿ االجتياح ارسرائيمي ألراضيو العاـ  ,1982كيركي كيف كاف
الرئيس حافظ األسد غير قمق مف النفكذ اريراني ,كلـ يكف في ذىنو طمكحات إيراف
التكسعية ,كفي فصل ميـ مف المذكرات ,يحكي خداـ عف محاكالت حافظ األسد كقف الحرب
اريرانية -العراقية في أياميا األكلى بسبب تعنت صداـ حسيف ,كتكق البعض في الخميج
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تحقيق العراؽ لنصر سري  ,كىك ما أدى إلى حدكث خمل في العالقات السكرية -الخميجية
كصل في بعض الفترات إلى مرحمة التكتر.
 .9دراسة :أميرة العبيدي ،الموسومة بـ "العالقات السورية -اإليرانية في عيد الرئيس السوري
بشار األسد" ،بحث منشور ،مجمة التربية والعمم ،المجمد ( ،)17العدد (.2010 ،)3
يجد المتتب

لمسيرة العالقات السكرية -اريرانية تحكالً كبي اًر في مسارىا في ضكء

المتغيرات السياسية التي شيدتيا منطقة الشرؽ األكس

بعد أحداث الحادي عشر مف أيمكؿ/

سبتمبر 2001ـ ,فقد اتجيت القيادة السياسية في كال البمديف إلى تكثيق أكاصر العالقات بينيما
بشكل أكثر جدية مف قبل ,كالعمل عمى إيجاد صيغ أفضل ليذه العالقات بيدؼ الكصكؿ إلى
تفاىـ مشترؾ فيما يخص القضايا ارستراتيجية ليما .فمقد كانت العالقات السكرية -اريرانية
خالؿ فترة حكـ حافظ األسد ( ,)2000 -1969تقكـ عمى أساس تكازف في المصالح
ارستراتيجية ,كاتسعت كتطكرت ىذه العالقات في عيد بشار األسد خاصة في ظل المتغيرات في
المنطقة ,كلعبت القضايا ارقميمية دك اًر بار اًز في تقكية أكاصر العالقات بيف البمديف.
وقد خمصت الدراسة إلى أن :العالقات السكرية -اريرانية شيدت تحسناً ممحكظاً في
عيد بشار األسد خصكصاً فيما يتعمق بالقضايا ارقميمية كالدكلية ,كخاصة في ظل الضغكط
األمريكية عمييما.
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 10.1التعقيب عمى الدراسات السابقة:
لـ تتناكؿ الباحثة الدراسات السابقة بغرض النقد كاظيار النقص ,كلكػف لالسػتفادة فػي التحميػل
كالتعمػػق فػػي المكضػػكع ,كبعػػد اسػػتعراض ىػػذه الد ارسػػات المتعمقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة ,فػػاف الباحث ػة
تض بعض المالحظات حكؿ ىذه الدراسات كالتالي:
 أغمب الدراسات تناكلػت مكضػكع العالقػات السػكرية -اريرانيػة أك المكقػف اري ارنػي مػف األزمػةالسػػكرية ,دكف ربطػػو بالتػػدخل اري ارنػػي فػػي الص ػراع الػػداخمي الػػدائر فػػي سػػكريا ,كمػػا تناكلػػت
تس ػػجيل تػ ػػاريخي لنش ػػأة كتطػػػكر العالق ػػات اريرانيػػػة الس ػػكرية ,كارشػ ػػكاليات كالمعكق ػػات التػػػي
كاجيتيا.
 أغمب الدراسات اقتصرت عمى الجدؿ الػذي دار بػيف المفكػريف كالمثقفػيف حػكؿ قبػكؿ أك رفػضالسياسػػة اريرانيػػة تجػػاه العػػالـ العربػػي ,كالتػػدخل اري ارنػػي فػػي الص ػراع السػػكري الػػداخمي .كمػػا
تحػػدثت غالبيػػة الد ارسػػات السػػابقة عػػف الص ػراع الطػػائفي بػػيف النظػػاـ كالجماعػػات المسػػمحة فػػي
سكريا ,دكف ربطو بالتدخل اريراني في األزمة السكري.
 تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا تسم الضكء عمى أطراؼ الصراع السكريالداخمي كمفاعيمو ,ككذلؾ التدخل اريراني فيو ,خاصة كأف الصراع أصبح أكثر كضكحاً
كحيكية كديناميكية ,كىك يتفاعل بشكل كبير كبصكرة متكاترة ,كيشكل تحدي كبير.
 كما تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ,في أنيا تتناكؿ حقبة تاريخية حديثة,كمكضكعاً حيكياً كديناميكياً.
 استفادت الدراسة مف إسيامات الدراسات السابقة ,خاصة فيما يتعمق بالتدخل اريراني فيالصراع السكري الداخمي.
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الفصل الثبوي/
اجلذور التبرخييت للؼالقبث اإليزاويت السوريت
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 1.2مقدمة:
العالقات اريرانية العربية قديمة كمتجذرة في التاريخ ,كليا امتدادات معقدة ,مترابطة
كمتشابكة اجتماعياً كدينياً كثقافياً كديمغرافياً كاقتصادياً ,كبالتالي ال يمكف التعامل م إيراف إال
ككنيا دكلة أصيمة في المنطقة كمؤثرة فييا سكاء كاف ليا مشركع تكسعي استحكاذي أك لـ يكف.
كالحقيقة إف العالقة اريرانية العربية الراىنة ال سيما م سكريا ىي نتاج لتجارب تاريخية
طكيمة كممتدة ,شيدت فترات مف التعايش كالصراع الذي كاف يتخذ أحياناً طابعاً دمكياً ال سيما

في الفترات التي يككف فييا لمحكـ في إيراف مشركع تكسعي أك مذىبي ,كقد ظير أخر نماذج

المشركع اريراني بعد الثكرة ارسالمية ,بإطالؽ شعار (تصدير الثكرة) ,التي عبرت عف إرادة
سياسة جديدة ال تقكـ عمى تنفيذ إمالءات أجنبية كما كاف الكض في عيد الشاه ,كانما تقكـ عمى
الرغبة بالسيادة ارقميمية كاالستحكاذ(خالدي ,آغا .)24-23 :1997 ,مف قبل قادة الثكرة اريرانية.
نتناكؿ في ىذا الفصل الجذكر التاريخية لمعالقات اريرانية السكرية ,حيث نعكد بالعالقات
بيف البمديف التي سادت في عيد الشاه اريراني دمحم رضا بيمكي ,حيث كانت العالقات خالؿ ىذه
الفترة مرتبطة بالمعارضة اريرانية ضد النظاـ المدعكـ أمريكياً ,كم قياـ الثكرة ارسالمية في
إيراف تطكرت العالقات كأصبحت أكثر قكة كمتانة ,رغـ اختالؼ المصالح في كثير مف المكاقف,
لكنيا كصمت حد التكامل العضكى بتسخير إيراف لكل قكتيا في دعـ النظاـ السكري خالؿ
ارحتجاجات الشعبية السكرية.
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 2.2نشأة وتطور العالقات اإليرانية السورية:
بدأت العالقات الثنائية بيف البمديف بعد أف استقمت سكريا ,كأصبحت دكلة ذات سيادة,
ثـ أخذت العالقات مسارات مختمفة باختالؼ أك التقاء المصالح ,حتى أصبحت سكريا تمثل
الحظيرة األمنية لنمف القكمي اريراني ,كامتدادىا االستراتيجي في المنطقة العربية ,فكاف المكقف
اريراني الصريح بالكقكؼ إلى جانب النظاـ السكري في مكاجية المعارضة المسمحة في سكريا.
 1.2.2العالقات اإليرانية السورية قبل الثورة اإليرانية:
لعبت الجغرافيا دك اًر ميماً في العالقات اريرانية السكرية رغػـ عػدـ تقاسػـ الحػدكد ,فػإيراف
كسكريا تقعا كالىما في القارة األسيكية ,حيث تق إيراف في الجنكب الغربي مف قارة آسيا ,كشماؿ
شرقي شبو الجزيرة العربية ,كمف الشماؿ تركمستاف كبحر قزكيف كأذربيجاف ,كأفغانستاف كباكستاف
مػػف الشػػرؽ ,كيق ػ الخم ػػيج العربػػي كخمػػيج عم ػػاف إلػػى الجنػػكب ,كتحػػد العػػراؽ كتركيػػا ,إي ػراف م ػػف
الغرب ,كتغطي إيراف مسػاحة 1,648,000كػـ(²الغريػري .)163 :2012 ,كمػا تقػ سػكريا أيضػاً فػي
الجنكب الغربػي مػف قػارة آسػيا ,كيحػدىا مػف الشػماؿ تركيػا كمػف الشػرؽ العػ ارؽ ,كمػف الغػرب لبنػاف

كالبح ػػر المتكسػ ػ

كم ػػف الجن ػػكب األردف كفمس ػػطيف ,كتبم ػػغ مس ػػاحتيا  185.180ك ػػـ(2محفػػػكظي,

 .)98-97 :2009كال شػؾ أف ىنػاؾ تشػابؾ يجمػ بػيف الػدكلتيف رغػـ عػدـ تقػاط حػدكدىما ,يمكػف
مالحظتو ,كلكف يبقى البعد السياسي ليذه الجغرافيا أعمق كأقكى.
تمتمؾ كالً مف إيراف كسكريا مكقعاً جغرافياً ميماً عبر مختمف األزمنػة التاريخيػة ,إذ أنيمػا

تمثالف حمقة الكصل بيف الشرؽ كالغرب كبمثابة ممر طبيعي لمتجارة العالمية بيف الشرؽ األقصى
كحػػكض البحػػر المتكسػ  ,كقػػد سػػاعد ذلػػؾ عمػػى إتاحػػة الفرصػػة أماميمػا لالتصػػاؿ بمختمػػف الػػدكؿ
ألنيمػا الطريػػق الحيػػكي فػػي االسػػتيراد كالتصػػدير بػػيف الشػػرؽ كالغػػرب ,لكػػف ىػػذه القيمػػة سػػرعاف مػػا
تضاءلت كالسيما بعد افتتاح قناة السكيس عاـ( ,)9869مما حدا بإيراف عمى زيادة تكجييا صكب
الخميج العربي(مكي.)345-344 :2492 ,

بدأت العالقات بيف إيراف كسكريا رسػمياً بعػد اسػتقالؿ سػكريا فػي عػاـ  ,1946كاسػتمرت
تقميدية الطاب شأنيا في ذلػؾ شػأف العالقػات العربيػة اريرانيػة حتػى أكاسػ السػتينيات ,ثػـ اتجيػت
نحك التكتر بسبب دعـ سكريا المعارضة اريرانية(الغريري ,كآخركف.)175 :2012 ,
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كػػاف نظػػاـ الشػػاه دمحم رضػػا بيمػػكي يفخػػر بمقػػب "شػػرطي الخمػػيج" الػػذي اقتػػرف بجيػػد إي ارنػػي
دؤكب لمتماىي ,أك المشػاركة فػي المشػركع األمريكػي الغربػي فػي المنطقػة ,كىكػذا فػإف إيػراف الشػاه
لـ يكف ليا مشركع في المنطقة بقدر ما كاف ليا دكر في مشركع دكلي أكبر ترسػمو السػيناريكىات
األمريكية ,كتحدده قكاعد الصػراع العربػي ارسػرائيمي كتطك ارتػو ,كحػركب النيابػة التػي عرفػت خػالؿ
الحػػرب البػػاردة ,كتػػأميف السػػيطرة عمػػى منػػاب الػػنف كطػػرؽ إمػػداده ,كمحاربػػة الػػنظـ الثكريػػة؛ فضػالً
عف التحالف م إسرائيل(مكي.)345 :2012 ,

تصػػادمت فكػرة القكميػػة العربيػػة التػػي سػػادت فػػي دكؿ المشػػرؽ العربػػي كمنيػػا سػػكريا طػكاؿ
الستينيات مف القرف الماضي ,م فكرة القكمية الفارسية ارمبراطكرية التي اتخذىا الشػاه دمحم رضػا
بيمكي عنكاناً أيديكلكجياً لسياساتو عمكماً كتجاه الدكؿ العربية خصكصاً .ككاف الخصاـ بيف الدكؿ
العربية المتأثرة باألفكار القكمية حاداً م مشركع الشاه ,عمى اعتبار أف األخير مثل بالنياية جزءاً

مػػف المنظكمػػة الشػػرؽ أكسػػطية المكاليػػة لمغػػرب ,كالمعاديػػة لفك ػرة القكميػػة العربيػػة باعتبارىػػا حركػػة
تحرر كطني كقكمي(آذرشب.)875 :2001 ,
إذاً ,كانت الطمكحات العربية كنزعة الكحدة العربية تقمق إيراف ,بقدر ما كػاف يقمػق أنظمػة
الحكـ العربية اشتداد النزعة القكمية الفارسية ,في ظل تنافس أك صراع تػاريخي طكيػل بػيف الفػرس
كالعرب ,ىذا بارضافة إلى التحالف اريراني األمريكي.
كانت العالقات اريرانية -السكرية تقكـ بجكىرىا عمػى الكقػكؼ ضػد نظػاـ الشػاه دمحم رضػا

بيمكي ,كم كصكؿ حافظ األسد إلى السمطة في سكريا في بداية السبعينيات مػف القػرف العشػريف,
خاصة كأف الرئيس ينتمي إلى الطائفة العمكية(العبيدي .)3 :2010 ,كنمت العالقػات مػ المعارضػة
عمكماً كارماـ آية هللا الخميني خصكصاً ,كالتي عبرت عنيا دمشق بمػنح عػدد مػف قيػادات الثػكرة
اريرانية جكازات سفر سكرية ,كمف بينيـ آية هللا الخميني ,كلما قامت الثكرة اريرانيػة كانػت سػكريا
أكؿ الدكؿ المعترفة بيا(الحباشنة.)191-190 :2011 ,
كقػد لعػػب الجانػب العقائػػدي الػػدكر األبػرز فػػي تعزيػز العالقػػات بػػيف البمػديف ,بعػػد اعتػراؼ
ارماـ مكسى الصدر 2بالطبقة العمكية كاعتبارىا مف الشيعة االثنى عشرية ,كمسػاىمتو األكيػدة فػي
2

مكسى الصدر إيراني األصل كالجنسية ,كلد في مدينة قـ اريرانية في  4حزيراف /يونيو عاـ  ,1928حيث

درس العمكـ الدينية بعد نيمو لشيادتيف في عمـ الشريعة ارسالمية كالعمكـ السياسية مف جامعة طيراف في العاـ
عدة سنيف في قـ تكجو ارماـ مكسى الصدر إلى النجف ركماؿ دراستو تحت إشراؼ المرج =
 ,1956بعد ّ
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رص صفكؼ الطائفة الشيعية المبنانية نحك المطالبػة بحصػة أكبػر مػف الدكلػة المبنانيػة ,فقػد بػرزت
نقطػػة التقػػاء مشػػتركة بػػيف كػػل م ػف سػػكريا التػػي اعتبػػرت لبنػػاف شػػأناً محمي ػاً سػػكرياً ,كاي ػراف التػػي لػػـ
تتخ ػػل -مثمي ػػا مث ػػل كػ ػػل حك ػػاـ إيػ ػراف -ع ػػف طمكحاتيػ ػػا ارقميمي ػػة(المعرف ػػة .)2014 ,كم ػػا تعػ ػػززت
العالقػػات م ػ تػػكلي سػػكريا مكضػػكع تسػػكية الخالفػػات كالص ػراعات داخػػل لبنػػاف عمػػى أثػػر انػػدالع
الحرب األىمية في  13نيساف /أبريل 1975ـ ,بعدما أصػر األسػد عمػى الكصػكؿ لتسػكية سياسػية
لمحػػرب؛ كىػػك مػػا تػػـ حػػيف رعػػت دمشػػق ارعػػالف عػػف الكثيقػػة الدسػػتكرية المبنانيػػة فػػي  14نيسػػاف/
أبري ػػل (1976زي ػػادة .)164 :2006 ,كم ػػا س ػػاىمت الظ ػػركؼ 3الت ػػي كان ػػت تعيش ػػيا س ػػكريا إقميميػ ػاً,
كنزعاتيػػا الحدكديػػة مػ العػراؽ ,كتشػػتت القػػكى العربيػػة إلػػى تكجػػو سػػكريا نحػػك إيػراف ,خاصػػة كأنيػػا
ا
تعاني مف ضعف اقتصادي يفرض عمييا فتح المجاؿ لمتبادؿ التجاري ,إضػافة لمثقػل اري ارنػي فػي
ارقميـ(شفيعي.)100 :2006 ,

كتأثير رغبة سكريا في تقكية ركابطيا مػ إيػراف ضػمف إعػادة تشػكيل المشػيد االسػتراتيجي
لمص ػػمحتيا ,كبالت ػػالي تحقي ػػق التػ ػكازف االس ػػتراتيجي ,ال ػػذي ك ػػاف مح ػػكر سياس ػػتيا ,كق ػػد حق ػػق ى ػػذا
التحالف لسػكريا معكنػات اقتصػادية كمسػاعدات ماديػة ,كتعكيضػاً اسػتراتيجياً ليػا بعػد تكقيػ مصػر
اتفاقية كامب ديفيد م إسرائيل عاـ  .1978يضاؼ إلى ذلؾ أف التحالف منح سكريا ثقالً سياسياً
كعسكرياً إزاء قكة العراؽ في ظل حالة العداء بيف النظاميف البعثييف(البطنيجي.)23 :2008 ,
لػػـ تشػػيد العالقػػات اريرانيػػة السػػكرية خػػالؿ المرحمػػة السػػابقة اسػػتق ار اًر ,بػػل جػػاءت متػػكترة
كمضػػطربة ,كم ػ انتيػػاء الحػػرب العالميػػة األكلػػى كبدايػػة الحػػرب البػػاردة بػػيف المعسػػكريف الش ػرقي
كالغربػػي ,كاسػػتقالؿ سػػكريا عػػف االسػػتعمار الفرنسػػي ,كفػػي إطػػار سياسػػة االسػػتقطاب الدكليػػة بػػيف
=األعمى لمطائفة الشيعية ارماـ محسف الحكيـ الطباطبائي كزعيـ الحكزة العممية آية هللا أبك القاسـ الخكئي .في
العاـ 1960ـ ,تكجو لإلقامة في صكر المبنانية(المعرفة.)2014 ,
3

فانعكست الخطكات السياسية بيف البمديف عمػى تطػكر العالقػات االقتصػادية عػاـ  ,1974كفػي نفػس السػنة كمػ

التحسػػف الشػػكمي فػػي العالقػػات السياسػػية تييػػأت األسػػباب لتحسػػيف العالقػػات الثقافيػػة أيضػاً ,حيػػث انتخػػب الػػدكتكر
مشككر المػؤرخ المتخصػص بالد ارسػات ارسػالمية كاريرانيػة كالمغكيػة مستشػا اًر ثقافيػاً ريػراف فػي سػكريا .كمػا كقعػت
اتفاقيػػة لمسػػياحة بػػيف البمػػديف فػػي نفػػس السػػنة ,كفػػي عػػاـ  1975كق ػ بينيمػػا برتككػػكؿ ثقػػافي فػػي طيراف(شػػفيعي,
 .)100 :2006ىذه المتغيرات ساىمت بشكل ايجابي في تعزيز العالقات بيف البمديف.
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المعسػػكريف ,أصػػبحت سػػكريا فػػي عيػػد ال ػرئيس حػػافظ األسػػد أحػػد أقطػػاب االتحػػاد السػػكفيتي ,فيمػػا
كانػػت إي ػراف الشػػاه تربطيػػا عالقػػات إسػػتراتيجية م ػ الكاليػػات المتحػػدة ,األمػػر الػػذي دف ػ بالنظػػاـ
السكري لدعـ المعارضة الشيعية في إيراف ,كم انتصار الثكرة تحسنت العالقات بيف النظاميف.
 2.2.2العالقات اإليرانية السورية بعد الثورة اإليرانية:
يجد المتتب

لمسيرة العالقات اريرانية السكرية تحكالً كبي اًر في مسارىا ,في ضكء

المتغيرات السياسية التي شيدتيا كال البمديف بعد الثكرة اريرانية عاـ  ,1979كلئف كانت
العالقات في بداية قياـ الجميكرية اريرانية ارسالمية تقكـ عمى أساس تكازف في المصالح
ارستراتيجية ,اتسعت كتطكرت ىذه العالقات في ظل المتغيرات ارقميمية كالدكلية حتى كصمت
إلى مرحمة متقدمة مف التفاىـ المشترؾ ,كتكثيق أكاصر العالقات بينيما بشكل أكثر كأعمق,
بيدؼ الكصكؿ إلى تفاىـ مشترؾ فيما يخص القضايا ارستراتيجية الميمة.
لـ تبمغ العالقة السكرية اريرانية مرحمة متقدمة مف التميز إال م بداية الثكرة اريرانية

4

في  11شباط /فبراير  ,1979بإقامة حمف استراتيجي بيف البمديف(رابينكفيتش ,)83 :2010 ,فقد
انعكست السياسة اريرانية المعمنة بشكل كامل كتحكلت الكاليات المتحدة إلى (الشيطاف األكبر)
كعدك جكىري ,كأطمق ارماـ الخميني بمجرد استقرار الثكرة كنظاـ الجميكرية ارسالمية الجديد؛
ليعمف عف كالدة مشركع إيراني إقميمي خاص عبر مشركعو (تصدير الثكرة) ,تمثل المنطقة
العربية ساحتو الرئيسية كمجالو الحيكي(مكي.)345 :2012 ,

4

اندلعت الثكرة اريرانية في  11شباط /فبراير  ,1979ضد نظاـ دمحم رضا شاه ,تجمت في تعاطف رجاؿ الجيش

م الشعب الغاضب مف سكء األكضاع كتردي األحكاؿ ,حيث تأثر الضباط بالعديد مف المفاىيـ الفقيية التي

اختمف حكليا مراج الشيعة ككبار رجاؿ الديف في طيراف ,كبالتالي خسرت الحككمة أحد أعمدتيا األساسية
الممثمة في الجيش الذي كاف إحدى كسائل الشاه لردع المعارضة(السبكي .)203 :1999 ,تكلى التنظير ليا

ككض فمسفتيا دمحم حسيف منتظري مؤسس الحرس الثكري اريراني ,الذي كاف يرى أف الثكرة اريرانية الكليدة ال

ُيمكف أف تقف عمى قدمييا إال باالرتكاز إلى منظكمة كثيقة مف التحالفات م كافة القكى التي تشاركيا األىداؼ
األساسية ,كأف ىذه التحالفات تُعد جزءاً مف الثكرة ذاتيا(رابينكفيتش.)83 :2010 ,
لعب الطمبة دك اًر مركزياً في الثكرة ,فقد نجحكا في االستيالء عمى السفارة األمريكية ,كاسقاط حككمة بازركاف في
تشريف ثاني /نكفمبر  ,1979كاقصاء اليسار الماركسي كالجماعات الميبرالية العتبارىا غير قانكنية عف المشيد
السياسي .كم تفرغ الساحة مف المنافسيف كانت منظمة مجاىدي الثكرة ارسالمية (في عاـ  )1980كحزب

الجميكرية ارسالمية الذي أنشيء عقب الثكرة ارسالمية مباشرة يمسكاف بدفة األمكر في إيراف ,كمف خالليما

تشكل خطاب سياسي جديد كبرز الخطاب ارسالمي بزعامة آية هللا الخميني(الصمادي.)42-41 :2012 ,
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كتجمى الظيكر اريراني الجديد في المنطقة في معارضة الغرب ,كالعداء لمسياسة
األمريكية كارسرائيمية(البطنيجي ,)23 :2008 ,كمعارضة االتفاقية المصرية -ارسرائيمية لمسالـ (
اتفاقية كامب ديفيد) ,كدعميا القضية الفمسطينية ,أكاف ذلؾ مكقفاً أصيالً أـ ردة فعل عمى
سياسة الشاه التحالفية م إسرائيل كالكاليات المتحدة(بشارة ,)513 :2013 ,كليذا التحالف م
سكريا دكاف أىميا :المصالح المشتركة في العراؽ ,كالدكر الحيكي لمشيعة في لبناف ,كما أف ليذا
التحالف أسباباً تكمف في العكامل التاريخية كاالجتماعية كالثقافية كالجغرافية كالسياسية؛ فضالً عف
االعتبارات المتعمقة بمكازيف القكى ارقميمي(بف نامي.)373 :2012 ,

كفي عاـ  1980أثناء الحرب العراقية اريرانية ,بدأ التحالف الرسمي بيف سكريا كايراف,
فقد كقفت سكريا إلى جانب إيراف ضد العراؽ عبر دعـ االتحاد الكطني الكردستاني ,كدعـ
مجمكعة المعارضة العراقية ,كزيادة الضغ

عمى حدكد العراؽ الشمالية ,األمر الذي أدى إلى

تحييد قسـ كبير ال يستياف بو مف آلة العراؽ الحربية(مجمة الدراسات الفمسطينية .)192 :1997 ,كقد
أدى التحالف السكري م إيراف إلى تصدع في المكقف العربي ,حيث كقفت معظـ الدكؿ العربية,
خاصة دكؿ الخميج كمصر إلى جانب العراؽ ,كقامت سكريا بمحاكلة نزع صبغة المكاجية
العربية -الفارسية ,التي ركز عمييا النظاـ العراقي بزعامة الرئيس صداـ حسيف؛ خالؿ عممية
التعبئة كالحشد السياسي كارعالمي ,كعمى الرغـ مف تأييد ليبيا كالسكداف ريراف؛ إال أنو ال يقارف
بحجـ الدعـ السكري ريراف(باكير.)6 :2012 ,

كقد رافق التطكر في العالقات السياسية بيف البمديف ,تطكر في العالقات االقتصادية,
حيث ارتفعت نسبة التبادالت االقتصادية كتكجت باتفاقية النف
حيث تـ مد سكريا بحكالي  174.000برميل نف

عاـ (1982عتريسي,)99 :2012 ,

يكمياً .كفي عاـ  1983أعمف عف تأسيس

المركز الثقافي اريراني بدمشق نظ اًر لنىمية التي تبدييا إيراف لسكريا ,نتيجة المشتركات الثقافية
كالدينية التي تجمعيـ ,كذلؾ بيدؼ تكس العالقات الثقافية كالسياسية ,أدى ذلؾ ربراـ مذكرة
شاممة بيف إيراف كسكريا تـ التكقي عمييا عاـ (1984شفيعي.)101 :2006 ,

شكل الغزك ارسرائيمي لمبناف عاـ  ,1982كضعف القكات السكرية في مكاجيتو فرصة
ذىبية إلى ظيكر الكجكد اريراني في األراضي المبنانية بمكافقة سكرية؛ ليجعل لطيراف إطاللة
جغرافية عمى الحدكد الشمالية رسرائيل ,كتحقيق أىدافيا في تصدير الثكرة كالسيطرة عمى المنطقة
العربية(الحباشنة.)191 :2012 ,
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لكف عمى الرغـ مف العالقات الكطيدة التي ترب

الدكلتيف ,كالمسماة بػ "التحالف

االستراتيجي" ,منذ قياـ الثكرة اريرانية ,إال أف ذلؾ ال يمن مف حدكث أزمات بيف البمديف؛ فكاف
لظركؼ نشأة حزب هللا عاـ  ,1982أف فرضت بدكرىا نمطاً مف العالقات التنافسية المتكترة التي
لـ تصل إلى حالة الصراع م كل مف إيراف كسكريا ,فقد شكل لبناف محكر تجاذب بيف دمشق
العممانية كطيراف ارسالمية ,لينعكس ذلؾ عمى عالقاتيما بالطائفة الشيعية في لبناف بيف حزب
هللا كحركة أمل ,حيث يرى حزب هللا المكالي ريراف في ضركرة تككيف دكلة إسالمية ىناؾ ,في
حيف تدعك حركة أمل المكالية لسكريا إلى إقامة دكلة عممانية(عبد الكىاب.)101 :1996 ,
كتذبذبت العالقات اريرانية السكرية بإنقالب مكازيف القكى داخل لبناف بيف ككالء
الطرفيف ,فأكقفت إيراف شحف نفطيا إلى سكريا أكائل العاـ  ,1986بسبب الديكف المستحقة
لطيراف عمى دمشق ,كرداً عمى ذلؾ استجابت دمشق لمبادرة سعكدية بتطبي العالقات بيف دمشق
كعماف ,الحميف األكؿ لمعراؽ كقتذاؾ .كىك ما دف إيراف إلى إعادة شحف نفطيا إلى دمشق
كتأكيد أىمية التحالف السكري اريراني(الحباشنة .)192 :2012 ,كتناقضت المصالح أيضاً في
لبناف عندما سعت إيراف لتكسي نفكذىا ,مف خالؿ دعـ بعض الجماعات السنية المعارضة
لمكجكد السكري في لبناف .ككذلؾ المكـ اريراني لسكريا في "إعالف دمشق" ,المؤيد لمحق ارماراتي
في الجزر الثالث المتنازع عمييا بيف إيراف كارمارات العربية المتحدة ,كأخي اًر تبايف الرؤى تجاه
المفاكضات م إسرائيل ,لكف ىذه الخالفات تـ تجاكزىا مف خالؿ القفز فكقيا أك طرحيا
جانباً(دياب .)235 :1998 ,حيث شكمت سكريا بعالقاتيا ارستراتيجية م إيراف بكابة عبكر ليا إلى
العالـ العربي ,كخصكصاً إلى لبناف ,ألف الحرب م العراؽ رافقتيا قطيعة كتكتر إيراني -عربي,
كال سيما م دكؿ الخميج كمصر التي كقفت خمف العراؽ في ىذه الحرب.
لكف م سطكع نجـ حزب هللا ,تقاطعت المصالح بيف إيراف كسكريا في دعـ حزب هللا
مف كال البمديف ,فإيراف تجمعيا م حزب هللا كحدة المذىب الديني ,كسكريا كجدت في حزب هللا
أداة لتحقيق مصالحيا كأىدافيا في لبناف ,باعتبار أف حزب هللا يشكل قضية أمف قكمي لسكريا,
كايراف استغمت سكريا لتككف الجسر األساسي الذي يمتد عبره النفكذ اريراني في المنطقة ,مف
خالؿ دعـ إيراف لحزب هللا؛ فقد مثل الدعـ المشترؾ مف قبل إيراف كسكريا لحزب هللا أحد أىـ
مالمح الخريطة ارقميمية الجديدة(بف يامي.)374 :2012 ,
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كفي أعقاب كفاة ارماـ آية هللا الخميني كتكلي ىاشمي رفسنجاني السمطة عاـ ,1989
حدثت تطكرات عززت مف قكة العالقات السكرية اريرانية ,كمف أىميا :انتياء الحرب العراقية
اريرانية عاـ  ,1988األمر الذي بدا ككأنو يقكي مف قدرة العراؽ بشكل ممحكظ في كجو سكريا
كايراف ,كذلؾ عمى خمفية االعتقاد أف العراؽ بات في مكق جعمو يجني أفضل فائدة مف التأييد
العربي كالدكلي عمى كجو الخصكص لمقياـ بدكر القكة العربية الكبرى المرتقبة عمى الخميج
كالمشرؽ العربي(الحباشنة .)193 :2012 ,ىذا االعتقاد أفضى إلى اجتياح العراؽ لمككيت في آب/
أغسطس  ,1990كما تب ىذا الدخكؿ مف متغيرات إقميمية ت ازمنت م متغيرات عالمية فرضت
نفسيا عمى العالقات السكرية اريرانية التي دخمت اختبا اًر جدياً صعباً تجاكزتو الدبمكماسية
السكرية بنجاح مف خالؿ الزيارة التي قاـ بيا الرئيس حافظ األسد إلى طيراف عاـ  ,1990كالتي
أكد مف خالليا استمرار سكريا في الحفاظ عمى عالقات كثيقة م طيراف ,حيث كق الجانباف
اتفاقاً عمى تشكيل ىيئة مشتركة لمتنسيق كالتعاكف(كيكاف.)80-192 :1999 ,

شكل المكقف اريراني اريجابي مف حرب الخميج الثانية فرصة ذىبية ريراف لتمطيف
األجكاء بيف إيراف كالدكؿ العربية؛ فقد نجح الرئيس اري ارني رفسنجاني في إعادة العالقات م
السعكدية ,كاعتبر ذلؾ عنصر استقرار في المنطقة كالعالـ ارسالمي كفي أسكاؽ النف العالمية
(عبد الناصر ,)25 :1996 ,كجاءت حرب الخميج الثانية لتقدـ دليالً راسخاً عمى متانة العالقات بيف
البمديف(الحباشنة.)193 :2012 ,

ثـ استمرت العالقات بيف سكريا كايراف بالتقدـ كالنمك ,عمى الرغـ مف عدـ التطابق في
الرؤيتيف السكرية كاريرانية إزاء عممية السالـ في مطم التسعينيات بيف سكريا كاسرائيل برعاية
أمريكية ,نتيجة رفض سكريا الرب بيف عممية السالـ كقط التحالف االستراتيجي م إيراف ,كما
برغماتية لمغاية في فصل عالقتيا بسكريا عف المفاكضات السكرية ارسرائيمية ,كقد
أف إيراف بدت ا
عزز العالقات بيف البمديف فشل ىذه المفاكضات(بشارة.)514-513 :2013 ,

كما عززىا المكاقف السياسية المشتركة إزاء تطكرات عممية السالـ كنتائجيا في اتفاؽ
أكسمك عاـ  1993بيف الحككمة ارسرائيمية كمنظمة التحرير الفمسطينية ,كما تالىا مف جمكد
عمى كل المسارات في أعقاب كصكؿ زعيـ الميككد بنياميف نتنياىك إلى رئاسة الحككمة ارسرائيمية
صيف عاـ (1996كيكاف .)80 :1999 ,فسكريا مف كجية النظر اريرانية تعد نافذة ميمة لمطمكح
اريراني في المنطقة ,كتعطييا قدرة كبيرة عمى المناكرة مف خالؿ التنسيق م حركات المقاكمة
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في لبناف كفمسطيف ,كفي حاؿ التفاىـ ارسرائيمي السكري ستحرـ إيراف مف ىذه النافذة(الزعبي,
.)172-171 :2009

كما شيدت العالقات اريرانية السكرية في عيد الرئيس اريراني دمحم خاتمي عاـ ,1997
تطك اًر ممحكظاً؛ حيث قاـ الرئيس دمحم خاتمي بزيارة سكريا ,كلعل ما يؤكد ذلؾ كصف خاتمي
العالقات الثنائية بأنيا "ذات ركاب قكية كأساسية" كتأكيده عمى كقكؼ بالده إلى جانب سكرية في
"كل الظركؼ كاألحكاؿ"(بف نامي .)383 :2012 ,كما قاـ الرئيس حافظ األسد بزيارة إلى طيراف
حيث اجتم م مرشد الجميكرية اريرانية ارماـ آية هللا خامنئي كالرئيس دمحم خاتمي ,كأكد عمى
عمق العالقات بيف البمديف .كفي الكقت نفسو ,إزالة التخكؼ السكري مف االنعكاسات السمبية
المحتممة ألي تحكؿ مفاجئ في السياسة الخارجية اريرانية إزاء كاشنطف في عيد الرئيس دمحم
خاتمي(الحباشنة.)193 :2012 ,

إف الزيارات المتبادلة تكجت الكثير مف االتفاقيات االقتصادية بيف البمديف ,حيث تـ
التكقي عمى اتفاؽ تجاري عاـ  ,1996عمى منح سم البمديف معاممة غير تمييزية عمى صعيد
الرسكـ الجمركية؛ بيدؼ تشجي التبادؿ التجاري ,كما تضمف ذلؾ تسييل المدفكعات بكافة
الطرؽ .كفي  5تشريف الثاني /نكفمبر  ,1998تـ االتفاؽ عمى التشجي كالحماية المتبادلة
لالستثمارات(الحكراني.)98 :2004 ,

كم تسمـ بشار األسد الحكـ في سكريا في تمكز /يكليك  ,2000شيدت العالقات
اريرانية-السكرية تطك اًر كبي اًر ,حيث أقاـ بشار األسد عالقات إستراتيجية ,كحمفاً عسكرياً م
إيراف ,كتكسعت كتعززت العالقات الخارجية السكرية ,كربما كاف ليذا التحالف اريراني أث اًر
ايجابياً عمى ىذا التعزيز ,كعانت دمشق مف تكتر في عالقاتيا بالعالـ العربي ,نتيجة النضماميا
لممعسكر اريراني(رابينكفيتش.)84-83 :2010 ,

كجاء االنسحاب ارسرائيمي مف جنكب لبناف في منتصف عاـ  ,2000ليسكؽ إنجا اًز
كبي اًر لمتحالف اريراني -السكري ,الذي بدأ يشكل ضغطاً معنكياً عمى الدكؿ الداعمة لعممية
التسكية السياسية لمصراع العربي ارسرائيمي ,كحرصت كل مف طيراف كدمشق عمى إدانة أحداث
الحادي عشر مف أيمكؿ /سبتمبر عاـ  ,2001كعمى التعاكف لكجستياً كمعمكماتياً م كاشنطف
لمكافحة التنظيمات اررىابية(الحباشنة.)194 :2012 ,
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م ظيكر أكلى صكر مفاعل نطنز النككي في عاـ  ,2002أضيف عامالً آخر إلى
التكتر بيف العرب كايراف؛ فػأغمبية الدكؿ العربية ضد امتالؾ إيراف مفاعالً نككياً(الزكيري:2012 ,

 ,)68لكف سكريا أيدت دعميا لنشاطات إيراف النككية السممية ,كنددت بإجراءات بعض الدكؿ
ضدىا ,محذرة مف أخطار أسمحة إسرائيل النككية ,كامتناعيا عف االنضماـ إلى معاىدة حظر
االنتشار النككي(العبيدي.)9 :2010 ,

كم تراج فرص انخراط الكاليات المتحدة في حكار م إيراف حكؿ الممف النككي اريراني,
بعد انتخاب محمكد أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية؛ ازدادت الضغكط األمريكية عمى كل مف
سكريا كايراف ,إذ أدرجت األخيرة ضمف التكجيات األمريكية مف دكؿ "محكر الشر" ,كاتيمت
برعايتيا لإلرىاب كدعميا لمنظمات تصنفيا اردارة األمريكية عمى أنيا "إرىابية" ,ككثر استخداـ
اسـ حزب هللا في التيديد األمريكي ريراف التي حذرت مف تنامي دكره ,كطالبت سكريا كايراف
بقط صمتيا بحزب هللا كبالمنظمات الفمسطينية التي تصفيا باررىابية(العبيدي.)10 :2010 ,

حرصت سكريا عمى المحافظة عمى عالقاتيا العربية؛ فقد عممت إلى جانب مصر
كالسعكدية (مشركع التفاىـ السكري -السعكدي لحل أزمة القرار الظني ضد حزب هللا) ,دكف أف
يككف ذلؾ عمى حساب عالقاتيا م إيراف(عتريسي)101-100 :2012 ,؛ لكف جاء االحتالؿ
األمريكي لمعراؽ عاـ 2003؛ ليقمب التكازنات في المنطقة رأساً عمى عقب؛ كليبرز تناقضات
حتى في التحالف اريراني -السكري ,حيث شكل احتالؿ العراؽ فرصة ريراف لمتمدد إلى الساحة
العراقية بكجكد تقاطعات مذىبية سياسية ,كتعارضت المصالح اريرانية السكرية في العراؽ ,فقد
حاكلت سكريا في تناقضيا م السياسة األمريكية أف تقيـ عالقات م قكى المقاكمة العراقية التي
تؤكد عمى كحدة العراؽ كعركبتو ,كسمحت ليا بأف تستخدـ حدكدىا م العراؽ .أما إيراف فمضت
في بناء تحالفاتيا م الشيعة السياسية ,كدعمت بناء نظاـ طائفي يتب سياسات انتقامية في
العراؽ(بشارة.)515-514 :2013 ,

كلـ تتكقف الخسائر السكرية عند ىذا الحد ,فقد نجحت الكاليات المتحدة أف تنتيز عممية
التمديد السكري لكالية الرئيس المبناني العماد (إميل لحكد) بإصدار القرار الدكلي ( )1559الذي
طالب سكريا بسحب قكاتيا مف لبناف ,كبنزع سالح الميميشيات المسمحة مف ىناؾ ,ثـ استثمار
عممية اغتياؿ رئيس الكزراء المبناني األسبق رفيق الحريري عاـ 2005؛ كي تفرض عمى سكريا
سحب قكاتيا مف لبناف ,كانياء ما سمي بػ "الحقبة السكرية" في لبناف ,كرد سكريا إلى داخل
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حدكدىا ,كتحكيميا مف دكلة إقميمية إلى دكلة "اعتيادية" منزكعة الدكر(باركت .)287 :2010 ,كفى
حيف اقتربت التيديدات مف سكريا أكثر ,فقد كانت إيراف تتعامل بإسترخاء م القرار الجديد لعدة
أسباب أىميا:
األول :أف متاخمتيا لكل مف أفغانستاف كالعراؽ كدكرىا ارقميمي فييما كض أكراقاً لمضغ بيدىا.
الثاني :أف حميفيا المبناني حزب هللا قد فرض حضكره عمى الساحة السياسية كالعسكرية.
الثالث :أف التكافق اريراني -السعكدي لـ يعد يرتب بالضركرة بالدكر السكري كحكـ بيف الفرقاء.
الرابع :يتعمق بحميف إيراف الذي يمثل الشطر األعظـ لفئة مذىبية لبنانية كبرى ,في حيف ال
تممؾ سكريا مثل ىذا الحميف ىناؾ(المعرفة.)2011 ,

لكف العالقات اريرانية السكرية عادت لمتحسف بعد استالـ محمكد أحمد نجاد السمطة في
عاـ  ,2005حيث باتت الكاليات المتحدة كاسرائيل تتحدثاف عف أنيما تريداف فؾ التحالف
السكري اريراني عبر المفاكضات م دمشق ,بعد أف كاف قادة إسرائيل يقكلكف :بأف سكرية
ضعيفة كال تستحق النظر كأنو ليس لدييا ما تقدمو؛ فإف الدعـ اريراني كالعمق الذي منحتو إيراف
لدمشق كخاصة بعد حرب تمكز /يكليك  ,2006أثبت أىمية دمشق كمكانتيا(خضر.)36 :2007 ,

كقد أسفرت ىذه الحرب عف فشل المحاكالت ارسرائيمية -األمريكية ,ككذلؾ األكركبية
التي سعت مف خالؿ ىذه الحرب إلى ضرب رأس حربة ىذا التحالف ممثالً في حزب هللا ,كعمى
الرغـ مف االنفتاح األمريكي كاألكركبي عمى سكريا لفؾ التحالف السكري اريراني ,كحدكث
تكترات في العالقات السكرية اريرانية؛ خاصة نتيجة دعـ سكريا لحككمة مركزية قكية في العراؽ,
كبعد مشاركة سكريا في مؤتمر السالـ الذي رعتو الكاليات المتحدة في أنابكليس عاـ  ,2007إال
أف كالً مف سكريا كايراف قممتا مف خالفاتيما العمنية(الحباشنة.)195 :2012 ,

تعمق التحالف اريراني السكري بعد تكقي الطرفاف معاىدة دفاع مشترؾ في حزيراف/
يكنيك  ,2006التي ظمت بنكدىا سرية ,تالىا اتفاؽ تعاكف عسكري مشترؾ في آذار /مارس
 ,2007كتب ذلؾ تعاكف مشترؾ رعادة تزكيد حزب هللا بالسالح كالصكاريخ بعد حرب تمكز/
يكليك  2006عمى لبناف ,كتزكيد الجيش السكري أيضاً بالصكاريخ كالمعدات العسكرية كالتدريب

العسكري ,إضافة إلى التعاكف االستخباري(باكير.)518 :2013 ,
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إف العالقات االقتصادية السكرية اريرانية عززت مف تطكر العالقات بيف البمديف ,فقد
ارتبطت الدكلتيف بعدد كبير مف االتفاقيات االقتصادية كالتجارية ,التي تـ تكقيعيا خالؿ أعماؿ
المجنة االقتصادية السكرية اريرانية المشتركة التي عقدت في طيراف في آذار /مارس ,2008
كتـ التأكيد فييا عمى تقكية العالقات االقتصادية بيف الطرفيف .ثـ تضاعف حجـ التبادؿ التجاري
بيف البمديف في عاـ  2008ككصل إلى ( )274مميكف دكالر؛ في الكقت نفسو ارتفعت حجـ
المشاري

كاالستثمارات اريرانية في سكريا إلى ما يزيد عف مميار دكالر(الغريري.)181 :2012 ,

كما شكل قطاع النف كالغاز رقماً بار اًز مف الصادرات اريرانية إلى سكريا؛ إذ حقق نسبة عالية
بمغت الػ  %75مف إجمالي ىذه الصادرات .كقد أثمرت العالقات االقتصادية بيف البمديف عف
إطالؽ صناعة السيارات في سكريا ,كانشاء شركة سياميكك بقيمة ( )60مميكف دكالر ,كانتاج
سيارة (شاـ) السكرية اريرانية(العبيدي.)12 :2010 ,

عمى الصعيد الثقافي ,عممت إيراف في العقد األخير بحرية أكثر داخل سكريا عمى
الصعيد الثقافي كالمذىبي ,كأصبح لدى إيراف مركزاف ثقافياف عمى األقل في سكريا (دمشق
كالالذقية) ,كما أنفقت مالييف الدكالرات عمى إحياء مقامات كم ازرات عمى مدى حكـ الرئيس
نجاد ,حيث كصل عدد الزائريف بيف  500ألف كمميكف إيراني سنكياً ,فضالً عف األمكاؿ اريرانية
المخصصة لتمكيل بناء كتشغيل الحكزات الشيعية ,مترافقة م جيد دعكي؛ لتحكيل عدد مف
السكرييف إلى التشي (باكير.)520-519 :2013 ,

سعت تركيا كقطر كالسعكدية إلى كسب تأييد سكريا في المعركة االنتخابية في آذار/
مارس  ,2010بيف إياد عالكي المدعكـ منيا ,كنكري المالكي المدعكـ إيرانياً ,كقد بدت سكريا
مستعدة لدعـ ترشيح عالكي في البداية ,لكنيا كتحت الضغ اريراني عادت كأيدت المالكي الذي
نجح في تشكيل حككمتو بعد نحك ثماني أشير مف الشمل السياسي(بشارة ,)515 :2013 ,ىذا
المكقف أغضب تركيا كالدكؿ العربية .كبالمثل أدى إسقاط حككمة سعد الحريري في لبناف في
كانكف الثاني /يناير  ,2011أي قبل شيريف مف اندالع الثكرة السكرية ,إلى إثارة قطر كتركيا
كالسعكدية ضد سكريا؛ لكقكفيا إلى جانب خيارات إيراف ,لذلؾ عند اندالع الثكرة في سكرية كقفت
تركيا كالدكؿ العربية م المعارضة(قبالف.)487-486 ,2013 ,

ثـ شيدت العالقات اريرانية السكرية تطك اًر ممحكظاً في مرحمة ما بعد الثكرة ,كيمكف
االستنتاج بأف العالقات اريرانية السكرية غير قائمة عمى أسس مذىبية أك أيديكلكجية ,كاف لعبت
26

المذىبية دك اًر ميماً ,لكف األساس في العالقات بيف البمديف ىي المصالح القكمية ,فكثي اًر ما
ش اىدنا تضارب المصالح بيف البمديف في العديد مف القضايا ارقميمية كالدكلية ,لكف المصمحة
المشتركة بيف الجانبيف كانت األقكى ,لذلؾ لـ تتصدع العالقات كلـ تصل مرحمة القطيعة التامة.
 3.2العالقات اإليرانية السورية خالل األزمة السورية:
اتخذت العالقات اريرانية السكرية منحى آخر ,حيث انتقمت العالقات بيف البمديف مف
الحالة السياسية إلى الحالة األمنية ,كقد تطكرت بدءاً بالدعكة إلى ارصالح ,ثـ رب االحتجاجات

الشعبية بعناصر خارجية باعتبار ما يجري مؤامرة ,لتتخذ في آخر المطاؼ شكالً مذىبياً.

إف المكقف اريراني مف األزمة في سكريا ,لخصو رجل الديف اريراني ميدي طائب,
(رئيس مقر عمار االستراتيجي لمكافحة الحرب الناعمة المكجية ضد الجميكرية اريرانية),
بالقكؿ" :لك خسرنا سكريا ال يمكف أف نحتفظ بطيراف ,كلكف لك خسرنا إقميـ خكزستاف (األحكاز)
سنستعيده ما دمنا نحتفظ بسكريا" ,كما أكضح رئيس ىيئة أركاف القكات المسمحة اريرانية ,فيركز
أبادي ,المكقف مف سكريا عندما قاؿ" :سنداف

عف سكرية بكل كجكدنا"(بشارة-511 :2013 ,

 .)512تعكس ىذه التصريحات مدى أىمية سكرية في المنظكر األمني كاالستراتيجي اريراني,
كتكضح الرؤية الحقيقية لمسياسة اريرانية تجاه سكرية التي تعتبرىا بكابتيا لمتدخل في شؤكف
المنطقة ,كمف خالليا سيتـ تثبيت مخالبيا؛ لتككف أذرع عسكرية ليا ,كىذا ما يتـ التأسيس لو
حالياً ,في ظل حالة الكىف كالخكار لدكؿ العالـ ارسالمي السني ,سكاء في مصر أك السعكدية,

رغـ محاكالت تركيا رظيار قكتيا بشكل يبدك خجكؿ ,نتيجة ارتباطيا بحمف عسكري غربي
معادي لمعالـ ارسالمي.
 1.3.2تكامل العالقات اإليرانية السورية خالل األزمة السورية:
حتى نتمكف مف معرفة طبيعة الصراع في سكريا ,كفيـ استم ارريتو ,كمكقف النظاـ
السكري كتصمبو ليذه الفترة ,ال بد مف معرفة الدكر اريراني في األزمة ,كالذي كقف إلى جانب
النظاـ سياسياً ,كدعمو لكجستياً كمالياً كعسكرياً.
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الحركات
ا
بدأت االحتجاجات الشعبية في سكريا 5في بدايات عاـ  ,2011متأثرة بمكجة
االحتجاجية في كل مف تكنس كمصر ,لكف يمكف اعتبار يكـ  12آذار /مارس  ,2011ىك بداية
ليا التي انطمقت مف درعا كانتشرت في كل أنحاء سكريا التي رفعت شعار الحرية ,كالكرامة
كالعدالة االجتماعية ,كالمطالبة الحثيثة عمى إسقاط النظاـ كتحكيمو إلى نظاـ ديمقراطي
عصري(الكيالني.)227-225 :2012 :

ظير مكقف إيراف المؤيد لمنظاـ السكري في مكاجية االحتجاجات الشعبية في سكرية,
منذ انطالقتيا ,كظير ذلؾ جمياً خالؿ التبني الكامل لمركاية الرسمية السكرية لمحكداث؛ كشف
حممة إعالمية مماثمة لمنمكذج ارعالمي السكري ,ككصفيا االحتجاجات الشعبية السكرية بالمؤامرة
األجنبية التي تستيدؼ صمكد سكريا كمقاكمتيا ,مف الصييكنييف كالغرب ,كالنظر إلى الحكادث
عمى أنيا "فتنة شبيية بما حدث في إيراف في عاـ  ,"2009في إشارة إلى الحركة الخضراء في
إيراف(6بشارة.)520-519 :2013 ,

كترى إيراف أف الصراع القائـ في سكريا يمثل امتداداً لمصراع القائـ في العراؽ كلبناف
كعمكـ المنطقة ,لذلؾ يسكد االعتقاد بأف سقكط النظاـ سيكجو ضربة قكية لمشركعيا في
المنطقة ,إذ تمحكرت السياسة اريرانية خصكصاً في العقد األخير حكؿ فكرة التحكؿ إلى قكة
إقميمية كبرى ,مستفيدة مف التغيرات ارستراتيجية التي طرأت عمى محيطيا ارقميمي بعد سقكط
نظاـ البعث في العراؽ ,كنظاـ طالباف في أفغانستاف ,ثـ تراج النفكذ األمريكي(عبد الكريـ كآخركف,

 .)58 :2012كسكاء كاف ىذا التصكر خاطئاً أـ صحيحاً ,كاف لمنظاـ السكري مصمحة كبيرة في
تعزيزه عبر التأكيد أف ىزيمتو تعني ىزيمة حمفائو ,كانتصاره ىك نصر ليـ.

5

انطمقت االحتجاجات الشعبية السكرية في  12آذار /مارس  ,2011في سياؽ اندالع حركة االحتجاجات

كالثكرات العربية في شكل تظاىرة مف سكؽ الحميدية التاريخي ,عمى أثر نقاشات مطكلة عمى صفحات الفيس
بكؾ لشباب مدنييف يمثمكف الفئات االجتماعية السكرية المختمفة ,كقد شارؾ في المظاىرة التي طالبت بإسقاط
النظاـ محتجيف مف الفئتيف السنية كالعمكية(ساتيؾ.)395-394 :2013 ,

 6الحركة الخضراء التي قامت ضد النظاـ اريراني في حزيراف /يكنيك  ,2009احتجاجاً عمى ما كصفكه التزييف
في االنتخابات التي فاز بيا أحمدي نجاد لفترة انتخابية ثانية ,كاتخذت الثكرة ىذا االسـ كالمكف األخضر الذي
اتخذه زعيـ المعارضة مير حسيف مكسكي في دعايتو االنتخابية ,كالتي يرفض النظاـ اعتبارىا ثكرة أك حتى
انتفاضة شعبية(بشارة.)520 :2013 ,
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بمغ المشركع اريراني ذركتو م استكماؿ سحب القكات األمريكية مف العراؽ في نياية
عاـ  ,2011إذ نشأ تكاصل جغرافي ألكؿ مرة بيف طيراف كدمشق كبيركت عبر العراؽ ,ما أدى
إلى إنشاء قكس نفكذ استراتيجي يشمل ىذه الدكؿ ,كيشكل حاج اًز طبيعياً بيف تركيا مف جية كشبو
الجزيرة العربية كاألردف مف جية أخرى؛ كنظ اًر إلى حيكية المعبر السكري لممصالح اريرانية
كنفكذىا ارقميمي ,كضعت إيراف ثقميا كراء دعـ النظاـ في دمشق(قبالف.)491 :2013 ,

زكدت إيراف نظاـ األسد بمساعدات مالية
لذلؾ منذ بدء االحتجاجات الشعبية في سكرياّ ,
كبيرة ,بارضافة إلى كميات كبيرة مف ارمدادات العسكرية ,كربما األىـ مف ذلؾ نشر قكات
الحرس الثكري اريراني ,ككاف لمحرس الثكري ,كفيمق القدس التاب ليا ,المذاف ليما دكراف
أساسياف في تدريب القكات المكالية لمحككمة عمى القتاؿ ضد المعارضة(ليستر.)2 :2014 ,

كما ساىمت إيراف في إحداث تحكؿ سياسي ميـ في عالقات سكريا بالعراؽ ,إذ انتقمت
بغداد مف خصـ لمسياسات السكرية إلى حميف ليا ,كأصبح العراؽ إلى جانب لبناف الرئة التي
يتنفس مف خالليا النظاـ السكري ,خصكصاً بعد فرض سمسمة مف العقكبات االقتصادية الدكلية
ضده عمى خمفية معالجتو األزمة(قبالف.)491 :2013 ,

أفرزت االحتجاجات الشعبية في سكريا حالة مف التنافر بيف تركيا كايراف الدكلتيف
ارقميميتيف المختمفتيف مذىبياً ,لكل منيما تصكره االستراتيجي لمجالو الحيكي أك منطقة نفكذه
التي تتعدى حدكد الدكلة ,لكف؛ ال يمكف أف يسمى ىذا التعارض استقطاباً مذىبياً؛ فمـ يكف داف
تركيا في دعـ االحتجاجات الشعبية في سكريا مذىبياً ,لكف االستقطاب ذي الطاب المذىبي كاف
بيف إيراف كالسعكدية التي اتخذت مكقفاً داعماً لالحتجاجات الشعبية ,ككاف مكقفيا ىذا مدفكعاً

أساساً بمنطق كقف تمدد إيراف في منطقة الخميج كالمشرؽ العربي(بشارة.)522 :2013 ,

ىكذا ,كبسبب األزمة السكرية أخذت تظير تحالفات جديدة تتألف مف معسكريف ,األكؿ:
ىك معسكر التغيير كيدعمو إقميمياً كل مف تركيا كدكؿ الخميج كاألردف ,كمف كرائيـ جميعاً يقف
الغرب بجناحيو األكركبي كاألمريكي ,كالمعسكر اآلخر حميف النظاـ السكري ,يدعمو إقميمياً إيراف

كالعراؽ كحزب هللا المبناني ,كيقف كراء ىذا المحكر دكلياً ركسيا كالصيف.
تجمت حالة االستقطاب بيف المعسكريف في التصكيت األكؿ عمى مشركع قرار أممي
يديف النظاـ السكري في  4تشريف األكؿ /أكتكبر  ,2011كتكررت في  4شباط /فبراير ,2012
كقد راحت إيراف تدعـ النظاـ السكري بكل كسائل الصراع االقتصادية كالدبمكماسية كارعالمية,
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في اشتباؾ بدا أقرب ما يككف مستنداً إلى المنازعة الصفرية لحسـ المكقف لمصمحتيا(قبالف,

 .)463 :2013تكترت العالقات اريرانية التركية تبعاً لمخالفات الحادة بشأف األزمة السكرية,
كبدأت مالمح التباعد بالظيكر م انتقاد إيراف الستضافة تركيا "مؤتمر أصدقاء سكريا ,"2
كاستدعاء تركيا لمسفير اريراني لالحتجاج عمى انتقادات إيراف ليا عمى خمفية استضافتيا المؤتمر
الذي عقد في  2نيساف /أبريل  .2012كرشحت إيراف بغداد مف أجل استضافة محادثاتيا م
القكى الدكلية بشأف برنامجيا النككي بدالً مف أنقرة(بشارة.)522 :2013 ,

كتباينت العالقات أكثر بإقفاؿ األجكاء بيف البمديف أماـ حركة الطيراف المدني ,كسعي
تركيا إلى إقامة مناطق عازلة حدكدية داخل األراضي السكرية ,كاستقباؿ تركيا لعدد كبير مف
الالجئيف السكرييف ,كاستضافة المعارضة السكرية كمد مساعدات عسكرية كمالية ليا ,كتقديـ
شكاكي إلى حمف األطمسي كي يتخذ مكاقف عممية ضد نظاـ الحكـ في سكريا(حسيف.)4 :2012 ,

بالتأكيد لـ يكف المكقف السكري الداعـ لممعارضة كالمؤيد لالحتجاجات الشعبية بريئاً ,فتركيا

شأنيا شأف إيراف ليا مطام في المنطقة ,كتريد أف يككف ليا يد طكلى في المنطقة العربية,
مستغمة حالة الضعف كالكىف التي تمر بيا األنظمة العربية.

اكتسب التعارض اريراني -التركي بعداً دكلياً أعمق كأبعد مف األزمة السكرية ,كبما
يعكس األىمية الجيكبكلتيكية لسكرية في المنطقة مف جية ,كيشير إلى حجـ االختالؼ اريراني-
التركي كماىيتو مف جية أخرى ,عندما أعمنت إيراف" :أف عمى تركيا أف تعيد التفكير في
سياساتيا بشكل جذري خصكصاً فيما يتعمق بسكريا كالناتك ,كنشر نمكذجيا لمعممانية ارسالمية

في العالـ العربي ,كاال فسيككف عمييا مكاجية المشكالت"(باكير ,)530 :2013 ,ما يعني أف مسار
الدكلتيف في شأف سكريا كصل مداه ,كما سيحدده بطبيعة الحاؿ مصير األزمة السكرية.
ازدت إيراف كجكدىا العسكري في سكريا بعد أف أعمنت ّأنيا لف تسمح بسقكط النظاـ,

مكف دعـ إيراف النظاـ السكري مف تحقيق اختراقات عسكرية في مناطق مختمفة ,لقد دفعت ىذه
ك ّ
التطكرات الرئيس األمريكي باراؾ أكباما إلى ارعالف ّأنو بصدد إعادة النظر في مكقفو مف تقديـ

تغيير
مساعدات عسكرية لممعارضة ,كيبدك أف ىذا ارعالف مكجو إلى ركسيا أكثر مف ككنو يعد
اً
في سياسة

إدارتو(المركز العربي لنبحاث كتحميل السياسات,

)2013؛ ككأنما أراد أكباما أف يقكؿ لمركس

إنو ربما يضطر إلى تغيير مكقفو نتيجة الحرج الشديد الذي تعرض لو ,بعدـ قياـ مكسكك بما
يكفي لمجـ التدخل اريراني المتزايد في الشأف السكري.
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قدمت إيراف دعماً مادياً كلكجستياً كاستشارياً ,مف أجل تحقيق النظاـ السكري أىدافو في

التفكؽ كالسيطرة العسكرية ,كما دفعت بقكات مف حمفائيا الشيعة في عمكـ المنطقة لمقتاؿ إلى

جانب النظاـ الذي لـ يكف لديو ما يكفي مف مقاتميف لمزج بيـ في أتكف الصراع ,حيث أقر رئيس
الحرس الثكري اريراني ,الجنراؿ دمحم عمي جعفري ,عمناً في  16أيمكؿ /سبتمبر  ,2012أف

"أفراداً مف فيمق القدس يعممكف مستشاريف في سكريا"(شيخ .)5 :2012 ,كال شؾ أف مف يعترؼ
بمثل ىذه الحقيقة عمناً ,إنما يعترؼ ضمناً بما ىك أبعد مف ذلؾ مف أشكاؿ التدخل غير المعمنة.
كنتيجة االستعانة بقكات مف حزب هللا المبناني كميمشيات عراقية مختمفة ,تمكف النظاـ
مف إطباؽ الحصار عمى الغكطة الشرقية في ريف دمشق ,لكف نجاحو األبرز كاف في حمص
عندما تمكف مف استعادة مدينة القصير ارستراتيجية الكاقعة عمى خ

إمداد رئيس لممعارضة

المسمحة مف لبناف المجاكر ما بيف نيساف /أبريل كحزيراف /يكنيك (2013ليستر.)8 :2014 ,

شكل سقكط مدينة القصير ضربة قاسمة لممعارضة السكرية كالدكؿ الداعمة ليا ,عمى أثر
ذلؾ عقدت جامعة الدكؿ العربية اجتماعاً في القاىرة في  6حزيراف /يكنيك  ,2013دانت فيو
تدخل إيراف كحزب هللا في القتاؿ الدائر في سكريا ,أما دكلياً فقد جاء التطكر األبرز في تغير
المكقف األمريكي مف تسميح المعارضة السكرية ,عقب ذلؾ عقدت  11دكلة ميتمة باألزمة
السكرية اجتماعاً في  22حزيراف /يكنيك ,كافقكا في ختامو عمى تسميح المعارضة السكرية(مجمة

سياسات عربية .)108 :2013 ,قررت السعكدية التي ىاليا تدخل حزب هللا كايراف بشكل مباشر في
دعـ النظاـ الستعادة السيطرة عمى مدينة القصير ,كاحتماؿ تكرار المشيد في مناطق أخرى ,أف
تمقي بثقميا كراء المعارضة السكرية؛ معتبرة أنيا تقكـ بكاجبيا في دعـ الشعب السكري في مكاجية
احتالؿ أجنبي مف قبل إيراف كأذرعيا الشيعية في الجكار(مجمة سياسات عربية.)109 :2013 ,

لـ يختمف الرئيس اريراني ارصالحي حسف ركحاني ,الذي انتخب في حزيراف /يكنيك
 2013رئيساً جديداً لمبالد ,كالذي يؤمف بالدبمكماسية المسنكدة بالقكة مف جية ,كيبتغي تيدئة
التكترات ارقميمية م القكى الدكلية خاصة فيما يتعمق بالبرنامج النككي اريراني ,عف بقية أركاف
النظاـ اريراني في رؤيتو ألىمية الصراع الدائر في سكري ,كتأثيره في فرص نجاح المشركع
اريراني اليادؼ إلى تحقيق الييمنة ارقميمية ,فقد اعتبر الرئيس اريراني أف "ما يحدث في سكريا
ىك محاكلة فاشمة رسقاط كضرب محكر المقاكمة كالصمكد كالممانعة لممخططات الصييك
أميركية ,مف خالؿ دعـ اررىاب كالتكفيرييف"(القدس العربي.)2013 ,
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كأخي اًر ,يمكف القكؿ :إف التحكؿ األكثر راىنية في مسار العالقات السكرية اريرانية قد
حدث م اندالع ش اررة التظاىرات في آذار /مارس  ,2011كبمغ حد التدخل اريراني في الصراع
الدائر في سكريا حداً كاسعاً ككبي اًر.
 2.3.2توافق المواقف اإليرانية السورية من المبادرات بشأن األزمة السورية:
طرحت العديد مف المبادرات السياسية ,الحتكاء األزمة في سكريا بالكسائل كالطرؽ
السممية ,سكاء عبر الكساطة أك المساعي الحميدة أك المفاكضات المباشرة كغير المباشرة بيف
طرفي األزمة ,ككانت جامعة الدكؿ العربية قد طرحت مبادرتيف ,كأرسمت لجنة ك ازرية لممساعي
كلمكساطة بيف الطرفيف ,فيما طرحت األمـ المتحدة مبادرتيف :جنيف ( ,)1كجنيف ( ,)2عبر
مبعكثييا لسكرية ,ككفي أناف كاألخضر اربراىيمي ,لكف جميعيا باءت بالفشل ,كيرج المحمميف
أسباب فشميا إلى رفض مشاركة إيراف في الحكارات ,األمر الذي استدركو دي ميستك ار المبعكث
األممي الجديد في الحكارات التي بدأ بيا مؤخ اًر.
طرحت جامعة الدكؿ العربية مبادرتيا األكلى في  28آب /أغسطس  ,2011الحتكاء
األزمة في سكريا ,ككاف أىـ بنكدىا يتعمق بكقف العنف ,كسحب المظاىر المسمحة مف المدف
كاألحياء السكنية ,كاطالؽ سراح المعتقميف ,كاعالف الرئيس عف خطكات إصالحية تشمل إجراء
انتخابات رئاسية تعددية عاـ  ,2014كتقكـ المبادرة عمى حكار بيف النظاـ السكري كالمعارضة
برعاية جامعة الدكؿ العربية ,كفق ثكابت الكحدة الكطنية :ال لمعنف ,ال لمطائفية ,ال لمتدخل
األجنبي(عبد القادر.)139-134 :2014 ,
كلضماف تنفيذ الخطة ,اعتمدت الجامعة آليات طرحتيا في اجتماع عقدتو في  16تشريف
األكؿ /أكتكبر  ,2011فشكمت لجنة ك ازرية عربية ,ميمتيا إجراء اتصاؿ بالقيادة السكرية لكقف
كافة أعماؿ العنف كاالقتتاؿ ,كرف كل المظاىر المسمحة ,كالعمل عمى إجراء االتصاالت الالزمة
لمبدء في عقد مؤتمر حكار كطني شامل بمقر الجامعة العربية كتحت رعايتيا خالؿ 15
يكماً(بدرخاف ,)9 :2013 ,لكف النظاـ كبضغ

إيراني رفض المبادرة ,كأعمف عف تشكيل لجنة

لصياغة الدستكر لقط الطريق عمى مطالب الجامعة بارصالح كالتغيير ,األمر الذي دف
جامعة الدكؿ العربية لتعميق عضكية سكريا في  16تشريف الثاني /نكفمبر في الجامعة ,كما
أحبطت سكريا كايراف مياـ بعثة المراقبيف العربية التي أقرتيا الجامعة العربية(الحسف.)2012 ,
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كتـ طرح مباد ارت سياسية عدة لحل األزمة في سكريا خالؿ عاـ  ,2012أبرزىا المبادرة
العربية الثانية في  22كانكف الثاني /يناير ,كالتي استعانت ىذه المرة بمجمس األمف رضفاء
الصيغة ارلزامية عمى دعكتيا الرئيس األسد إلى تفكيض صالحياتو لنائبو ,لكنيا أفشمت برفضيا
مف النظاـ كايراف .كبعجز مجمس األمف في  4شباط /فبراير  2012نتيجة الفيتك الصيني
الركسي المزدكج (بشارة .)522 :2013 ,كاف دكر إيراف كاضحاً في إفشاؿ المبادرة مف خالؿ
طرحيا لمبادرة مناقضة لتمؾ المبادرة ,سنطرحيا الحقاً.
كبعد أف فشمت الجامعة العربية عف إحراز أي تقدـ في حل األزمة الدائرة في سكريا؛ تـ
كقف أعماؿ بعثة الجامعة العربية في  28كانكف الثاني /يناير(أحمد ,كآخركف .)101 :2012 :لـ
تكف المبادرات العربية الخاصة باألزمة السكرية بريئة بالمطمق ,كىنا نمحظ الدكر الخميجي في
محاكلة إمالء الشركط عمى النظاـ السكري ,كخاصة مف دكلة قطر ,أك بمعنى آخر فإف الكل في
جامعة الدكؿ العربية تكاطئ لتصعيد المكقف في سكريا.
كلمخركج مف حالة انسداد األفق ىذه ,اتجيت الجامعة العربية إلى الجمعية العامة لنمـ
المتحدة التي أصدرت في  16شباط /فبراير ,قرار بتكميف مبعكث عربي -دكلي ىك ككفي أناف
لمبحث عف تسكية تنطمق مف المبادرة العربية الثانية ,فقدـ أناف خطة مف ست نقاط كاف أىميا:
االلتزاـ بالعمل مف أجل عممية سياسية شاممة يقكدىا السكريكف ,ككقف جمي عمميات القتاؿ,
ككقف تحرؾ القكات باتجاه المناطق المأىكلة بالسكاف ,كارفراج عف المعتقميف ,ككفالة حرية
التنقل لمصحفييف ,كالحق في التظاىر السممي(فياض.)105-140 :2013 ,

تعاطت إيراف م المبادرات السياسية كل كاحدة عمى حدة ,بحسب اقترابيا عف مطمب
تنحي الرئيس بشار األسد الذي ترفضو إيراف بشكل مطمق .كرفضت إيراف المبادرة الثانية لجامعة
الدكؿ العربية ألنيا تتضمف بنداً ينص عمى ضركرة نقل صالحيات الرئيس إلى نائبو األكؿ ,كما
رحبت في  8شباط /فبراير  2012بالفيتك الركسي الصيني الذي أعاؽ تبنييا في مجمس األمف.
كعمى خالؼ مكقفيا الرافض لممبادرة العربية ,رحبت إيراف بخطة ككفي أناف ذات النقاط الست
ألسباب أبرزىا(بشارة:)523 :2013 ,

 أنيا ال تنص عمى تنحي الرئيس األسد أك تفكيض صالحياتو. رغبة ككفي أناف المعمنة في االعتراؼ بإيراف طرفاً رئيسياً في أي حل سياسي في سكريا ,عمىالرغـ مف معارضة الدكؿ الغربية كعدد مف الدكؿ العربية.
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7
اجتماعا في
كلدعـ مكقف أناف كجيكده لحل األزمة ,عقدت مجمكعة العمل حكؿ سكريا
ً
جنيف في  30حزيراف /يكنيك  ,2012أقرت فيو بنكد كثيقة ما أصبح ُيعرؼ بػ"إعالف جنيف,"1

كالتي نصت عمى "تأسيس ىيئة حكـ انتقالي تكفر مناخاً محايداً يتيح التحكؿ السياسي في البالد,
كأف تتمت بكل الصالحيات التنفيذية ,كيمكف أف تضـ أفرًادا مف الحككمة الحالية كالمعارضة

كبقية المجمكعات بناء عمى االتفاؽ المتبادؿ"(الشيخ.)81 :2012 ,

ككالعادة لـ يغير قبكؿ النظاـ لخطة أناف مف الكقائ عمى األرض ,فكصمت جيكد
المبعكث العربي -الدكلي إلى طريق مسدكد ,كقدـ استقالتو في  2آب /أغسطس  ,2012بعد أف
أقر بفشمو في تحقيق التسكية؛ نتيجة االنقساـ ارقميمي كالدكلي ,كالستكماؿ ميمة أناف في
ّ
التكصل إلى تسكية سياسية في سكريا ,جرى تكميف األخضر اربراىيمي ,لكف المكفد الجديد
كصل إلى النتيجة نفسيا ,ككاد يستقيل لكال أف عاجمو اتفاؽ الفركؼ -كيري في الساب مف مايك/
أيار (2013قبالف.)2014 ,

بعد فشل مبادرة ككفي أناف اتفقت الكاليات المتحدة كركسيا عمى أف بياف جنيف يشكل
أرضية الحل السياسي في سكريا ,عمى الرغـ مف التفسيرات المتباينة لمدكلتيف في شأنو .كخشيت
إيراف أف يحصل تكافق أمريكي ركسي يستبعدىا مف أي حل سياسي ,كما أف بياف جنيف نص
عمى تأليف حككمة كاممة الصالحيات تشرؼ عمى المرحمة االنتقالية ,كىك ما يتناقض م
المكقف اريراني الذي يصر عمى أف تككف الحمكؿ السياسية لنزمة السكرية تحت سقف الرئيس
األسد .فأطمقت إيراف في  16كانكف األكؿ /ديسمبر  2012مبادرة سياسية مف ست نقاط
ىي(بشارة:)524 -523 :2013 ,

 الكقف الفكري ألعماؿ العنف كالعمميات المسمحة كميا تحت إشراؼ األمـ المتحدة. بعد كقف االشتباكات ,يجب فك اًر تقديـ المساعدات ارنسانية لمشعب السكري ,كلضماف ىذا األمريجب إلغاء العقكبات االقتصادية عمى سكريا.
 السعي فك اًر إلى إجراء الحكار الكطني الشامل ,الذي يييء األرضية لتأليف حككمة انتقالية ,تككفميمتيا تنظيـ انتخابات برلمانية كرئاسية ,كصياغة دستكر جديد لمبالد.
 يجب ارفراج عف جمي األسرى لدى الطرفيف المعارضة كالحككمة.7

ضمت مجمكعة العمل الدكلية حكؿ سكريا األعضاء الدائميف في مجمس األمف ,إضافة إلى تركيا بكصفيا رئيسة منظمة التعاكف

ارسالمي ,كقطر بكصفيا رئيسة المجنة الك ازرية العربية ,كالككيت الذي كاف يترأس مجمس كزراء الخارجية العرب كقتيا ,كالعراؽ رئيس
القمة العر ّبية عاـ  ,2012كمفكضية االتحاد األكربي ,كاألمـ المتحدة(قبالف.)2014 ,
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 العمل عمى إطالؽ العناف رعالـ حر ينقل الصكرة المكضكعية بحيادية كدكف تمييز. تأليف لجنة لتقكيـ األضرار كاعادة األعمار.جاءت المبادرة اريرانية لسد الفراغ السياسي في إدارة األزمة ضد المبادرات الدكلية كليس
لمحل ,فإيراف أرادت طرح مبادرة مكازية لممبادرات الدكلية ضمف رؤيتيا لمحل رجياض أي
مساعي دكلية لحل األزمة.
كالجدير بالذكر أف التصكر الذي طرحو الرئيس بشار األسد لحل األزمة في سكريا في
بر في  6كانكف الثاني /يناير  ,2013أي بعد أسبكع مف طرح إيراف مبادرتيا,
خطاب دار األك ا
يكاد يتطابق م المبادرة اريرانية ,األمر الذي يعني بأف المبادرة اريرانية جاءت بالتكافق م
النظاـ السكري(صايغ .)2013 ,كتدؿ المعطيات السابقة عمى أف العالقة بيف النظاـ السكري كايراف
تجاكزت حد التحالف إلى التبعية المطمقة .فنتيجة الستمرار االستنزاؼ الذي تعرض لو في
مقدراتو العسكرية كاالقتصادية ,أصبح النظاـ معتمداً في فرص بقائو عمى الدعـ اريراني

العسكري كاالقتصادي .كليذا صارت إيراف تتعامل م األزمة في سكريا عمى أنيا أزمة داخمية
إيرانية تخص أمنيا القكمي.
كيمكف تممس ذلؾ بكضكح في طمب إيراف مف مجمكعة ( )1+5في  12شباط /فبراير

 ,2013ضـ ممف سكريا كالبحريف إلى مفاكضات الممف النككي اريراني ,كىك ما شكل سابقة
في التحديد الصريح لمطمكحات التكسعية اريرانية ,كاعالف مناطق التأثير كالنفكذ ,كمف ىنا,
يظير اعتبار طمب ضـ ممف األزمة السكرية إلى ممف إيراف النككي بكضكح أىمية سكريا
الجيكستراتيجية بالنسبة ريراف ,كما يظير تعامل إيراف م األزمة السكرية باعتبارىا أزمة داخمية
إيرانية تيدد بشكل مباشر أمنيا القكمي ,شأنيا شأف الممف النككي اريراني(بشارة .)526 :2013

أسفر اتفاؽ مكسكك بيف كزيري الخارجية األمريكي جكف كيري كالركسي سيرغي الفركؼ
مطم آيار /مايك  ,2013عف الدعكة إلى عقد مؤتمر دكلي جديد لحل األزمة السكرية ,يككف
فضال عف ركسيا كالكاليات المتحدة,
متمماً لمسار إعالف جنيف ( )1لعاـ  ,2012كتحضره
ً
األطراؼ ارقميمية كالدكلية الفاعمة في األزمة السكرّية بما فييا إيراف ,إلى جانب طرفي النزاع
الرئيسيف (النظاـ كالمعارضة)(مجمة سياسات عربية.)107 :2013 ,
كتأتي أىمية عقد مؤتمر جنيف ( ,)2مف ككنو جاء بعد تحكالت دكلية جديدة تمثمت في
االعتراؼ الدكلي بالمشركع اريراني بشقيو النككي كارقميمي ,كبعد التكصل التفاؽ دكلي لمتخمص
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مف ترسانة األسمحة الكيماكية السكرية ,بناء عمى المبادرة الركسية في أيمكؿ /سبتمبر ,2013
األمر الذي كانت لو انعكاساتو عمى التفاعل ارقميمي كالدكلي م األزمة السكرية ,عبر جنيف
( ,)1سكاء مف حيث طبيعة الحل السياسي المأمكؿ ,كمرجعيتو التي تتمثل في مقررات جنيف
( ,)2أـ مف حيث السناريكىات المتكقعة لمسار المفاكضات(عبد القادر.)143 :2014 ,

إف حضكر إيراف المؤتمر يدلل عمى الثقل السياسي ريراف كقكة تدخميا في الصراع
الدائر في سكريا ,حتى أصبحت مفتاح الحل ألي اتفاؽ سياسي يمكف انجازه ,كما أسفر االتفاؽ
عف تحقيق انتقاؿ سياسي عمى قاعدة المشاركة بيف النظاـ كالمعارضة ,كبدأ نكع مف السباؽ عمى
األرض لتعزيز مكاق الطرفيف التفاكضية؛ لكف المؤتمر الذي عقد نياية أيار /مايك  ,2013فشل
بسبب رفض النظاـ السكري تنازؿ الرئيس السكري بشار األسد عف سمطاتو ,كمطالبة المعارضة
استبعاد إيراف بصفتيا شريكاً أساسياً في الحرب(الجزيرة لمدراسات.)2013 ,
ثـ دعا ستيفاف دي ميستكرا ,الذي عيف مبعكثاً خاصاً لنمـ المتحدة إلي سكريا في
تمكز /يكليك  ,2014خمفاً لممبعكثاف األممياف السابقاف ككفي أناف كاألخضر اربراىيمي ,رجراء
جكلة جديدة مف المباحثات في جنيف م أطراؼ النزاع في األزمة السكرية مف أجل تطبيق بياف
جنيف ( ,)1كاستمرت المباحثات التي بدأت في  5آيار /مايك  2015لمدة خمسة أسابي  ,كقد
تتكاصل بحسب التطكرات ,عمى أف يقدـ تقري اًر إلى األمـ المتحدة بنياية حزيراف /يكنيك
(2015النيار .)2015 ,كأكضح ديمستك ار طبيعة المحادثات قائالً "ىذه المحادثات مختمفة ,فيي
ليست مؤتم اًر كليست محادثات جنيف الثالثة ,كلكنيا سمسمة مشاكرات بيف فريقي كبيف كل كفد
مف كل دكلة كأيضاً مف سكريا ,كىذه ىي قكة األمـ المتحدة ,سنعقد المشاكرات كنسأؿ الجمي أف

يشارككا بدكف إقصاء أحد"(مكق  CNN :بالعربية .)2015 ,ىذه المبادرة تبدأ بتجميد القتاؿ في سكريا

انطالقاً مف حمب ,لمكصكؿ إلى حل شامل لنزمة في سكريا(النيار.)2015 ,
لـ يقف سقف المشاركة في ىذه المقاءات عند األطراؼ الداخمية ,بل تعداىا لدعكة دكؿ
إقميمية ليا تأثير كبير في المنطقة ,فديمستك ار لـ يكرر الخطأ في عدـ دعكة إيراف كما حصل في
المفاكضات السابقة ,بل استدرؾ األمر ككجو دعكة رسمية لطيراف ررساؿ مندكب عنيا إلى
جنيف ,بعدما كانت قد أعمنت أنيا تشارؾ لكف بدكف شركط مسبقة(خمف)2015 ,؛ لكف المبادرة,
لـ تر النكر بسبب رفضيا مف إيراف كالنظاـ السكري.
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اعتراؼ المبعكث األممي دي ميستك ار بأف إيراف دكلة ليا كزنيا كتأثيرىا في المنطقة,
كدعكتيا لممشاركة في التفاىمات الدائرة لمكصكؿ إلى حل شامل لمصراع في سكريا ,بعد النصائح
التي أسديت لو مف المبعكثيف السابقيف المذاف فشال في الكصكؿ إلى حل في جنيف ( )1كجنيف
( ,)2نتيجة استبعادىما إيراف ,دليل عمى أنو ال حل لمصراع السكري دكف مشاركة إيراف ,التي
أصبحت المتحكـ كالمييمف الرئيس عمى النظاـ السكري بامتالكيا لكل أكراؽ المعبة السياسية ,بعد
أف خسر النظاـ كل القكى العربية كارقميمية ,كاستمرت إيراف في التحكـ في التكازنات الدكلية,
نتيجة عالقاتيا بركسيا كالصيف التي تربطيا بيما عالقات اقتصادية كدبمكماسية ,كما ساعد إيراف
التكصل إلى اتفاؽ م دكؿ خمسة  +كاحد ,حكؿ برنامجيا النككي في اتفاؽ لكزاف عاـ .2015
لقد أدت االحتجاجات الشعبية في سكريا التي اندلعت في آذار /مارس  ,2011إلى
تغيرات كبرى في العالقات اريرانية السكرية ,حيث اتخذت كبشكل متصاعد منحى تدخمي كاس
عمى المستكى السياسي كالعسكري ,حتى بات الجيش اريراني ركيزة أساسية مف ركائز الحرب
ضد المعارضة السكرية ,م انحسار دكر الدكلة السكرية ,كانخراط كثير مف الميميشيات العراقية
كالمبنانية المؤيدة ريراف في تمؾ الحرب .كما اتخذت عمى المستكى السياسي شكالً استحكاذي
مييمف ,حتى أصبحت إيراف صاحبة القرار في أي مبادرات أك مكاقف سياسية.
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 4.2الخاتمة:
ناقشت الدراسة في ىذا الفصل الجذكر التاريخية لمعالقات اريرانية السكرية ,في ثالثة
مراحل أساسية ,ككانت العالقات بيف البمديف تختمف في كل مرحمة عف المراحل األخرى ,سكاء
مف حيث عمق العالقات أك تبادؿ المصالح كاختالفيا ,أك التطابق كالتكحد في الرؤى ,كقد
تكصمت الدراسة إلي األمكر التالية:
المرحمة األكلى( :مرحمة ما قبل الثكرة اريرانية) ,كانت العالقات بيف البمديف تندرج في إطار
العالقات التي شابيا التكتر كالخالفات م نظاـ الشاه.
المرحمة الثانية :مرحمة نجاح الثكرة اريرانية في عاـ  -1979قياـ األزمة السكرية في عاـ
كبير في العالقات أدت في بعض القضايا حد التكافق,
2011ـ ,حيث شيدت ىذه المرحمة
تطكر اً
اً
لكف رغـ ذلؾ لـ تخل ىذه المرحمة مف كجكد تبايف كاختالؼ في التعاطي م بعض القضايا
ارقميمية كالدكلية بيف البمديف ,فقد كانت العالقات تقكـ عمى الندية في المصالح.
المرحمة الثالثة :مرحمة األزمة السكرية في عاـ  ,2011إذ شيدت ىذه المرحمة تطكر في
العالقات ,فانتقمت مف حالة العالقات العضكية بيف البمديف إلى حالة التدخل كالسيطرة اريرانية
عمى مفردات القرار السياسي في سكريا ,حتى أصبحت سكريا مكبمة بالييمنة اريرانية.
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 1.3مقدمة

الفصل الثبلث/

البيئت الداخليت والقوى الفبػلت يف األسمت السوريت
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 1.3مقدمة:
إف األزمة في سكريا مف الحاالت التقميدية (الكالسيكية) لمحرب بالككالة ,تدكر رحاىا
بيف الدكؿ العربية الخميجية السنية كباألخص المممكة العربية السعكدية مف جانب ,كبيف إيراف مف
جية أخرى ,م تركيبة إضافية في غاية الخطكرة مف المذىبية .كما أف مصطمح "مذىبي"
المستخدـ لنزع اآلدمية عف "اآلخر" في الحرب السكرية ىك مصطمح خطير لمغاية كيكحي لكال
الجانبيف بأف الحرب طكيمة األمد في صراع كجكدي ديني بيف السنة كالشيعة.
كىذا ُيشار أيضاً إلى أف األزمة في سكريا تجرى عمى مستكييف متكازييف ,يركز المستكى
األكؿ عمى نظاـ األسد كالمعارضة السكرية ,كيركز المستكى األخر عمى التيديدات الكجكدية التي
تستشعرىا المجتمعات السنية كالشيعية مف بعضيا البعض .كبينما قد يككف المستكى السابق قابالً
لمتفاكض ,إال أف المستكى األخير غير قابل لمتفاكض في أمر شبو مؤكد .كما أف تداعيات عدـ
االستقرار في المنطقة كبيرة ,كيطاؿ تأثيرىا ما ىك أبعد مف بالد الشاـ .لكف تأثيرىا المباشر
كالقكي تـ استشعاره في لبناف باتجاه الغرب كالعراؽ باتجاه الشرؽ أكثر مف أي منطقة أخرى.
كنتناكؿ في ىذا الفصل بشيء مف التفصيل األزمة السكرية كالقكى السياسية كالعسكرية
الفاعمة فييا ,كأسبابيا ,كأىـ األطراؼ الداعمة ليا.
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 2.3خمفيات األزمة السياسية في سوريا:
ال شؾ أف األزمة السكرية لـ تأت مف فراغ ,كانما ىي نتيجة مجمكعة مف التراكمات
كالتباينات في األكضاع االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية بيف مككنات الشعب السكري ,كنتيجة
طبيعة النعداـ العدالة االجتماعية كممارسة االضطياد كاالستبداد السياسي مف قبل النظاـ
السياسي القائـ ,كىك ما أكدتو المعارضة في مطالبيا التي تمحكرت حكؿ الحرية كالعدالة.
 1.2.3النظام السياسي في سورية:
يعتبر النظاـ السياسي السكري نظاـ الحزب الكاحد ,كيصنف ضمف األنظمة الشمكلية,
شأنو في ذلؾ شأف األنظمة العربية ,لكف رغـ كض العمكييف المتنفذ في البالد ,لـ يحاكلكا مذىبة
الحياة االجتماعية في سكريا قبل أحداث األزمة السكرية في عاـ  .2011فالحزب الحاكـ في
سكريا (حزب البعث) حزب عربي قكمي بالدرجة األكلى ,يقدس كل ما ينتمي إلى العركبة .لذلؾ,
فإف الكالء في الدكلة كاف لكل ما ىك عربي ,كلـ يقترب مف قريب أك بعيد بما يمس المذىبية في
البالد ,فالمذىب السائد ىك المذىب السني ,كرجاؿ الديف السنة ليـ مكانتيـ ,كمفتي البالد مف
السنة كليس الشيعة .لكف بعد أف أخذت األزمة السكرية منحاً عسكرياً ,بدأ النظاـ السكري يتماىى

م المذىب الشيعي مذىب الطائفة العمكية التي ينتمي إلييا .كىك ما يفسر اقتراب النظاـ السكري

مف النظاـ الشيعي في إيراف ,عمى خالؼ الدكؿ العربية التي ترفض إقامة عالقات م النظاـ
اريراني ,مما كاف لو أثر كاضح في األزمة السكرية.
ىذا كيتككف أي نظاـ سياسي في العالـ مف ثالث سمطات رئيسية (السمطة التشريعية-
كالسمطة التنفيذية -كالسمطة القضائية) ,كيحدد الدستكر شكل النظاـ كصالحيات كل سمطة مف
السمطات .كلمعرفة صالحيات كل سمطة مف سمطات النظاـ السكري ,ال بد مف دراسة دستكر
عاـ  ,1973إذ يعتبر الدستكر عقد اجتماعي بيف الحاكـ كالمحككـ ,كناظـ أساسي بيف السمطات
الثالث ,لكف الدستكر السكري يغيب دكر الشعب ,كما يحجـ دكر السمطات في مقابل السمطة
التنفيذية (سمطة الرئيس) ,كيعمل الدستكر كفق ذلؾ مف خالؿ:
 1.1.2.3غياب الفصل والتوازن بين السمطات الثالث وىيمنة السمطة التنفيذية:
رغـ أف الباب الثاني مف الدستكر ,كالذي يتضمف سمطات الدكلة ,تـ تقسيمو إلى ثالثة
فصكؿ تحتكي عمى :السمطة التشريعية ,كالسمطة التنفيذية ,كالسمطة القضائية ,ىذا التقسيـ يكحي
ظاى اًر بقياـ الدستكر عمى مبدأ فصل السمطات ,إال أنو إضافة إلى عدـ ذكر الدستكر لمبدأ
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الفصل بيف السمطات ,فإف قراءة متأنية لمدستكر تؤكد عدـ الفصل(حمكدي .)2011 ,فالسمطة
التنفيذية ممثمة برئيسيا (رئيس الجميكرية) تييمف عمى السمطتيف التشريعية كالقضائية ,كذلؾ
بسبب السمطات الدستكرية الكاسعة التي يتمت بيا الرئيس بحكـ رئاستو لحزب البعث الذي
يحتكر الحياة السياسية في سكريا(أبك شاكيش ,)24 :2013 ,مما أسيـ في خمق كتعميق األزمة
البنيكية التي يعاني منيا النظاـ السكري التي تتمثل في غياب الفصل كالتكازف بيف السمطات .إف
النص الدستكري السكري كالفجكات كغمكض النصكص في الدستكر ,يمنح السمطة لمجيات
التنفيذية أكثر مما يقيدىا.
 2.1.2.3السمطات المطمقة لرئيس الجميورية:
يمكف تصكير ىذه السمطات المطمقة مف خالؿ الدستكر التي يمنحيا لمرئيس كىي
كالتالي:
الكصكؿ غير الشرعي إلى رئاسة الجميكرية :كيمر حسب المادة ( )84مف الدستكر في
ثالثة مراحل( :اقتراح القيادة القطرية -ترشيح مجمس الشعب -استفتاء شعبي) .كتعتبر المرحمة
األكلى ىي الحاسمة ,ككف مجمس الشعب ال يممؾ إال أف يرشح مف تقترحو القيادة القطرية .أما
االستفتاء الشعبي لممرشح الكحيد ,فكاف دائماً ينتيي بانت ازع مكافقة الشعب بنسبة تتجاكز الػ
(%99الدستكر السكري.)1949 ,

كلعل إحدى االنتياكات الصارخة لمدستكر ,جاءت م كصكؿ بشار األسد لمسمطة مف
خالؿ تعديل المادة ( ,)83كالتي كانت تنص عمى أف عمر رئيس الجميكرية ينبغي أف يتجاكز
األربعيف ,بالقانكف رقـ ( )9تاريخ  11حزيراف /يكنيك  ,2000حيث كافق المجمس بإجماع
أعضائو بخفض الحد األدنى لعمر المرشح لمنصب الرئيس مف ( )40إلى ( )34عاماً ,لتمكيف
بشار األسد مف الكصكؿ لمرئاسة السكرية(غنيـ ,)271 :2011 ,خمفاً لكالده.
 3.1.2.3قوانين تقييد الحريات والديمقراطية:
عمل النظاـ عمى تقييد كربما تغييب ممارسات الديمقراطية ,مف خالؿ قكانيف الطكارد ,التي
تعصف بالحقكؽ كالحريات العامة ,كالقكانيف المقيدة رنشاء األحزاب السياسية ,كالمقيدة
لحركتيا في المجتم  ,القكانيف المقيدة لمحريات العامة (كحرية التعبير كحرية الصحافة),
كىضـ حقكؽ القكميات األخرى(عمي ,كآخركف.)45-44 :2013 ,
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كظل الرئيس بشار األسد يسير عمى خطى كالده في ترسيخ نظاـ سياسي يقكـ عمى حكـ
الفرد كالمذىبية ,األمر الذي عمق الخالؼ بينو كبيف الجماعات الشعبية غير البعثية أك العمكية,
عالكة عمى أنو لـ يض حداً الستغالؿ طبقة رجاؿ األعماؿ ,أك يقكـ بتفعيل نظاـ االقتصاد

الحر؛ كبدالً مف ذلؾ قاـ بتبني اقتصاد السكؽ االجتماعي(شكري .)67 :2012 ,األمر الذي
أضعف البنية االجتماعية كاالقتصادية لمريف ,ككس الفجكة بيف الطبقات في المدينة ,كظيرت

الفئات ذات الثراء الفاحش ,بينما عانى باقي أفراد المجتم مف العكز كالفقر ,فكانت النتيجة أف
باعد الرئيس بينو كبيف المجتم  ,كىك ما قاد إلى انفجار الكض السياسي(غنيـ.)277 :2011 ,

 2.2.3األزمة السياسية في سوريا:
جاءت األزمة السكرية في البداية سممية شأنيا في ذلؾ شأف األزمات العربية السابقة ليا,
إال أنيا تطكرت بشكل دراماتيكي ,كتحكلت مف احتجاجات سممية تنادي بالحرية كالكرامة كالعدالة
االجتماعية إلى احتجاجات مسمحة معقدة كمركبة ,تتككف مف جماعات متفرعة مسمحة ,منيا
داعـ كمؤيد لمنظاـ كمنيا معارض كمناىض لمنظاـ ,كجمي ىذه الجماعات مدعكمة مف أنظمة
عربية كدكلية كتخدـ أجندات ىذه الدكؿ ,التي تمعب استخباراتيا دك اًر كبي اًر في إثارة األزمة.
 1.2.2.3بداية األ زمة في سورية وغياب المعارضة:
انطمقت األزمة في سكريا في  15آذار /مارس  ,2011نتيجة تفاعل تراكمي لعكامل
متعددة بعضيا سياسي كبعضيا اآلخر اقتصادي اجتماعي ,فقد بدأت االحتجاجات الجماىيرية
في سكريا كردة فعل عفكية عمى كاق محتقف بسبب جمكد البنية السياسية كاالستبداد الممنيج,
مف أجل تحقيق التغير في شكل السمطة مف سمطة استبدادية إلى دكلة تعددية لضماف تحقيق
العدالة كالمساكاة ,كحق األقمية في المشاركة السياسية الفاعمة(المدني .)45 :2011 ,كراىنت بعض
القكى السياسية في البداية عمى الصكرة "ارصالحية" لمرئيس األسد ,حتى أف األحزاب الكردية
كحركة ارخكاف المسمميف ,دأبت عمى من أنصارىا مف المشاركة منذ بدايتيا في تظاىرات دعا
إلييا بعض النشطيف( 8الكيالني.)227-225 :2012 :

8

عقدت األمانة العامة لممجمس السياسي الكردي اجتماعيا الدكري بتاريخ  30كانكف الثاني /يناير  ,2011كما

عقد المجمس العاـ لمتحالف الديمقراطي الكردي في سكريا اجتماعاً استثنائياً في  2شباط /فبراير  .2011كناشدا
المكاطنيف الكرد ضب النفس كالتحّمي بركح اليقظة كالحذر ,كعدـ االنسياؽ كراء ارعالـ غير المسؤكؿ .كما=
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بدأ خطاب النظاـ بتجاىل الحركة الشعبية كانكارىا؛ ثـ انتقل إلى اتياميا بأنيا ليست إال
مجمكعات إرىابية تنتمي إلى السمفية الراديكالية كمنظمة القاعدة؛ إلى أف كصل إلى كصفيا
بالمؤامرة العربية كالدكلية .كفي كل الحاالت ,اعتمد النظاـ سياسة قم دمكي ضد المتظاىريف,
بيدؼ إيقاع اليزيمة بالمعارضة .كقد ظمت خطكات االستجابة ارصالحية التي أقدـ عمييا النظاـ
جزئية كبطيئة كأصغر بكثير مف حجـ الحراؾ الشعبي ,ككطأة آلة القم ككحشيتيا ,كمتأخرة إلى
حد كبير(مركز الجزيرة لمدراسات .)2012 ,صدمت المعارضة بما جاء في خطاب الرئيس أماـ
مجمس الشعب في  30آذار /مارس  ,2011مما جعل بعض شعاراتيا يتطكر بصفة محدكدة في
تظاىرات الالذقية كدرعا إلى "إسقاط النظاـ" ,حيث شكل رف ىذا الشعار مزيجاً مف الخيبة مف
خطاب الرئيس ,كمف المحاكاة لشعارات ميداف التحرير في مصر .كأخذت الرقعة الجغرافية
كالبشرية لمتظاىرات تتطكر كتتس بكتيرة مطردة(مكق  :المركز العربي.)2011 :

 2.2.2.3أسباب ودوافع اندالع األ زمة السورية:
منذ المحظة األكلى الندالع االحتجاجات الشعبية ,حدد الشعب السكري مطالبو بالحرية
كالكرامة كالعدالة ,كىي مضاميف ميمة افتقدىا في مسيرتو خالؿ العقكد الخمسة الماضية ,أي
منذ استالـ حزب البعث السمطة في سكريا ,كىي تعكس حقيقة األسباب الكامنة كراء اندالع
االحتجاجات الشعبية في سكريا كأىميا:
 1.2.2.2.3تدىور األوضاع االقتصادية والتعميمية:
فاقمت التحكالت في التكجيات كالسياسيات االقتصادية منذ أكاس

ثمانينيات القرف

الماضي مف معاناة الشعب السكري ,الذي كاف يالحظ تدىكر مستكاه المعيشي كقدراتو الكطنية
مقارنة م دكؿ الجكار كدكؿ العالـ األخرى؛ فمعدؿ النمك االقتصادي لـ يتجاكز ()%2,46
سنكياً .كنتج عف ىذه التحكالت ما يمي:

 تراج ترتيب سكريا في التنمية البشرية إلى ( )119في عاـ  ,2011بعد المرتبة ( )61فيعاـ .1985

يجرـ
=كانت حركة ارخكاف المسمميف ترفض أف يخرج أنصارىا في تظاىرات بسبب القانكف ( )49الذي ّ
االنتساب إلى الجماعة كيعاقب عميو بارعداـ(مكق  :المركز العربي.)2011 :
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 محدكدية االنجاز عمى مستكى التعميـ ,حيث لـ يتجاكز عدد سنكات التمدرس بالنسبة إلىالسكرييف ,مف  25عاماً فأكثر %4,78 ,في عاـ  ,2010كىك معدؿ متدني جداً ,كىك ما
يعني عجز كبير في التنمية البشرية(مرزكؽ.)36 -35 :2013 ,
 ارتفاع معدالت البطالة ,حيث بمغ معدؿ البطالة في عاـ  ,2011نحك  %14,9بعد أف كافر في األعكاـ األخيرة عمى نحك  %8مف قكة العمل(نصر كآخركف.)19 :2013 ,
مستق اً

 تزايد الفقر حيث ارتف معدؿ الفقر مف  %11.5عاـ  ,2000إلى  %34.3عاـ 2011(سعيفاف.)128-127 ,2103 ,

 2.2.2.2.3تيميش المؤسسات:
بدأ فصل جديد مف تيميش المؤسسات كاضعافيا بكصكؿ حزب البعث إلى السمطة عاـ
 ,1963عبر قانكف الطكارد الذي عمق العمل بالدستكر ,كعبر سيطرة الحزب الكاحد عمى
السمطة كخكضو معركتيا م المجتم السكري ,بما فيو مؤسسات الدكلة كالمجتم التي عمل
عمى إخضاعيا كتطكيعيا الستتباب نظامو .كلجأ في سبيل ذلؾ إلى(مرزكؽ:)45 -44 :2013 ,

 إسناد الكظائف الميمة في المؤسسات كالك ازرات إلى األعضاء المكثكقيف في الحزب دكفالنظر ألىميتيـ ككفاءتيـ.
 أصبحت األجيزة األمنية الكصية عمى أجيزة الدكلة كمؤسساتيا بما فييا التشريعية كالتنفيذيةكالقضائية كمؤسسات المجتم المدني ,كالتكغل األمني في كل تفاصيل حياة المكاطف.

 تكرس ثقافة الكالء كالتماىي م مف يممؾ السمطة ,عكضاً عف الثقافة الكطنية كالمؤسسيةكالديمقراطية(برقاكي.)17 :2014 ,

 3.2.2.2.3غياب الحريات:
رغـ إدعاء النظاـ باالنفتاح إال أف نية االنفتاح لـ تظير خالؿ انتخابات آذار /مارس
 ,2003كانتخابات عاـ  2007حيث ترسخ خالليما كياف السمطة الشمكلية عف طريق زيادة
عدد المقاعد المخصصة لحزب البعث كس فثكر شعبي(سعيفاف ,)106 :2013 ,كيمكف طرح
بعض األعماؿ التسمطية مف قبل النظاـ التي أدت إلى غياب الحريات:
 التفرد كالسيطرة المطمقة مف الحزب الحاكـ في اردارة العامة كاردارة االقتصادية ,شكل عائقاًأماـ تطكر المؤسسات ,كالمشاركة المجتمعية ,كافتقاد المبادرة في المجتم  ,كعطل آليات
الحكار المجتمعي ,كساد رككد عمى حركة المجتم كقدراتو(أحمد كآخركف.)172 :2012 ,
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 غياب المساءلة كالمحاسبة ,كتقييد حركة المجتم في تأسيس جمعيات كأحزاب ,ما جعلسكريا تصنف كفق المؤشرات الدكلية لعاـ  2010في مراتب متدنية(مرزكؽ.)57 :2013 ,

 غياب انتخابات رئاسية تعددية ,كاالقتصار عمى مبدأ االستفتاء عمى الرئيس في شكلتصديق انتخابي(بدرخاف.)8 :2013 ,

 االنتياكات المتكررة لحقكؽ ارنساف ,كقم المعارضة بطريقة كحشية ,كارتكاب المجازربحقيا ,فحسب تقرير لمنظمة ىيكمف رايتس ككتش فإف السمطات السكرية كانت مف
الحككمات األسكأ في انتياكات حقكؽ ارنساف لمعاـ (2010بدرخاف.)8 :2013 ,

 4.2.2.2.3استشراء الفساد:
 الفساد السياسي كالمالي لمعائمة المسيطرة عمى السمطة منذ أربعيف عاماً ,كالمتمثمة في الرئيسبشار األسد ,كعائمتو (آؿ األسد) ,كعائمة زكجتو (مخمكؼ) ,كأنسابو كأقاربو(بدرخاف.)8 :2013 ,

 الفساد المستشري كنيب الماؿ العاـ ,حيث تحتل سكريا المرتبة ( )127عالمياً حسب معاييرالشفافية ,بناءاً عمى إحصائيات عاـ (2010أحمد كآخركف.)171 :2012 ,

لقد اختزؿ النظاـ السياسي في سكريا في شخص الرئيس بشار األسد ,كشقيقو ماىر
األسد رئيس الحرس الجميكري ,كابف خالو الممياردير رامي مخمكؼ ,كابف خالو العقيد حافظ
مخمكؼ رئيس قسـ التحقيق في جياز أمف الدكلة ,كالى مجمكعة مف أقرباء الرئيس كأعكانو
كأنسابو(صبرا.)56 :2013 ,
 5.2.2.2.3التحوالت اإلقميمية:
تتمثل أبرز التحكالت ارقميمية في تراج شعبية إيراف في العالـ العربي ,حيث بدأت
الشعكب العربية تظير المزيد مف الكعي كالحذر تجاه تكس النفكذ اريراني ,كما يحممو في طياتو
مف عناصر مذىبية كشعبكية تحت أستار المقاكمة .كتزامف التراج اريراني م ظيكر الدكر
التركي ,كرغبة تركيا في ممارسة دكر إقميمي أكثر فاعمية مف ذي قبل ,كىك أمر لـ يفطف لتبعاتو
نظاـ بشار األسد ,الذي فشل في قراءة متغيرات الكض ارقميمي(زيف العابديف.)11 :2012 ,

مصرعيو
ا
فقد فتح النظاـ السكري في العقد األكؿ مف القرف الكاحد كالعشريف الباب عمى
أماـ النفكذ اريراني ,كقاـ بتشجي نشاطو السياسي ,ككفر الدعـ لمخاليا المذىبية التي اتخذت مف
دمشق قاعدة ليا ,كفي ىذه األثناء أخذت سكريا تبتعد عف شعارات القكمية العربية التي رفعتيا
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في الثمث األخير مف القرف العشريف ,كمثمت سياسة االنفتاح السكري عمى طيراف دعماً
لمتكجيات الشعكبية التي ضاقت بيا الدكؿ العربية ذرعاً ,خاصة كأف خاليا حزب هللا -المدعكمة
مف قبل إيراف -قد استيدفت ىذه الدكؿ في أمنيا كاستقرارىا(زيف العابديف.)12-11 :2012 ,

مف المالحظ أف ارتباط النظاـ السكري بالنظاـ اريراني ىك ارتباط شبو عضكي؛ نظ اًر
لمتقارب المذىبي بيف الطرفيف ,لحساسية كأىمية الدكر االستراتيجي كالمكجستي الذي تمعبو سكريا
في تنفيذ أجندة طيراف في المنطقة ,كتقديـ الدعـ غير المحدكد لحزب هللا ,كفتح سكريا أماـ
االختراؽ الفكري اريراني بيدؼ نشر أفكار الثكرة ارسالمية اريرانية.
فقد شيدت بعض المناطق السكرية نشاطاً تشيعياً قامت بو بعض المرجعيات اريرانية
كالعراقية كالمبنانية ,كقد بدأت ىذه الظاىرة باالتساع في المناطق القريبة مف السيدة زينب التي
تمثل أحد األرياؼ العشكائية الفقيرة في ريف دمشق .كخالؿ عاـ  ,2009تـ فتح أكثر مف عشرة
حسينيات في المنطقة ضمت رجاؿ ديف مف إيراف كأفغانستاف كباكستاف ,تكلكا تعميـ الكافديف
الجدد إلى المذىب الشيعي م مساعدتيـ مالياً(المصطفى .)96 :2012 ,كساىـ غض الطرؼ مف
قبل الدكلة عف ىذا النشاط ,إلى احتقاف ذات داف طائفي لـ ينحصر في إطار الكس السني
كطائفة ,إنما امتد إلى األكساط العمكية ,حيث نتج شعكر داخمي أف ىذا النشاط ييدد العمكييف
ر إلى تقارب المذاىب كالحالة المادية الصعبة لبعض أبنائيـ(المصطفى-96 :2012 ,
كيانياً ,نظ اً

 .)97ساىـ التمييز الذي قاـ بو النظاـ بيف المذاىب ,إلى جانب األكضاع االجتماعية كالسياسية
السائدة ,بجانب فتح األبكاب عمى مصراعييا أماـ النفكذ اريراني كرجاؿ الديف الشيعة ,إلى حالة
مف الغضب كالسخ عمى سياسات النظاـ التي قكبمت بالرفض.
 3.2.2.3تعزيز المذىبية في األزمة السورية:
تكمف المشكمة في األزمة المذىبية عندما يتـ التمييز ضد قطاع مف المجتم عمى أساس
االنتماء المذىبي كالتعامل معو عمى أنو جماعة كاحدة تسمؾ سمككاً كاحداً ,سكاء كاف ىذا القطاع
مف عامة الشعب أـ مف أجزاء منو .لذلؾ ال بد مف فحص ىذه القضية ,كرصد مسارىا كأسبابيا
خالؿ االحتجاجات الشعبية في سكريا.
 1.3.2.2.3التركيبة االجتماعية والطائفية في سوريا:
بالرغـ مف الدرجة الكبيرة مف التجانس الثقافي ,إال أف سكاف سكريا الحالييف يتميزكف
بتنكع قكى في األصكؿ الدينية كالعرقية(فاف داـ .)16 :2006 ,كتظير المؤشرات السكانية حسب
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إحصائيات عاـ  ,2010أف عدد سكاف سكريا ىك  22.5مميكف نسمة بنسبة نمك (,)% 1.9
يشكل المسممكف ( )%90مف إجمالي السكاف ,منيـ ( )%74مسممكف سنة .9كتظير الدراسات
حكؿ السكاف ,أف ( )%82مف السكرييف عرب لغة كثقافة كانتماء ,أما المجمكعات المتبقية فيمكف
أف تصنف كأقميات عرقية أك أقميات دينية(غنيـ.)274 :2011 ,

كأكبر األقميات المذىبية في سكريا ىـ العمكيكف ( ,)%11.5كالدركز (,)%3
كارسماعميكف ( ,)%1.5كأقميات دينية نجد المسيحيكف ( .)%10أما األقميات العرقية الرئيسية
فيـ األكراد ( )%8.5كاألرمف ( ,)%4كالتركماف كالشراكسة ( .)%3كفى حيف أف معظـ
األكراد كالتركماف كالشراكسة مسممكف سنيكف ,كبذلؾ فيـ ينتمكف لغالبية السكاف ,إال أف األرمف
مسيحيكف ,كبالتالي فيـ يمثمكف أقمية عرقية كدينية في آف كاحد .كمف بيف األقميات الدينية
المذككرة أعاله ,نجد أف العمكييف كالدركز كارسماعيمييف كالمسيحييف الركـ األرثكذكس يتحدثكف
جميعا العربية بدكف إستثناء تقريباً(فاف داـ.)17 :16 :2006 ,
ً
كىناؾ أقميات قكمية كعرقية أخرى مثل األلباف كالداغستاف كالشيشاف كيعتبركف أقمية
سنية ,أما بالنسبة لمييكد فقد ىاجر معظميـ بعد سماح الرئيس حافظ األسد ليـ بمغادرة البالد
في مطم التسعينيات مف القرف العشريف ,كتشير ارحصائيات إلى بقاء عدد قميل جداً ال يتجاكز
اآلالؼ ,كىناؾ دراسات تقكؿ أف عددىـ ال يتجاكز المئات في كل مف حمب كدمشق
ر(بشكر.)36 :2001 ,
حص اً

 2.3.2.2.3األقميات الدينية المتماسكة:
منذ تكلى حزب البعث زماـ السمطة في سكريا عاـ  ,1963فإف أعضاء األقميات الدينية
دكر سياسياً مرمكقاً,
المتماسكة المتحدثيف بالعربية كالعمكييف كالدركز كارسماعيمييف قد لعبكا اً
كعميو فسكؼ نتناكؿ بشيء مف اريجاز ظركفيـ االجتماعية ,كمكقفيـ مف الثكرة.
 1.2.3.2.2.3العمويون:
يقطف حكالي  ٪ 75مف العمكييف السكرييف في جبل العمكييف "جباؿ الالذقية" ,كىي
سمسمة جبمية تفصل الساحل السكري عف داخمو ,تق في غرب سكريا كيمتد شرقي محافظتي
9

السنة العرب :تصل نسبتيـ إلى حكالي  % 57.40كتتركز األغمبية السنية في المحافظات الرئيسية (دمشق,

حمص ,حماة ,حمب ,الرقة ,درعا) ,لقد أظيرت غالبية الجماعة السنية تعاطفيا م الثكرة ,كشاركت في
فعالياتيا(غنيـ.)274 :2011 ,
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الالذقية كطرطكس كغربي محافظتي حمص كحماة ,حيث يشكمكف األغمبية المحمية ىناؾ .كيعمل
معظميـ في قطاع الزراعة(كنعاف .)114 :2014 ,كبالرغـ مف قمة عددىا بالنسبة لمشعب السكري,
فإنيا العمكييف الذيف يتحكمكف في مقاليد النظاـ بأركانو المختمفة .فرئيس الدكلة كالقيادات
العسكرية ,كالمخابرات المختمفة ,كاألجيزة األمنية ,كقيادات حزب البعث ,كالتنظيـ السياسي
لمنظاـ ,مف العمكييف ,كىذا ما رجح كلمكىمة األكلى أف العمكييف ستككنكف في صف النظاـ كضد
الثكرة(البحيري.)3 :2012 ,
في المقابل لعب النظاـ الحاكـ عمى كتر كرقة الطائفية كالمذىبية بزيادة الشعكر بأف
نجاح االحتجاجات الشعبية يعني إبادة جماعية مف قبل المعارضة لمعمكييف(البحيري.)3 :2012 ,
لكف العمكييف كاف ليا مكقف مغاير فقد أعمف البعض منيـ تأييدىـ كانضماميـ لالحتجاجات
الشعبية كالمطالبة بإسقاط النظاـ ,كقد رفضكا في البياف الختامي لمؤتمرىـ الذي عقدكه في آذار/
مارس  ,2013الدمج بينيـ كبيف النظاـ .لكف الشعارات كالعبارات الطائفية لرجاؿ الديف السنة
بحق العمكييف ,كاف لو الدكر األىـ في ابتعاد غالبية العمكييف عف االحتجاجات كتأييد
النظاـ(كنعاف.)135 -131 :2014 ,

 2.2.3.2.2.3اإلسماعيميون واالثنا عشرية:
تتمركز الفئتاف الشيعيتاف (ارسماعيمية -االثنا عشرية) في محافظة طرطكس ,كمحافظة
حما ,كمنطقة مصياؼ .كيتذبذب مكقف الشيعة ما بيف مؤيد لمنظاـ كمعارض لو بعض الكقت؛
ففي بداية االحتجاجات ,كاف ىناؾ تأييد كاس مف الشيعة لالحتجاجات ,ثـ تراج بعض الشيء
نتيجة غمبة الطاب السني عمى رمكز االحتجاجات ,سكاء في الخارج أك الداخل م الحممة التي
يشنيا النظاـ الحاكـ عمى المعارضة ,كتخكيفو ألبناء المذىب الشيعي مف االحتجاجات ,كمحاكلة
التقرب منيـ تحت مسمى مذىبي ,مما أحدث انقالباً في مكقف الشيعة تجاه دعـ إسقاط النظاـ

كتأييدىـ لإلصالح مف الداخل ,كلذلؾ يعد مجمل الشيعة أقرب لييئة التنسيق الكطني لقكى

التغيير الديمقراطي(البحيري.)3 :2012 ,

 3.2.3.2.2.3المسيحيون:
ينتشر المسيحيكف في كل أنحاء البالد ,إال أف معظميـ يتركز في دمشق كحمب
كحماة(كدر ,)4-3 :2012 ,كلـ يختمف مكقف المسيحيكف عف مكقف الشيعة .ففي بداية األمر,
قامكا بمساندة االحتجاجات ,كما لبثكا أف تراج مكقفيـ المؤيد لالحتجاجات .كيمكف أف نجد
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تفاكتاً بيف الفرؽ المسيحية تجاة إسقاط النظاـ .فالمسيحيكف الكاثكليؾ( الركـ -السرياف)
كالبركتستانت ىـ األقرب لالحتجاجات بعكس مكقف المسيحييف األرثكذكس ,كالمكارنة كاآلشكرييف
كالكمداف الكاثكليؾ المؤيديف لإلصالحات التي أعمنيا بشار األسد .كنجح النظاـ في إخافة
المسيحييف مف كصكؿ ارسالمييف لمحكـ ,مما أضعف مف تأييد المسيحييف رسقاط النظاـ
(البحيري .)4 :2012 ,ال شؾ أف ما يرتكبو المتشدديف ارسالمييف مف مجازر ضد األدياف
كاألقميات غير المسممة ,جعل األقميات بشكل عاـ كالمسيحييف بشكل خاص يتراجعكف عف
تأييدىـ لمحراؾ الشعبي ,خكفاً مف بطشيـ ال حباً في النظاـ الذي سمب حريتيـ.
 4.2.3.2.2.3الطائفة الكردية:
تتكزع ىذه الطائفة بيف مناطق جغرافية عدة في المناطق الشمالية الشرقية المحاذية
لمعراؽ كتركيا ,خاصة محافظتي الحسكة كالقامشمي شماؿ -شرؽ إلى عفريف كعيف العرب
(ككباني) ,إضافة إلى تجمعات بشرية كانتشار في بعض األرياؼ كالمدف الداخمية السكرية ,كفي
مقدمتيا مدينتي حمب كدمشق(فريق باحثيف .)93 :2013 ,كقد بدأ يتضح دكر األكراد في سكريا بعد
قياـ جميكرية (مياباد) الكردية في إيراف كثكرة البرزاني في العراؽ ,حيف أخذ األكراد يطالبكف
بحقكقيـ الثقافية كالقكمية ,التي قكبمت بالحذر لدى الحككمات السكرية(أبك مصطفى.)25 :2014 ,

حاكلت األحزاب الكردية االستفادة في البداية مف االحتجاجات ,فمنعت أنصارىا مف
المشاركة رغـ خركج بعض المتظاىريف غير الحزبييف ,كحاكؿ النظاـ مف جيتو احتكاء األزمة
الكردية ,إذ التقى الرئيس بشار األسد كجياء العشائر الكردية في  5نيساف /أبريل  ,2011ككعد
األكراد بمنحيـ الجنسية السكرية ,كبعض االمتيازات األخرى(غنيـ.)274 :2011 ,
لكف األكراد كاف ليـ مآرب أخرى تتمثل في الحصكؿ عمى االستقالؿ السياسي ,حيث
كانت األحزاب الكردية ترى أف أزمة النظاـ ستنعكس إيجاباً عمييا .كلكف أماـ الضغ الشعبي
الكردي كم خذالف النظاـ ليـ كزيادة النقد المكجو ضدىـ مف المعارضة ,عادت األحزاب
الكردية تنش في جيدىا م بقية المعارضة السكرية المكجكدة داخل سكريا ,فشاركت في ىيئات
االحتجاجات كمؤتمراتيا(فريق باحثيف .)120 -104 :2013 ,أرادت األحزاب الكردية استغالؿ
ضعف النظاـ كانشغالو في األزمة الجارية لمحصكؿ عمى حكـ ذاتي عمى غرار ما حصل في
العراؽ ,لكف عكامل كثيرة حالت دكف ذلؾ منيا :رفض النظاـ إعطاء األكراد حكـ ذاتي ,كسيطرة
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الجماعات الدينية المتشددة عمى معظـ األراضي السكرية ,ككذلؾ عدـ كجكد مصالح لمقكى
الدكلية مثمما ىك الحاؿ في إقميـ كردستاف العراؽ (كجكد الغاز كالنف ).
 5.2.3.2.2.3الدروز:
يقطف أكثر مف  ٪ 90مف الدركز السكرييف محافظة السكيداء الجنكبية ,كيعمل معظـ
الدركز قاطني السكيداء مثميـ مثل المسيحييف في القطاع الزراعي .كلقد مر مجتم الدركز
بمرحمة طكيمة مف كجكد طبقة حاكمة مف العائالت(فاف داـ .)30 :2006 ,كيعد الدركز مف أكثر
المكاليف لمنظاـ السكري ,عمى الرغـ مف انضماـ بعض أبنائيا ,كاف كانكا بنسب صغيرة جداً
لممعارضة السكرية؛ نتيجة حدكث بعض االنشقاقات كاالختالفات بينيـ(البحيري .)4 ,2012 ,كما
أسمفنا تفضل األقميات الكقكؼ إلى جانب النظاـ في األزمة خكفاً مف المتشدديف ارسالمييف.
إضافة إلى ذلؾ يقف الدركز إلى جانب النظاـ كقد تقمدكا العديد مف المناصب القيادية خاصة في
المؤسسة العسكرية.
 3.3.2.2.3الطائفية والمذىبية في األزمة السورية:
بدأت االحتجاجات الشعبية السكرية مدنية بالمعاني كميا ,ككاف الناشطكف الفاعمكف في
التنظيـ كارغاثة كارعالـ مف الطكائف كالمذاىب كافة ,كما أف الكاجيات السياسية لالحتجاجات
التي تشكمت خارج سكريا ,حافظت عمى بنية مختمطة مف الطكائف كالمذاىب كافة ,كتبنت خطاباً
كحدكياً ديمقراطياً في كثائقيا كميا ,كقمما حدث أف قاـ ناش سياسي بالتعبير عف مكقف طائفي
أك مذىبي حتى لك كاف مكقفاً فردياً .لكف ثالث تطكرات كقعت كأدت إلى ظيكر تعبيرات طائفية
كمذىبية أكثر حدة مف السابق ,كاف لـ تييمف عمى الكعي ,أك عمى مطالب المحتجيف كبرامجيـ
السياسية كىي(بشارة:)317 :2013 ,

أكالً :تبني النظاـ الحل األمني لنزمة ,كقم الناشطيف المدنييف بالقكة ,ثـ انتقاؿ االحتجاجات
إلى فئات اجتماعية كاسعة ,إذ انتشرت القناعة بأف النظاـ األمني في سكريا ىك نظاـ عمكي.
ثانياً :إصرار النظاـ عمى قراءة االحتجاجات تارة باعتبارىا مؤامرة خارجية كتارة فتنة طائفية
كمذىبية ,كتصاعد دكر ميميشيات النظاـ التي أخذت صبغة عمكية كشيعية خالؿ االحتجاجات.
ثالثاً :ظيكر محاكر إقميمية تؤثر في خطابات األزمة السكرية كتتأثر بيا ,م بركز تحالف

الحككمة اريرانية كالعراقية كحزب هللا المبناني بشكل منسق في دعـ النظاـ السكري.
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كالحديث ىنا يدكر عف قكى ثالث تحكميا أحزاب شيعية سياسية عقائدية .كىذا ما ال
ينطبق عمى الحمف المؤيد لالحتجاجات الذي يتسامح م بعد طائفي كمذىبي في مخاطبة قكاعده
االجتماعية ,كال سيما في منطقة الخميج ,الذي ال تييمف عميو أحزاب سياسية دينية عقائدية ,كما
ف ي حالة إيراف كحزب هللا ,األمر الذي يؤكد أف التدخل اريراني في األزمة السكرية لو بعد طائفي
مذىبي.
إف مقكلة الفتنة الطائفية كالمذىبية ,كاف لـ تفتقر إلى ركافد كمغذيات مجتمعية ,ىي جزء
مف خطاب سياسي استحضره النظاـ السكري في األزمات التي تكاجيو .كلـ يتردد الرئيس بشار
األسد في خطاب  30آذار /مارس  ,2011في كصـ الحركة االحتجاجية بمصطمحات "الفتنة
الطائفية" التي تيدؼ إلى ضرب االستقرار كاشاعة الفكضى .أراد النظاـ بذلؾ أف يغطي عمى
سياساتو التي حكلت أقمية العمكييف إلى نكاتو الصمبة ,ككاف كاعياً أف االحتجاجات ال بد أف تحمل
شحنات طائفية كمذىبية ضده أك حتى ضد العمكييف(باركت .)214 :2012 ,جاء تمكيح النظاـ
بفزاعة "الفتنة الطائفية" ,كي يثبت أف الدكلة السمطكية كحدىا تحافظ عمى كحدة المجتم كالدكلة
في سكريا ,كأف االستجابة لممطالب الديمقراطية سكؼ تؤدي إلى الفتنة كاالنقساـ.
الحظنا في المقابل محاكالت قامت بيا دكلة إقميمية (إيراف) ,لتصكير االحتجاجات كميا
باعتبارىا صراعاً طائفياً مذىبياً ,حيث أنو إذا لـ يتـ قم االحتجاجات فإف السيناريك الثاني ىك
أف تنتيي بتسكية طائفية مذىبية يككف فييا النظاـ السكري طرفاً(بشارة .)275 -274 :2013 ,ىذا

"محرماً" لـ يتـ تناكلو,
كمو أطمق جدالً كحكارات كثيرة بيف السكرييف ,نخبة كمجتمعاً ,إذ لـ يبق
ّ
بدءاً مف عالقة السمطة بالطائفية كالمذىبية إلى العالقة بيف الدكلة كالطائفية كالمذىبية ,إلى
عالقة الطكائف السكرية فيما بينيا ,إلى تاريخ كصناعة الطائفية كالمذىبية ,إلى "العمكية
السياسية"(ديبك.)2014 ,

أدى كشف غطاء االستبداد عف فتح مسارب لظيكر الكراىية الطائفية كالمذىبية .كبدأت
ارشكاالت الطائفية كالمذىبية بالظيكر مف خالؿ االستقطاب السياسي بيف مؤيد كمعارض,
كاتخذ االستقطاب السياسي منحى طائفياً كمذىبياً عمى شكل كعي شعبي في المناطق المختمطة,
ً
كما تمثل الفارؽ بحقيقة تركز االحتجاجات في التجمعات السكانية ذات األغمبية السنية في مقابل
تخمف معظـ الجماعات األىمية األخرى(بشارة.)318 :2013 ,
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خرجت تظاىرات في مدينة الالذقية كمنطقة جبمة التابعة ليا .كىتف المحتجكف بشعارات
تطالب بالحرية كالديمقراطية ,كتدعك إلى سممية التظاىرة .كما رددكا شعارات تندد بإيراف كحزب
هللا" :ال إيراف كال حزب هللا بدنا رئيس يخاؼ هللا" ,بعد أف انحازت إيراف كحزب هللا إلى النظاـ
السياسي في سكريا عمى حساب االحتجاجات الشعبية(نيركز ساتيؾ.)396 :2013 ,

ساىـ خطاب النظاـ بكصف االحتجاجات الشعبية بالفتنة الطائفية كالمذىبية في إذكاء
حالة الشحف الطائفي كالمذىبي ,كزاد مف حدتيا أيضاً بعض المتحدثيف باسـ المحتجيف في

الخارج ككذلؾ رجاؿ الديف ,أمثاؿ مأمكف الحمصي الذيف كصفكا النظاـ في ارعالـ صراحة بأنو
نظاـ طائفي مذىبي عمكي ,كالشيخ يكسف القرضاكي الذي كصف الرئيس السكري بأنو "أسير
طائفتو" ,كالشيخ عدناف العرعكر الذي شكل ظاىرة شعبكية مف السعكدية تراىف عمى إثارة الغرائز
الطائفية كالمذىبية(المصطفى.)95-93 :2012 ,

بدأت مالمح العنف الطائفي كالمذىبي بالظيكر م تكرر حاالت الخطف كاالتيامات
المتبادلة في المسؤكلية عنيا كالخطف المضاد .كانت آليات الضب االجتماعي تنجح تارة في
تحرير المخطكفيف كتفشل تارة أخرى إذ تنتيي بإعداـ المخطكفيف أك طمب فدية مقابل ارفراج
عنيـ ,تب ذلؾ استيداؼ شخصيات عديدة كاغتياليا ,كبدأت بشكل كاضح عند اغتياؿ الدكتكر
دمحم عمي عقيل كىك مف الشيعة كاتيـ أنو ممثل حزب هللا في حمص ,كيجند "شبيحة شيعية" لقم
المظاىرات(ساتيؾ.)408 :2013 ,

أدت حالة الشحف الطائفي كالمذىبي أيضاً إلى انقساـ المجتم كفرزه عمى أساس
طائفي ,كأعادت العكائل تمركزىا كتجمعيا حسب انتماءاتيا الدينية (سنة -شيعة) ,كبدا الرعب
كالحقد كالكراىية أسياد المكقف ,كبدت العصبية كاسترجاع ماضي كل طائفة كمذىب الضطيادىا
مف الطائفة كالمذىب اآلخر ىي الثقافة السائدة ,أدى كل ذلؾ لكقكع المجازر الكبرى ذات الطاب
الطائفي كالمذىبي ,مثل الالذقية كحمص كالحكلة كالقبير كالتريمسة كقرية البيضا ,كغيرىا ,لقد
شيدت ىذه المناطق حاالت قتل جماعي عمى خمفيات طائفية كمذىبية ,كاستخدـ النظاـ الشبيحة
ضد أىل السنة ,كبدت عمميات الكر كالفر كالمجازر التي راح ضحيتيا اآلالؼ مف الناس(بشارة,

 .)325 -321 :2013رأى المحتجكف في استحضار "الشبيحة" سمككاً طائفياً كمذىبياً بحكـ
انتمائيـ إلى العمكييف(ساتيؾ.)399-398 :2013 ,
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ال شؾ أف أخطر ما كاجيتو االحتجاجات الشعبية السكرية مف عقبات ىك تحكيل الصراع
إلى صراع طائفي كمذىبي عمى مستكى سكريا ,ثـ إلى تطابق بيف محاكر جيكسياسية كمذىبية
"المحكر اريراني" الذي يتككف مف (إيراف -العراؽ -سكريا -حزب هللا) عمى مستكى المشرؽ بما
في ذلؾ التعبئة الشعبية المذىبية التي تفسد المجتمعات.
 3.3القوى الفاعمة في األزمة السورية:
تتألف األزمة السكرية مف مجمكعة مف األحزاب كالجماعات السياسية كالعسكرية ,منيا
المؤيدة لمنظاـ السكري القائـ ,كمنيا المعارضة كالمناىضة لو .كتسعى القكى المعارضة
كالمناىضة لمنظاـ عمى إسقاط النظاـ السياسي بالقكة العسكرية ,في ظل غياب آفاؽ لمتسكية
السياسية لنزمة كحميا بالطرؽ الدبمكماسية.
 1.3.3القوى السياسية والعسكرية المؤيدة لمنظام السوري:
تتككف القكى السياسية كالعسكرية المؤيدة كالداعمة لبقاء النظاـ في الحكـ مف قكى محمية
كقكى أجنبية شيعية.
 1.1.3.3القوى السياسية والحزبية المؤيدة لمنظام:
تتككف القكى السياسية كالحزبية المؤيدة لمنظاـ بدكرىا مف حزب السمطة الحاكـ كىك
(حزب البعث العربي االشتراكي) ,كالجبية الكطنية التقدمية ,كالجيش السكري كالشبيحة.
 1.1.1.3.3حزب البعث العربي االشتراكي:
رسخ الدستكر السكري لعاـ  ,1973مكانة حزب البعث كحزب شمكلي يسيطر عمى
كافة المؤسسات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية في الدكلة كالمجتم  ,إذ نصت المادة الثامنة مف
الدستكر عمى ما يمي" :حزب البعث العربي االشتراكي ,ىك الحزب القائد في المجتم كالدكلة,
كيقكد جبية كطنية تقدمية تعمل عمى تكحيد طاقات جماىير الشعب ,ككضعيا في خدمة أىداؼ
األمة

العربية"(زيف العابديف.)4-3 :2011 ,

نشأ فكرة تككيف الحزب كحركة قكمية في سكريا عمى يد المفكريف السكرييف مف بينيـ
ميشيل عفمق كزكي األرسكزي ,كبالتحديد في عاـ  1932باسـ (حركة ارحياء العربي)(القضماني,

 .)33 :1996تأسس الحزب بصكرة رسمية عند انعقاد مؤتمره األكؿ في  7نيساف /أبريل ,1947
بداية باسـ حركة البعث العربي كتألفت قيادتو مف ميشيل عفمق ( )1989 -1910كصالح الديف
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البيطار ( )1980 -1912المذيف كانا يمثالف المثقفيف السكرييف المتمسكيف بعقيدة القكمية
العربية الداعية إلى كحدة األمة العربية تحت شعار (أمة عربية كاحدة ذات رسالة خالدة) ,كاندمج
حزب البعث م الحزب العربي االشتراكي الذي كاف يرأسو أكرـ الحكراني ( )1996 -1911في
حزب كاحد ,ىك "حزب البعث العربي االشتراكي" كحزب قكمي عمماني يسعى لخمق جيل عربي
جديد مؤمف بكحدة أمتو(زكريا.)245 :2013 ,

كباستالـ حزب البعث السمطة ىيمف عمى كافة شؤكف الدكلة ,كغير في رؤيتو الفكرية
كأسق

االشتراكية بمفيكميا العربي ,كاستبدليا باالشتراكية "الماركسية" ,كم ذلؾ ظل الصراع

متكاصالً داخل الحزب ,عمى شكل تكتالت كتيارات تزعـ خالليا كل مف نكر األتاسي كصالح
جديد أحد أقكى ىذه التيارات ,بينما تزعـ حافظ األسد تيا اًر آخر أسماه الحركة التصحيحية ,كقاـ

مف خالليا بانقالب عسكري في  16تشريف الثاني /نكفمبر  ,1970كاستمـ الحكـ كىيمف عمى
كل المؤسسات كاعتقل كل خصكمو ,الذي بقي معظميـ في السجف حتى مكتيـ(األحمد.)2005 ,

 2.1.1.3.3الجبية الوطنية التقدمية:
لـ يعترؼ حزب البعث بكجكد أحزاب معارضة ,كال حتى أشخاص معارضيف ينتمكف إلى
أحزاب منحمة كمحظكرة حتى عاـ  ,1969حيف بدأت مشاكرات رنشاء جبية تقدمية ,كاستمرت
الحكارات م األحزاب حتى عاـ  ,1972حيث تألفت جبية كطنية تقدمية ضمت الشيكعييف
كالناصرييف كبعض االشتراكييف العرب ,كفق ميثاؽ ينص عمى أف حزب البعث قائد الجبية ,كلو
( )%51مف مقاعد ىيئاتيا المركزية كالفرعية ,كيحظر نشاط غير البعثييف في الجيش كالتربية
كالتعميـ ,كىك صاحب القرار في قبكؿ مف ترشحيـ األحزاب الحميفة لممناصب اردارية
كاالنتخابات المحمية كالتشريعية ,كليس ليذه األحزاب أف تصدر صحفاً أك مجالت عمنية ,أك أف

تككف ليا مقار أك مكاتب مشيرة(الجباعي .)230-229 :2013 ,كالجبية التقدمية بيذه الشركط
كغيرىا ىي إطا اًر الحتكاء المعارضة ,كاحتكار العمل السياسي تحت مظمة حزب السمطة (حزب
البعث) ,كحظر التنظيمات كاألحزاب كجعميا أداة لتنفيذ سياسات حزب البعث.
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 2.1.3.3القوى العسكرية الداخمية والخارجية الموالية لمنظام:
كىي القكى العسكرية التي تقف إلى جانب النظاـ كتسانده كتداف عف بقاءه.
 1.2.1.3.3القوى العسكرية الداخمية الموالية لمنظام:
كىي تتمثل فيما تبقى مف الجيش العربي السكري ,بعد أف انشقت عنو مجمكعة مف
األلكية كالضباط كالجنكد ,إلى جانب شبيحة النظاـ.
 1.1.2.1.3.3المؤسسة العسكرية (الجيش العربي السوري):
تعد المؤسسة العسكرية أحد العناصر الحاسمة في قدرة أي نظاـ سياسي عمى البقاء,
كمكاجية الحركات كالثكرات التي تسعى نحك إسقاطو .كىي تتسـ بكض خاص في النظاـ
السكري ,في ظل طبيعة المجتم المتعدد الطكائف كاالثنيات .فال شؾ في أف القرار السياسي
لمنظاـ في سكريا مرتب إلى درجة كبيرة بمساندة القرار العسكري .كمف ىنا ,يتعيف لنا أف نحاكؿ
فيـ طبيعة ىذه المؤسسة ,كحدكد تأثيرىا في تطكر األحداث في الفترة المقبمة.
تتألف القكات المسمحة السكرية مف الجيش كالقكات البحرية كالجكية ,كيبمغ عدد أفراد
القكات المسمحة  300.000فرد ,كىي منظمة في ثالثة ألكية تضـ ما مجمكعو  12فرقة :سب
منيا مدرعة ,كثالث مؤلمة ,بارضافة إلى الحرس الجميكري كالقكات الخاصة .كتشمل كحدات
النخبة الحرس الجميكري الذي يتألف مف  10.000فرد ,كيخض لسيطرة الرئيس ,كىك مكمف
بالتصدي ألي تيديد مف أية قكات عسكرية منشقة ,كالفرقة الرابعة التي تضـ  20.000فرد
كيقكدىا ماىر األسد ,شقيق الرئيس(.)Nerguizian and Cordesman, 2011: 19

كما تضـ أجيزة أمف الدكلة العديد مف القكات األمنية كأجيزة المخابرات ذات المياـ
المتداخمة ,كيشمل جياز األمف الداخمي قكات الشرطة التابعة لك ازرة الداخمية كالمخابرات
العسكرية ,كمخابرات القكات الجكية ,كمكتب األمف الكطني ,كمديرية األمف السياسي ,كمديرية
المخابرات العامة .كتتألف ىذه األخيرة مف  25.000فرد يتبعكف مف الناحية الرسمية لك ازرة
الداخمية ,كلكف اتصاليـ المباشر ىك م الرئيس كمعاكنيو المقربيف(عمار.)3 :2012 ,
مما سبق ,يتضح صعكبة تحديد مسئكلية كحدة بعينيا عف فعل ما ,في ظل ىذه التركيبة
المعقدة .فيناؾ تداخل كبير بيف عمل الكحدات ,سكاء داخل كحدات المؤسسة العسكرية كبعضيا,
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أك بيف بعض كحداتيا كأجيزة األمف الشرطية ,فضالً عف الكيانات األخرى ,مثل "الشبيحة",
كالتي ال تتمت بكض منظـ في المؤسسة العسكرية ,رغـ ككف أعماليا تحسب عمى المؤسسة.
تأثير الطائفية والمذىبية في المؤسسة العسكرية السورية :تعكس تركيبة القكات
المسمحة في سكريا الطبيعة الطائفية كالمذىبية في المجتم السكري .فعمى الرغـ مف ككف
العمكييف أقمية ,فإنيـ يتقمدكف المراكز السياسية العميا ,كيشغمكف قيادة الصفكؼ العسكرية كاألجيزة
األمنية عمى نحك ال يتناسب م قكتيـ العددية( .)Erickson Nepstad, 2011: 489كىنا تجدر
ارشارة إلى أف التجنيد إلزامي في الجيش السكري لكل شاب بمغ سف الثامنة عشرة ,كمعظـ
المجنديف في المؤسسة العسكرية مف السنة .لكف عمى الجانب اآلخر ,فإف العمكييف يحتمكف نحك
 %90-80مف المناصب(.)Holliday, 2011, 10-11

إلى جانب العمكييف ,ىناؾ عدد آخر مف األقميات المكالية لمنظاـ التي تشغل مناصب
كيشار إلى أف الرئيس بشار
عسكرية رئيسية في سكريا ,مثل الدركز كالمسيحييف كالشركس السنةُ .
األسد عيف أحد أتباع الطائفة األرثكذكسية ,الجنراؿ داكد راجحة ,كزي اًر لمدفاع في أغسطس عاـ
2011ـ( .)Holliday, 2011, 10-11كيبدك أف كحدات الجيش النظامية قد لعبت دك اًر محدكداً,
كىك ما يمكف رده لقمق النظاـ مف استعدادىا الستخداـ القكة المميتة ضد المدنييف في ضكء
الطاب الطائفي كالمذىبي لممؤسسة(آيزنشتات ككايت.)2011 ,

 2.1.2.1.3.3الشبيحة (المجان الشعبية):
تعد أحد أدكات تنفيذ ارستراتيجية األمنية لمنظاـ السكري الذي بدأ باالعتماد عمى ظاىرة
تجنيد الرجاؿ المأجكريف ,لقم التظاىرات منذ بداية األزمة(ساتيؾ .)398 :2013 ,كىي ميميشيات
تضـ ما يقدر بنحك  10.000مف المدنييف المسمحيف مف قبل الحككمة(عمار .)3 :2012 ,كأطمق
النظاـ عمى "الشبيحة" تسمية "المجاف الشعبية" كشج عمى إقامتيا ,كقاـ بتسميحيا في كثير مف
األحياء لقم االحتجاجات فييا(ساتيؾ .)398 :2013 ,كمنذ منتصف عاـ  ,2012قاـ النظاـ
بمأسسة المجاف الشعبية في جياز مستقل لو قيادة مستقمة عف جياز األمف ,كىك ما أعمف عنو
سابقاً باسـ "جيش الدفاع الكطني" ,كقاـ النظاـ بإرساؿ بعض قادتو إلى إيراف رجراء دكرات
تدريبية سريعة عمى ميمات عسكرية(بشارة.)269 :2013 ,
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 2.2.1.3.3القوى العسكرية األجنبية الموالية لمنظام:
كىي قكى شيعية مدعكمة مف إيراف ,كمتنكعة االنتماءات كالجنسيات ,فمنيا الجنسية
اريرانية كالمبنانية (حزب هللا) ,كمنيا اليمني ,كأغمبيا ىذه القكى مف العراؽ.
 1.2.2.1.3.3فيمق القدس:
يعتبر فيمق القدس إحدى األدكات الميمة في السياسة اريرانية ,كيعد الفرع الخارجي
لقكات الحرس الثكري ,كىك مف أىـ األجيزة العسكرية الداعمة لمنظاـ السكري ,فعندما اشتعمت
األحداث في سكريا ,انتقمت مجمكعات مسمحة تقدر بعدة اآلالؼ مف فيمق القدس بعتادىا
العسكري في مكاجية قكات المعارضة كالقضاء عمييا(بكر .)68 :2012 ,كقاد الفيمق الجنراؿ قاسـ
سميماني شخصياً ,كتمت أفراده بتدريب عسكري عالي المستكى ,كيتكلى الفيمق بشكل أساسي
تأميف سالمة الرئيس بشار األسد شخصياً ,كأسرتو ,كقصكره ,كترافقو في حالو كترحالو ,كيحي
بو عناصرىا بمباس مدني كأسمحة فردية ,كيقدر عددىـ بحكالي  1200مقاتل(دمحم عمي.)2014 ,

كمف أىـ األدكار التي يقكـ بيا فيمق القدس في األزمة السكرية ,تدريب المجمكعات العسكرية,
كالقناصة ,كمساعدة األجيزة االستخبارية لسكريا في مجاؿ تجمي المعمكمات حكؿ المعارضة

السكرية ,كيشمل ذلؾ رصد المكاق عمى االنترنت كالرسائل الياتفية القصيرة ,كقد قاـ فيمق القدس
بتدشيف قاعدة لو في الزبداني بالقرب مف العاصمة (دمشق)(الدكيري .)2014 ,كقد أكد إسماعيل

قاني قائـ مقاـ قائد فيمق القدس في آيار /مايك  ,2012في رده عمى ككالة إيسنا اريرانية :بأف
قكاتو تشارؾ في الحرب الدائرة في سكريا ,حيث قاؿ" :لك لـ تكف الجميكرية ارسالمية مكجكدة

في سكريا ,لكانت المذابح ستأخذ أبعاداً كبيرة ...قبل أف نكجد في سكريا قتل المعارضكف العديد
مف الناس؛ لكف الحضكر المادي كغير المادي لمجميكرية ارسالمية حاؿ دكف كقكع مذابح كبيرة
في سكريا(بكر.)68 :2012 ,

 2.2.2.1.3.3حزب هللا المبناني:
يقدر عدد مقاتميو في سكرية بنحك  4000مقاتل ,لكف الكقائ تؤكد أف العدد الفعمي
أكبر بكثير مف ذلؾ ,كقد انتقل مف حالة إنكار كجكده عمى األرض السكرية ,إلى ارعالف عنو
بتفاخر كعمى لساف أمينو العاـ السيد حسف نصر هللا في أكثر مف خطاب (دمحم عمي.)2014 ,
10

10

كاف حزب هللا قد اعترؼ رسمياً عمى لساف أمينو العاـ حسف نصر هللا في صيف  2013بمشاركتو الفعمية في

األحداث الدائرة في سكريا(معيد كاشنطف.)2014 ,
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كتحظى قكات حزب هللا بالتدريب كالخبرة لشف ىجمات كالقياـ بعمميات دفاعية بميارة ,كقد لعبت
دك اًر أساسياً في تدريب ( )50ألفاً مف القكات السكرية غير النظامية(كايت ,)2014 ,كيشارؾ في
عمميات مشتركة م قكات النظاـ ذات األسمحة الثقيمة (المدرعات كالمدفعية) ,ككحدات القكات
الجكية كالبرية ,ككحدات صكاريخ أرض أرض(عبد الكريـ كآخركف.)62 :2012 ,

قاد حزب هللا الشيعي المبناني عممية استرداد مدينة القصير كرف راياتو ,كشارؾ بقكة في
اقتحاـ بمدات القممكف بدرعا ,كالبيضا ببانياس ,كفي ريف الالذقية .كتكمف قكتو األساسية بارتباطو
الجغرافي م قياداتو كمعسكراتو في لبناف ,ما يؤمف سرعة كصكؿ الدعـ البشري ,كاألسمحة
لمقاتميو عمى األرض السكرية(دمحم عمي .)2014 ,مشاركة حزب هللا الشيعي المبناني في األزمة
السكرية إلى جانب النظاـ السكري كبدعـ إيراني ليس أم اًر مستغرباً ,خاصة إذا ما عممنا أنو يداف

عف بقائو كمصالحو؛ ألف انتياء النظاـ السكري يعني ضرب المحكر اريراني كبالتالي انتياء
حزب هللا ,لكف ىذه المشاركة يمكف تفسيرىا مف جانب آخر بأنيا مشاركة مذىبية ,كيؤكد ما
يذىب إليو البعض بأف الحرب ىي حرب مذىبية طائفية.

 3.2.2.1.3.3قوى عسكرية شيعية أخرى داعمة لمنظام:
شكل مقاتمك حزب هللا المبناني كمقاتمك الشيعة العراقييف المدعكميف إيرانياً ,مف جماعات

مثل :عصائب أىل الحق ككتائب حزب هللا العراقية غالبية الشيعة الذيف يقاتمكف لدعـ نظاـ بشار
األسد .كتقدر أعداد المقاتميف العراقييف الشيعة في سكريا بأكثر مف خمسة آالؼ مقاتل .كما
شارؾ الشيعة مف المممكة العربية السعكدية كساحل العاج كأفغانستاف أيضاً في القتاؿ الدائر
دفاعاً عف النظاـ في سكريا ,كذلؾ حضر المقاتميف الحكثييف اليمنييف إلى سكريا مف خالؿ
معسكرات حزب هللا في لبناف لمقتاؿ إلى جانب النظاـ(ليفيت .)2014 ,إلى جانب ذلؾ شاركت
بعض الميميشيات كالجماعات المككنة مف اثنيف كعشريف 11فصيالً شيعياً مدعكمة مف إيراف في
القتاؿ الدائر في سكريا(دمحم عمي.)2014 ,

11
كيقدر عددىـ إلى  4800مقاتل .لواء صعدة :ميميشيات
لواء(أبو الفضل العباس) :ميميشيات شيعية عراقيةُ .

يمنية ,كينتمي عناصرىا إلى الحكثييف ,كيصل عددىـ إلى  750مقاتالً .كتيبة قمر بني ىاشم "الجوالة":
ميميشيات شيعية عراقية .يزيد عدد مقاتمييا عف  .200لواء المطف :ميميشيات عراقية ال تتجاكز  150مقاتالً.
لواء المعصوم :ميميشيات شيعية عراقية -تيار مقتدى الصدر .كتائب حيدر الكرار لمقناصة :مميشيات شيعية
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تعكس القكى العسكرية الشيعية المدعكمة مالياً كعسكرياً كلكجستياً مف إيراف ,مدى
التدخل اريراني في األزمة السكرية ,كيعبر ىذا التدخل الشيعي عف نشر أىداؼ الثكرة الشيعية,
إلى جانب تحقيق المصالح اريرانية في المنطقة ,كشق الصف العربي كضربو في عقر بيتو.
 2.3.3القوى السياسية والعسكرية المناىضة لمنظام:
تتككف مف مجمكعة القكى السياسية كالعسكرية المناىضة لمنظاـ كالتي تطالب بإسقاطو.
كىذه القكى مدعكمة مف الدكؿ العربية خاصة الخميجية منيا.
 1.2.3.3القوى السياسية المناىضة لمنظام:
تتككف مف مجمكعة القكى السياسية التقميدية إلى جانب القكى كالمؤتمرات كالييئات
السياسية التي تشكمت خالؿ الثكرة ,لضماف استمرارىا كسيركرتيا كدمجيا في إطار سياسي كاحد.

=عراقيةُ .يقدر عدد عناصرىا بنحك  800مقاتل .كتائب حزب هللا العراقية :مميشيات عراقية شيعية .كيقدر عدد
مقاتميو بنحك  1500مقاتل .كتائب سيد الشيداء :مميشيات شيعية .يقدر عدد مقاتميو بنحك  700مقاتل .لواء
(ذو الفقار) :ميميشيات شيعية عراقية .كيقدر عدد مقاتميو بحدكد  1000مقاتل .كتيبة الزىراء :ميميشيات شيعية
فكرتيا إيرانية سكرية ,يقدر تعدادىـ بػ  350مقاتالً .كتيبة شييد المحراب :ميميشيات سكرية المنشأ .يقدر تعدادىا
بنحك  500مقاتل .كتيبة العباس :ميميشيات شيعية سكرية .يقدر تعدادىا بنحك  200مقاتل .كتائب الفوعة:
ميميشيات سكريةُ .يقدر تعدادىا بحكالي  800مقاتل .فيمق الوعد الصادق :ميميشيا شيعية عراقية سكرية .يقدر
عدد مقاتمييا بنحك  1000مقاتل .سرايا طالئع الخرساني :ميميشيا شيعية عراقية إيرانيةُ .يقدر عدد مقاتمييا بنحك
 600مقاتل .قوات الشييد دمحم باقر الصدر :ميميشيا شيعية عراقية .يقدر عددىـ بنحك  800مقاتل .لواء اإلمام
الحسين :مميشيا شيعية عراقية إيرانية أفغانية باكستانية .عدد المقاتميف  1200مقاتل .منظمة بدر :ميميشيا شيعية
عراقية كايرانيةُ .يقدر عدد مقاتمييا بنحك  1500مقاتل .لواء اليوم الموعود :ميميشيا شيعية عراقية .يقدر عدد
مقاتمييا بأكثر مف  350مقاتالً .لواء بقية هللا :ميميشيا ظاىرىا عراقي كباطنيا مف الشيعة األفغاف عددىـ 400
مقاتل .ميميشيات من الجيش العراقي :ويوجد بينيا لواءان ىما :لواء اإلمام الحسن المجتبىُ :يقدر عدد
مقاتميو بحكالي  1000مقاتل .لواء أسد هللا :كيقدر عدد عناصرىا بنحك  500مقاتل(دمحم عمي.)2014 ,
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 1.1.2.3.3أحزاب المعارضة التقميدية:
لـ تفكر المعارضة السكرية خالؿ األشير األكلى مف عمر االحتجاجات الشعبية السكرية
في تشكيل ىيئة جامعة أك قيادة سياسية تجم حراكيا كتكجياتيا .كغدا االنقساـ كالتشرذـ
كاالرتجالية سمة أساسية لتياراتيا ,إضافة إلى انعداـ الثقة المتبادلة نتيجة افتقارىا لمتكاصل كالعمل
السياسي الحقيقي عمى األرض ,عالكة عمى بنيتيا التنظيمية المترىمة كحراكيا النخبكي في إطار
المنتديات السياسية ,كتخب بعض أركانيا في تحالفات بعيدة عف المزاج الشعبي.
 1.1.1.2.3.3جماعة اإلخوان المسممين:
أسست "جماعة ارخكاف المسمميف في سكريا" في أربعينيات القرف العشريف ,بقيادة
مصطفى السباعي الذي ظل مراقبيا العاـ بيف عامي  1945ك .1964كترتب

الجماعة

أيديكلكجياً عمى األقل ,بالتنظيـ العالمي لإلخكاف المسمميف الذي أسسو حسف البنا في مصر منذ
عاـ (1928زكريا .)255 :2013 ,كشاركت الجماعة بفاعمية في كافة مجاالت العمل السياسي,
كدخمكا البرلماف ,كشارككا في الحككمة حتى عاـ  ,1962حيث دخمت الجماعة في خالفات
كمكاجيات م الدكلة .كما دخمت الجماعة في مكاجية مسمحة م النظاـ في عاـ  ,1982األمر
الذي دف الرئيس حافظ األسد لقم الحركة كحظر نشاطيا طبقاً لقانكف رقـ  49لعاـ ,1980
مما أدى إلى غياب دكر ارخكاف في سكريا(زيف العابديف.)15 :2011 ,

كم اندالع االحتجاجات الشعبية في سكريا ,تكلى رئاسة الجماعة دمحم رياض شقفة الذي
امتن عف المشاركة في فعالياتيا بداية األمر ,كلكف م تطكر األحداث بدأت جماعة ارخكاف
تستعيد نشاطيا مف خالؿ إحياء الخاليا النائمة ,إضافة إلى تشكيل مجمكعة العمل الكطني مف
أجل سكريا عاـ  ,2011برئاسة أحمد رمضاف ,ككذلؾ بناء التحالفات التي لعبت دك اًر في تشكيل
المجمس الكطني(لكند أركف.)2013 ,

 2.1.1.2.3.3أحزاب الحركة الكردية:
تعكد بداية ظيكر التنظيمات الحزبية الكردية إلى مرحمة ما بعد االستقالؿ ,إباف فترة
الديمقراطية الكليدة في سكريا ,كبالتحديد في حزيراف /يكنيك 1957؛ إذ أعمف عف تأسيس "الحزب
الديمقراطي الكردستاني" ,تحت اسـ "األكراد الديمقراطييف السكرييف" ,كانتخب لو رئيساً األستاذ
نكر الديف از از(فريق باحثيف ,)77-76 :2013 ,أما اليكـ فتتألف مف  12حزباً ,إضافة إلى عدد مف

األحزاب األخرى خارج األطر المذككرة(عالـ.)14-13 :2011 ,
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كاف عدد مف األحزاب الكردية قد انضـ إلى "إعالف دمشق" ,ثـ إلى "ىيئة التنسيق
الكطنية" ,كانضـ عدد آخر إلى "المجمس الكطني السكري" .لكف ىذه األحزاب كميا عمقت
عضكيتيا في تكتالت المعارضة كميا المذككرة ,بعد تشكيل "المجمس الكطني الكردي في سكريا"
في  26تشريف أكؿ /أكتكبر  ,2011كذلؾ إلى حيف الحصكؿ عمى "اعتراؼ دستكري بكجكد
الشعب الكردي باعتباره قكمية أصيمة في البالد ,كايجاد حل ديمقراطي لمقضية الكردية عمى
قاعدة حق تقرير المصير بإطار سكريا المكحدة"(زكريا.)260 :2013 ,

 2.1.2.3.3القوى والتشكيالت الجديدة:
أفرزت االحتجاجات الشعبية في سكريا خريطة جديدة لمكاق السكري ,مف حيث شبكة
التحالفات بيف أركاف المعارضة في الداخل كالخارج ,معتمدة عمى سقف المطالب ,كقدرة كل ركف
مف أركاف التحالف في السيطرة عمى الكض الداخمي ,كحجـ الدعـ المعنكي كالبشري مف قكى
المعارضة .لقد أنتجت االحتجاجات أشكاالً جديدة لمتعبير عف مطالب المحتجيف ,كتنظيـ العمل
الجماىيري في مكاجية السمطة ,تمثل ذلؾ في تشكيل شبكات كلجاف تنسيق في مختمف أحياء
المدف كالقرى السكرية.
 1.2.1.2.3.3اتحاد تنسيقيات الثورة:
تأسس االتحاد في شير أيار /مايك  ,2011أي بعد شيريف مف انطالؽ االحتجاجات
في سكريا ,لكف بيانو التأسيسي صدر في  1حزيراف /يكنيك  ,2011كقد مثل االتحاد بحسب ما
جاء في بيانو التأسيسي اجتماع ممثمي عدد مف التنسيقيات المحمية لالحتجاجات السكرية في
مدينة دمشق كريفيا كدرعا كدير الزكر كحمص ,عمى أف يضـ مستقبالً تنسيقيات الثكرة السكرية
ارعالمية كالميدانية كافة(ككش.)2 :2011 ,

حدد االتحاد ميماتو بػ "تمثيل الحراؾ المدني عمى األرض سياسياً كاعالمياً ,كتنسيق
كتكحيد العمل ميدانياً ,إضافة إلى تشكيل قاعدة لمجمس مف شباب كناشطي الثكرة لحماية أىدافيا
كضماف تحقيقيا بشكل كامل" .ضـ االتحاد شبكة شاـ ارعالمية ,كشبكة "فالش" ,كصفحة الثكرة
السكرية ضد بشار األسد ,كبمغ عدد التنسيقيات المنظمة إلى ارتحاد نحك " "80تنسيقية ,كانضـ
االتحاد إلى الييئة العامة لمثكرة السكرية ,كمثل ما يقرب ( )%80مف ىيكميتيا .كيعد االتحاد
أقرب إلى الطاب الشعبي(بشارة.)426-425 :2013 ,
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 2.2.1.2.3.3الييئة العامة لمثورة السورية:
أعمف عف تأسيس الييئة العامة لمثكرة السكرية في  18آب /أغسطس  ,2011انضمت
ثالث تنسيقيات مف المجاف فحسب ,كجزء كبير مف اتحاد تنسيقيات الثكرة إلى الييئة العامة
(المصطفى .)156 -155 :2012 ,كجاءت فكرة الييئة العامة لمثكرة السكرية بيدؼ كض حد
لالنقسامات كالتشرذـ بيف أطياؼ الثكرة السكرية عمى مستكى القكاعد ,إضافة إلى محاكلة تجاكز
المعارضة كاألحزاب كالنخب المرتبكة في التعاطي م الثكرة .كلذلؾ طرحت مسألة تكحيد لجاف
التنسيق المحمية كاتحاد تنسيقيات الثكرة كمجمل التنسيقيات ضمف الفضاء االلكتركني .كعممت
الييئة العامة عمى التشاكر م التنسيقيات في مختمف المناطق السكرية في صكغ البيانات كاتخاذ
الق اررات التكافقية الكطنية ال يسارية كال يمينية ,كلذلؾ جاء بياف تأسيسيا في منزلة ميثاؽ
كطني(بشارة.)428 -427 :2013 ,

 3.1.2.3.3المؤتمرات والييئات الجديدة:
تشكمت مجمكعة مف الييئات كالمجالس التي عممت عمى دمج جمي القكى السياسية,
بيدؼ تكحيد كافة الطاقات السياسية كالعسكرية في إطار سياسي مكحد ,كاالتفاؽ عمى آلية
كبرنامج عمل مكحد لكافة الفصائل كاألحزاب ,ينيي حالة الجدؿ كالخالؼ فيما بينيا ,يككف
مقبكؿ محمياً كاقميماً كدكلياً ,كيؤسس لمرحمة جديدة.
 1.3.1.2.3.3المجمس الوطني السوري:
ىك إطار سياسي سكري يضـ عدد مف األحزاب كالجماعات السياسية ,أعمف عف تأسيسو
في  2تشريف األكؿ /أكتكبر  ,2011كدعا في بيانو التأسيسي إلى "إسقاط النظاـ بكافة أركانو
كرمكزه بمف فييـ رئيس الدكلة" .كشكل ىذا المجمس قيادة سياسية كأمانة عامة ,كاعتبر نفسو
"العنكاف الرئيس لمثكرة السكرية في الداخل كالخارج"(غنيـ.)306 :2011 ,

ضـ المجمس الكطني طيفاً كاسعاً مف المعارضة الحزبية كالمنظمة بمغت ( )310جماعة
كحزب سياسي أىميا" :الحراؾ الثكري" ,ك"إعالف دمشق" ,كارخكاف المسمميف كحمفائيـ" ,ك"كتمة
المستقميف الميبرالييف" ,ك"المنظمة اآلثكرية الديمقراطية" ,ك"الكتمة الكطنية الكردية" ,ك"الكتمة
الكطنية" ,بارضافة إلى شخصيات كطنية كحزبية مستقمة(فخر الديف .)180-179 :2014 ,كما
ضـ المجمس عدداً م ف ىيئات الحراؾ الجديد مثل :لجاف التنسيق المحمية ,كمجالس قيادة الثكرة,
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كيحظى بمباركة الييئة العامة لمثكرة السكرية باعتباره ممثالً عف الثكرة ,كىيئات تنظيمية
أخرى(بشارة.)405 :2013 ,

انتخب المجمس برىاف غميكف رئيساً لو كأعيد انتخابو لثالث دكرات ,ثـ استقاؿ بعد ذلؾ
ليتـ انتخاب عبد الباس

سيدا رئيساً لممجمس في  9حزيراف /يكنيك  .2012كفي  9تشريف

الثاني /نكفمبر  ,2012تـ انتخاب جكرج صب ار رئيساً لممجمس خمفاً لعبد الباس

سيدا(عبد القادر,

مممكسا
عددا
 .)85 :2014كحقق المجمس الكطني منذ تأسيسو في أكتكبر/تشريف األكؿ ً 2011
ً

مف ارنجازات؛ فقد نجح في بناء بنية تنظيمية متماسكة عمكما(مركز الجزيرة لمدراسات.)2012 ,

ً

لعبت دكؿ الخميج تحديداً السعكدية كقطر دك اًر رئيساً في تأسيس المجمس الكطني السكري كدعمو
بكافة السبل في مكاجية النظاـ كالقكى المكالية لو.
 2.3.1.2.3.3ىيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي:
تـ ارعالف عنيا بتاريخ  30حزيراف /يكنيك  ,2011كضمت ( )15حزباً مف التجم
الكطني الديمقراطي 12كاألحزاب اليسارية كأحزاب الحركة الكطنية الكردية ,إضافة إلى شخصيات
13
األكؿ بتاريخ 17
كطنية في الداخل كالخارج (بشارة .)406 :2013 ,كعقدت ىيئة التنسيق مؤتمرىا ّ
ضمت  80عضكاً ,كأصدرت بيانات
أيمكؿ /سبتمبر  ,2011كأعمنت عف تشكيل لجنة مركزية ّ

أكدت انحيازىا التاـ لمثكرة السكرية ,كربطت حصكؿ التغيير الكطني الديمقراطي بػإسقاط النظاـ,
كرفعت الءات ثالثاً "ضد العنف ,كالطائفية ,كالتدخل الخارجي" ,كما ركزت عمى شركط كاجبة
التكفر لقياـ الحكار الكطني الشامل(فخر الديف.)187-182 :2014 ,

كأبرز العقبات التي كاجيت الييئة ىي االختالفات السياسية م المجمس الكطني كالدكؿ
الداعمة لو ,كذلؾ حكؿ إشكالية الدعـ الدكلي كاالستعانة بقكى عسكرية خارجية ,كىك ما ترفضو

12

يتألف التجم

الكطني الديمقراطي مف حزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي ,كحزب الشعب

اكييف العرب(مكق  :المركز العربي.)2011 :
العماؿ الثكري ,كحركة االشتر ّ
الديمقراطي ,كحزب ّ
13

انتخبت حسف عبد العظيـ (األميف العاـ لحزب االتحاد االشتراكي العربي كالناطق باسـ التجم الكطني

منسقاً عاماً ,كحسيف العكدات (مستقل) نائباً لو ,كبرىاف غميكف (مستقل) نائباً لممنسق العاـ في
الديمقراطي) ّ
الخارج (الميجر) .ثـ انتخبت مكتبا ليا في الخارج ت أرّسو سمير العيطة (مستقل)(مكق  :المركز العربي.)2011 :
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ىيئة التنسيق ,كتطالب بإيجاد حمكؿ سياسية لنزمة مف خالؿ الضغ عمى الحككمة مف الداخل,
كما تعارض ىيئة التنسيق ما تعتبره سيطرة ارخكاف المسمميف عمى المجمس(ككش.)6 :2011 ,

 3.3.1.2.3.3االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة:
في إطار جيكد جم قكى المعارضة في ىيئة أك ائتالؼ جديد تككف أكثر تنكعاً كشمكالً,
شكمت مبادرة رياض سيف التي اصطمح عمى تسميتيا "ىيئة المبادرة الكطنية" األساس الذي
ارتكز عميو الجيد العربي كارقميمي كالدكلي؛ لتكحيد المعارضة السكرية في االئتالؼ الجديد.
كجرى تغيير شكل ىذه المبادرة تماماً خالؿ المفاكضات كاالتصاالت التي جرت في قطر قبل
عقد االجتماعات الرسمية في  11 -8تشريف الثاني /نكفمبر  ,2012فتحكلت إلى جسـ أكس
ضـ ممثميف عف أغمب قكى كىيئات المعارضة السكرية بارضافة إلى شخصيات مستقمة كممثميف
عف الحراؾ السكري(بشارة .)408 :2013 ,ككاف اليدؼ منو تأسيس مجمكعة تككف قادرة عمى نيل
اعتراؼ دكلي عمى نطاؽ كاس كالحصكؿ عمى المزيد مف الدعـ المادي(غالي.)105 :2013 ,

كيتمقى ىذا االئتالؼ دعماً مف تركيا كقطر كالكاليات المتحدة كالمممكة المتحدة كفرنسا

ك(الدكؿ األعضاء في حمف شماؿ األطمسي ,بارضافة إلى جامعة الدكؿ العربية ,كتتككف الييئة
العامة لالئتالؼ مف ( )122عضكاً يمثمكف معظـ قكى المعارضة ,كيتكلى رئاسة االئتالؼ الشيخ
معاذ الخطيب ,بعد أف نجح االئتالؼ في حل مسألة التمثيل الكردي في ىيئتو العامة ,بيد أف
االئتالؼ ال يضـ تمثيالً لمجمكعات مثل :ىيئة التنسيق الكطنية لقكى التغيير الديمقراطي,
كبعض مككنات جيش التحرير السكري(الجزيرة لمدراسات.)2013 ,

 2.2.3.3القوى العسكرية المناىضة لمنظام:
تتككف مف مجمكعة القكى العسكرية التي تشكمت خالؿ االحتجاجات الشعبية ,كتسعى
رسقاط النظاـ بالقكة العسكرية ,كتتككف مف قكى عسكرية ليبرالية كاسالمية كقكى متطرفة.
 1.2.2.3.3القوى العسكرية الرسمية:
كىي القكى المعترؼ بيا إقميمياً كدكلياً ,كتتككف مف القكى العسكرية التي تشكل ائتالؼ

الجيش السكري الحر ,إلى جانب الجبية ارسالمية السكرية.
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 1.1.2.2.3.3الجيش السوري الحر:
ال يقتصر تككيف "الجيش السكري الحر" عمى المنشقيف العسكرييف عف الجيش النظامي
فحسب ,الذيف تراكح نسبتيـ بيف  20ك % 30مف تعداده ,كانما تضـ الكتائب التابعة لو مف
مجنديف سابقيف في الجيش ,كمسمحيف مناطقييف اصطمح عمى تسميتيـ ميدانياً "الثكار" تميي اًز ليـ
مف المتظاىريف السممييف(المصطفى .)140 :2012 ,كقد أُعمف عف كياف "الضباط األحرار" بقيادة
المقدـ حسيف حرمكش ,كما أُعمف عف "الجيش السكري الحر" في نياية حزيراف /يكنيك ,بقيادة
العقيد رياض األسعد .إال أنو بعد اختفاء حرمكش في أكاخر أيمكؿ /سبتمبر ,تـ إعالف تكحيد كمتا
المجمكعتيف تحت اسـ "الجيش السكري الحر") .(Oosterzee, 2011, 2كتُشير بعض التقديرات

إلى أف عدد الجيش السكري الحر قد تراكح ما بيف  10.000ك  15.000جندي في تشريف أكؿ/

أكتكبر  ,2011بينما كشفت بعض كسائل ارعالـ عف أف العدد قد كصل إلى نحك  30ألفاً
فق (عمار.)4 :2012 ,

كيعتمد "الجيش السكري الحر" عمى أسمحة صغيرة في معظميا ,تضـ (بنادؽ كرشاشات
خفيفة) كقذائف صاركخية مف نكع "آر بي جي" ,كبعض المداف الرشاشة الثقيمة ,كعبكات ناسفة
متنكعة .كتأتي مصادر األسمحة مف المنشقيف ,إلى جانب بعض عمميات التيريب خاصة مف
لبناف كتركيا ,فضالً عف االستيالء عمى بعض العتاد خالؿ االشتباكات م قكات النظاـ(عمار,

 .)4 :2012كتنتشر عمميات "الجيش السكري الحر" حالياً في جمي أنحاء سكريا ,سكاء في
كيالحظ أف أكبر تجم ليذه القكات يكجد في المنطقة الكسطى,
المناطق الحضرية أك الريفيةُ .
الذي يضـ تس كتائب أك أكثر(كايت.)2011 ,
كال يخض نشاط الكتائب المسمحة بالضركرة لمتحكـ مركزياً مف قبل قيادتيا ,بل يأخذ
أداؤىا أكجياً متعددة تعكس نم تمكضعيا ,فمنيا مف يتكلى مكاجية االقتحامات العسكرية كفق
نم حرب العصابات التي تحتضنيا بيئة اجتماعية كطائفية مكحدة ,عمى غرار ريف حماه كادلب
كريف دمشق كدير الزكر ,كتتب ىذه الكتائب نم تسمح خفيف يعتمد مكارد محدكدة كمصادر
تمكيل ذاتية(المصطفى.)140 :2012 ,

كمف أبرز الفصائل التي انضكت في المجمس :المجالس العسكرية في المحافظات ,لكاء
التكحيد ,لكاء عاصفة الشماؿ ,لكاء أحرار سكريا ,ألكية شيداء سكريا… كال انتماء أيديكلكجياً
كاضحاً ليذه الفصائل(دمحم عمي.)2014 ,
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 2.1.2.2.3.3الجبية اإلسالمية السورية:
ىي منظمة سمفية تـ ارعالف عنيا بتاريخ  22تشريف الثاني /نكفمبر  ,2013عف اتفاؽ
سب مجمكعات إسالمية عمى العمل المشترؾ في إطار جبيكي ,تحت اسـ الجبية ارسالمية.
كضمت الجبية حيف ارعالف عنيا :لكاء التكحيد ,كحركة أحرار الشاـ ,كجيش ارسالـ ,كألكية
صقكر الشاـ ,كلكاء الحق ,ككتائب أنصار الشاـ ,كالجبية ارسالمية الكردية(دمحم عمي.)2014 ,

كتعد ىذه الفصائل مف بيف أكبر الفصائل السكرية المسمحة كأكثرىا نفكذاً ,كتكاد المجمكعات
التابعة ليا تغطي كافة أنحاء البالد ,كتقاتل في معظـ الجبيات .كنأت الجبية بنفسيا عف دكلة
العراؽ كالشاـ ارسالمية ,كعف جبية النصرة(الجزيرة لمدراسات.)2013 ,

كيعد تشكيل الجبية ارسالمية تتكيجاً لجيكد أطراؼ عربية عممت منذ زمف عمى تكحيد
الفصائل المسمحة ,كتعتبر الجبية ارسالمية ىي األقرب لمكاليات المتحدة كالمممكة العربية
السعكدية .كتضاربت التقديرات حكؿ عدد المقاتميف الذيف جمعتيـ الجبية تحت لكائيا بيف ما
يتراكح مف  50 -40ألف مقاتل(زيمف.)2013 ,

كيعكد تشكيل الجبية كاستجابة لممتغيرات الداخمية كالخارجية التي تعرضت ليا البيئة
السكرية ,كالتي تمثمت في تردد الغرب في تقديـ المساعدة لممعارضة خكفاً مف كقكعيا في يد
الجماعات المتطرفة ,كقد ىدفت الجبية ارسالمية مف كراء تشكيميا إلى تكحيد المعارضة,
كمكاجية النظاـ السكري(األىراـ الرقمي .)2014 ,كما جاء االتفاؽ بيف الغرب مف جية ككال مف
إيراف كسكريا حكؿ البرنامج النككي كاألسمحة الكيماكية عمى التكالي ,بمثابة ضربة قاسمة
لممعارضة التي راىنت عمى تكجيو الغرب ضربة عسكرية لمنظاـ السكري كمحاصرة النظاـ
اريراني ,مما أسيـ في تعزيز قكة النظاـ السكري كاريراني في مكاجية المعارضة.
بناءاً عمى ما سبق ,جاء مكقف الجبية ارسالمية لنزمة عمى اعتبار أنيا جياد ضد
المؤامرة اريرانية الساعية لتأسيس دكلة شيعية تشمل العراؽ كسكريا كلبناف ,كما أكدت عمى
ضركرة الحفاظ عمى عالقات ايجابية باألطراؼ ارقميمية كالدكلية الداعمة لممعارضة كالتزاميا
بالمعاىدات الدكلية طالما أنيا ال تتعارض م مبادد الشرعية الدكلية(قبالف.)50 :2013 ,

 2.2.2.3.3القوى العسكرية غير الرسمية (المتطرفة):
ىي جماعات دينية سنية متطرفة دينياً ,ترتب

بمشركع جيادي عالمي عابر لمحدكد,

كتسعى رقامة الخالفة ارسالمية حسب معتقداتيا ,كىذه الجماعات غير معترؼ بيا دكلياً.
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 1.2.2.2.3.3جبية النصرة ألىل الشام:
ىي جماعة جيادية مسمحة تشكمت في منتصف عاـ  ,2011بمساعدة الدكلة ارسالمية
في العراؽ كتـ ارعالف عف كجكدىا بتاريخ  24كانكف الثاني /يناير  ,2012كترأسيا أبك الفتح
دمحم الجكالني ,الذي أعمف بيعتو لزعيـ تنظيـ القاعدة أيمف الظكاىري(العبد هللا ,)34 :2014 ,كقد
دعت الجبية منذ بداية تشكيميا إلى مكاجية النظاـ ,كرأت أف سقكطو يمثل الخطكة األكلى في
تشكيل الدكلة ارسالمية ,كقد ضمت العديد مف المقاتميف السكرييف كالعرب كاألتراؾ .كما برز
نشاطيا العسكري في معظـ المدف السكرية خاصة إدلب كحمب كدير الزكر ,بينما تمثل نشاط
تنظيـ الدكلة ارسالمية في المحافظات الشمالية كالشرقية مف سكريا(بكر .)69 :2012 ,رغـ أف
جبية النصرة لـ تفرؽ في حربيا الشعكاء بيف سنة كشيعة ,إال أنيا تصنف الشيعة كأعداء كأف
الحرب عمييـ كاجبة ,كىك ما يضفي بعداً مذىبياً آخر عمى األزمة الدائرة في سكريا.
 2.2.2.2.3.3الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش):
ظيرت تمؾ الجماعة في نيساف /أبريل 2013ـ ,حيف أعمف أبك بكر البغدادي قائد تنظيـ
الدكلة ارسالمية في العراؽ عف دمج تنظيمو م جبية النصرة تحت راية الجماعة الجديدة
ليصبح "تنظيـ الدكلة ارسالمية في العراؽ كالشاـ" (داعش) ,كىك ما لقى رفضاً شديداً مف أبك
الفتح الجكالني (زعيـ النصرة) ,الذي أصر عمى الفصل بينيما ,كاعتبر الدمج يضر كثي اًر
بالتنظيـ ,كأماـ إصرار البغدادي انتيى األمر بالفصل بينيما(العبد هللا .)36 -35 :2014 ,كيشارؾ
ىذا التنظيـ منذ تأسيسو في القتاؿ في سكريا ليس ضد النظاـ فحسب بل ضد كل القكى األخرى
بما فييا جبية النصرة رغـ تحالف معيا في أكقات معينة ,لكنو أيضاً ينظر إلى الحرب عمى أنيا
مذىبية كدينية كأف مقاتمة الشيعة كالعممانييف كالمرتديف كاجبة ال محالة(دمحم عمي.)2014 ,

مف المالحظ بعد دراسة القكى كاألطراؼ الفاعمة كالمرتبطة باألزمة المؤيدة كالمناىضة
لمنظاـ ,بأنيا تراىف بشكل كبير عمى العكامل الخارجية (ارقميمية كالدكلية) ,التي أصبحت محرؾ
أساسي لديناميات الصراع ,كأف ىذه القكى تخكض حرباً مذىبية بالككالة عف القكى ارقميمية,
كحرباً أخرى لتحقيق المصالح القكمية كاألمنية لمقكى الدكلية.
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 4.3الخاتمة:
ناقشت الدراسة في ىذا الفصل األزمة السكرية ,بكل أبعادىا (السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية) كتطرقت إلى أسبابيا كدكافعيا ,كأىـ األطراؼ الفاعمة فييا سكاء الداعمة أك الرافضة
لمنظاـ السياسي في سكريا ,كنخمص إلى القكؿ في ىذا الفصل:
 .1أف األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي كانت سائدة قبل األزمة ,مف تفرد حزب
البعث في الحياة السياسية ,كقم

الحريات ,كاألكضاع المعيشية السيئة ,كالتباينات

االجتماعية كالطبقية كغيرىا ,شكمت بمجمميا الدف باتجاه األزمة القائمة.
 .2أف الحرب القائمة في سكريا ىي حرب بالككالة تمعب قكى إقميمية كدكلية دك اًر في تأجيجيا,
كأف الصراع في سكريا تحكؿ لصراع مذىبي بيف السنة كالشيعة ,كىك أخطر ما تكاجيو األزمة
السكرية.
 .3أف التدخل اريراني كترؾ النظاـ رجاؿ الديف الشيعة في نشر المذىب الشيعي ,أثار حفيظة
الطكائف كالمذاىب األخرى.
 .4كاف بإمكاف النظاـ تفادي كقكع األزمة في بداية األحداث ,مف خالؿ تحقيق مطالب
المعارضة ,كالتكصل إلى تفاىمات ,كبرنامج لتحسيف األكضاع الداخمية.
 .5مساىمة القكى الدكلية في األزمة مف خالؿ التقاسـ الكظيفي بدعـ ركسيا كالصيف لمنظاـ
السكري ,كدعـ الكاليات المتحدة كالغرب كالدكؿ الخميجية لممعارضة دكف المجكء إلى الحمكؿ
السياسية أك العسكرية الحاسمة.
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الفصل الزابغ/
احملدداث املؤثزة يف سيبست إيزان جتبي سوريب
 1.4مقدمة:
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 1.4مقدمة
تتقاط السياسة في سكريا كايراف في مجمكعة مف األىداؼ كالمصالح المشتركة فيما
بينيا ,كالى جانب االلتقاء في القضايا ارستراتيجية التي تقكـ عمييا العقيدة السياسية لكال
الدكلتيف باعتبارىما مف األنظمة األيديكلكجية كالشمكلية ,مثل مكقفيما مف الصراع العربي
ارسرائيمي ,كدعميـ لفصائل المقاكمة ,كعدائيـ لحزب البعث العراقي ,كرفضيـ مشاري الييمنة
الصييك -أمريكية ,كىناؾ مجمكعة مف المصالح الحيكية األمنية كالعسكرية كالسياسية كالثقافية
كاالقتصادية ,التي تسعى كل دكلة لتحقيقيا.
نتناكؿ في ىذا الفصل السياسات المتبعة مف كل دكلة تجاه األخرى ,حيث نتناكؿ في المبحث
األكؿ سياسات إيراف المتبعة تجاه سكريا ,مف خالؿ تكضيح المكاسب كالمخاسر التي تكاجييا
إيراف جراء تحالفيا م سكريا ,حيث ريراف مجمكعة مف األىداؼ كالمصالح ارستراتيجية القكمية
في سكريا ,كما تكاجو إيراف مجمكعة مف المخاطر كالتحديات الجمة نتيجة ىذه العالقة.
مف ناحية أخرى سنتناكؿ في المبحث الثاني سياسة سكريا تجاه إيراف كمصالحيا كأىدافيا جراء
ىذا التحالف ,الذي أغضب بعض الدكؿ العربية ,ككاف لو الدكر الكبير في تمزؽ المكاقف العربية
الرافضة ليذا التحالف ,كالذي اعتبرتو ضرب لممنظكمة العربية ,كتدخل في شؤكنيا الداخمية مف
قبل دكلة غير صديقة .كما سنبيف التيديدات األمنية كالسياسية التي تكاجو الدكلتيف جراء ىذا
التحالف.
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 2.4محددات السياسات اإليرانية المتبعة تجاه سورية:
انتيجت إيراف سياسة معارضة لبناء المحاكر كخاصة لمكاليات المتحدة كالغرب بشكل
عاـ ,تتب سياسة بناء محاكر تتكافق م سياستيا ,كذلؾ بيدؼ تحقيق مصالحيا القكمية
كارستراتيجية ,كقد كجدت إيراف الطامحة لقيادة منطقة الشرؽ األكس  ,كالطامعة في المنطقة
العربية كخيراتيا في سكريا طريقاً آمناً لتحقيق مصالحيا كنشر أفكارىا ,فكانت سكريا بالنسبة
ريراف الرئة التي تتنفس منيا في المنطقة العربية كالصمة التي تكصميا إلى البحر المتكس مف
جية ,كلبناف كباقي الدكؿ العربية مف جية أخرى.
 1.2.4اإلستراتيجية السياسية اإليرانية:
كضعت إيراف في الثمانينيات مف القرف العشريف لبنات مشركع "ارستراتيجية الكطنية -نظرية
أـ القرى" ,كىك المشركع الذي يعطي كض إيراف في العالـ ارسالمي ىالة مف القدسية( .يعتبر
مشركع أـ القرى كاجب الدفاع عف إيراف يعمك أي مصمحة أخرى) ,كما يعطي أىمية قصكى
لمكق إيراف الجيكبكليتيكي في سياستيا مف أجل تحقيق التمدد ارقميمي كفرض الييمنة .كتؤكد
ىذه ارستراتيجية عمى مجمكعة مف العناصر رئيسية بالنسبة

لطيراف(باكير:)507 :2013 ,

 المصمحة القكمية اريرانية :تستثمر إيراف المكق االستراتيجي كاالقتصاد كأدكات في الحفاظعمى مصالحيا.
 الحفاظ عمى الطاب ارسالمي لمنظاـ اريراني ,كعمى مكق إيراف في العالـ ارسالمي. الدفاع عف األمف القكمي اريراني. تعزيز قكة إيراف ,كالتكس كالتمدد ارقميمي. السيطرة كالتأثير في المعابر المائية في الخميج. تقكد الشيعة السياسية كأيديكلكجية دكلة ككأداة في الحالتيف إلى أنكاع مف العالقات مالطكائف الشيعية بالعالـ.
 -العداء لمسياسية األمريكية (كقكة استكبار عالمية)(بشارة.)11-10 :2012 ,

كيفسر دمحم جكاد الريجاني ذلؾ بقكلو" :إف ىذه ارستراتيجية تحتـ عمى إيراف أال تحد
حدكدىا الجغرافية مف دكرىا ,إذ ال دكلة باستثناء إيراف باستطاعتيا قيادة العالـ ارسالمي ,كىذه
لحظة تاريخية لتحقيق ذلؾ".
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تـ رفد ىذه ارستراتيجية بكاحدة أخرى تعرؼ باسـ مشركع "ارستراتيجية اريرانية العشرينية"
(بيف عامي  2005ك .)2025كىي كثيقة رسمية تض تصكرات الدكر اريراني المستقبمية خالؿ
عشريف سنة .كفقاً ليذه ارستراتيجية مف المفترض أف تحظى إيراف بخصكصية عمى المستكى
الدكلي ,كتتحكؿ إلى قكة دكلية كمصدر إلياـ لمعالـ ارسالمي ,عمى أف ينعكس ذلؾ إقميمياً .بناءاً
عمى ما جاء في الكثيقة ,فإف إيراف بصدد التحكؿ إلى نكاة مركزية لييمنة تعددية داخمية في
منطقة جنكب غرب آسيا (أي المنطقة العربية تحديداً التي تشمل شبو الجزيرة العربية كبالد الشاـ
كسيناء) ,ما يعني(باكير:)508 :2013 ,

 أف إيراف ستككف بؤرة منطقة جنكب غرب آسيا كمركزىا (تكرر الكثيقة استخداـ ىذاالمصطمح كي تتجنب ذكر العرب مباشرة) ,بالنظر إلى قكتيا كقدرتيا الكطنية كمكانتيا
الجغرافية السياسية كالجغرافية ارست ارتيجية االقتصادية كدكرىا االتصالي.
 ستقكـ إيراف بدكر قيادة التنظيـ السياسي كاالقتصادي كاألمني ليذه المنطقة م بعض القكىارقميمية ,كما أنيا لف تسعى إلى المكاجية م قكى الييمنة الخارجية ,إال في الساحات حيث
مصالح متعارضة بينيما.
كقد كانت المنطقة العربية الثغرة األكبر في طكؽ الحصار األمريكي بالمفيكـ اريراني,
األمر الذي شج إيراف عمى تطكير مشركعيا األساسي الذي كانت بدأتو بعد نشكب الثكرة
ارسالمية كتعطل بشكل جكىري بسبب الحرب م العراؽ ,ليشمل ىذه المرة ميمة الدفاع عف
المصالح الحيكية ريراف خارج الحدكد الكطنية كتحديداً عمى األرض العربية .كبالطب شج إيراف

عمى ىذا الخيار جممة عكامل كانت متكفرة في المنطقة العربية دكف سكاىا مف الجكار الجغرافي
ريراف ,يمكف إجماليا بالتالي(مكي:)352-351 :2012 ,

 .1قدرة إيراف عمى الحركة في المنطقة العربية مف خالؿ قكى محمية مؤيدة أك مرتبطة
بالمؤسسات اريرانية ,سكاء بحكـ االنتماء الطائفي أك االرتباط األمني أك العالقات السياسية
م دكؿ عربية ,كأبرزىا العالقة التي تكصف بارستراتيجية م سكريا.
 .2كجكد ثقل سكاني شيعي في العديد مف دكؿ المنطقة ,يتيح الفرصة لكجكد إيراني بذرائ
الدفاع عف الطائفة.
 .3القيمة المعنكية لممنطقة عمى الصعيد ارسالمي ,كتحديداً مف خالؿ قضية فمسطيف ,التي
ستعطي شرعية ريراف في التدخل في شؤكف المنطقة لمكاجية إسرائيل.
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 .4تفكؽ إيراف ارقميمي بعدما أصبح العراؽ المحتل رأس جسر تاريخي لتسييل مركر إيراف نحك
المنطقة.
 .5ظيكر كتنامي تيارات فكرية كسياسية بعد احتالؿ العراؽ تياجـ الفكرة القكمية ,حققت ريراف
فرصة زعامة المنطقة بعد أف قدمت نفسيا آخر قالع مقاكمة إسرائيل.
مف الالفت أف معظـ ىذه األمكر ال تخرج عف طمكح إيراف "الشاه" القديمة حيث طرح
الشاه نمكذج الحضارة اريرانية عمى أنيا بديل لمحضارة الغربية ,لكنيا منذ عاـ 1979ـ بدأت
تأخذ طابعاً آخر عبر العباءة ارسالمية ,فيي تختصر أيضاً رؤية مفجر الثكرة اريرانية آية هللا
الخميني لمطمكح ارقميمي اريراني ,كفق ما نقمو عنو أكؿ رئيس لمجميكرية اريرانية بعد الثكرة,
أبك الحسف بني صدر الذي قاؿ" :كاف الخميني يقكؿ إنو يريد إقامة حزاـ شيعي لمسيطرة عمى
العالـ ارسالمي ,ككاف ىذا الحزاـ يتألف مف إيراف كالعراؽ كسكريا كلبناف ,كعندما يصبح سيداً
ليذا الحزاـ يستخدـ النف

كمكق

الخميج العربي لمسيطرة عمى بقية العالـ ارسالمي"(ككثراني,

 .)34-33 :2012ال شؾ أف إيراف تسعى لذلؾ ,كىي في ظل الكض العربي المتردي سكؼ
تصبح سيدة المنطقة ,بعد أف تغزكىا بأفكارىا كثقافتيا مف خالؿ ما يسمى تصدير الثكرة.
كبذلؾ تحكؿ مشركع الشاه الرامي إلى إعادة أمجاد الحضارة الفارسية كاغتصاب اعتراؼ مف
الدكؿ العظمى بدكر كمكانة إيراف ارقميمية إلى مشركع سياسي ذي صبغة دينية حادة ,ال يسعى
فق

إلى انتزاع اعتراؼ بمكانة كدكر إيراف ,كانما بدكر الجميكرية ارسالمية اريرانية ارقميمي

كارسالمي(عمكي.)424 :2013 ,

لذلؾ اتخذت السياسة الخارجية اريرانية مبدأ "تصدير الثكرة ارسالمية" كمبدأ أساسي
كمحرؾ لمسياسة الخارجية اريرانية ,الذي كاف مجرد لبداية صعبة م العرب لـ تقتصر عمى
التحرش كتنفيذ إمالءات أجنبية كما كاف الكض في عيد الشاه ,لكنيا ىذه المرة كانت تعبر عف
مزيج مف السمطة الدينية كالميراث القكمي ,كارادة االستحكاذ كالرغبة بالسيادة ارقميمية كالسعي
لمحصكؿ عمى مكانة دكلية بالقكة كارادة اررغاـ(مكي.)343 :2012 ,

يستند المشركع اريراني إلى ثنائية عقدية كاستراتيجية نجحت إيراف في دمجيا بطريقة متقنة ,ال
سيما كأف ظركفاً خارجية ىيأت ريراف تعزيز النجاح في مشركعيا ارقميمي كحتى الدكلي .يستند
الشق العقدي إلى مرتكزيف أساسييف ىما( :كالية الفقيو ,كتصدير الثكرة) ,ككال المرتكزيف لو
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خمفيات أيديكلكجية دينية اكتسبت بعداً قانكنياً ممزماً مف خالؿ تضمينيا في الدستكر
اريراني(الصمادي.)115 :2012 ,

كلربما تؤكد إيراف أف الجانب العقائدي ىك المحرؾ األساسي لسياستيا كعالقاتيا بالدكؿ
ارسالمية أك قضاياىا ,لكف مثل ىذا األمر لـ يتأكد أبداً قياساً لمكقائ عمى األرض ,فالسمكؾ
اريراني يشير إلى أف الجانب العقدي مذىبي الطاب كمتعمق برؤية إيراف لنفسيا بكصفيا الدكلة
التي تضـ أكبر تجم لمشيعة في العالـ ,كيحكميا نظاـ أقر مذىبو الشيعي االثني عشري في
الدستكر ,كبالتالي فالجانب العقدي ىك إطار معمف لمسياسة الخارجية اريرانية ,يمكف تممس
تطبيقاتو في دعـ حركات المقاكمة ضد إسرائيل ,لكنو يبقى محككماً بالمصالح األمنية
كارستراتيجية كليس متقدماً عمييا ,تمؾ المصالح التي جعمت مف النظاـ اريراني يساند أرمينيا

الدكلة المسيحية ضد أخرى مسممة كشيعية ىي أذربيجاف ,كساندت (عدكىا األكبر) الكاليات
المتحدة في إسقاط نظاـ إسالمي عمى حدكدىا الشرقية كاحتالؿ أفغانستاف(مكي.)350 :2012 ,

إف إلقاء نظرة سريعة عمى تطكرات السياسة اريرانية ,تبيف بشكل كاضح أف ىذه السياسة
منذ نجاح الثكرة ارسالمية في إيراف ,قد اتخذت إطا اًر محدداً كتكجياً إستراتيجياً جديداً ,إال أنو
يمكف التمييز بيف مرحمتيف اثنتيف (عمي :)246 :2010 ,مرحمة ما قبل الحرب العراقية اريرانية,
كمرحمة ما بعدىا .فقبل الحرب العراقية اريرانية لـ يكف ىناؾ حضكر قكي ممحكظ في الفكر
السياسي اريراني لمفيكـ المصالح القكمية اريرانية ,إذ أف المفاىيـ التي كانت أكثر حضك اًر في
تحديد السمكؾ اريراني أكالً كالسياسة الخارجية ثانياً كانت تستمد مف اررث الشعبي ,الذي ينطمق

مف ثنائية الخير كالشر ,كبالتالي كاف اريرانيكف يتصكركف أف خالفيـ كصراعيـ م القكى
ارقميمية كالدكلية( كتحديداً الكاليات المتحدة) ,ىك صراع ما بيف الخير كالشر ,لكف نتائج الحرب
العراقية اريرانية كاف ليا كق مؤثر عمى الفكر السياسي اريراني إذ بدأ ىذا الفكر يتغير تدريجياً,
لينطمق مف أكلكيات المصمحة القكمية اريرانية العميا ,كأصبح الحديث بمغة المصالح القكمية يطفك
عمى الخطاب السياسي اريراني ,كيتبمكر كمحدد أساس لمسمكؾ السياسي اريراني إقميمياً
كدكلياً(زادة.)57-56 :2004 ,

لقد أدرؾ اريرانيكف إدراكاً دقيقاً بعد تجربة مريرة (بعد حرب العراؽ تحديداً) ,أىمية العمل
كفق منطق العصر كقكانينو ,كأيقنت إيراف أف قدرة الثكرة عمى االستمرار تتكقف عمى مدى التكيف
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كاالستجابة لمتحكالت ارقميمية كالدكلية الراىنة دائماً ,كلذا فقد اتجيت لتبني سياسة خارجية
برغماتية ارتبطت ارتباطاً كثيقاً بمصالح إيراف السياسية كارستراتيجية(عمي.)246 :2010 ,
ا

إف االىتماـ بالثقافة القكمية تخطى االنجذاب الفردي كبمغ حد انجذاب القادة ,كيمكف أف
يؤدي مثل ىذا التحكؿ إلى تأثيره في السياسة اريرانية بما في ذلؾ الدكر المحكري لممصالح
القكمية ,بكصفو المبدأ األساسي الذي يحركيا كالذي سيؤدي إلى استبداؿ العكاطف كالالكعي
الثقافي المذيف قاما حتى اآلف بدكر محكري في سياستيا الخارجية نحك العقالنية(زادة-57 :2004 ,

 .)58إال أف العامل األبرز الذي أسيـ في إحداث التحكؿ الكبير في السياسة اريرانية ال يمكف أف
يختزؿ في الدركس المستفادة إيرانياً مف الحرب العراقية اريرانية ,كالدكر العربي المساند لمعراؽ
باستثناء سكريا كليبيا ,إذ أف ثمة عامالً آخر قاـ بدكر كبير في ىذا التحكؿ ,يتمثل أساساً
بالتطكرات الجيكبكلتيكية الكبرى التي حصمت م كاثر سقكط االتحاد السكفيتي (المتمثمة أساساً
بتفكؾ جميكريات االتحاد السكفيتي السابق ,كتكس حمف الناتك شرقاً حتى أصبح عمى مشارؼ
مكسكك كحدكد طيراف ,كتغمغل االستخبارات األمريكية في منطقة أكراسية)(عمي.)247 :2010 ,

ما يعني أف تحديات األمف القكمي اريراني كالمخاطر المحدقة بإيراف قد تعاظمت ,ىذا
كقد بمغت المخاكؼ أشدىا إثر دخكؿ مشركع الشرؽ األكس الكبير ,كاعادة تشكيل المنطقة حيز
التنفيذ ,مف خالؿ إسقاط نظاـ طالباف كالتكاجد العسكري األمريكي المباشر في أفغانستاف ,إضافة
إلى قياـ الكاليات المتحدة بنقل قاعدتيا العسكرية مف "أنجرليؾ" في تركيا إلى "أبشكركف" في
طاجيكستاف(عمي.)247 :2010 ,

مف كل ما تقدـ إلى ما جاء مف تيديدات كبرى جراء الغزك األمريكي لمعراؽ ,كالتكاجد
األمريكي المباشر فيو ,ما يعني أف إيراف مطكقة بتكاجد عسكري مباشر مف الشماؿ كالشرؽ
كالغرب ,في حيف أف شكاطئيا البحرية التي تمتد ألكثر مف ألفي كيمك متر تشكل جبية مفتكحة
مف قكاعد عسكرية أمريكية في قطر كالككيت ,إضافة إلى األسطكؿ البحري األمريكي الذي يجكب
مياه الخميج .كل ذلؾ ككف أرضية لتخمي إيراف عف محمكالت أيديكلكجية كانت تؤثر عمى
برغماتية محككمة أكالً كقبل كل شيء
سياستيا الخارجية ,كالتحكؿ نحك تبني سياسة أكثر ا
باعتبارات المصمحة اريرانية(زادة.)75 :2004 ,

تمعب العكامل الدينية إلى جانب المصمحة القكمية كاألمنية دك اًر ممي اًز في عممية صن
البرغماتية العالية التي
القرار ,حيث نجد أف التركيبة الدينية المذىبية لمنظاـ اريراني إلى جانب ا
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يتمت بيا تدفعو التخاذ ق اررات كفقاً لمتطمبات تركيبتو البنائية بما يخدـ المصمحة ارستراتيجية
كالقكمية ,كىذا ما يؤكد حتمية الدكر الذي تمعبو ىذه الرؤى التي أشرنا إلييا.
 1.1.2.4سوريا في المشروع اإليراني:
تق سكريا بمعطياتيا الجيكسياسية في قمب المشركع اريراني ,حيث تمثل سكريا أىمية
بالغة لمنفكذ اريراني في الجكار العربي المشرقي ,كيأتي ىذا التحالف عمى رأس أكلكيات مشركع
إيراف ارقميمي ,فعف طريقو يمكف لطيراف رب سمسمة جغرافية متصمة مف النفكذ ارقميمي تبدأ مف
غرب إيراف مرك اًر بالعراؽ كصكالً إلى سكريا ,التي تنظـ سمسمة النفكذ اريراني كصكالً إلى
لبناف(المطيري .)6 :2014 ,كبحكـ أف دمشق تمارس القيادة عمى جيرانيا العرب في اليالؿ
الخصيب ,كككنيا عمى تماس مباشر م إسرائيل في عدد مف الجبيات(قبالف.)507 :2013 ,
كطريقاً آمناً إلى لبناف ككنيا حمقة كصل ريراف م حزب هللا ,بارضافة إلى حركتي حماس

كالجياد ارسالمي في فمسطيف ,إضافة إلى كزف سكريا المؤثر في الساحة العربية ,كتأثيرىا البالغ
في الساحتيف العراقية كالمبنانية(قنديل.)61 :2012 ,

كأصبح النفكذ ارقميمي اريراني بفضل التحالف م سكريا أم اًر كاقعاً في كامل المساحة

الجغرافية الممتدة مف غرب إيراف كحتى شرؽ البحر المتكس  ,كىذا النفكذ يرسـ صكرة جديدة

لمتكازنات في الشرؽ األكس  ,كىك ما يحقق نتائج باىرة لممشركع ارقميمي اريراني( .المطيري,

 .)6 :2014كما تؤمف سكريا ريراف الدخكؿ عمى خ

القضية الفمسطينية عبر لبناف (الحرس

الثكري سابقاً كحزب هللا الحقاً) أك عبر الفصائل الفمسطينية ,إذ إف ذلؾ يسمح ليا باختراؽ
القاعدة الشعبية العربية كارقميمية عبر بكابة "القضية الفمسطينية" التي تحظى بمكانة رفيعة لدى
شعكب المنطقة ,كما إنو يقكض مكق كشرعية األنظمة العربية الساعية لمسالـ ,كيجعميا في
مكقف حرج(باكير.)511 :2013 ,

ال شؾ أف ريراف مصالح إستراتيجية في تحالفيا م سكريا ,كأف ىذه المصالح تتعارض
في كثير منيا م مصالح بعض الدكؿ العربية التي تنظر بحساسية مفرطة ليذا التحالف .كما
أف إيراف تعمل جاىدة إلى قيادة المنطقة مف خالؿ اختراقيا إلى بعض األحزاب كالجماعات كذلؾ
مف أجل تحقيق مصالحيا ,كحماية أمنيا القكمي.
يمنح ىذا الكض إيراف األفضمية داخل العالـ العربي كارسالمي أيضاً .فمف جية يحكؿ
دمشق إلى منصة رئيسية لتصدير الثكرة اريرانية ,كال سيما أف إيراف كانت كال تزاؿ تبحث عف
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نمكذج ناجح ترى أف في لبناف أرضاً خصب ًة لو .حيث تحكلت السفارة اريرانية في سكريا منذ

الثمانينيات إلى مركز أساس لتصدير الثكرة اريرانية ,كأعطى النظاـ السكري التسييالت الالزمة
كميا لذلؾ ,كحظيت السفارة اريرانية في سكريا في فترة مف الفترات بأعمى ميزانية مالية مقارنة
بأي سفارة مماثمة في أي دكلة أخرى(األحمري.)79-78 :2012 ,

كلما كاف المشركع اريراني يحتاج إلى ركيزة ,تعمل عمى جذب الجماىير لتكسي نفكذه,
كتخطي العكائق النفسية كالعممية لدى العرب ,نظ اًر إلى الخصائص اريرانية التي تحد مف تحقيق
ىذا اليدؼ ,كفي مقدمتيا العامل المذىبي "الشيعي" ,أك القكمي "الفارسي" ,شكمت سكريا مدخالً
ممتا اًز ريراف إلى قمب العالـ العربي كارسالمي(باكير .)511 :2013 ,كتأسيساً عمى ما سبق
ارشارة إليو ,كجدت إيراف في سكريا قكة إقميمية تجم في طياتيا العديد مف الخصائص كالسمات
مثل(إبراىيـ:)86 :2005 ,

 الخصكمة الشديدة م حزب البعث العراقي. العداء لمصييكنية كلمشاري الييمنة عمى المنطقة. عدـ كجكد المعادلة السنية في سكريا في ظل حكـ حزب البعث السكري. شكمت سكريا ريراف إطاللتيا عمى البحر المتكس  ,كما لسكريا اليد الطكلى في لبناف.عمى الصعيد العسكري ,تعتمد إيراف إستراتيجية المكاجية غير المتكازية ,كما تداف عف
نفسيا خارج حدكدىا عبر حزاـ مف الدكؿ كاألذرع ارقميمية يكصميا إلى المتكس  ,كأعطى ىذا
الحزاـ الذي تعتبر سكريا فيو في منزلة القمب مف الجسد أىمية كبرى ريراف بعد سقكط العراؽ في
عاـ  ,2003كالى اليكـ(باكير .)511 :2013 ,لذلؾ قدمت إيراف لسكريا مساعدات عسكرية كأمنية
ضمف اتفاقية أمنية كقعتيا معيا في  15حزيراف /يكنيك  ,2006كقد نصت االتفاقية الدفاعية
المشتركة عمى عدة نقاط(باكير:)512-511 :2013 ,
 التصني الدفاعي المشترؾ ,كالتأىيل كالتدريب كارمدادات العسكرية المختمفة. بناء أنظمة دفاع جكي جديدة في سكريا لتالشي تحميق سالح الجك ارسرائيمي فكؽ القصرالرئاسي في دمشق ,كضرب مفاعل دير الزكر في شماؿ شرؽ سكرية.
بذلؾ تحقق العالقة اريرانية بسكريا المصالح ارستراتيجية الرئيسية الثالثة لممشركع
اريراني التي تتضمف التكس ارقميمي كقيادة العالـ ارسالمي كحماية أمف إيراف .كالمفارقة أف
العالقة اريرانية -السكرية في ىذا ارطار ال تستند إلى عكامل داخمية نيائياً ,بل إف المنطق
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يقكؿ :إذا ما أخذنا ىذه العكامل باالعتبار ,فإف البمديف يفترض أف يككنا عمى طرفي نقيض كليس
في حمف ,فاألكؿ قكمي فارسي؛ كالثاني قكمي عربي ,األكؿ نظاـ إسالمي؛ كالثاني نظاـ
عمماني ,األكؿ في دكلة تمثل الثقل الشيعي؛ كالثاني في دكلة تمثل الثقل السني في منطقة
اليالؿ الخصيب(باكير.)512-511 :2013 ,

بدأنا بكالـ عف أىمية سكريا ريراف كأنيا كالية مف كالياتيا .كالحقيقة أف تغير نظاـ الحكـ
في سكريا سكؼ يشكل ضربة ريراف تنعكس فشالً عمى سياستيا الداخمية ,كالسيما أف ىناؾ
معارضة مدنية قكية لمنظاـ .كال نستغرب أف يؤدي نجاح االحتجاجات في سكريا إلى ىبكب رياح
التغيير عمى إيراف ,ما يشرح بشكل أعمق معنى أف سكريا ىي ,مف باب التشبيو ,كالية إيرانية.

 2.1.2.4أىداف التدخل اإليراني في سوريا:
تدؿ المعطيات السابقة عمى أف العالقة بيف النظاـ السكري كايراف تجاكزت حد التحالف
إلى التبعية المطمقة .فنتيجة استمرار االحتجاجات الشعبية كاالستنزاؼ الذي تعرض لو النظاـ
السكري في مقدراتو العسكرية كاالقتصادية أصبح معتمداً في فرص بقائو كاستمراريتو عمى الدعـ

اريراني العسكري كاالقتصادي .كليذا أصبحت إيراف تتعامل م األزمة في سكريا عمى أنيا أزمة

داخمية إيرانية تخص أمنيا القكمي(بشارة.)526 :2013 ,

كيكفي االطالع عمى تصريحات الجنراؿ ىمداني لمكقكؼ عمى أىداؼ إيراف الحقيقية في
سكريا إذ قاؿ :بكل صراحة إف بشار األسد يقاتل نيابة عف إيراف ,كاننا في حالة حرب؛ ألننا
نداف عف مصالح الثكرة ارسالمية في سكريا .مفيداً بأف الحرب الدائرة في سكريا ال تقل أىمية

لمجميكرية ارسالمية عف الحرب م العراؽ ,كأف ىناؾ ( )130ألفاً مف الباسيج سيتكجيكف لمقتاؿ

في سكريا .إضافة لما ىك مكجكد فعالً مف ككادر الحرس الثكري عمى األرض السكرية منذ بداية
األزمة في سكريا(دمحم عمي.)2014 ,

كيمكف تممس ذلؾ بكضكح في طمب إيراف مف مجمكعة ( )1+5في  12شباط /فبراير
 ,2013ضـ ممف سكريا كالبحريف إلى المفاكضات الممف النككي اريراني ,كىك ما شكل سابقة
في التحديد الصريح لمطمكحات التكسعية اريرانية كاعالف مناطق التأثير كالنفكذ .فالممف النككي
يعتبر -بحسب التكصيف الرسمي اريراني -االنجاز األسمى ريراف ,كىك الضامف الرئيس لنمف
القكمي اريراني في مكاجية "قكى االستكبار العالمي" .كيخض الممف النككي اريراني رشراؼ

79

مباشر مف المرشد األعمى لمثكرة ارسالمية ارماـ عمي خامنئي ,الذي يعتبر أعمى سمطة رسمية
سياسية كدينية في إيراف(المطيري.)9 :2014 ,
كما أف قرار الفصل في ىذا الممف يعكد إلي المرشد كحده ,كال يجكز لرئيس الجميكرية
أك البرلماف أك مجمس تشخيص مصمحة النظاـ مخالفة المرشد أك االجتياد برأي ال يكافق عميو
في ىذا الممف .كمف ىنا يمكف اعتبار الطمب ضـ ممف الثكرة السكرية إلى ممف إيراف النككي
مكقفاً مف المرشد ,كىك يظير بكضكح أىمية سكريا الجيكاستراتيجية بالنسبة إلى إيراف ,كما يظير
مدى تعامل إيراف م "األزمة السكرية" باعتبارىا أزمة داخمية إيرانية تيدد بشكل مباشر أمنيا
القكمي ,شأنيا شأف الممف النككي اريراني(بشارة.)526 :2013 ,

كتعتبر إيراف أف أي إثارة لمشكمة ممفيا النككي ,بجانب التمكيح مف جانب إسرائيل بتكجيو
ضربة عسكرية لمنشآتيا النككية ,إنما ييدؼ أساساً إلى إقصائيا مف المعادلة السكرية ,لذلؾ لـ
تتردد إيراف في التصريح باستعدادىا لمرد عمى أي عدكاف عسكري يستيدؼ تمؾ المنشآت ,كما
ىددت بإغالؽ مضيق ىرمز حيث يمر النف الخميجي(المطيري.)10 :2014 ,
كىكذا يتضح أف إستراتيجية إيراف في المرحمة الراىنة إنما ترتكز عمى دمج المشكالت
ارقميمية ,كاالستفادة مف تشابؾ المصالح ارقميمية كالدكلية لمحفاظ عمى مصالحيا في سكريا
كتجنب أكبر قدر مف الخسائر ارستراتيجية المحتممة ليا.
إلى جانب األىداؼ السياسية كارستراتيجية التي تقف خمف التدخل اريراني في سكريا,
تمثل األىداؼ االقتصادية بعداً آخر لتبرير ىذا التدخل ,فقد أعمنت تقارير أمريكية أف
االستثمارات االقتصادية اريرانية الضخمة في سكريا قد تعرضت لضربة قاضية م اندالع
كبير مف المكارد
األزمة السكرية عاـ  .2011كأشارت التقارير إلى أف إيراف استثمرت تاريخياً قد اًر اً
كاألمكاؿ كالقكات المحترفة كالعمالة في سكريا .فعمى سبيل المثاؿ كقعت إيراف اتفاقية م سكريا
كالعراؽ بمقتضاىا سكؼ تمد إيراف خ أنابيب غاز طبيعي عبر سكريا كلبناف كالبحر المتكس
حتى يصل إلى عدة دكؿ في غرب أكركبا(عتريسي.)99 :2012 ,
لكف العقكبات الدكلية المفركضة مؤخ اًر عمى سكريا أدت إلى ايقاؼ جمي

تمؾ

االتفاقيات ,ككضعت ضغكطاً ىائمة عمى إيراف ,كأدت إلى خسارة الجنيو السكري  %25مف
قيمتو ,كارتفاع حاد في أسعار المكاد الغذائية .كيضيف مجيد زادة أحد المحمميف السياسييف
اريرانييف أف إيراف رغـ أف ليا مصالح إستراتيجية كسياسية في سكريا ,إال أف األخيرة أصبحت
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بمثابة طكؽ النجاة بالنسبة لالقتصاد اريراني .ككمما زادت عزلة الدكلتيف مف جانب المجتم
الدكلي أصبحت الركاب

االقتصادية بينيما أكثر أىمية .كم ذلؾ فإف مميارات الدكالرات مف

االستثمارات اريرانية معطمة بسبب األزمة الحالية في سكريا(المطيري.)10 :2014 ,
 3.1.2.4أدوات التدخل اإليراني في سوريا:
تبذؿ إيراف كل جيكدىا لمن سقكط نظاـ األسد لما لذلؾ مف عكاقب كخيمة عمى
مصالحيا في لبناف كالعراؽ كقطاع غزة كشكاطئ المتكس  ,كمف ثـ تستخدـ إيراف أدكات متعددة
في إطار تدخميا في األزمة السكرية لعل أبرزىا األدكات السياسية كالعسكرية.
األدوات السياسية :ترتكز الرؤية اريرانية لمحل السياسي في سكريا عمى ثكابت أساسية
أكليا :أف تككف المصالحة الكطنية مف الداخل ,ثانييا :رفض أي تدخل أجنبي مف قبل الكاليات
المتحدة كالناتك أك أي قكى أخرى رجراء إصالحات في داخل النظاـ أك لتحقيق الديمقراطية كما
يقكؿ الطرؼ اآلخر .ثالثيا :االتفاؽ م المحكر الذي يدعمو ركسيا كالصيف في مكاجية أي
عدكاف يمكف أف تتعرض لو سكريا .كمف ثـ فإف إيراف تشارؾ بحضكر قكي في أي مبادرات
سياسية يتـ طرحيا لمتكصل إلى حل لنزمة السكرية كفقاً ليذه الرؤية ,كما أنيا تبذؿ جيكدىا
أحياناً رفشاؿ أي اتفاؽ بيف المعارضة كالنظاـ عمى التنحي كتسميـ السمطة ,مثمما أفشمت محاكلة
الممؾ عبد هللا مف أجل عقد اتفاؽ طائف جديد بيف المعارضة السكرية كالنظاـ .إضافة إلى أنيا
لف تسمح لتركيا بالكصكؿ إلى اتفاؽ يحد مف دكرىا في سكريا ,لذلؾ تقكد إيراف معركة مبطنة في
سكريا ,كتمارس كل الضغكط الدكلية كارقميمية لمن سقكط نظاـ األسد ,كضماف الحفاظ عمى
مصالحيا ,مف خالؿ الكصكؿ لصفقة مرضية م

القكى المناىضة لمنظاـ(بشارة-522 :2013 ,

 .)525تدرؾ إيراف أف كل المعطيات الدكلية كارقميمية تصب في مصمحتيا كأنو ال يمكف التكصل
ألي صفقة سياسية دكف مكافقتيا عمييا ,لذلؾ تعمل إيراف باتجاه بقاء النظاـ القائـ ,ألف انتيائو
يعني انتياء محكر بأكممو تقكده إيراف.
األدوات العسكرية :تمثل األدكات العسكرية أىـ كأخطر أدكات التدخل اريراني في سكريا,
فقد استفادت إيراف مف عدـ التنسيق بيف الدكؿ المساندة لممعارضة ,كأيضاً عدـ استجابة الكاليات

المتحدة مف أجل تحرؾ عسكري ضد النظاـ السكري .كلقد جاء الدعـ اريراني العسكري قكياً
يتناسب م قكة الحدث كحجـ المصالح اريرانية ,فقدمت إيراف الدعـ المادي كالمعنكي كالمكجستي
لمنظاـ السكري كتزكيده بالبتركؿ كالعتاد كالخبراء كالغاز المسيل لمدمكع ,كمراقبة استخداـ االنترنت
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كاليكاتف النقالة ,كالمشاركة األمنية ,في حماية مصالحيا الخاصة في سكريا ,بتفعيل ميناء
الالذقية العسكري الذي يساعد إيراف عمى إمداد نظاـ األسد بطريقة مباشرة ,كىي تقكد كل
العمميات العسكرية كاألمنية في سكريا ,خكفاً عمى مصالحيا كدفاعاً عف نظاـ األسد الحميف
التاريخي"(شيخ.)5 :2012 ,

ككفقاً لتصريحات مسؤكليف إيرانييف ,فإف ىناؾ قكة مف ستيف ألف مقاتل تشرؼ عمييا

إيراف في سكريا .فيناؾ المئات مف نخبة الحرس الثكري اريراني في دمشق بيدؼ تدريب نظرائيـ
السكرييف عمى ىذه الممارسات ,كالتي تشمل التكس في حممة االعتقاالت ,كتعذيب الناشطيف مف
أجل بث الرعب في قمكب اآلخريف ,كعزؿ المناطق المتمردة ,كتسميح الشباب مف مؤيدي النظاـ
باألسمحة النارية الستعماليا ضد المحتجيف ,إضافة إلى تدريب القكات السكرية حكؿ كيفية مراقبة
الكض الداخمي كالقياـ بأعماؿ المراقبة ارلكتركنية األخرى ,يضاؼ إلى ذلؾ قياـ عناصر حزب
هللا إرساؿ مقاتميف إلى سكريا دعماً لمنظاـ كرد فعل عف قمقو المتزايد مف قط مصدر إمداده

الرئيس بالسالح .كما أف إيراف تستخدـ األجكاء العراقية رمداد النظاـ السكري بكافة صكر الدعـ

المطمكبة مف مؤف كسالح كمقاتميف ,فرحالت الشحف اريرانية تمر إلى دمشق عبر المجاؿ الجكي
العراقي دكف إخضاعيا لمتفتيش(المطيري.)14 :2014 ,

 4.1.2.4تحديات ومخاطر التدخل اإليراني في األزمة السورية:
يميل بعض الباحثيف إلى تفسير التدخل اريراني في األزمة السكرية مف باب المخاطر
الخارجية عمى النظاميف اريراني كالسكري ,كالتحديات المشتركة (إسرائيل) كميزاف القكى في
المنطقة .لكف الثكرة السكرية كضعت عالمات تساؤالت كبيرة في شأف ىذا الطرح عمى اعتبار أف
التحديات كالمخاطر التي ستكاجو أي نظاـ سكري جديد ىي المخاطر القديمة نفسيا كربما يزيد
عمييا أيضاً ,كم ذلؾ فالمكقف السكري يؤكد أف ىناؾ عكامل أخرى ليذا التحالف غير تمؾ
الظاىرة المتعمقة بالتحديات كالمخاطر المشتركة كىي(باكير:)512 :2013 ,

 .1تبني نظرية الفكضى البناءة بدالً مف نظرية االحتكاء التي تعاممت بيا اردارة األمريكية سابقاً
م طيراف ,كالتي كانت تقكـ عمى أطركحة (الحفاظ عمى طيراف) ,كتقكـ نظرية الفكضى
البناءة عمى استنزاؼ قدرات إيراف في صراعات ىامشية كحركب إقميمية كحربي الخميج
األكلى كالثانية(عمي.)248 :2010 ,

82

 .2التكافق األكركبي األمريكي في تقييـ مخاطر إيراف ارستراتيجية ,ما يعني أف إيراف لـ تعد في
مكاجية الكاليات المتحدة فق  ,بل أصبحت في مكاجية الغرب األطمسي بشقيو األكركبي
كاألمريكي(عمي.)248 :2010 ,

 .3كجكد دكؿ عربية ما عدا سكريا يتممكيا ىكاجس كمخاكؼ حقيقية مف جراء تنامي قدرات
إيراف كدكلة إقميمية ,ليا امتدادات مذىبية في غير مكاف مف منطقة الشرؽ األكس (جنكب
العراؽ ,شرقي المممكة العربية السعكدية ,الككيت ,البحريف ,كاليمف) ,ىذا في الكقت التي ما
تزاؿ فيو قضية الجزر الثالث :الطنب الكبرى كالطنب الصغرى كأبي مكسى تشكل محكر
خالؼ عربي إيراني منذ عاـ  ,1971كتجدر ارشارة ىنا إلى أف ىكاجس دكؿ الخميج العربي
مف تكس النفكذ اريراني ,كاف قد أسيـ في دف ىذه الدكؿ رقامة عالقات تنسيق كتعاكف
أكبر م دكؿ أخرى خارج المنطقة ,بيدؼ تحقيق تكازف قكة م إيراف(تقكى بكر.)52 :2002 ,
 .4المكقف التركي الرافض لمتفكؽ اريراني عمى جيكبكلتيؾ المنطقة ,ما جعل تركيا صاحبة
مصمحة حقيقية كساعية لممارسة الضغكط الدكلية عمى طيراف ,بغية تحجيـ دكرىا ارقميمي,
كنفكذىا السياسي كاألمني في منطقة الشرؽ األكس  ,كال سيما بعد ارعالف اريراني عف
الدخكؿ في نادي الدكؿ النككية(تقكى بكر.)52 :2002 ,
 .5التحديات الداخمية التي ستكاجو إيراف ,فسقكط نظاـ األسد يعني فقداف إيراف لحميفيا األكحد
في المنطقة ,كما يعنيو ذلؾ مف إضعاؼ لنظاـ رجاؿ الديف ,األمر الذي يعزز مف فرص
ارصالحييف اريرانييف ممف تعرضكا لمتيميش كالقم منذ االنتخابات الرئاسية المثيرة لمجدؿ
في عاـ (2009المطيري.)16-15 :2014 ,

مما تقدـ ,يتضح أف إيراف أصبحت محاطة بجيكبكلتيؾ محككـ بإرادة مشتركة ىدفيا
الضغ

عمييا لمحد مف تنامي قدراتيا العممية كالتكنكلكجية ,التي ستسيـ في خمق بنية تحتية

تؤسس لنفكذ سياسي إيراني ,كبالتالي لدكر إقميمي مؤثر كردعي ,عمى خمفية ما تقدـ اتجيت
إيراف لمتكظيف كاالستثمار في مجمكعة مف الخيارات أىميا.
 .1تكطيد عالقاتيا االقتصادية كالعممية م مكسكك ,كذلؾ مف خالؿ االنفتاح كتعميق قنكات
التعاكف االقتصادي كالعممي كالتكنكلكجي ,كمما أسيـ في تكسي ىذه العالقات ىك التقاء
المصالح اريرانية الركسية(عمي.)249-248 :2010 ,
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 .2ضركرة إفشاؿ مشركع الشرؽ األكس

الكبير ,الذي يعني في حاؿ نجاحو ,ىيمنة أمريكية

كاممة عمى منطقة أكراسيا كبحر قزكيف .فقد لقنت الكاليات المتحدة االتحاد السكفيتي سابقاً
درساً مف خالؿ تقميـ أظافره قي منطقة آسيا الكسطى (جميكريات االتحاد السكفيتي سابقاً),
كتحكيل ىذه المناطق إلى قكاعد متقدمة عمى مشارؼ مكسكك كتخكـ الصيف ,كما أف إيراف ال
تنظر بارتياح لمدكر الكظيفي الذي اختارتو لنفسيا مجمكعة الدكؿ المستقمة المطمة عمى بحر
قزكيف.
 .3كجكد قناعة لدى مكسكك بأف تغيير النظاـ في إيراف ,يعني دخكؿ المنطقة برمتيا في دائرة
الييمنة األمريكية ,ىذا فضالً عف قناعة مكسكك بإمكانية تحطيـ مشركع الكاليات المتحدة مف
خالؿ طيراف ,كىذا ما يفسر الدعـ الركسي لمبرنامج النككي اريراني ,كىي بذلؾ (أي ركسيا)
تككف قد أكالت مف خالؿ إيراف مقابل كيل الكاليات المتحدة لركسيا مف خالؿ مجمكعة الدكؿ
المستقمة كالعراؽ(المطيري.)29 :2014 ,
 .4تكسي قنكات التعاكف كاالنفتاح االقتصادي عمى الصيف الصاعدة التي يمكف أف تيدد مكق
الكاليات المتحدة ,كىنا البد مف ارشارة إلى أف إيراف كافقت عمى تزكيد الصيف بػ ()250
مميكف طف مف الغاز الطبيعي بقيمة إجمالية مقدارىا ( )70مميار دكالر أمريكي ,كانت قد
تمت بمكجب اتفاقية أبرمت عاـ  2004إضافة إلى أف إيراف تزكد الصيف بػ ( )%14مف
احتياجاتيا النفطية .ىذا كتتطم شركة (صينكبيؾ ) العاممة في مجاؿ الطاقة لتطكير حقكؿ
(يادافارف) النفطية اريرانية .كتجدر ارشارة إلى أف بكيف تبرـ صفقاتيا م طيراف دكف
شركط سياسية مقيدة لخيارات طيراف الداخمية كالخارجية ,كىذا ما يمقى قبكالً ك تفضيالًمف
قبل طيراف(عمي.)249 :2010 ,
 .5االرتقاء بمستكى التعاكف كالتنسيق كالعالقات م سكريا ,التي ترتب

م إيراف بعالقات

تاريخية مميزة.
 .6الرىاف عمى تنامي القكى ك التيارات المعادية لمكاليات المتحدة في المنطقة ك عمى رأسيا
القكى ارسالمية ك القكمية ,كلذا فإف إيراف تتجو بعيداً في تسكيقيا كدعميا مادياً كمالياً .كفي
ىذا ارطار ,يمكف ارشارة إلى الدعـ الالمحدكد لسالح حزب هللا الذي يمكف أف تستخدمو
كرأس حربة متقدمة ضد "إسرائيل" ,في حاؿ تعرضت إيراف لمخاطر ,ككذلؾ األمر بالنسبة
لحركة حماس كالفصائل الفمسطينية ارسالمية كالعممانية الممانعة( .كتجدر ارشارة ىنا إلى
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أف طيراف قد تبرعت عاـ  ,2010بمبمغ  100مميكف دكالر لحركة حماس أثناء مؤتمر
القدس الذي عقد في طيراف )(عمي.)250-249 :2010 ,
 .7الرىاف عمى فشل منطق العقكبات الذكية الذي أثبت محدكدية نجاحو ,بل فشمو في المساعدة
في بمكغ األىداؼ .
 .8الرىاف عمى حالة الفكضى التي ستعـ المناطق في حاؿ المس بالتكازف اليش لجيكبكليتيؾ
الشرؽ األكس .
 .9الرىاف عمى الديمكغرافيا كاألمف في منطقة الخميج العربي ,كفي جنكب العراؽ كداخمو ,كعمى
قدراتيا عمى االستثمار كخم األكراؽ ,ما يعني تيديداً لمصالح األطراؼ جميعيا ,أي اتباع
سياسة األرض المحركقة(عمي.)250 :2010 ,
 .10كلعل ىذا ىك الرىاف األبرز كاألىـ ,كىك رىاف إيراف عمى تنمية قدراتيا الذاتية لنمف
القكمي اريراني .مف ىنا يمكف فيـ ارصرار اريراني عمى التخصيب الذاتي لميكرانيكـ عمى
األراضي اريرانية ,فضالً عف أف إيراف حققت اختراقات ميمة كنكعية في بعض األنشطة
االقتصادية ,ك بصكرة خاصة ما يتعمق بالتصني اريراني .كتجدر ارشارة ىنا إلى أف إيراف
كانت قد طكرت منظكمات دفاع صاركخية متقدمة ,كاتجيت نحك االلتزاـ بإستراتيجية دفاعية
جديدة منذ عيد الرئيس اريراني خاتمي تقكـ عمى محاكر عدة أىميا(شاكر:)33 :2002 ,
 .11ضركرة كض سياسة دفاعية متكافقة م ظركؼ التنمية كارصالح ,فالتنمية تقتضي أف
تتحرؾ الدكلة عمى أساس مصالحيا القكمية ,كأف تحدث تكازناً معقكالً كمؤث اًر بيف الساحة
الدفاعية ك الساحتيف االقتصادية ك السياسية.
 .12تبديد اليكاجس ,كاقتالع جذكر العداءات كالخصكمات القديمة م الدكؿ القريبة كالبعيدة,
بمعنى أف الفكر الدفاعي الجديد يجب أف يككف قائماً عمى إزالة التكتر كالتناقض ,كالتكجو
نحك التعايش كالتراب .
 .13يجب أف يبنى ىذا النظاـ الدفاعي عمى فكرة التكازف ,بحيث ال تصبح إيراف أسيرة سباؽ
التسمح ,كبالكقت نفسو ليا كزنيا ارقميمي كالدكلي ,خاصة كانيا تق في قمب دائرة األزمات
العالمية .ما يعني أف إيراف كانت قد انطمقت مف اعتبارات التكزاف ما بيف الدفاع كما بيف
التنمية في االقتصاد كالسياسة.
إال أف ذلؾ لـ يدـ طكيالً ,إذ أف سرعاف ما تمت العكدة إلى السياسات الدفاعية التقميدية
بعدما ارتفعت حدة التصعيدات األمريكية ضد طيراف .كقد عبر كزير الدفاع اريراني عمي
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شامخاني عف السياسة الدفاعية لمجميكرية ارسالمية اريرانية بالقكؿ" :إنيا رد فعل لمبيئة العممية
التي تبمكرت عمى النظاـ العالمي الجديد ,لذا فقد اتجيت السياسة الدفاعية إثر التيديدات
األمريكية إلى(شاماخاني:)34 :2002 ,
 .1المزيد مف ارنفاؽ عمى البحث العممي كالتطكير في مجاؿ المنظكمات الدفاعية كالعسكرية
الردعية كاليجكمية ,بما فييا األسمحة الكيماكية كأسمحة الدمار الشامل .ما يعني تبدؿ
األكلكيات ,كمبدأ التكازنات التي كانت تقكـ عمييا السياسة الدفاعية سابقاً (في عيد الرئيس
خاتمي).
 .2رىاف إيراف عمى الدكر االستراتيجي الذي يمكف أف تقكـ بو في منطقة آسيا الكسطى كالقكقاز
(طاجكستاف ,كازاخستاف ,تركمانستاف ,أفغانستاف ,أذربيجاف ,)... ,حيث إف ىذه المناطق ال
ر فعاؿ فييا(شاماخاني:2002 ,
تزاؿ تعاني مف مشكالت اقتصادية ,يمكف ريراف أف تقكـ بدك اً

.)65
 .3رىاف إيراف عمى الدكر الذي يمكف أف تقكـ بو م اليند في منطقة آسيا ,كىذا يمكف أف
يشكل تحركاً ال يريح كاشنطف ,كىذا ما أدركتو الكاليات المتحدة ,لذا اتجو الرئيس جكرج بكش
لزيارة اليند بيدؼ قط الطريق أماـ إيراف ,كقد بالغت الكاليات المتحدة في إغراء نيكدليي,
كذلؾ عبر دعـ أمريكي لمبرنامج النككي اليندي بيدؼ استقطابيا ,كتفكيت الفرصة عمى
إيراف ىذا مف جية ,كبيدؼ التمكيح لمصيف بإمكانية استغالؿ كرقة اليند ,كتعزيز دكرىا في
منطقة آسيا مف جية أخرى(عمي.)250 :2010 ,
 .4رىاف إيراف عمى قدرتيا في التحكـ بإمدادات الطاقة عالمياً ,كذلؾ مف خالؿ سيطرتيا عمى
مياه الخميج العربي (الشرياف العالمي) لشاطئ طكلو ( )2000كيمك متر ,إضافة إلى أف
إيراف تصدر يكمياً  3.5مميكف برميل نف  ,فضالً عف إمداداتيا لمغاز(عمي.)250 :2010 ,
مما تقدـ يتضح أف ثمة تحديات كبيرة تكاجو دبمكماسية إيراف كسياستيا الخارجية كدكرىا
ارقميمي ,إال أف إيراف تممؾ أكراؽ ضغ

إستراتيجية قكية ,يمكف أف تستثمرىا لمتأثير عمى

األطراؼ كالقكى الرئيسية كالفرعية في معادلة القكة ارقميمية ,ما قد يدف األطراؼ كافة لمعكدة إلى
مفاكضات تأخذ بعيف االعتبار مصالح إيراف.
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 5.1.2.4مصادر التيديدات األمنية والسياسية المشتركة ما بين سوريا وايران:
عمى ضكء ما تقدـ ,يتبيف بكضكح أف المصادر الرئيسية التي تتكلد منيا التحديات
كالتيديدات لكل مف سكريا كايراف أىميا(عمي:)257 :2010 ,
 التكاجد العسكري األمريكي المباشر في المنطقة .فقد أصبحت إيراف محاطة مف جميالجيات بقكات الكاليات المتحدة كحمف الناتك (العراؽ -أفغانستاف) ,كما أف سكريا أصبحت
بيف فكي كماشة "إسرائيل" مف الغرب كالكاليات المتحدة مف الشرؽ ,كىذا ما يعني تحجيـ
النفكذ لكل مف سكريا كايراف في المجاؿ الجيبكليتيكي لمشرؽ األكس  ,كبالتالي تقييد دكرىما
ارقميمي.
 االختالؼ م دكؿ الجكار ارقميمي :كىذه قضية محكرية كجكىرية ,إذ إف الكاليات المتحدةتسعى لتزكية نار الخالفات اليامشية ,كتستبعث ىكاجس كقمق دكؿ عربية كدكؿ الخميج
كمصر مف مسألة تنامي قكة إيراف ,كقدراتيا كما يعني ذلؾ مف دالالت بالنسبة لمضاميف
النفكذ الجيكبكليتيكي لطيراف .مف ىنا تـ تحريؾ قضية تشكل اليالؿ الشيعي ,كاستغالؿ حالة
خكؼ مف قبل دكؿ عربية ليذه القضية ,فضالً عف التذكير الدائـ بجزر أبك مكسى كالطنب
الكبرى كالصغرى ,كالنزعة الفارسية ارمبراطكرية التاريخية الميالة لمسيطرة كالنفكذ ,كىي
القضايا ذاتيا التي استغمتيا الكاليات المتحدة لدف النظاـ العراقي السابق بقيادة الرئيس صداـ
حسيف لشف ىجكمو عمى طيراف(تقكى بكر.)52 :2002 ,
 تنامي القدرات العسكرية "ارسرائيمية" .مما ال شؾ فيو أف تنامي القدرات العسكرية"ارسرائيمية" يشكل تيديداً حقيقياً لمنطقة الشرؽ األكس  ,نظ اًر لما يعنيو ذلؾ مف اختالؿ في
معادلة القكة كشركط االستقرار ارقميمييف .كتجدر ارشارة ىنا ,إلى أف "إسرائيل" استطاعت
أف تحقق كسباً كبي اًر في سمعة صناعاتيا العسكرية ,كحضكرىا دكلياً في مجاؿ السالح
كتقنياتو مف خالؿ(عمي:)258 :2010 ,
 .1ارتفاع المستكى التقني لنسمحة كالمنتجات العسكرية "ارسرائيمية".
 .2امتالؾ "إسرائيل" نظاـ األبحاث كالتطكير العسكري الناجح في مجالي الطاقة البشرية
كالمكارد المخصصة لذلؾ.
 .3اتساع نظاـ التسكيق كشبكة ممثمي ك ازرة الدفاع كالعمالء المستقميف العامميف في تجارة
األسمحة.
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نخمص إلى القكؿ ,إف لقياـ الثكرة اريرانية كالتحكؿ اريجابي في سياستيا كمكقفيا مف
العدك ارسرائيمي ,األثر البالغ في تشكيل ثكابت السياسة السكرية الخارجية في تالقييا كتكافقيا م
التكجيات كارجراءات التي قامت بيا الثكرة اريرانية بدعميا كتأييدىا لمحق العربي .كعندما بدأت
الشككؾ تثار في نية الثكرة تصدير نفسيا إلى دكؿ الجكار ,كاتخذت دكؿ إقميمية كدكلية مكاقف
غير مؤيدة كمف ثـ معادية ليا ,اصطفت السياسة السكرية إلى جانب الثكرة اريرانية ,مدفكعة
بالحرص لالستفادة مف إمكانيات إيراف ,كدعميا في مكاجية العدك ارسرائيمي.

كاستناداً ليذا المبدأ تعمل سكريا عمى زيادة دعميا كتأييدىا لحزب هللا المبناني كلممقاكمة
في فمسطيف ,كعمى تقكية عالقتيا بإيراف ,كما تسعى لو السياسة السكرية ىك أف تشكل عالقتيا
بإيراف بسماتيا كأىدافيا ,االلتقاء حكؿ مجمكعة مف القضايا المناصرة لمحق العربي.
 3.4محددات السياسة السورية تجاه إيران:
تقكـ ىذه المحددات عمى مجمكعة مف القضايا ارستراتيجية كالحيكية لمسياسة السكرية.
 1.3.4القضايا اإلستراتيجية في السياسة السورية تجاه إيران:
لمسياسة السكرية مجمكعة مف العكامل كالمحددات التي أثرت عمى عالقاتيا تجاه إيراف
منذ عاـ  ,1979كأىـ ىذه المحددات ىي:
 1.1.3.4األمن القومي السوري:
تتحالف سكريا م إيراف عمى أساس حماية أمنيا الميدد ,فقد أدت أحداث ( 11أيمكؿ/
سبتمبر) ,كمف ثـ احتالؿ العراؽ إلى تغيرات إقميمية كاسعة انعكست عمى ىشاشة التحالفات
العربية ,كحالة الضعف التي تكتنف عمل النظاـ العربي ,إذ يجد نفسو عاج اًز عف التصدي

لنزمات الكبرى التي تكاجيو ,كعميو فسكريا تجد في إيراف ما يعكضيا عف إخفاؽ كضعف النظاـ
ارقميمي العربي في مكاجية التيديدات كالتحديات األمنية(كيكاف.)2007 ,

 2.1.3.4العداء لمكيان اإلسرائيمي ولمشاريع الييمنة عمى المنطقة:
إف تشديد الثكرة ارسالمية منذ األياـ األكلى لقياميا منذ عاـ  1979عمى عنصرية
الكياف ارسرائيمي ,كعمى سمتو العدكانية تجاه العالـ عامة كارسالـ خاصة ,كعمى ضركرة
مقاكمتو ,ينقميا إلى مكق متقدـ في الرؤية الحصيفة لطبيعة الصراع العربي -ارسرائيمي ,كيجعل
العالقات السكرية اريرانية مطمباً تفرضو تطمعات الشعكب إلى التخمص مف االحتالؿ ,كاسترجاع
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حقكؽ الشعب الفمسطيني المغتصبة .فالكياف ارسرائيمي الذي يحتل أراضي عربية كسكرية مف
جانب ,كييدد بضرب المفاعل النككي اريراني مف جانب آخر ,يعني في المعادلة الجيكسياسية
أف عدكاف الطرؼ األكؿ مف المعادلة يقضي مقاكمة رادعة مف طرفيا الثاني ,كىك ما ذىبت إليو
سكريا بتحالفيا م إيراف(الغريري.)177 :2012 ,

 3.1.3.4التعويض عن حالة الضعف التي أصابت التضامن العربي:
تبنت سكريا بعد قياـ الحركة التصحيحية بقيادة الرئيس حافظ األسد في عاـ ,1970
مبدأ التضامف العربي بيدؼ حشد الطاقات كاالمكانات رزالة آثار عدكاف حزيراف /يكنيك ,1967
كنجحت إلى حد كبير في تحقيق ىذا المبدأ خاصة في حرب تشريف األكؿ أكتكبر  ,1973إذ
برزت صكرة مشرقة لمتضامف العربي عمى مختمف الصعد .14األمر الذي جعل الخط األمريكية
كالصييكنية تظير إلى الكجكد الكاحدة تمك األخرى رجياض ما تحقق كتفريغو مف مضامينو.
فكانت اتفاقية كامب ديفيد في  17أيمكؿ /سبتمبر  ,1978كأخرجت مصر بمكجبيا مف التضامف
العربي(عبد القادر.)107 :2015 ,

في ظل ىذه األجكاء قامت الثكرة ارسالمية اريرانية معمنة كقكفيا إلى جانب قضايا
العرب كالمسمميف ,كبصكرة خاصة القضية الفمسطينية ,األمر الذي جاء متكافقاً كمنسجماً م
السياسة السكرية في تكجياتيا لترميـ كتعكيض حالة الضعف التي أصابت التضامف العربي .كقد
دعمت إي ارف ,سكريا عندما تعرضت بسبب مكاقفيا القكمية كدعميا لممقاكمة لضغكط كاتيامات
كمؤامرات عدكانية خارجية تستيدؼ النيل منيا(الغريري.)178 :2012 ,

 4.1.3.4تعديل موازين القوى:
أحدث قياـ الثكرة اريرانية انقالباً استراتيجياً في معادلة مكازيف القكى لجية تحكيل الدكر
اريراني ,كنقمو مف دكر تاب لمنيج ارمبريالي الصييكني المتحكـ في مقدرات األمة كالمداف عف
 14حرب أكتكبر  ,1973أك حرب العاشر مف رمضاف ,دارت ركحاىا بيف الجيش العربي السكري كالمصري بدعـ
كاسناد الجيكش العربية األخرى مف جية ,كبيف إسرائيل كمف خمفيا الكاليات المتحدة مف جية أخرى ,كاستخدـ
النف

العربي ألكؿ مرة في المعركة كسالح فعاؿ ,كحدث تنسيق سياسي كعسكري ,كمف ثـ مشاركة عربية

عسكرية إلى جانب الجيشيف العربييف السكري كالمصري ,تحققت في إثرىا انجازات الفتة في تكقيتيا كآثارىا
كانجازاتيا العسكرية(الغريري.)178 :2012 ,
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االحتالؿ ,إلى مكق

كدكر إقميمي جديد لجية دعـ القضايا العربية كارسالمية كتأييدىا,

كخصكصاً القضية الفمسطينية ,حيث شكمت بتفاعميا م السياسة السكرية منظكمة إقميمية فاعمة

حالت دكف تمرير العديد مف المشاري المعادية ,ككقف في كجو التحالفات كالضغكط التي حالت
فرضيا القكى المعادية عمى كل منيما ,كقد أثبتت الكقائ نجاحاً كبي اًر في استخداـ قكتيما معاً
لمكاجية الضغكط(البطنيجي.)24 :2008 ,

 5.1.3.4العالقات األيديولوجية والثقافية:
نشأت قبل الثكرة ارسالمية اريرانية عالقات حميمة بيف سكريا كعدد مف الشخصيات القيادية
المعارضة في إيراف ,كالتي كاف ليا الدكر األكبر في ارطاحة بالشاه ,حيث لعبت الصمة الشيعية
العمكية دك اًر ىاماً في تكجيو السياسة السكرية تجاه إيراف(البطنيجي ,)22 :2008 ,كحقيقة األمر بعد
تكلي حافظ األسد السمطة في سكريا عاـ  ,1970سمح بدخكؿ أعداد كبيرة مف اري ارنييف
كالعراقييف الشيعة إلى سكريا ,كذلؾ مف أجل تخميص طائفتو مف عزلتيا كاالعتراؼ بيا كطائفة
مسممة .كما يرى بعض المراقبيف ,إف ارتباؾ النظاـ السياسي في سكريا عاـ  ,1980في مكاجية
الجماعات ارسالمية السنية ,كاف ليا الدكر األكبر في زيادة االنفتاح الشيعي العمكي ,كىذا ما
يفسر أيضاً كقكؼ سكريا خالؿ الحرب العراقية اريرانية م إيراف(عثماف ,)58 :1997 ,كم تكلي
بشار األسد لمسمطة تطكر التحالف العمكي السكري م

الشيعة في إيراف ,كذلؾ مف

خالؿ(الحباشنة:)212 :2012 ,
 التركيز عمى رب حركة المقاكمة بالشيعة ,حيث قامت كل مف سكريا كايراف بدعـ حزب هللاالشيعي ,كالعمل عمى الزيادة في جاذبية الحزب كأثره في تشيي أنصاره مف العمكييف في
الدرجة األكلى ,كالسنة في الدرجة الثانية.
 تضخيـ صكرة الكاليات المتحدة في المنطقة كعدك قائـ لمعرب ,كذلؾ رضعاؼ دكؿ الخميجالعربي ,كتشكيو صكرتيا أماـ الرأي العاـ ,كفي ذلؾ خدمة ريراف التي تتسمل مف بكابة شيعة
البحريف كشيعة الككيت كاليمف لتقكيض أمف الخميج العربي.
 زيادة قبكؿ االبتعاث إلى إيراف كتحديداً مف الطائفة العمكية لمتأثير فييـ كتشيعيـ ,حيث بمغعدد العمكييف المبتعثيف إلى الجامعات اريرانية أكثر مف  4000طالب.
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 كعرؼ في ىذا السياؽ أف مشايخ العمكييف ,كتحديداً مف ينتمكف إلى عشيرة "المالتية" ,قدأعمنكا أف الرئيس بشار قد قاـ بتشيي الطائفة العمكية ,كأف ىذا سيحكؿ الطائفة إلى عدك
كخصـ ديني كقكمي(عبد المنعـ.)15 :1999 ,
 6.1.3.4العالقات االقتصادية:
تعتمد العالقات السكرية -اريرانية عمى تحقيق المصالح المشتركة ,كمكاجية الخصكـ
في آف كاحد .كىي بيذا المفيكـ ال تقتصر عمى الجانب السياسي فحسب ,بل امتدت لتشمل
المجاالت االقتصادية كالثقافية كالسياحية.
فقد شكل االقتصاد الركيزة األساسية كلعب دك اًر في تطكير العالقات اريرانية -السكرية,
في ظل التفاعالت ارقميمية كالدكلية التي يشيدىا العالـ ,حيث شيدت العالقات االقتصادية
تطك اًر ممحكظاً -انطالقاً مف تطكر العالقات السياسية بينيما(العرب ,)2004 ,ككاف لذلؾ عدة

مبررات ,حيث كاف ىدؼ سكريا في فتح المجاؿ لمتبادؿ التجاري ناتجاً عف العجز االقتصادي
مما دفعيا لمبحث عف خيارات بديمة لتطكير االقتصاد الكطني ,فقد عرفت العالقات اريرانية-
السكرية تطك اًر عمى مستكى االستثمارات كالتبادالت التجارية ,كانعكس ذلؾ عمى عقد الدكلتيف
لعدة اتفاقيات مشتركة في ىذا المجاؿ ,كما ارتبطت سكريا كايراف بعدد كبير مف االتفاقيات
االقتصادية كالتجارية خالؿ أعماؿ المجنة االقتصادية السكرية اريرانية المشتركة(زيادة:2013 ,

 .)248كرغبة البمديف في االستمرار في تقكية العالقة بينيما لحاجة إحداىما إلى األخرى ,فكما
أف سكرية ميمة ريراف في العمق العربي الذي تشغمو ,فإف إيراف ميمة لسكريا في التكازف
االستراتيجي الذي فقدت بعض مقكماتو بسبب غياب االتحاد السكفيتي السابق ,كغياب التضامف
العربي ,كبسبب ازدياد تحيز السياسة األمريكية إلى مصمحة "إسرائيل" ,كدعـ االقتصاد الكطني
السكري الذي تضرر نتيجة المقاطعة العربية كالدكلية لسكريا بعد كقكفيا إلى جانب إيراف في
حربيا ضد العراؽ كما تب ذلؾ مف عالقات حميمة.

91

 4.4الخاتمة:
البرغماتية في
نخمص إلى القكؿ ,أف العالقة بيف البمديف إيراف كسكريا تستند إلى ميزة ا
سياستيما ,كالى قدرتيما عمى صكغ عالقات جديدة م الغرب ,أك غيره ,كالحفاظ في الكقت ذاتو
عمى عالقة قكية أحداىما باآلخر .كمف أىـ ما يؤيد ذلؾ عمى صعيد السياسة اريرانية ,االنفتاح
األكركبي المتزايد كالتيافت األمريكي الذي ترجـ باالتفاؽ عمى البرنامج النككي اريراني ,بالتزامف
م تعزيز العالقات اريرانية -السكرية حد التكامل العضكي ,كارصرار عمى عدـ تقديـ أي
تنازالت أماـ تقديـ أي تنازالت أماـ الضغكط األمريكية كاألكركبية كالتيديدات ارسرائيمية.
كأخي اًر يمكف التأكيد عمى مفيكـ المصمحة المشتركة كمحدد لمعالقات الثنائية ,كمفس اًر
لمحرص المتبادؿ عمى تطكيق األزمات العارضة في العالقة .كاف كاف الحديث عف مستقبل
العالقات في ضكء تطكر األحداث ,كتشابؾ التفاعالت كتعقدىا ,كما تظير المنطقة حالياً ,تطرح
بدكرىا استمرار حاجة الطرفيف لبعضيما .كذلؾ لنسباب التالية التي تكصل ليا الفصل الحالي
مف الدراسة:
 .1أثر البيئة كالعكامل الداخمية عمى السياسة اريرانية ,كالتي تشمل بدكرىا المكق الجغرافي,
كالعكامل الديمغرافية ,كالتاريخية كاأليديكلكجية ,كالثقافة السياسية ,كدرجة التنمية االقتصادية,
كطبيعة النظاـ السياسي.
 .2تميزت السياسة اريرانية عف غيرىا مف دكؿ العالـ ,بأنيا ذات أبعاد مذىبية تتمثل بتصدير
الثكرة ارسالمية كالكلي الفقيو.
 .3ىناؾ مجمكعة مف المصالح القكمية كارستراتيجية إلى جانب البعد الديني التي تمعب دك اًر
أساسياً في سياسة إيراف تجاه سكريا ,كما أف لسكريا مصالحيا ارستراتيجية تجاه إيراف.
برغماتية مكضكعية ,إلى
 .4أف السياسة اريرانية خالؿ األزمة السكرية تحكلت مف سياسة ا
سياسة عضكية تفاعمية ,باعتبار سكريا كالية إيرانية.
 .5أف ريراف مجمكعة مف األىداؼ ارستراتيجية التي تيدؼ لتحقيقيا مف خالؿ تدخميا في
الشؤكف السكرية الداخمية.
 .6تكاجو إيراف مجمكعة مف التحديات الجمة نتيجة تدخميا في األزمة السكرية ,تنعكس عمى
مصالحيا ارستراتيجية بشكل سمبي.
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الفصل اخلبمس/
املواقف اإلقليميت والدوليت مه التدخل اإليزاوي يف
األسمت السوريت
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 1.5المقدمة:
شيدت المنطقة منذ اندالع األزمة السكرية ,حالة إعادة اصطفاؼ لمقكى ,يبدأ مف داخل
سكريا كيصل إلى عكاصـ القكى الكبرى في النظاـ الدكلي مرك اًر بعكاصـ الدكؿ ارقميمية البارزة.
حيث تتككف حالة الصراع مف معسكريف يتألف كل منيا مف ثالث مستكيات رئيسية :محمية

كاقميمية كدكلية .يشمل األكؿ كىك معسكر التغيير الذي يسعى إلى إطاحة النظاـ السكري,
المعارضة السكرية كيدعميا إقميمياً كل مف تركيا كدكؿ الخميج العربي كالى حد ما األردف ,كدكلياً
يقف الغرب بجناحيو األكركبي كاألمريكي .كالمعسكر اآلخر ىك معسكر الحفاظ عمى الكض
القائـ كيشمل النظاـ السكري الذي يدعمو إقميمياً كل مف إيراف كالحككمة العراقية كحزب هللا
المبناني ,كيقف كراء ىذه القكى دكلياً كل مف ركسيا كالصيف كالى درجة أقل الب ارزيل كاليند
كجنكب أفريقيا (دكؿ مجمكعة البركس)(قبالف.)463-462 :2013 ,

أثار التدخل اريراني في األزمة السكرية حفيظة معسكر التغيير ,خاصة دكؿ الخميج
خطر عمى أمنيا
العربي ,كفي مقدمتيا السعكدية التي نظرت إلى التدخل نظرة مذىبية تشكل
اً
القكمي .فيما نظرت إسرائيل إلى األزمة السكرية ,بأنيا ستنيي المعسكر الراديكالي الذي تقكده
إيراف في حاؿ سقكط النظاـ .كراحت المكاقف األمريكية كاألكركبية التي تخكض حرب ناعمة م
ركسيا الداعمة لمنظاـ السكري ,مكقف الداعـ لممعارضة السكرية ,كالرافض لمتدخل اريراني في
األزمة.
لكف ىذه المكاقف لـ تبقى عمى حاليا ,حيث أخذت بعض المتغيرات عمى الساحة
السكرية دك اًر في تغيير مكاقف ىذه الدكؿ ,التي سممت ببقاء الكض الراىف ,كخاصة بعد الخطر
الذي شكمو تنظيـ الدكلة ارسالمية عمى أمف ىذه الدكؿ ,كآثرت الحل السياسي في ظل النظاـ
القائـ كالمشاركة اريرانية في أي حكار أك حل سياسي لنزمة.
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 2.5المواقف اإلقميمية من التدخل اإليراني في األزمة السورية:
بمقدار ما شكمت األزمة السكرية حالة استقطاب دكلي ,شكمت في المقابل بؤرة استقطاب
إقميمي ,فالتأثير ىنا أكثر مباشرة نتيجة القرب الجغرافي ,كالتداخل المذىبي ,كالتنافر
األيديكلكجي ,كحجـ المصالح ,كالصراع عمى النفكذ ,كتصكر األطراؼ ارقميمية الفاعمة في
األزمة السكرية لمتيديدات التي تكاجييـ ,كالفرص المتاحة ليا لتحقيق غاياتيا.
 1.2.5الموقف التركي من التدخل:
جاءت األزمة في سكريا؛ لتعيد حسابات تركيا التي كضعت أماـ حسابات مختمفة ,نظ ًار
ألىمية سكريا بالنسبة ليا ,ككنيا تشكل جكا اًر جغرافياً مباش اًر ليا بحدكد تمتد ( )900كيمك متر,
كتشكل البكابة كالمنفذ الكحيد لتركيا إلى العالـ العربي ,ككذلؾ تشابو البنية المذىبية كاالجتماعية
كاالثنية بيف البمديف(أحمد كآخركف .)63-62 :2012 ,إضافة لتخكؼ تركيا مف سعي أكراد سكريا
إلى االستقالؿ كتأسيس إقميـ حكـ ذاتي عمى غرار إقميـ كردستاف العراؽ ,كتخكفيا مف أف تنعكس
تداعيات ىذه األزمة سمباً عمى الكض الداخمي ,ككذلؾ تخكفيا مف تدفق أعداد ىائمة مف
الالجئيف السكرييف إلى األراضي التركية(القدرة.)77 :2013 ,

لقد أنيت األزمة السكرية حالة التحالف التركي -السكري عمى أثر مكقف تركيا المؤيد
لالحتجاجات الشعبية ,كارتب

بيذا الكاق

سياسات متبادلة عبرت عف عمق الخالؼ بيف

الجانبيف ,كانت أكثر حضك اًر عمى الحدكد ,سكاء عمى مستكى ىجرة الالجئيف السكرييف لتركيا,
كما يرتب

بذلؾ مف تداعيات أمنية كاقتصادية خطيرة(محفكظ ,)28 :2012 ,أك عمى مستكى

احتضاف تركيا لقكى المعارضة السياسية كعناصر كقادة الجيش السكري النظامي .كما قامت
سكرية مف جيتيا باالنسحاب مف المدف الكردية السكرية عمى الحدكد ,كترؾ أمر حماية تمؾ
المناطق لعناصر مف حزب االتحاد الديمقراطي الكردي السكري الذي يعد حميف حزب العماؿ
الكردستاني التركي المعارض ,ما يعنى أف دمشق تضغ عمى أنقرة عبر استخداـ الكرقة الكردية
ر(القدرة.)77 :2013 ,
التي تمثل ىاجساً أمنياً مؤث اً

لذا باتت تركيا تتخكؼ مف أي فراغ متكق في السمطة السكرية ,كترغب في كجكد
حككمة يتـ تشكيميا مف المعارضة السياسية التي تحضنيا كأحد الحمكؿ لمكاجية العديد مف
السيناريكىات التي تراىا تركيا "مقمقة" ألمنيا كاستقرارىا ,منيا اتجاه أكراد سكريا إلى تبني خيار
الفيد ارلية أك االنفصاؿ التاـ عف سكريا (الدكلة األـ) ,أك عمى أقل تقدير خشية تركية مف أف
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يعاكد حزب العماؿ الكردستاني ضرباتو لمداخل التركي ,األمر الذي سيناؿ مف استقرارىا في
المرحمة الحالية(أحمد.)2013 ,
كما رأت تركيا أف تفرد إيراف بالنفكذ في العراؽ خصكصاً بعد انسحاب األميركييف ,م
كجكد نفكذ إيراني يمتد مف حدكد أرمينيا إلى ساحل البحر المتكس  .لذلؾ ,فإف المصالح التجارية
التركية تتطمب كجكد نظاـ صديق في دمشق ,كانشاء نظاـ بديل يككف قريباً منيا ,كيشكل حميفاً
استراتيجياً ليا .فبادرت تركيا أكؿ األمر إلى استغالؿ حالة االرتباؾ التي يعيشيا النظاـ لمدف في
اتجاه تأليف حككمة كحدة كطنية تشمل ممثميف عف تنظيـ ارخكاف المسمميف ,ما يضمف ليا نفكذاً
كاسعاً داخميا عمى اعتبار أف ىؤالء حمفاء ليا .لكف المحاكلة فشمت ,ما دف أنقرة إلى إشيار
عدائيا لمنظاـ(قبالف.)487 :2013 ,

إف تبني تركيا لإلخكاف المسمميف كانخراطيا في األزمة ,قد يقكد إلى تأسيس طريق ثالث
لمتعاطي م الكاق السكري ,يتمثل في كل مف السعكدية كايراف ,باعتبارىما مركز ثقل التنافس
السني -الشيعي ,ألف "أحد أكىاـ تركيا اعتقادىا بإمكانية كراثة النفكذ اريراني في سكريا كليس
السعكدية"(رأفة.)2011 ,
يدرؾ الجمي أف مسألة إسقاط النظاـ السكري مسألة تتجاكز الحدث السكري كحدث قائـ
بذاتو ,إلى إسقاط منظكمة إقميمية تمتد مف إيراف إلى لبناف مرك اًر بسكريا كربما العراؽ بعد رحيل
القكات األميركية نياية عاـ  ,2011أي مكعد إتماـ انسحاب القكات األميركية مف ىذا
العراؽ .كعميو فاف المجكء إلى الخيار العسكري في مثل ىذه الحالة ,قد يعني الدخكؿ في حرب
إقميمية مفتكحة مف الصعب أف يتج أر أحد عمى إشعاليا ,خاصة أف المنطقة المستيدفة ىي في
جكار إسرائيل ,الدكلة التي تعني منظكمة الغرب أيديكلكجياً كأمنياً كاستراتيجياً(دلي.)2011 ,

لقد تحكلت سكريا إلى ساحة لمعركة صامتة بيف أنقرة كطيراف ,اتضحت معالميا مف
خالؿ تكجيو إيراف تحذي اًر شديد الميجة لتركيا ,تحذرىا مف عكاقب تدخميا العسكري في سكريا,
كأنيا قد تكاجو رد فعل قكي حاؿ قياـ أنقرة بتكجيو أي ضربة عسكرية لسكريا ,بما ينذر بدف
سكريا نحك حافة التقسيـ الطائفي كالعرقي كالقكمي كالديني(المطيري.)18 :2014 ,
كعمى مستكى العالقات الثنائية التركية اريرانية ,يشير التاريخ إلى أف العالقات بينيما
مرت بكثير مف المد كالجزر مف حركب إلى نزاعات حدكدية إلى ىدنة إلى تنسيق إلى
مفاكضات ,كلكنيا لـ ترؽ إلى مستكى التحالف بيف دكلتيف تجمعيما أىداؼ إستراتيجية مشتركة,
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لكف م اشتعاؿ االحتجاجات الشعبية العربية التي شيدتيا عدة دكؿ عربية -كخاصة ما يجري
في سكريا -طفت بذكر الخالؼ عمى سطح المياه الراكدة بيف الدكلتيف ,كظير الخالؼ في
كجيات النظر مف األزمة السكرية ,األمر الذي بات ييدد مستقبل العالقات بينيما(دلي.)2011 ,
ثمة عكامل كبيرة حدت مف قدرة تركيا عمى التأثير في النظاـ السكري بشكل فاعل ,كاف
أبرزىا مكقف الكاليات المتحدة الممتن مف تأدية دكر فاعل في األزمة السكرية .يضاؼ إلى ذلؾ
مكقف ركسيا كايراف الداعـ لمنظاـ السكري ,فشج ذلؾ كمو النظاـ عمى تجاىل المبادرات كالحمكؿ
السياسية كارصرار عمى النيج القمعي(بشارة.)502 :2013 ,

بمكازاة الميجة التصعيدية لتركيا كقياميا باستخداـ أكراؽ الضغ

المتاحة عمى النظاـ

السكري ,اتخذت إيراف مكقفاً مؤيداً لمنظاـ السكري كتبنت كجية نظره عف الثكرة السكرية بأنيا
(مؤامرة خارجية مصطنعة) ,األمر الذي منح النظاـ ثقة عالية جعمتو يقمل مف أىمية الضغ
التركي عميو .كأكضحت إيراف أنيا ستداف عف سكريا ضد أي تدخل عسكري محتمل بغض
النظر عف الطرؼ الذي يقكـ بو .كلـ ترغب تركيا في تأزيـ العالقات م إيراف بعد أف تطكرت
خالؿ العشرية األخيرة ,خصكصاً في المجاؿ االقتصادي(قبالف.)488 :2013 ,

ساىمت جمي العكامل السابقة في تقميص قدرة حككمة العدالة كالتنمية عمى ممارسة
دكر يؤثر بشكل حقيقي في النظاـ السكري ,كمف شأنو أف يغير مسار االحتجاجات الشعبية
السكرية ,مما منح النظاـ السكري قكة إضافية إلى جانب القكة التي يتمت بيا مف خالؿ الدعـ
اريراني كالركسي لو.
كبصفة عامة يمكف رصد اعتبارات ثالثة تحكـ العالقة بيف تركيا كايراف بخصكص األزمة السكرية
كىي(دلي:)2014 ,
التوازن اإلقميمي :فمف الكاضح أف التفاعالت في المنطقة تعتمد عمى ثالث ركائز ,ىي( :تركيا
كايراف كاسرائيل) في ظل غياب النظاـ ارقميمي العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد ,كاحتالؿ العراؽ
كابعاده عف ممارسة أي دكر فاعل عمى مستكى المنطقة ,كفي ظل الكض المتأزـ في سكريا,
كفي ىذا السياؽ تؤكد مصادر مطمعة أف أي حرب تركية عمى سكريا يعني تدخل إيراني عسكري
ضد تركيا.
المصالح االقتصادية :كىذا ما يبينو حجـ التبادؿ التجاري بيف إيراف كتركيا كالذي كصل في عاـ
 2011إلى نسبة أكثر مف  %50مقارنة بعاـ 2010؛ ليبمغ  16مميار ك( )51مميكناً ك()769
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ألف دكالر .كبمغت صادرات طيراف إلى أنقرة مف إجمالي حجـ التبادؿ التجاري بيف البمديف12 ,
مميار ك( )461مميكف ك( )359ألف دكالر في عاـ  ,2011في حيف بمغ حجـ الصادرات التركية
إلى إيراف ( )3مميارات ك( )590مميكناً ك( )410آالؼ دكالر .كيشكل النف كالغاز الجزء األكبر
مف صادرات إيراف إلى تركيا ,حيث تعتبر طيراف مف أكبر الدكؿ المصدرة لمنف الخاـ كثاني بمد
في تصدير الغاز إلى أنقرة ,كما تضيف المصادر أف إيراف كجيت رسالة إلى تركيا تؤكد فييا أنو
في حاؿ أكقفت تركيا تصدير الطاقة إلى سكريا ,فإف إيراف ستكقف تصدير النف

كالغاز

لتركيا(المطيري.)20 :2014 ,

الوقائع الجيوبوليتيكية :حيث تنظر تركيا ريراف كجزء مف األمف القكمي التركي؛ بسبب االمتداد
الكبير لمحدكد بينيما كخاصة لما يمثمو األكراد كحزب العماؿ الكردستاني الذيف يتكاجدكف عمى
الحدكد بيف البمديف مف تيديد لنمف القكمي التركي ,كلما ريراف مف تأثير كبير في ىذا
الممف(عكاشة:2012 ,

 .)15حيث أثرت المكاقف التركية المساندة لالحتجاجات الشعبية في

حسابات األحزاب الكردية ,حيث زاد التكتر كالشؾ بيف أنقرة كاألكراد ,بفعل عكدة االرتباط األمني
بيف حزب "العماؿ الكردستاني" كاألجيزة األمنية السكرية ,كتكثيف الحزب ىجماتو في جنكب
شرؽ األناضكؿ .إال أنو م تسميـ سكريا بمنطقة الجزيرة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي-
الذي يراه البعض الكجو السكري لحزب العماؿ -باتت لنخير حسابات إستراتيجية شاممة حكؿ
الحكـ الذاتي(رأفة.)2011 ,
إضافة إلى المسألة الكردية ,برزت مسألة معارضة جزء كبير مف المكاطنيف العمكييف
الذيف يشكمكف ثمث سكاف تركيا تقريباً ,لممكقف التركي تجاه االحتجاجات الشعبية السكرية .كمف
بيف العمكييف أكراد كأتراؾ كآخركف مف أصكؿ عربية ,يعيشكف غالباً في المناطق الحدكدية م

سكريا(الجيماني.)75 :2003 ,
مما سبق يتضح أف تركيا ال تستطي اتخاذ أي خطكة تضر بعالقتيا م إيراف ألسباب ,كىذا
ما يفسر عدـ تدخميا العسكري ضد سكريا ,منيا(المطيري:)21 :2014 ,
 .1إدراؾ تركيا أف الالعب الرئيس عمى الساحة العراقية ىي إيراف ,كأنيا تمثل الضامف األساسي
لممصالح التركية في العراؽ.
 .2تكتر العالقات التركية -العراقية عمى أثر زيارة المسؤكليف األتراؾ إلى إقميـ كردستاف العراؽ
بعد تجاكز الحككمة المركزية في بغداد ,مما اعتبرتو اعتداء عمى السيادة العراقية.
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 .3العالقات المتكترة بيف تركيا كركسيا ألسباب أىميا كجكد الدرع الصاركخي لحمف األطمسي
عمى األراضي التركية ,كىك يحتكي عمى منظكمة رادارات خاصة كييدؼ الحتكاء كتطكيق
ركسيا كايراف.
ىكذا يتضح أف العالقات اريرانية التركية محككمة بسقف المصالح ارستراتيجية لكال
الدكلتيف ,كسيبقى الممف السكري أحد أىـ أسباب التكتر في العالقة بينيما ,كلكف إيراف ستستمر
بإطفاء لييب الحرائق المشتعمة بيف سكريا كتركيا كىذا ما يمن أي انزالؽ نحك حرب بيف تركيا
ككل مف سكريا كايراف كالتي لف تككف مف مصمحة أحد.
 2.2.5الموقف الخميجي من التدخل:
كقفت السعكدية في بداية االحتجاجات الشعبية مكقفاً مناىضاً ليا ,كظير المكقف

الرسمي السعكدي مؤيداً لمحككمة السكرية في بدايتيا ,حيث تمقى الرئيس السكري بشار األسد في
 27آذار /مارس  ,2011اتصاالً مف العاىل السعكدي الممؾ عبد هللا أبدى فيو دعـ المممكة
لسكريا في كجو ما يستيدفيا مف مؤامرة لضرب أمنيا كاستقرارىا(بشارة.)537-536 :2013 ,

لكف م اشتداد الضغ الجماىيري عمى دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ,نتيجة حكادث
البحريف التي جاءت في أحكاؿ االحتجاجات الشعبية العربية ,كاتياـ إيراف بتأجيجيا ,ساىما أيضاً
في تحديد تكجيات ىذه الدكؿ تجاه االحتجاجات الشعبية السكرية .كحاكلت دكؿ الخميج خصكصاً
السعكدية كقطر في بداية األمر ,تطكيق األزمة عبر إقناع دمشق التي كانت ال تزاؿ حميفاً باتخاذ
خطكات إصالحية تمتص غضب المحتجيف ,لكف النظاـ لـ يتزحزح(قبالف.)487 :2013 ,
إلى جانب تأثير الرأي العاـ الذي كاف البعد المذىبي حاض اًر فيو بقكة ,ساىـ مكقف

إيراف كحزب هللا المساند لمنظاـ السكري في إضفاء بعد سني /شيعي عمى الخالؼ عمى

االحتجاجات الشعبية السكرية ,األمر الذي شكل عامالً ضاغطاً عمى نظاـ الحكـ لتغيير مكقفو.
فاتخذت السعكدية أكؿ مكقف مؤيد ليذه االحتجاجات الشعبية في العالـ العربي ,ككاف في الحالة
السكرية مدفكعاً أساساً بمنطق الصراع م إيراف ,كمحاكلة كقف تمدد نفكذىا إلى الخميج كدكؿ

المشرؽ العربي.

لقد اتخذت دكؿ الخميج مكاقف أكثر قكة كحزماً ضد النظاـ السكري مقارنة بالكثير مف

غيرىا مف الدكؿ العربية؛ كقدمت الدكؿ الخميجية الدعـ السياسي كالمعنكي لممحتجيف السكرييف.
كما كخاضت دكؿ الخميج المعترؾ الدبمكماسي ضد النظاـ في سكريا عمى عدة مستكيات ,بدءاً
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مف تحرؾ عبر الجامعة العربية ,كصكالً إلى الضغ عمى مجمس األمف مباشرة ,مرك اًر بحممة

اتصاالت ضاغطة عمى كل مف مكسكك كبكيف .كم تككف إرادة عربية كاضحة في محاصرة
النظاـ السكري ,تتضح معالـ جبية عربية مكاجية لالختراؽ اريراني الخطير في المنطقة ,حيث
ما عاد ممكناً تجاىل المشركع اريراني(حمادة .)4 :2011 ,ىذا المكقف الخميجي لـ يأتي مف فراغ,
بل كاف كليد مجمكعة مف االعتبارات التي كاف ليا بالغ األثر في تبني دكؿ الخميج العربية ليذا
المكقف ,كأىـ ىذه االعتبارات:
التدخل اريراني في األزمة السكرية ,بعد تفرد إيراف بالسيطرة عمى القرار في العراؽ ,كتمدد نفكذىا

ليشمل اليالؿ الممتد مف حدكد أفغانستاف إلى البحر المتكس  .ىذا فضالً عف مخاكؼ مف
تصاعد النفكذ اريراني في اليمف حيث التمرد الحكثي ,كمحاكالت طيراف التدخل في الشؤكف
الداخمية لدكؿ خميجية عدة ,حيث أقميات شيعية ميمة ,كىك ما كشفت عنو تصريحات عدد مف
المسؤكليف اريرانييف(قبالف.)489 :2013 ,
إلى جانب ذلؾ ,يعد ىيكل السمطة في سكريا مف المحددات الميمة في تعريف ميزاف
القكى في منطقة المشرؽ ,كفي التأثير في أمف دكؿ الخميج ,حيث سيفجر الكض في سكريا
مشاكل داخمية في دكؿ الخمي ج , 15قد تعظـ مف أزمة الشرعية فييا ,خاصة البحريف
كالسعكدية(قياتي ,)2013 ,حيث كجدت السعكدية في األزمة السكرية فرصة إستراتيجية لمحد مف
النفكذ اريراني في دكؿ المشرؽ العربي الذي شكل عائقاً أماـ الدكر كالنفكذ السعكدي ,خصكصاً
في ظل اختالؼ التحالفات الدكلية بيف السعكدية مف جية كالنظاـ السكري كايراف مف جية أخرى.
كقادت األزمة السكرية إلى حالة مف االستقطاب بيف دكلتيف إقميميتيف مختمفتيف مذىبياً ىما إيراف
كالسعكدية(بشارة.)540 :2013 ,

 15استناداً ألحد السياسييف السنة في البحريف" ,سيتحدد بصكرة كبيرة كيفية تعامل النظاـ م المعارضة الشيعية,
كحجـ التنازالت التي يمكف أف يقدميا ليـ ,بما سينتيي إليو الكض في سكريا ,حيث إف إسقاط نظاـ األسد
سيككف بمثابة الضكء األخضر لمنظاـ البحريني لمقضاء عمى المعارضة ,بينما سيعنى استمرار سيطرة العمكييف
عمى الحكـ ضركرة تقديـ تنازالت لممعارضة الشيعية" ,كيمكف الحديث عف التأثيرات ذاتيا في حالة
السعكدية(قياتي.)2013 ,
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فالسعكدية تسعى إلى تغيير النظاـ السياسي في سكريا ,كىك السيناريك المفضل لدييا؛
ألف كجكد نظاـ سياسي سكري ذي ميكؿ سعكدية مف الممكف أف يحد مف النفكذ اريراني في
المنطقة ,إال أف إيراف مف جانبيا تستخدـ ممفي الشيعة في البحريف كالحكثييف في اليمف كحائ
صد أماـ المممكة ككرقتي مساكمة سياسية ,فكاف تحريؾ الحكثييف في اليمف بمثابة إنذار أكؿ
لمسعكدية كسائر دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ,بأف ىناؾ كرقة سياسية يمكف لممحكر السكري-
اريراني أف يساكـ مف خالليا في العديد مف الممفات(المطيري.)18-17 :2014 ,
إف أبرز مشكمة تكاجييا دكؿ الخميج عامة في عالقاتيا م إيراف ىي قضية تصدير
الثكرة (االختراؽ الثقافي كالفكري لممجتمعات العربية) ,كما تخشى دكؿ الخميج مف البرنامج النككي
اريراني ,لذا تجد ىذه الدكؿ نفسيا في حيرة إستراتيجية في كيفية التعامل م إيراف كبرنامجيا
النككي مف جية ,كم ارستراتيجية األمريكية تجاه ىذا البرنامج مف جية أخرى .كال شؾ في أف
ىذه الدكؿ متفقة عمى مبدأ كجكب من إيراف مف تطكير قدراتيا النككية التدميرية ,ألف امتالكيا
لمقدرات النككية سيعتبر تطك اًر جديداً ذا انعكاسات كبيرة عمى االستقرار ارقميمي لمنطقة الخميج,
كعمى طبيعة العالقات اريرانية الخميجية(عتريسي .)111 :2012 ,كبالرغـ مف االتفاؽ الذي كقعتو
إيراف م الدكؿ الكبرى ( ,)1+5عمى تقميص قدرة البرنامج النككي اريراني ليصبح برنامجاً نككياً
سممياً كليس قدرة نككية عسكرية بسبب الرقابة المشددة عميو لكف التخكؼ الخميجي مازاؿ قائماً,
عمى الرغـ مف كافة التطمينات التي تمقتيا دكؿ الخميج مف الكاليات المتحدة كدكؿ الغرب ,كىذا
ما بدا كاضحاً في تصريحات المسؤكليف الخميجييف.
رأت دكؿ الخميج العربية أنو مف الضركري أخذ زماـ المبادرة في تحديد مستقبل المنطقة
العربية ,كعدـ ترؾ األمكر ريراف أف تستثمر الكض لخمق نظاـ إقميمي يحقق مصالحيا ,كييمش
مصالح الدكؿ العربية ,أك يحاكؿ شق الصف العربي كالتدخل في شؤكنو بشكل مباشر.
كجاءت مكاقف دكؿ الخميج أكثر حزماً في محاكلة منيا لملء الفراغ الذي خمفو تراج
القيادة األميركية في المنطقة ,م التردد األميركي في التدخل لحسـ األزمة في سكريا لصالح
المعارضة .فالتراج األميركي خمق بؤر أزمات كأعطى رسائل لبعض الدكؿ لتتشدد في مكاقفيا
في سبيل دعـ مصالحيا في المنطقة .كحفز ركسيا كالصيف ألخذ زماـ المبادرة ,كشج إيراف عمى
التشدد ,كجعل العراؽ يميل بشكل كامل نحك إيراف ,كشج النظاـ في سكريا عمى االستمرار في
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استخداـ اآللة العسكرية ضد الشعب السكري ,مستنجداً بالسالح كالخبرة اريرانية ,كالدعـ
الركسي(قياتي.)2013 ,

كما كتعد دكؿ الخميج طرفاً ال يمكف إغفالو في الصراع الدائر في سكريا ,كفي تسكيتو
سممياً ,كفي إعادة بناء سكريا بعد األسد .كتظل "حدكد" الدكر الخميجي مرتبطة بديناميكيات صراع
النفكذ "التقميدي" بيف دكؿ الخميج ,خاصة السعكدية كايراف ,كبمدى رغبة المجتم الدكلي في
تفعيل ىذا الدكر في اتجاه التسكية السممية لمصراع في إطار إقميمي.

 3.2.5الموقف اإلسرائيمي من التدخل:
بالرغـ مف أف سقكط نظاـ األسد في سكريا يحقق أىدافاً إستراتيجية عديدة رسرائيل,
أىميا إقصاء إيراف مف نطاؽ دائرة األمف القكمي األكلى رسرائيل ,إال أنو كاف ىناؾ صمت
إسرائيمي تجاه األزمة السكرية في بدايتيا ,ك كاف التركيز مف جانب إسرائيل منصب باألساس
عمى مشكمة البرنامج النككي اريراني ,كضركرة تكجيو ضربة عسكرية لمنشآت إيراف النككية(بشارة,

 .)565 :2013فإسرائيل لدييا تخكؼ مف أف تخسر احتكارىا لمسالح النكى في المنطقة ,كمف ثـ
قدراتيا عمى استخداـ قكاتيا التقميدية مستقبالً عبر الشرؽ األكس بأكممو ,إال أف الكاليات المتحدة
استطاعت أف تغير كجية نظر إسرائيل ك حساباتيا ,ك تدفعيا نحك دعـ المعارضة السكرية ,مف
خالؿ إقناعيا بأف التيديد الحقيقي ألمنيا القكمي ليس مف قبل البرنامج النككي اريراني ,كلكف
مف الكجكد اريراني في سكريا كلبناف ,فالعالقة ارستراتيجية بيف إيراف كسكريا ىي التيديد
الحقيقي ألمف إسرائيل .كمف ثـ فإف انييار النظاـ سيككف بمثابة ضربة قكية لممحكر الراديكالي,
كضربة قاضية ريراف كحمفائيا في المنطقة(المطيري.)22 :2014 ,

يأتي تغير المكقف ارسرائيمي مف األزمة السكرية في ضكء اعتبارات جيكاستراتيجية
غاية في األىمية كالخطكرة ,تتمثل بضرب المحكر المعادي ليا ,البادد بطيراف كالمنتيي ببيركت
مرك اًر بدمشق ,كىك ما اعتبرتو "إسرائيل" مقدمة أساسية لتكجيو الضربة المفترضة لمبرنامج النككي
اريراني .كيمكف إجماؿ محددات المكقف ارسرائيمي مف الخسارة الفادحة المتكقعة ريراف مف
سقكط النظاـ السكري عمى النحك التالي(أبك عامر:)2012 ,
 .1ما يجري في سكريا ىك إضعاؼ لممحكر اريراني بالدرجة األكلى ,ألف األكلى "حميف
رئيسي" لمثانية ,ك"رأس جسر" منحيا القدرة عمى كصكؿ البحر المتكس  ,كبينما خدـ سقكط
الرئيسيف مبارؾ كزيف العابديف بف عمي طيراف ,فإف إضعاؼ األسد مكسب نقي "رسرائيل".
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 .2الكض السكري الحالي يضر بحزب هللا حميف سكريا ,باعتبار أف األخيرة قناة السالح األكؿ
القادـ مف طيراف ,ب اًر كبح اًر كجكاً.
 .3األزمة الراىنة في الكقت الذي ستضعف فيو سكريا ,لكنيا ستؤدي إلى انعداـ االستقرار
ارقميمي ,كاستعداد حكاميا التخاذ خطكات بعيدة المدى محتممة تجاه إسرائيل لإلبقاء عمى
حكميـ(كحدة تحميل السياسات.)2012 ,

إال أف إسرائيل في نفس الكقت حذرة لمغاية مف مرحمة ما بعد سقكط النظاـ ,كدخكؿ الدكلة
في حالة فكضى .لذا فإنيا حريصة عمى إحداث تكازف يحكؿ دكف الحسـ عمى األرض حتى تأكل
سكريا نفسيا بنفسيا مف خالؿ إطالة أمد األزمة كافناء القكى المكجكدة أك إضعافيا كاىالكيا حتى
يبقى مف سكريا أشالء بمد تستطي إسرائيل التعامل معو بعد ذلؾ ,كىي عمى األغمب ترى أف
مصير سكريا التقسيـ كىذا يييئ ليا الييمنة في منطقة مشرذمة طائفياً كمذىبياً ,تستطي أف
تغذي الصراعات المذىبية بيف أطيافيا بما يحقق فائدة إستراتيجية كبرى

ليا.

كلذلؾ ,فإف القمق ارسرائيمي مف تبعات التطكرات السكرية عمى الحدكد في ىضبة الجكالف,
كعدـ معرفة أحد بما سيككف عميو الحاؿ إذا تغير النظاـ ,يقابمو قناعة راسخة مفادىا بأف انييار
النظاـ السكري سيكجو ضربة ريراف كحمفائيا في المنطقة ,السيما حزب هللا .م العمـ أف المزاعـ
ارسرائيمية في جزء منيا صحيح ,بتكصيف أف جزءاً أصيالً مما يحصل داخميا ىك "حرب
إقميمية بالككالة" ,بدعـ مباشر يكمي عمى األرض مف إيراف ,كىك ما قد تسفر عنو فكضى حقيقية
تستمر سنكات(أبك عامر.)2012 ,
ال شؾ أف األزمة الجارية في سكريا سكاء في ظل استمرارىا أك انتياءىا سكؼ يككف في
المحصمة النيائية لمصمحة إسرائيل ,سكاء استمر نظاـ الحكـ في سكريا أـ استكلت الجماعات
المسمحة عمييا ,أـ كاف ىناؾ حل سياسي لنزمة يجم جمي األطراؼ في حككمة كاحدة؛
فإسرائيل ستحصل عمى جار ضعيف تتنازعو جماعات مسمحة متفرقة ,ال تستطي صد الجيش
ارسرائيمي أك مقاكمتو كمنعو مف الكصكؿ إلى دمشق أك تكجيو ضربة إلى إيراف.
كجد خصكـ النظاـ ارقميميكف في األزمة السكرية فرصة لتغيير تحالفاتيـ ,كذلؾ في مسعى
منيـ لمتأثير في مكازيف القكى ارقميمية عبر تحكيل سكريا مف حميف ريراف إلى خصـ ليا ,كبما
يشكل حائ صد لنفكذىا ارقميمي المتعاظـ بعد أف فقد العراؽ إمكانية القياـ بيذا الدكر .كبذلؾ
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غمبت عمى مكاقف ىؤالء الحسابات ارستراتيجية كليس مصالح الشعب السكري في الحرية
كالكرامة ارنسانية.
 3.5المواقف الدولية من التدخل اإليراني في األزمة السورية:
تمثل التحديات الدكلية أىـ التحديات التي تكاجو التدخل اريراني في سكريا ,فالتطكرات
التي يشيدىا الشرؽ األكس بصفة عامة ,كسكريا بصفة خاصة ,ال تؤثر عمى المنطقة فحسب,
كلكف قد يمتد تأثيرىا إلى العالـ بأسره .فالقكى الكبرى -مف كجية النظر اريرانية -تسعى دائماً
لفرض معاييرىا المستمدة غالباً مف ثقافتيا كحضارتيا كسياستيا -التي تتناقض في كثير مف
القضايا م باقي الثقافات -عمى اآلخريف .كتعتبر إيراف أف الغرب ليسكا أكفياء لمبادئيـ ,حيث
يتجاىمكف ىذه المبادد كالسياسات عندما تككف مصالحيـ ميددة ,كتتسـ سياسات الغرب
باالزدكاجية فيما يتعمق بقضايا حقكؽ ارنساف كاستخداـ الدكؿ لمطاقة النككية ,كما أنيا تعتبر أف
تعامل الغرب م انتفاضات سكريا كالبحريف نمكذجيف آخريف عمى تمؾ النظرة المزدكجة لمغرب.
 1.3.5الموقف األمريكي من التدخل:
لـ تعد إستراتيجية االحتكاء التي اتبعتيا كاشنطف م طيراف سابقاً مجدية ,ألسباب ذكرناىا
سابقاً (سقكط النظاـ العراقي الذي ارتب

تاريخياً بعداكة م طيراف ,كبسبب التحكؿ البراغماتي

الذي حصل في عقيدة السياسة الخارجية اريرانية ,التي استطاعت أف تكسر حدكد العزلة التي
نجحت الكاليات المتحدة في فرضيا عمى إيراف) ,لذا اتجيت الكاليات المتحدة لتبني إستراتيجية
جديدة تجاه طيراف تستيدؼ الضغ

عمييا بغية تغيير النظاـ ,كذلؾ مف خالؿ االستثمار في

مجمكعة مف النقاط الخالفية ما بيف كاشنطف كطيراف أىميا(أبركاف:)41 :2003 ,
 البرنامج النككي اريراني. الدعـ اريراني لحزب هللا كحركة حماس. الدكر اريراني في العراؽ.ىناؾ مجمكعة دكاف تصيغ مكقف الكاليات المتحدة مف إيراف أك مكقفيا مف األزمة في
سكريا أىميا (قبالف:)475 -474 :2013 ,
 التقارب الذي عرفتو العالقات األمريكية -المصرية كالسعكدية كاألردنية ,ساىـ في تجميدعالقات ىذه البمداف م إيراف ,عمى العكس م سكريا التي كانت عالقاتيا م الكاليات
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المتحدة متذبذبة ,إضافة إلى الضغ كالتيديد األمريكي عمييا ,كميا زادت مف تكطيد عالقات
البمديف لمكاجية كل المشاري الغربية بما فييا األمريكية -ارسرائيمية(أبركاف.)41 :2003 ,

 -الطاب

العاـ الذي يحكـ ارستراتيجية األمريكية تجاه سكريا يتصف بالتردد كاالرتباط؛

فالسمكؾ السياسي السكري الخارجي غير مريح ,كشرط ررساء تفاىمات معينة ,كال سيما أف
األسس التاريخية التي أسيمت في إبقاء األبكاب مفتكحة ما بيف كاشنطف كدمشق قد أصبحت
مف الماضي؛ كلذا فقد دخمت كاشنطف في حالة صراع بيف ىدفيف اثنيف فيما يتعمق باألزمة
السكرية ىما(عمي:)244 :2010 ,

 زعزعة استقرار سكريا كارطاحة بالنظاـ ,م األخذ بعيف االعتبار أف ذلؾ يمكف أف يفتحالباب لكصكؿ قكى إسالمية متشددة ,كىذا ما ال يخدـ مصالح الكاليات المتحدة كاسرائيل.
 الضغ عمى سكريا كعزليا ,كلذلؾ فقد اتجيت إلى تطبيق مجمكعة مف السياسات كاالستثمارفييا ,كمف ىذه السياسات(قبالف:)475 -474 :2013 ,
 .1تكجيو االتياـ إلى سكريا بدعكى إسياميا المباشر في زعزعة األمف كالسمـ في العراؽ,
كبالتالي تقكيض دعائـ الديمقراطية عمى حد تعبيرىـ.
 .2الضغ عمى سكريا مف خالؿ القرار ( ,)1559كقضية التحقيق باغتياؿ رئيس كزراء لبناف
السابق رفيق الحريري ,كتحريؾ القضية دائماً مف خالؿ مجمس األمف عبر الفصل الساب
مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
 .3ضرب المجاالت الحيكية لمنظاـ مف خالؿ:

 تكتير العالقة م لبناف كعدـ السماح بتطكير العالقات م العراؽ. -الضغ

عمى تركيا كاألردف ,كدكؿ أخرى باتجاه تحجيـ عالقاتيا م سكريا كعدـ دفعيا

لمذىاب ألبعد مف حدكد كىكامش معينة.
 .4تفريغ النظاـ مف رصيده الشعبي كذلؾ مف خالؿ(عمي:)245 :2010 ,
 ضخ إعالمي مكثف كمركز عمى سكريا كتصيد أخطائيا كمشكالتيا الداخمية كالخارجية. إلصاؽ مزيد مف التيـ التي ال تمقى القبكؿ كال الرضا العاـ عف النظاـ داخمياً كخارجياً. محاكلة إثارة النعرات الطائفية كارثنية بغية اختراؽ النسيج الداخمي كاضعاؼ مناعتو.تقر الكاليات المتحدة بكجكد مصمحة حقيقية ليا في تغيير سياسات النظاـ السكري فيما يتعمق
بعالقتو م إيراف ,كيبقى أف ىدؼ كاشنطف األبرز في مقاربتيا األزمة السكرية ىك إعادة تشكيل
مكازيف القكى ارقميمية .إذ تنظر الكاليات المتحدة إلى الصراع في سكريا باعتباره جزءاً مف حالة
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االنتقاـ م إيراف ,كىي عندما تساىـ في إضعاؼ النظاـ السكري إنما تقكي مكاقفيا التفاكضية
تجاه إيراف؛ فضالً عف ذلؾ لمكاليات المتحدة مصمحة حقيقية في من تشكيل قكس نفكذ إيراني
يمتد مف غرب أفغانستاف حتى الساحل الشرقي لممتكس (قبالف .)478-477 :2013 ,كمخاكؼ
كاشنطف مف ىذه االحتماالت سكؼ تدفعيا إلى ارصرار عمى إحداث تغيير في سكريا بغض
النظر عما إذا كاف ذلؾ يشمل إسقاط النظاـ أك ال يشممو .فكاشنطف ال يعنييا شيء مف مطالب
السكرييف بسقكط النظاـ ,بقدر ما يعنييا التحكؿ في السياسات السكرية بما يضمف إضعاؼ إيراف.

تعتبر إيراف أف المكقف األمريكي مف األزمة السكرية ,ىك أكبر تحد ليا يحكؿ دكف تحقيق
ىدفيا األسمى كىك الحفاظ عمى نظاـ بشار األسد ,فطيراف تدرؾ أف كاشنطف ليا رغبة قكية في
ارطاحة بنظاـ بشار لتحقيق أىداؼ إستراتيجية عديدة ,أىميا كأبرزىا ىك إخراج إيراف مف
تفاعالت المنطقة ,رغـ تأكد إيراف مف عدـ رغبة الكاليات المتحدة في التكرط في تدخالت
عسكرية خارجية ,فحساسية العالقات اريرانية األمريكية ,كتشابؾ مصالحيما ,كتقاطعيا في
المنطقة ,يدف

كل طرؼ لمتفكير جيداً في الخطكات التي سيتخذىا كحسابات كل خطكة

كتكمفتيا(المطيري.)25 :2014 ,
كمف أجل تحقيق مصالحيا ,رأت الكاليات المتحدة أف التقارب كالتعاكف السكري -اريراني
يؤدي لإلخالؿ بمصالحيا في منطقة الشرؽ األكس  ,كبالتالي اعتبرتيما دكالً مارقة كضعتيما في
محكر كاحد ,كعممت عمى إدراجيما ضمف الدكؿ ال ارعية لإلرىاب ,كفرضت عمييما العقكبات كما
لكحت بالخيار العسكري ,األمر الذي خمق مزيداً مف التقارب كارحساس بخطر تيديد الكاليات
المتحدة األمريكية(ىماـ.)2006 ,

إف العالقات المتكترة التي تعرفيا سكريا م الكاليات المتحدة سمحت لصناع القرار اريرانييف
بتكجيو سياستيـ اتجاىيا ,باعتبارىا تشترؾ معيا في نفس المحكر التيديدي ,كقد عرفت عالقات
البمديف تطك اًر كبي اًر تكس عمى جمي المياديف االقتصادية العسكرية كاألمنية كالثقافية ,كل ىذا

استمزـ تعاكناً مشتركاً لمكاجية المشاري األمريكية ,خاصة م ما طرحو مشركع الشرؽ األكس

الكبير مف مخاطر(مزكزي .)40 :2010 ,فالسياسة األمريكية تجاه الطرفيف أكجدت مناخاً
سيكيكلكجياً مشتركاً دف البمديف نحك مزيد مف التحالف كالتقارب كارحساس بكحدة المخاطر,
ر مف التنسيق لمكاجية التحديات التي تعترض كمييما(عتريسي,
كفرض عمى الطرفيف قد اًر كبي اً
.)157 :2006
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كقد استخدمت إيراف عدة استراتيجيات في سياستيا الخارجية تجاه الكاليات المتحدة لمخركج
مف حالة الحصار كالعزلة التي حاكلت اردارة األمريكية فرضيا عمى إيراف نتيجة الممف النككي
اريراني(دمحم:)26 :1999 ,

 إستراتيجية المساكمات ,كتعني القدرة عمى الحركة كالتالعب الدبمكماسي لتحقيق نتائج أفضل. إستراتيجية التصمب ,حيث تؤكد عمى عدـ تبعية إيراف لمغرب ,كالتأكيد عمى قدراتيا المتطكرة,كالتي تستطي بيا المكاجية.
تقر الكاليات المتحدة األمريكية بكجكد مصمحة حقيقية ليا في تغيير سياسات النظاـ
السكري ,سكاء فيما يتعمق بعالقتو م إيراف أك بمكاقفو مف الصراع العربي -ارسرائيمي كغيرىا
مف القضايا ارقميمية .لكف عمى الرغـ مف الدعكات األمريكية المتكررة لتنحي رأس النظاـ إال أف
ىناؾ شكككاً حقيقية فيما إذا كانت كاشنطف تريد فعالً إسقاط النظاـ ,أك مجرد االكتفاء بخركج
أشخاص معينيف منو عمى أف يؤدي ذلؾ إلى تغيير في السياسات(بشارة.)474 :2013 ,

تشكل المخاكؼ مف البديل السكري تحديداً جكىر المكقف األمريكي حتى اآلف ,كىك ما

دلت عميو تصريحات كزير الدفاع األمريكي (ليكف بانيتا) ,كرئيس ىيئة األركاف المشتركة
لمجيكش األمريكية ,الجنراؿ (مارتف دمبسي) ,كمدير االستخبارات القكمية( ,جيمس كالبر),
عندما شكؾ جميعيـ في مناسبات مختمفة في ماىية المعارضة السكرية ,كدعكا إلى التريث في
مكضكع دعميا بالسالح ,فضالً عف التركيج لمقكالت اختراؽ تنظيـ القاعدة ليا ,كىي كميا
تصريحات كمكاقف تصب في مصمحة النظاـ السكري(قبالف .)477 :2013 ,كما يمكننا القكؿ
بكجكد مصمحة أمريكية -إسرائيمية في استمرار حالة الصراع المنخفض الكتيرة ,ألف ذلؾ يستنزؼ
القكى السكرية ,كيتركيا ضعيفة كمشغكلة بنفسيا ,كبعيدة مف التدخل في الممفات ارقميمية
المختمفة.
كحقيقة األمر ,فإف المكقف األمريكي مف األزمة السكرية ينحصر بيف رأييف ,يرى أكليما
بكجكب التدخل العسكري في األزمة ,بينما يحذر الرأي اآلخر مف عكاقب مثل ىذا التدخل,
كيسكؽ الفريق المؤيد لمتدخل العسكري األمريكي في األزمة لإلطاحة بنظاـ األسد ,خمسة أسباب
تحتـ سرعة التدخل كىي(المطيري:)26 :2014 ,

 تقكيض النفكذ اريراني في المنطقة العربية ,فإيراف تعمـ جيداً أف سقكط نظاـ األسد سيفقدىاأىـ قاعدة ليا في العالـ العربي ,كسيقط خ ارمداد عف حزب هللا.
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 من انتشار الصراع الطائفي كالمذىبي في المنطقة ,الذي تفاقـ بالفعل في لبناف كالعراؽ,إضافة إلى التحرؾ نحك تأجيج المكقف بيف األكراد كاألتراؾ.
 الحد مف تغكؿ التنظيمات الجيادية في سكريا ,مف خالؿ تدريب كتجييز شركاء مفالمعارضة السكرية.
 إتاحة الفرصة لسكريا ما بعد الرئيس بشار األسد رقامة عالقة طيبة م الحمفاء األمريكييفاألساسييف في المنطقة مثل السعكدية كتركيا كقطر.
 كقف االنتياكات الكارثية لحقكؽ ارنساف ,ككقف نزكح الالجئيف السكرييف الذي أصبح يمثلعبئاً عمى الدكؿ المجاكرة.
 االستفادة مف القاعدة العريضة المؤيدة لتدخل الكاليات المتحدة سكاء مف جانب الدكؿ العربيةأك األكركبية ,كعدـ االنتظار لحيف صدكر قرار مف مجمس األمف في ىذا الشأف.
بينما يرى الفريق المعارض ,أف ىذا التدخل سيككف محفكفاً بالمخاطر ,فرغـ أف سقكط النظاـ

السكري سيككف بمثابة نكسة ريراف ,إال أنو في ذات الكقت سيككف بتكمفة كبيرة بالنسبة لمكاليات
المتحدة كالحمفاء في المنطقة ,فإيراف تمقي بكل ثقميا خمف النظاـ السكري ,كلف تتكانى في
استخداـ كافة التدابير التي مف شأنيا إلحاؽ أكبر قدر ممكف مف الخسائر لمقكى المتدخمة في
سكرية ,فميس ىناؾ ثمة إدراؾ حقيقي لرد الفعل اريراني كالى أي مدى يمكف أف يصل .كما أف
إذكاء الصراع في سكريا سيؤدي إلى زعزعة االستقرار في كل دكؿ الجكار ليا ,كسيؤدي إلى
تأسيس نظاـ يصعب التنبؤ بو ,إال أنو لف يككف أقل عداء لمصالح الغرب ,فال معنى لممخاطرة
بأمف كاستقرار العديد مف الدكؿ الحميفة لمكاليات المتحدة(بشارة.)475 :2013 ,

لقد رأت طيراف ككاشنطف نفسييما في مأزؽ ,ككجدتا أف مصمحتيما المشتركة تقتضي
التكصل إلى حل سياسي لنزمة ,فطيراف مف جانبيا تخشى أف تتحكؿ المسألة في سكرية إلى
حرب أىمية تمتد آثارىا إلى المنطقة برمتيا ,األمر الذي قد يؤدي في النياية إلى خركجيا التاـ
مف تفاعالت المنطقة ,كزيادة عزلتيا مف جانب محيطيا العربي(قبالف .)477 :2013 ,فكاشنطف
لدييا تخكؼ حقيقي مف التكجيات السياسية كاأليديكلكجية لجزء مف المجمكعات المسمحة
المعارضة؛ إذ ال ترغب إدارة أكباما بدعـ ىذه المجمكعات بالسالح -بما يؤدي إلى حسـ المعركة
لصالحيا -أف تكرر سيناريك الجماعات المتطرفة في أفغانستاف .كقد زادت ىذه المخاكؼ بعد
مقتل السفير األمريكي في مدينة بنغازي الميبية ,كسيطرة جماعات متطرفة عمى شماؿ مالي.
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إضافة إلى ما يترتب عمى انييار الدكلة مف نتائج -أبرزىا فكضى السالح ,كانتشار الجماعات
المتشددة ,كغياب سمطة مركزية قكية -سيمقي بآثاره عمى أمف المنطقة كبخاصة عمى
إسرائيل(بشارة.)475 :2013 ,

ففي ظل ىذه المعطيات ,ال غرك أف نجد تقارباً ركسياً حياؿ تمؾ األزمة ,فكاشنطف أصبحت
تقترب أكثر مف المكقف الركسي اليادؼ إلى إيجاد حل سياسي يضمف الحفاظ عمى النظاـ كفق
بنيتو الحالية كمؤسساتو ,كال سيما األمف كالجيش(مكق مجمة الدستكر .)2014 ,كمف ىنا ,جاءت
مسارعة الكاليات المتحدة إلى الترحيب بمبادرة معاذ الخطيب (رئيس االئتالؼ الكطني السكري
لقكى المعارضة كالثكرة سابقاً) في  5شباط /فبراير  ,2013لمحكار م أطراؼ مف النظاـ(مكق بي
بي سي عربي.)2013 ,

مف جانبيا تعتبر طيراف أف ذلؾ بمثابة مكاسب حقيقية ليا ,فيي ترى أف تمؾ الخطكات قد
تقكد نحك تفاىـ سياسي حكؿ مستقبل سكريا ,كما أنيا بدأت تنظر ألبعد مف ذلؾ ,إذ ترى أف
مستقبالً يتأسس عمى التفاىـ المتبادؿ ينتظر عالقات الدكلتيف ,خاصة في ظل ما أسفرت عنو
نتائج جكلة كازاخستاف الخاصة بالتفاكض حكؿ برنامج إيراف النككي(المطيري.)28 :2014 ,

الخالصة ,أف كاشنطف ال يعنييا شيء مف مطالب السكرييف الذيف يركف خالصيـ
بسقكط النظاـ ,ما يعنييا ىك التحكؿ في السياسات السكرية بما يضمف إضعاؼ إيراف ,كيحكؿ
دكف ظيكر كتحالفات أكس ليا عمى الساحة الدكلية ,كىك أمر سيككف حتماً إذا خرج نظاـ األسد
منتص اًر مف ىذه األزمة .إذا تحقق لكاشنطف تغيير سياسات النظاـ في ىذا االتجاه ,فإف بقاءه أك

عدمو لف يككف ذا أىمية .كم أف كاشنطف ال تفتأ تطالب برحيل األسد إال أف المؤشرات كميا

تؤكد أنيا ال تزاؿ قادرة عمى احتماؿ بقائو ,إذا استطاع تغيير سياساتو ,كاعادة تأىيل نفسو دكلياً.
 2.3.5الموقف الروسي من التدخل:
عرفت العالقات اريرانية -السكرية -الركسية بعداً آخر ,عمى عكس العالقة م الكاليات
المتحدة  .كقد أكدت ركسيا منذ اندالع الثكرة ارسالمية كقياـ النظاـ ارسالمي في إيراف عمى
أنقاض نظاـ الشاه المكالي لمكاليات المتحدة ,تعاطفيا الشديد معيا(مسعد .)42 :2001 ,مف ناحية
أخرى بدأت العالقات الركسية م سكريا منذ استقالليا عاـ  ,1946كقد تطكرت ىذه العالقات
منذ مطم الخمسينيات ,كأصبحت سكريا المنحازة في تطكرىا لالشتراكية مف أىـ حمفاء االتحاد
السكفيتي سابقاً في الشرؽ األكس (خمبنككؼ.)3 :2011 ,
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مثل ىذا التطكر في العالقات اريرانية -الركسية ,كانت لو انعكاسات عمى السياسة
الخارجية اريرانية تجاه المنطقة العربية .فمقد تزامف فتكر عالقة إيراف بالدكؿ العربية القريبة مف
الغرب م تكطد عالقتيا بالدكؿ األقرب إلى االتحاد السكفيتي ,كشكمت سكريا كليبيا كمنظمة
التحرير الفمسطينية المرتكزات األساسية لمسياسة العربية ريراف ,كذلؾ قبل أف يتغير المكقفاف
الميبي كالفمسطيني ,كتبقى سكريا كايراف عمى تعاكنيما(مسعد.)43 :2001 ,

تسعى ركسيا إلى كسر األحادية القطبية األمريكية ,كالمنافسة عمى الزعامة العالمية,
كتعتقد ركسيا أف تحقيق ىذا اليدؼ يتحقق عبر أمريف :األكؿ يتمثل في مصادر الطاقة ,باعتبار
أف مف يتحكـ في الطاقة يتحكـ بدكره في القرار السياسي العالمي ,كالثاني عبر تقكية العالقة م
حمفاء إقميمييف في الشرؽ األكس

يقفكف بالمرصاد ضد السياسة األمريكية .كفي ىذا السياؽ,

تبرز أىمية كل مف إيراف كسكريا بالنسبة لممصالح ارستراتيجية الركسية؛ فإيراف محاصرة أمريكياً,
كحريصة عمى التحالف م أطراؼ دكلية قكية قادرة عمى دعميا في مكاجية التسم األمريكي.
كسكريا أيضاٌ مصنفة أمريكياً كعدك كداعـ لما تسميو كاشنطف باررىاب ,الذي أضحى مفيكماً
ممتداً ليشمل كل منظمات المقاكمة رسرائيل(إدريس.)2014 ,

لقد أيقنت ركسيا أف مصالحيا في سكريا ميددة بشكل كبير ,خاصة أف ىذه المصالح
ذات طبيعة سياسية إستراتيجية كعسكرية كاقتصادية في جكىرىا .فسكريا ,تمثل أىمية إستراتيجية
كبرى لركسيا في الشرؽ األكس باعتبارىا النافذة الكحيدة المتبقية ليا في المنطقة ,كما أف ركسيا
تريد االحتفاظ بقاعدتيا العسكرية (قاعدة طرطكس )16في سكريا.
حيث ترى ركسيا في النظاـ السكري شريكاً استراتيجياً ميماً يمنحيا مزايا ميمة في تنافسيا م
الكاليات المتحدة كالغرب ,عمى مكانتيا كدكرىا في المنطقة العربية سياسياً كعسكرياً ,كتعتبر
سكريا الدكلة الكحيدة في المنطقة التي تسمح لركسيا بإقامة قكاعد عسكرية عمى أراضييا ,لذلؾ
تيدؼ مف خالؿ احتكاء التحديات األمريكي كالناتك خاصة فيما يتعمق بالمناطق الحيكية ألمنيا
القكمي(األسمر .)147 ,2013 ,كما تمثل سكريا أحد أىـ الشركاء العرب التجارييف لركسيا في
منطقة الشرؽ األكس خاصة في مجالي الطاقة كالسالح ,فيناؾ عدد كبير مف شركات الطاقة
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تعد قاعدة طرطكس البحرية العسكرية آخر مكق بحري ألسطكؿ ركسيا بمنطقة البحر المتكس  .كتعتبر قاعدة

طرطكس مرفقاً ركسياً استراتيجياً طكيل األمد .بمكجب اتفاقية بيف البمديف عاـ  ,1971يستضيف ميناء طرطكس
قاعدة ركسية لإلمداد كالصيانة ,كتـ تشييدىا أثناء فترة الحرب الباردة ,بدعـ األسطكؿ السكفيتي لمبحر
المتكس (المطيري.)29 :2014 ,
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الركسية تعمل في سكريا مثل شركة "غاز بركـ" ,إضافة إلى أف سكريا تعتبر سكؽ سالح ىاـ
لركسيا(عثماف ,)2013 ,كاستثمارات ركسية في سكريا تربك عمى العشريف مميار دكالر .كأىـ
المجاالت االقتصادية المدنية التي تخدـ المصالح الركسية في سكريا مجاؿ التنقيب عف النف
كالغاز كالطاقة .كما أف سكريا تحتل المرتبة السابعة في ترتيب الدكؿ التي تشتري أسمحة مف
ركسيا ,إضافة إلى أنيا تساىـ م العراؽ كايراف كلبناف مف خالؿ االتفاؽ المبدئي عمى مد أنابيب
لمغاز الطبيعي بدءاً مف بحر قزكيف كانتياءاً إلى البحر المتكس  ,كقد زادت األىمية ارستراتيجية
لسكريا بالنسبة لركسيا بعد أف فقدت ركسيا النظاـ الميبي بإسقاط نظاـ الرئيس معمر
القذافي(المطيري.)29 :2014 ,

كما أصبحت تمثل سكريا أىمية في األجندة الركسية باعتبارىا الحميف األكؿ ريراف التي
تمثل أىمية إستراتيجية في المنظكمة الركسية ,التي تطمح الستعادة دكرىا كقكة عظمى ليا
مكانتيا الدكلية ,كتجد في إيراف الدكلة األكثر أىمية مف حيث مكقعيا االستراتيجي بيف أغنى
منطقتيف بالنف في العالـ ,كتشرؼ عمى مضيق باب المندب .كايراف التي تسعى إلى دكر إقميمي
فعاؿ كمؤثر في المنطقة ,تجد في ركسيا الحميف األنسب اللتقاء عدد مف مصالحيا المشتركة
في المنطقة ,ككذلؾ لمقدرات العسكرية كالتقنية التي تممكيا ركسيا(الحمداني.)31-30 :2012 ,
كتعد إيراف حامية البكابة الجنكبية كمفتاحاً لركسيا عمى بحر قزكيف الذي يعد المجاؿ الحيكي
لكمييما .كما تعد إيراف سكقاً اقتصادياً لتصريف منتجات ركسيا ,فيما تعد االعتبارات األمنية مف
المرتكزات اليامة لمتعاكف االستراتيجي الركسي -اريراني ,كذلؾ مف خالؿ محاصرة تنامي ظاىرة
اررىاب في أسيا الكسطى ,كتطكيق الصراعات في منطقة القكقاز(الحمداني.)32 :2012 ,

إف ارتياب ركسيا مف دعـ اردارة األمريكية تيارات ارسالـ السياسي في العالـ العربي,
كضعيا أيضاً في مكق الخائف مف تصاعد ىذا المد في أقاليميا ارسالمية ,كىي التي لـ تنس
بعد تجاربيا في أفغانستاف كالشيشاف .فضالً عف ذلؾ ,تتكجس ركسيا مف تنامي النفكذ التركي في
العالـ العربي بفعل النجاح االقتصادي كالسياسي الذي حققو النمكذج ارسالمي لحزب العدالة
كالتنمية .كباعتبار أف تركيا ىي إرث الدكلة العثمانية ,ىي خصـ ركسيا التاريخي ,خصكصاً م
ما ليا مف نفكذ كامدادات في جميكريات آسيا الكسطى ارسالمية(قبالف.)481-480 :2013 ,

لذلؾ قررت مكسكك أف تمعب لعبة ارسالـ الشيعي الذي تقكده إيراف ,في مكاجية ارسالـ السني
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الذي تمثمو تركيا ,انطالقاً مف أف سقكط األكؿ الذي تمثل سكريا أىـ أركانو يعني تحكالً استراتيجياً
لغير مصمحتيا في منطقة الشرؽ األكس .

كقفت ركسيا إلى جانب النظاـ السكري في األزمة التي تمر بيا سكريا ,كقد تجمى ذلؾ
بكضكح في استخداميا حق النقض (الفيتك) أربعة مرات ضد مشركع قرار أممي يديف النظاـ
السكري ,كذلؾ العتبارات إستراتيجية منيا(الشيخ:)197 -196 :2013 ,
 خشية ركسيا أف يككف سقكط نظاـ األسد مقدمة رسقاط النظاـ اريراني ,مما يشكل خسارةإستراتيجية كبرى لركسيا ,بحيث تفقد حميفييا في منطقة الشرؽ األكس  ,كما سيؤثر حتماً
عمى الدكر الذي تطمح ركسيا إلى االضطالع بو مف جديد؛ كقكة رئيسية في التكازنات
ارقميمي كالدكلية.
 خشية ركسيا أف يسيـ أضعاؼ المحكر اريراني -السكري الذي يشكل جزءاً أساسياً فيإستراتيجية ركسيا لمكاجية المشركع األمريكي ,كالدكر التركي الصاعد في الشرؽ األكس ,
كما يترتب عميو مف تعرض ركسيا لعزلة دبمكماسية.
لكل ىذه األسباب ذات الطاب الجيكستراتيجي ,أمنت مكسكك شبكة حماية دكلية لمنظاـ
السكري ,كىذا ما يفسر تركيز مكسكك الكبير عمى كض كمستقبل المؤسسة العسكرية السكرية
التي تعدىا بحكـ تدريبيا كتسميحيا ,الضامف األساس لمنفكذ الركسي في سكريا .كخمصت ركسيا
إلى أف سقكط النظاـ في دمشق -كليس رمكز النظاـ -يعني إضعافاً ريراف التي غدت تشكل
جزءاً أساسياً مف إستراتيجية مكسكك لمكاجية المشركع األمريكي ,كالدكر التركي الصاعد(قبالف,

 .)482 :2013كبانتظار نضج المكقف األمريكي ربراـ صفقة إستراتيجية م مكسكك في عمكـ
الصراع الدائر في الشرؽ األكس  ,ستبقى ركسيا عمى األرجح متمسكة بمكاقفيا.
كرغـ التكافق الركسي اريراني؛ فإف إيراف تبقى حذرة مف أف يتـ التكافق بيف مكسكك ككاشنطف
عمى حل يككف غير مرضي ليا .كذلؾ حاؿ تكافق الجانبيف عمى الجم بيف الرؤيتيف الركسية
كاألمريكية بما يعزز الحل السياسي ,ما يعني قبكؿ كاشنطف بالرؤية الركسية ,لكف مف ناحية
أخرى يتـ استبعاد األسد كطرؼ في الحل أك كطرؼ لو عالقة بمستقبل سكريا ,األمر الذي
ترفضو إيراف جممة كتفصيالً.
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 3.3.5الموقف الصيني من التدخل:
إف الصيف ليا أسباب مختمفة دعتيا عمى اتخاذ مكاقف مؤيدة لمنظاـ السكري .ال بد مف
ارشارة إلى أف حجـ المصالح الصينية في سكريا ال تبرر أبداً مجازفتيا بإغضاب الغرب الذي
ترتب معو بشبكة مصالح ىائمة .كمف المعركؼ أف األسكاؽ (التجارة كالنف ) يشكالف المحكريف
األساسييف لمسياسة الخارجية الصينية ,كسكريا تشكل جزءاً ال يكاد يذكر مف حجـ التجارة
الخارجية الصينية التي زادت في عاـ 2011ـ عمى تريميكف دكالر .كما أف سكرية ليست دكلة
نفطية ميمة يمكف أف تؤثر في حسابات الصيف ارستراتيجية(قبالف.)482 :2013 ,

م ذلؾ ,فاجأت الصيف العالـ بتصكيتيا إلى جانب ركسيا ضد ق ارريف في مجمس األمف
يديناف النظاـ السكري عمى انتياكاتو الخطرة لحقكؽ ارنساف في أثناء قمعو الحركة االحتجاجية.
كيأتي المكقف الصيني عمى خمفية االستياء مف سياسات كاشنطف تجاه مصالحيا ,أكثر منو
اىتماماً بمصير النظاـ السكري كمستقبمو(خالد.)4 :2014 ,

كما تشكل إيراف -كليس سكريا -محكر اىتماـ الصيف في المنطقة ,فإيراف ىي أكبر مكرد
لمنف

إلى الصيف ,كيرتب البمداف باتفاقيات عديدة الستخراج النف  ,كلمبمديف خط إستراتيجية

لمد أنابيب لمطاقة بينيما عبر أفغانستاف قبل احتالليا مف الكاليات المتحدة .كمنذ أف أصبحت
الصيف مستكرداً خالصاً لمنف

عاـ  1993بدأت الصيف تنظر إلى تعاكنيا م إيراف باعتبارىا

ركناً أساسياً في إستراتيجيتيا الساعية إلى تأميف حاجاتيا مف الطاقة ,كىي ارستراتيجية التي ما
فتئت تعقدىا العقكبات المتزايدة التي تفرضيا كاشنطف عمى طيراف(قبالف.)484 -483 :2013 ,

كما تعد إيراف إحدى صيغ المكاجية الصامتة بيف الصيف كالكاليات المتحدة ,حيث ترى
الصيف أف ىدؼ الكاليات المتحدة في المنطقة العربية ,ىك حرمانيا مف مصادر الطاقة ,كالعمل
عمى تحجيـ تعاكنيا االقتصادي م دكؿ المنطقة ,كىك ما يتعارض م ارتكازات السياسة
الخارجية الصينية القائمة عمى تعميق التعاكف االقتصادي م دكؿ المنطقة(أيكب.)27 :2012 ,

ىذا الضغ األمريكي المتزايد ىك ما دف الصيف إلى االستنتاج أف سقكط النظاـ السكري
سيؤدي إلى إضعاؼ إيراف ,كقد يفضي في نياية المطاؼ إلى كقكعيا (إيراف) في قبضة الكاليات
المتحدة .إذا ما حصل ذلؾ ,سيككف مف كجية نظر الصينييف تحكالً إستراتيجياً غير مسبكؽ منذ
نياية الحرب الباردة .إذ أف ذلؾ سيض  %60مف نف العالـ تحت السيطرة األمريكية المباشرة,
كسيشكل كرقة ضغ أمريكية ميمة في كجو الصينييف ,كسيحكـ بالفشل عمى أي خط مستقبمية
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لتحكيل إيراف إلى حميف إستراتيجي يمد الصيف بالطاقة مقابل التكنكلكجيا العسكرية الصينية التي
تنشدىا إيراف(الخكالدة.)120-118 :2013 ,

كيتضح مف ذلؾ ,أف المكقف الصيني ناب مف معطيات متعمقة بأىمية الدكر الصيني الذي
ييدؼ إلى االنخراط في األحداث العالمية ,كالرغبة في إبقاء دكرىا الفاعل في المنطقة العربية,
باعتبارىا مركز الطاقة مف خالؿ مكاجية الدكر كارستراتيجية األمريكية الجديدة في منطقة
المحي اليادي ,كمعارضة االنفراد األمريكي األكركبي بتقرير مصير بعض األنظمة في منطقة
الشرؽ األكس  ,لذلؾ أكثر ما تخشاه الصيف ىك(أبك مصطفى:)141-138 :2015 ,

 -تغيير الخارطة السياسية لمشرؽ األكس

مف خالؿ ضرب النظاـ السكري بما يعني تفتيت

الدكلة السكرية ,األمر الذي ينعكس سمباً عمى إيراف ,كيسيـ في تحكـ الكاليات المتحدة

بمنطقة الشرؽ األكس  ,كيشكل ضغطاً عمى إمدادات الطاقة المكجية لمصيف ,عبر مضيق

ىرمز ,حيث يعد ضربيا مدخالً ضركرياً لتحجيـ الدكر الصيني في آسيا الكسطى التي تشكل
الحديقة الخمفية لمصيف كتيدد الصعكد الصيني في السياسة الدكلية.
 خشية الصيف مف نجاح الثكرات العربية في المنطقة كصعكد ارسالمييف ,األمر الذي يسيـفي تأثير األقميات المسممة في الداخل الصيني خاصة في إقميـ شيغيانغ الذي يرغب
باالنفصاؿ عف الصيف.
في النتيجة ,ال تشكل األزمة السكرية بالنسبة إلى القكى الرئيسية في النظاـ الدكلي حدثاً ميماً
بحد ذاتو ,إال مف زاكية قدرتيا عمى التأثير في مكازيف القكى ارقميمية -خاصة إيراف -التي تؤثر
بدكرىا في مصالح ىذه الدكؿ عمى الساحة الدكلية .كعميو ,فإف ىذه القكى تطكر مكاقفيا مف
األزمة مف باب التحكالت ارستراتيجية التي يمكف أف تنشأ عف سقكط النظاـ السكري أك بقائو,
أما مطالب الحركة االحتجاجية السكرية في الحرية كالكرامة ارنسانية ,أك مساعي النظاـ لمبقاء
بأي ثمف ,فيي أمكر ال تعنييا إال بمقدار ما يساعد ذلؾ في تحقيق مصالحيا في التغيير أك
منعو.
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 4.5نظرة استشرافية حول األزمة السورية:
في إطار المحاكلة الستشراؼ مستقبل األزمة الدائرة في سكريا في ظل التدخل اريراني
السياسي كاألمني فييا ,كالرفض ارقميمي كالعربي ليذا التدخل ,كتصارع األحداث كالمتغيرات
السياسية كالعسكرية دراماتيكياً ,حيث أصبحت األزمة السكرية تشكل خط اًر حقيقياً عمى األمف
القكمي العربي ,كالمصالح ارقميمية كالدكلية ,كأصبحت كل األطراؼ تحاكؿ دف الخطر كالضرر
عنيا بما تراه مناسباً لمصالحيا ,في ظل تنامي كتصاعد ما يسمى بالدكلة ارسالمية (داعش),
كتزايد عدد المياجريف إلى أكركبا ,ككقكع عمميات إرىابية في عدد مف الدكؿ الغربية.
في ىذا السياؽ كنحك التكجو لرسـ خرائ سياسية ,تضاربت بعض المصالح ارقميمية
كالدكلية ,كتكافقت مصالح أخرى ,مما دف بعض الدكؿ إلى تغيير مكاقفيا تجاه األزمة السكرية,
كاختمت مكازيف التكازنات الدكلية ,ففي الكقت الذي تأزمت فيو العالقات التركية -الركسية عمى
أثر إسقاط الطائرة الركسية ,نجد أف تحالفاً دكلياً تقكده ركسيا لمحاربة داعش ,كتحالف سعكدي
لدعـ فصائل سنية ,كتحالف آخر تقكده إيراف ,تشارؾ فيو دكؿ أعضاء في حمف الناتك إلى جانب
ركسيا ,مف جية ىناؾ تكجو سياسي دبمكماسي لتقسيـ مناطق نفكذ مف خالؿ سيادة مدنية
سكرية ,تكزع فييا مؤسسات الحكـ كحل كس

لمحفاظ الظاىري عمى كحدة التراب الكطني

السكري .كسنحاكؿ استشرافو في إطار سيناريكىيف اثنيف :األكؿ يتحدث عف تصادـ القكى
ارقميمية كالدكلية عسكرياً ,فيما يتحدث اآلخر عف تكافق القكى ارقميمية كالدكلية سياسياً ,ككض
التدخل اريراني خالؿ ذلؾ.
 1.4.5السيناريو األول :تصادم القوى اإلقميمية والدولية عسكريا:
منذ بداية الصراع في عاـ  ,2011كقفت ركسيا دبمكماسياً م النظاـ السكري في مجمس األمف,
ككقفت حائالً بفرض أي منطقة عازلة عمى غرار ليبيا كتبكيب رنياء النظاـ كاحداث التغيير,
كاعتبرت ركسيا أف المد لإلسالـ السياسي سيطاؿ دكؿ شرؽ أكركبا بما فييا الشيشاف الذي يشكل

مشكمة أمنية لمدكلة الركسية ,كاعتبرت ركسيا أف الثكرات العربية ىي تبكيب لجغرافيا سياسية
جديدة تمغي نتائج الحرب العالمية الثانية ,كلذلؾ كاف الصراع في سكريا ىك بكتقة الفعل كالتفاعل
ارقميمي بيف محكر الكاليات المتحدة كمحكر ركسيا كايراف ,فجاء المكقف الخطير بإسقاط الطائرة
الركسية مف قبل تركيا ,نتيجة شعكر تركيا بم اررة شديدة مف التدخل العسكري الركسي في سكريا,
فقد باتت تشعر بأنيا في مكاجية مباشرة م ركسيا كايراف في سكريا ,كلعل ما يزيد مف شعكرىا
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بالم اررة ىك إحساسيا بالتخمي عنيا مف قبل حمفائيا الغربييف إزاء األزمة السكرية ,خاصة كأف
اقتراحيا بإقامة منطقة أمنية عازلة لـ يمق التجاكب مف قبل الغرب ,كقد كاف جل التعاطي
األميركي م ىذا االقتراح عمى شكل مراكغة سياسية فاقمت مف تعقيدات األزمة السكرية .كلعل
ما يزيد مف صعكبة المكقف ,ىك عدـ ثقة تركيا بجدية اردارة األميركية تجاه األزمة السكرية,
األمر الذي شج الرئيس الركسي فالديمير بكتيف عمى االنتقاؿ مف إستراتيجية مد النظاـ السكري
بالمعكنات العسكرية إلى المشاركة المباشرة في العمميات الحربية ,لتنتقل بذلؾ األزمة السكرية إلى
مرحمة جديدة عمى صعيد التكازنات كالحسابات كعكامل القكة كالحسـ .فمقابل الدعـ الركسي
العسكري كبناء قاعدة عسكرية ضخمة في جنكب الالذقية إلى جانب القاعدة العسكرية المكجكدة
في ميناء طرطكس ,كافقت تركيا عمى فتح قاعدة ديار بكر أماـ الطائرات األميركية بعد فترة مف
السماح لمطائرات األميركية باستخداـ قاعدة إنجرليؾ في الحرب الجارية ضد داعش .كما أف
التأكيد األميركي عمى إعادة نشر صكاريخ باتريكت في تركيا بعد سحبيا كتحديثيا يشكل مؤش اًر
قكياً عمى احتماؿ اندالع سباؽ مف نكع جديد في المنطقة عنكانو إقامة المزيد مف القكاعد
العسكرية المتقابمة بيف ركسيا كالغرب عمى األراضي السكرية كالتركية ,كما إرساؿ السفف الحربية
كالطائرات مف دكؿ الناتك إلى شرقي المتكس  ,إلى قاعدة إنجرلؾ قرب أضنة إال تعبي اًر عف
كقكؼ األطمسي كراء تركيا بال أدنى تردد ,بما يعني احتماؿ المكاجية العسكرية.
فالمعادلة حسب بعض المحمميف باتت معادلة كسر إرادات بيف ركسيا كايراف كسكريا مف
جية كحمف األطمسي كالكاليات المتحدة مف جية أخرى ,أكثر مف ككنيا بيف ركسيا كتركيا ,كىذا
ما أدركتو ركسيا جيداً فمـ تتجاكز ردة فعميا عمى إسقاط الطائرة إلى تصعيد عسكري مباشر م
أنقرة.
سينتج عف ىذا السيناريك في حاؿ حصكلو ,انييار النظاـ كالدكلة ,كتقسيـ األجكاء
كاألراضي السكرية إلى مناطق نفكذ لمطيراف لدعـ الجماعات المسمحة عمى األرض ,مدعكمة مف
محكريف :المحكر األمريكي -التركي -األطمسي بجانب السعكدية ,كالمحكر الركسي -اريراني-
العراقي ,كالى حد ما الصيف ,قد ينتج عف ذلؾ اندالع حرب إقميمية مدعكمة دكلياً .كثمة مف ال

يستبعد مثل ىذا األمر طالما خرجت األزمة السكرية عف إطارىا السكري إلى صراع إقميمي

كدكلي ,قد ينتج خرائ سياسية كجغرافية جديدة.
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كفي حاؿ حدكث ىذه الحرب ارقميمية ستقف إيراف بكل قكتيا السياسية كالعسكرية,
كستحرؾ كل أدكاتيا كمفاعيميا في المنطقة ,إلى جانب النظاـ السياسي في سكريا ,ألف الحرب
في سكريا أصبحت حرب محاكر ,كانياء النظاـ السكري يعني إنياء المحكر اري ارني ,كبمنطق
الربح كالخسارة سيخسر الجمي في حرب طائفية مذىبية ,دائرة بالككالة لصالح القكى العظمى,
لكف المحكر اريراني المدعكـ مف ركسيا كالصيف ,كبعض الدكؿ الصاعدة اقتصادياً ,سيككف
أكثر ربحاً مف المحكر التركي -العربي (الخميجي) ,في ظل سياسة التسكيف كالمماطمة
المقصكدة التي تتبعيا الكاليات المتحدة ,كفي ظل الفراغ السياسي كحالة الضعف كالكىف التي
أصابت العرب ,كبعد أف أصبحت إيراف تغزك معاقميـ في لبناف كالبحريف كاليمف كغيرىا.
2.4.5

السيناريو الثاني :توافق القوى اإلقميمية والدولية سياسيا:
إف التحالفات الغربية كالشرقية التي باتت كاضحة خالؿ األزمة السكرية ,تتغير أماـ ثابت

كحيد حتى اآلف ىك تمدد نفكذ الدكلة ارسالمية "داعش" ,كبات الحل السياسي لنزمة السكرية ىك
الطريق األقصر لمكاجية ىذا الخطر ,فعندما تعمف كالً مف فرنسا كبريطانيا كألمانيا االنضماـ إلى
ركسيا في تحالف مكس معيا ضد اررىاب ,كيرحب الرئيس أكباما بإجراء مباحثات عسكرية م
ركسيا بشأف سكريا لقتاؿ "الدكلة ارسالمية" (داعش) ,فإف ىذا يعني كسر العزلة السياسية ,كربما
االقتصادية التي فرضيا عميو الغرب كرد عمى استيالئو عمى شبو جزيرة القرـ كضميا إلى
ركسيا ,كمباركة تدخمو العسكري في سكريا ,الذي كانت فرنسا مف أبرز معارضيو.
ىذا الكالـ الدبمكماسي ,يعني أف كاشنطف لـ تعد تنظر إلى الرئيس األسد كرئيس غير
شرعي كتشترط رحيمو كمياً في أي حل سياسي ,بما في ذلؾ المرحمة االنتقالية المقترحة ,في
مؤتمر جنيف بنسختيو األكلى كالثانية .عمى ضكء كل ما تقدـ ,يمكف القكؿ :إف اردارة األمريكية
سممت الممف السكري برمتو إلى ركسيا ,كبدأت تنفض يدىا تدريجياً مف كل التزاماتيا تجاه
المعارضة السكرية كالدكؿ العربية الداعمة ليا ,مثل :السعكدية كتركيا كقطر ,خاصة بعدما
تكصمت التفاؽ حكؿ البرنامج النككي اريراني م إيراف .أماـ ىذه المعادلة نحف أماـ ثالث
احتماالت بشأف حل األزمة السكرية سياسياً:
 1.2.4.5االحتمال األول -بقاء األسد وأركان نظامو في الحكم:
مف خالؿ عممية ديمقراطية ال شيء يأتي صدفة في أكركبا كالكاليات المتحدة ,كالغرب
عمكماً ,فمنذ المحظة األكلى التي خرج فييا كزير خارجية أسبانيا ,كأعمف عف ضركرة التفاكض
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م الرئيس بشار األسد لمتكصل إلى حل سياسي لنزمة السكرية ,كانضمامو إلى تحالف لمحاربة
"الدكلة ارسالمية" ,كتكرار المستشارة األلمانية انجيال ميركل ككزير الخارجية البريطانية فيميب
ىامكند لمشيء نفسو بات كاضحاً أف كل ىذه التصريحات تميد ليذا التراج األمريكي في الممف

السكري بل في المنطقة كميا ,كلحسابات الحزبيف الديمقراطي كالجميكري النتخابات الرئاسة
القادمة ,كفي ظل اعتراؼ أمريكي بالخطأ عندما اجتاحكا العراؽ ,كخكؼ أكباما مف تكرط مباشر
يخسر حزبو في انتخابات الرئاسة القادمة.
كما أف الرئيس الركسي فالديمير بكتيف نجح في فرض كجية نظره عمى األمريكييف
كاألكركبييف معاً في تأسيس ىذا التحالف العسكري الطارد ,كضـ الرئيس السكري بشار األسد,
كربما إيراف أيضاً لو لو ككسب الجكلة في أككرانيا كجزيرة القرـ.
ككسر العزلة عف ركسيا انجاز كبير لمرئيس األسد ,كتخفيف لمضغكط الغربية عميو,
كتراج كلك مؤقت لممطالبات بتنحيتو فكر انتياء المرحمة االنتقالية المقترحة ,كعدـ مشاركتو في
أي انتخابات رئاسية أك برلمانية .كىك ما قد يؤدي لتسييل تكصل جمي األطراؼ لحل سياسي
في مؤتمر فينيا 17المرتقب ضمف ىذه الرؤية,18

17

في اجتماع ضـ كزراء خارجية الكاليات المتحدة كركسيا كتركيا كالسعكدية في  14تشريف الثاني /نكفمبر

 ,2015حكؿ األزمة السكرية في العاصمة النمساكية فيينا ,تـ االتفاؽ عمى جدكؿ زمني لمتحكؿ السياسي في
سكريا ,ييدؼ إلى إنياء األزمة السكرية .عمى الرغـ مف أف االتفاؽ لـ يحسـ قضايا ظمت عالقة ,مثل :كض
الرئيس السكري بشار األسد ,كتحديد مف ىي الجماعات المعارضة السكرية التي يمكف أف تصنف تحت الفتة
تنظيـ إرىابي(بي بي سي عربي.)2015 ,
18

أعمف كزير الخارجية األمريكي جكف كيري كفي ختاـ المحادثات في فيينا بشأف األزمة السكرية عف اتفاؽ يحدد

األكؿ مف كانكف الثاني /يناير  2016مكعداً لبدء محادثات بيف حككمة األسد كالمعارضة .كسيبدأ المبعكث
األممي الخاص لسكريا استيفاف دي ميستك ار العمل فك اًر لتحديد مف سيجمس إلى طاكلة المفاكضات تمؾ .كينص
االتفاؽ عمى أف تصل المفاكضات بيف األطراؼ السكرية المتنازعة إلى تشكيل حككمة انتقالية "ذات مصداقية
كشاممة كغير طائفية" ,تحدد جدكالً زمنياً لكتابة دستكر جديد ,بحسب بياف مشترؾ أصدرتو األمـ المتحدة نيابة
عف األطراؼ الػ  19المشاركة في المحادثات .كنص االتفاؽ أيضاً عمى أف تجرى انتخابات حرة كعادلة كبإشراؼ

األمـ المتحدة خالؿ  18شي اًر ,بحسب البياف نفسو(الحرة.)2015 ,
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كما جاءت اليجمات ضد باريس ,كمكقف ركسيا بعد إسقاط الطائرة الركسية في سيناء,
لتصب في مصمحة بقاء األسد ,حيث أكد كزير الخارجية الركسي سيرغي الفركؼ أف المطالبة
برحيل األسد أمر غير مقبكؿ.
إلى جانب ذلؾ ,فإف تغير المكقف األكركبي تجاه إيراف بعد حل أزمة الممف النككي اريراني
قد عجل مف بمكرة فكرة المبعكث األممي دي ميستك ار عند بعض الدكؿ األكركبية التي كانت ترب
بيف الممف النككي كمقاطعة إيراف ,كعدـ إدراجيا في أي حل سياسي في سكريا .فإيراف العباً
أساسياً كفعاالً يقف خمف األسد سياسياً كعسكرياً منذ بدء األزمة ,كخصكصاً أف إيراف تمعب دك اًر
أساسياً في العراؽ كفي الحرب ضد تنظيـ الدكلة ارسالمية (داعش).
كبالتالي ,فإف تغير المكقف األميركي حياؿ األسد ,يصب في خانة إرضاء إيراف,
كتشجيعيا عمى تمدد مشركعيا التكسعي في المنطقة ,كسكريا بشكل خاص ,مقابل تكقيعيا م
الكاليات المتحدة عمى "اتفاؽ جيد" ,كفق كصف كيري نفسو ,األمر الذي يقكي مف احتماؿ اقتراب
بمكرة صفقة أميركية إيرانية.
 2.2.4.5االحتمال الثاني -سقوط النظام السوري:
التدخل الركسي العسكري في األزمة السكرية أدى إلى تفرد ركسيا كسيطرتيا عمى القرار
السياسي في سكريا ,كأضعف مف سيادة النظاـ كدكره في اتخاذ القرار ,كأصبح التدخل العسكري
الركسي ىك الحامي لبقاء النظاـ كمفتاح الحل لنزمة ,مما يعني أف ركسيا قد تضحي بالنظاـ
السياسي السكري كالرئيس بشار األسد في حاؿ حصكليا عمى مطالب أكثر حيكية كاستراتيجية
في منطقة القرـ ,كرف الحصار االقتصادي عنيا ,كذلؾ ضمف صفقة سياسية دكلية تيدؼ إلى
إنياء المحكر اريراني لتحجيـ تمدد النفكذ اريراني في المنطقة ,كاخضاعيا إلى السياسة الغربية.
 3.2.4.5االحتمال الثالث -تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ:
إف أكثر ما ييـ ركسيا مف التدخل العسكري ىك مصالحيا ارستراتيجية كالحيكية,
كالمحافظة عمى مناطق نفكذ ليا عمى البحر المتكس  ,فيي ال يعنييا بقاء النظاـ مف عدمو,
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة التي ال يعنييا ال الشعب السكري كال مطالبيـ بالحرية
كالعدالة بقدر ما يعنييا مصالحيا الحيكية كارستراتيجية .كقد جاء التكغل الركسي ليفرض معادلة
جديدة أنو ال حل لنزمة السكرية دكف مشاركتو الفعمية ,فيك -أي النظاـ الركسي -سكؼ يتنازؿ
البرغماتية ببقاء النظاـ إذا ما حصل عمى مطالبو كشركطو ,أىـ ىذه الشركط:
عف مطالبو ا
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بقاء مكطئ قدـ لو في المنطقة ,كىك ما يعني تقسيـ سكريا تحت حجة حماية األقمية
العمكية كالمسيحية ,التي كقفت إلى جانب النظاـ ,كىذا بدكره سكؼ يقسـ سكريا إلى ثالثة
مناطق أك دكيالت عمى األقل:
األولي :منطقة النفوذ الروسي واإليراني ,كىي مناطق العمكييف كالمسيحييف التي يسيطر عمييما
النظاـ السكري.
الثانية :منطقة النفوذ األوروبي واألمريكي ،كىي مناطق األكراد التي أصبحت تتمت بحكـ ذاتي
تقريباً منذ بداية األزمة.
الثالثة :منطقة النفوذ التركية والعربية ،كىي مناطق أىل السنة كالتي بدكرىا سكؼ تشيد
صراعات فئكية كمذىبية متعددة بيف الجماعات المسمحة.
إف الحرب الدائرة بالككالة في سكريا منذ خمس سنكات كالتي تجاكزت البعد المحمي
كارقميمي ,كأصبحت مصالح الدكؿ العظمى ىي الحكـ فييا ,جاء تمدد نفكذ تنظيـ الدكلة
ارسالمية (داعش) لييدد تمؾ المصالح كاألمف القكمي ليذه الدكؿ ,في ىذا المضمار يأتي اتفاؽ
فيينا بيف الدكؿ الكبرى كدكؿ ارقميـ ذات العالقة باألزمة السكرية ,ليترجـ عممياً قناعة جمي
األطراؼ بضركرة التكصل لحل سياسي ينيي األزمة ,كرغـ كجكد بعض الخالفات التي تبدك
جكىرية ,إال أف مبدأ التفاكض ككحدة األراضي السكرية ىي النتيجة التي تكصمت إلييا جمي
األطراؼ ,إضافة إلى أف تكصل الدكؿ العظمى إلى اتفاؽ م إيراف حكؿ برنامجيا النككي ,كاف
عامل مساعد في التخفيف مف حدة األزمة ,كالى ما تمثمو إيراف مف قكة نفطية كمخزكف
استراتيجي مف الطاقة كالغاز كىك ما تحتاجو أكركبا ,لذلؾ لف يككف ىناؾ اتفاؽ سياسي ينيي
األزمة دكف مشاركة فاعمة ريراف التي ستحاكؿ فرض أجندتيا التي تحافظ عمى بقاء محكرىا
كاستم ارره.
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 5.5الخاتمة:
ناقشت الدراسة في ىذا الفصل المكاقف ارقميمية كالدكلية مف التدخل اريراني في األزمة
السكرية ,كانقسمت فيما بينيا إلى معسكريف ,معسكر مؤيد لمنظاـ السياسي القائـ في سكريا,
كمعسكر معارض كيطالب بالتغيير .كقد تكصمت الدراسة إلى التالي:
 بدأت األزمة السكرية مرتبطة بصيركرة االحتجاجات الشعبية العربية ,إال أنيا سرعاف ماتحكلت إلى صراع نفكذ بيف الدكؿ ارقميمية الكبرى كتحديداً إيراف كتركيا ,ثـ أخذت ترتب
بمستكى أعمى مف التنافس بيف القكى العظمى في النظاـ الدكلي ,كتحديداً ركسيا كالصيف مف
جية ,كالكاليات المتحدة مف جية أخرى.
 تشكل الدكاف األمنية كالمصالح االقتصادية كالكطنية ,مكاقف الدكؿ ارقميمية كالدكلية مفاألزمة السكرية كالتدخل اريراني فييا ,فيما تمعب التكجيات الطائفية كالمذىبية إلى جانب
االختالفات السياسية دكر في رسـ كبمكرة مكاقف الدكؿ ارقميمية كالدكلية الرافض لمتدخل
اريراني كالمطالب بتغيير النظاـ السياسي القائـ.
 تكاجو إيراف تحديات كبيرة جراء مكقفيا الداعـ كالمؤيد لمنظاـ السكري ,لكف عكامل كثيرةساىمت في دعـ مكقفيا ,أىميا كجكد محكر عربي داعـ لمكجكد اريراني في سكريا ,إلى
جانب المكقف الركسي كالصيني الصمب المؤيد كالداعـ لمتدخل اريراني في األزمة.
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الىتبئج والتوصيبث
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أوال -النتائج:
بعد االنتياء من الدراسة باإلمكان الوقوف عند أىم النتائج:
 .1كاف لمتدخل اريراني كمف خمفو الركسي الدكر الكبير في صمكد النظاـ السكري حتى اآلف,
فمكال التدخل اريراني لسق النظاـ مف بداية االحتجاجات.
 .2تقكـ السياسة اريرانية تجاه المنطقة العربية بشكل عاـ كسكريا بشكل خاص عمى مبدأ التدخل
في شؤكف ىذه الدكؿ كفي الصراعات الداخمية الدائرة فييا ,كتمعب دك اًر مركزياً كمؤث اًر في
الصراع الدائر في سكرية.
 .3تكظف إيراف تكظف كل إمكانياتيا السياسية كالمكجستية لدعـ النظاـ السكري ضد المعارضة
السكرية ,كذلؾ بيدؼ الييمنة عمى المنطقة كتحقيق مصالحيا القكمية كارستراتيجية.
 .4استغمت إيراف الخالفات العربية العربية كالفراغ السياسي في المنطقة العربية ,كتكغمت في
نشر ثقافتيا كقيميا ,كعممت عمى تكسي امتدادىا اريديكلكجي في بعض األقطار العربية
كخاصة سكريا.
 .5انتقاؿ العالقات اريرانية السكرية خالؿ األزمة السكرية ,مف حالة العالقات العضكية بيف
البمديف ,إلى حالة التدخل كالسيطرة اريرانية عمى مفردات القرار السياسي في سكريا.
 .6التدخل اريراني كترؾ النظاـ رجاؿ الديف الشيعة في نشر المذىب الشيعي أثار حفيظة
الطكائف كالمذاىب األخرى .كشكمت بمجمميا الدف باتجاه األزمة القائمة.
 .7الحرب القائمة في سكريا ىي حرب بالككالة تمعب قكى إقميمية كدكلية دك اًر في تأجيجيا.
كحكلت الصراع إلى صراع مذىبي بيف السنة كالشيعة ,كىك أخطر ما يكاجو األزمة السكرية.
 .8تميزت السياسة اريرانية عف غيرىا مف دكؿ العالـ بأنيا ذات أبعاد مذىبية.
 .9تشكل التكجيات الطائفية كالمذىبية إلى جانب االختالفات السياسية دكر في رسـ كبمكرة
مكاقف الدكؿ ارقميمية كالدكلية الرافض لمتدخل اريراني كالمطالب بتغيير النظاـ السياسي
القائـ.
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 .10تكاجو إيراف تحديات كبيرة جراء مكقفيا الداعـ كالمؤيد لمنظاـ السكري ,تنعكس عمى
مصالحيا ارستراتيجية كالقكمية بشكل سمبي .لكف عكامل كثيرة ساىمت في تخفيف حدة ىذه
التحديات ,أىميا :المكقف الركسي كالصيني المؤيد لمتدخل اريراني في األزمة.
 .11تغيير مكاقف المعسكر الرافض لمتدخل اريراني ,كعمى رأسيا الكاليات المتحدة كتركيا,
بسبب سيطرة تنظيـ الدكلة ارسالمية عمى سكريا كالجماعات الجيادية المسمحة ,كالتدخل
العسكري الركسي في األزمة.
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ثانيا -التوصيات:
 .1كقف الحرب الدائرة بالككالة في سكريا كالتي تحقق مصالح كأىداؼ بعض الدكؿ ارقميمية
كالدكلية ,كتترؾ األراضي السكرية مسرحاً لممتشدديف ,كتيدد األمف القكمي العربي.
 .2المحافظة عمى كحدة األراضي السكرية ,ككض دستكر لمبالد كاعادة بناء الدكلة السكرية
القكية ,كبناء جيش قكي لمبالد.
 .3إنياء كافة أشكاؿ المظاىر المسمحة كدمج كافة األحزاب كالجماعات المسمحة في الحياة
السياسية ,كبناء نظاـ سياسي ديمقراطي مدني كعصري يقكـ عمى الفصل بيف السمطات
كالتداكؿ السممي لمسمطة ,كالتعددية السياسية كاطالؽ الحريات يمثل كافة مككنات المجتم
السكري كيككف قاد اًر عمى إدارة الدكلة.
 .4إعادة بناء المنظكمة العربية بما يخدـ أىداؼ كتطمعات الشعكب العربية ,كتطكير األكضاع
االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ,كفقاً لمصالح الدكؿ العربية ,كتطمعاتيا.
 .5استغالؿ تراج الييمنة األمريكية عمى العالـ كانتياء نظاـ القطب الكاحد ,كتغيير التكازنات,
كتحفيز الدكؿ الصاعدة لمقياـ بدكر فعاؿ في المنطقة في إطار مف التنافس الدكلي عمى
المنطقة بما يخدـ المصالح العربية.
 .6إعادة صياغة الفكر العربي بعيداً عف الحزبية كالفئكية الضيقة كالقبمية كالطائفية كالمذىبية,
كاعطاء الحريات كالديمقراطية كتكسي دائرة الشراكة السياسية ,بما يسمح لجمي مككنات
المجتم لممشاركة في الحياة السياسية.
 .7استخداـ نظرية االحتكاء في السياسة الخارجية العربية بما يخدـ المصالح كاألىداؼ العربية
كالقكمية ,كمد جسكر الثقة لكافة الدكؿ دكف استثناء عمى أساس الندية.
 .8حل مشاكل األقميات داخل األقطار العربية ,كتذكيب الخالفات بيف أبناء الشعب الكاحد .لما
تشكمو األقميات مف مدخل قكى لمتدخل في الشؤكف العربية.
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