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 (3122 – 3122المهقف اإليراني من األزمة الدهرية ) 

 باسمة عبدالعزيز عمر                           نهزت ظاهر دمحم حجي 

  جامعة المهصل / كلية األداب / قدم التاريخ

 ( 2021/5/31قبل للنذر في  2021/2/28)قدم للنذر في 

 الملخص 
آذار  51في حتجاجات سمسية أبجأت ب تيال ،يخاني مغ االزمة الدػريةتمخز الجراسة في تػضيح السػقف اإلت          

في التعامل مع الحخكة  الحل األمشي ووتفزيم الدػرؼ  ضسغ سياق ما يدسى ب" الخبيع العخبي"، لكغ قدػة الشطام 1155
الداحة  إقميسية ودولية أشخافاستغمت و  ،بيغ الشطام والسعارضة الدػرية مػاجية مدمحة إلى دتأ ،الذعبية حتجاجيةاأل

 بيغ الشطام والذعب القزية الدػرية مغ أزمة داخميةتحػلت  وبيحا ،فيسا بيشيعوترفية حدابات  خمفية لمرخاعاتك الدػرية
لشطام  ادعسي ومجاالت االيخاني ىجاف التجخلأ الخؤية اإليخانية لالزمة و قج سمط البحث الزػء عمى و  .معقجةأزمة دولية إلى 

في تجخل االيخاني الونتائج  ،في السذخوع اإليخاني الدػرية سية الجيػستخاتيجةأى إلى كسا تصخقت الجراسة ،بذار األسج
وتكسغ اىسية البحث في كػنيا تسيدت بالحجاثة واألصالة، التي تشاولت ىحه الفتخة السعاصخة مغ األحجاث الدػرية، ، األزمة

 الجراسة  ، ويشتييةالدػري حتجاجتىي الفتخة التي انصمقت فييا األو ، 1155تبجأ مغ عام فإنيا أما الحجود الدمشية لمبحث 
بيغ الشطام  1152 كانػن األول 01 أنحاء سػريا في في وقف اشالق الشار الذامل ىي الفتخة التي تع، و 1152عام 

 .  مقجمة و أربعة محاور وخاتسة في البحث جاء السعارضة، أما ليكمية البحث فقجالفرائل الدػرؼ و 
 

The Iranian Attitute on the Syrian Crisis (2011 – 2016) 
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Abstract 

         The aim of this study is to explain the Iranian attitude  on the Syrian crisis, which started 

on 15 March 2011 with a peaceful demonstrations on the flow of the so-called 'Arab Spring.' 

But the Syrian regime's cruelty, which favored a military response in handling the people's 

movement, has led to armed clashes between the regime and the Syrian opposition. 

Consequently, the Syrian territory was used as a backdrop by regional and foreign third 

parties to eliminate their struggles. As a result, a local crisis between the regime and the 

people turned the Syrian cause into a complicated international one. The current study has 

shed light on the Iranian perspective on this crisis and the goals of Iran behind its intrusion 

and the extent of its support. This research also discussed the geo-strategic significance of 

Syria in the Iranian political project and the implications of Iranian intrusion in the crisis. The 

importance of the research lies in the fact that it is distinguished by modernity and originality, 

which dealt with this contemporary period of the Syrian events. the time of the research starts 
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from 2011, which is the period in which the Syrian protests began, and ends in 2016, during 

which time a comprehensive ceasefire was carried out throughout Syria, on December 30, 

2016, between the Syrian regime and the opposition factions. As for the structure of the 

research, the research came in an introduction, four axes and a conclusion.  

 المقدمة 

 ،5535عام فتخة سقػط الذاه في ايخان يخانية الدػرية في سياقيا الخاىغ الى يخجع العالقات اإل         

الى قائج الثػرة خسيشي بسشاسبة انترار تيئشة الرسالة  (1111-5535)األسجحافع أرسل الخئيذ الدػرؼ 
 في احخص سػريكسا أكج عمى  واعتخف فييا كأول زعيع عخبي بالجسيػرية اإلسالمية، الثػرة اإلسالمية،

انجلعت عشجما و  .حتالل اإلسخائيمياأل ضجالذعب الفمدصيشي  مقاومة في دعع ل مع إيخانن الذامالتعاو 
تػثيق العالقات  إلى ادتالتي وقفت سػريا الى جانب إيخان، ، (5544 -5541 )الحخب العخاقية اإليخانية

 اتالسذتخك لمدياسي فإن العجاء بخميل نفط يػميا، 530.111 شحػب بسج سػريا 5541ومػافقة إيخان عام 
وبعج أن تدمع بذار  وشيخان.دمذق األمخيكية وإسخائيمية أسيع في تػشيج العالقات وتكػيغ التحالف بيغ 

 إستخاتيجية األسج عالقات بذار أقام العالقات أشج عسقًا وإحكامًا، اصبحت 1111 في تسػز  األسج الحكع
وقفت البمجان ضج ، كسا عمى البمجيغسخائيمية اإلو  األمخيكيةلسػاجية الزغػشات  عدكخيًا مع شيخان وحمفاً 

 وبعج أنتخاب ،أدراكيسا لسخاشخ الػجػد األمخيكي في السشصقةبدبب  1110عام  لمعخاقالغدو األمخيكي 
في السجاالت االقترادية  باتفاقيات عجيجة نارتبط الصخفا ،(1150 –1111) رئيدًا إليخان احسجؼ نجاد
 ، وانزست سػريا الى السعدكخ اإليخاني. قامت شيخان بجعع سػريا في مشطسػتيا العدكخيةكسا  والعدكخية،

 

 

 الرؤية اإليرانية لألزمة الدهرية  :أولا 

وضيخ ىحا  (5) 1155ذار آلمشطام الدػرؼ مشح انصالق التطاىخات في  مؤيجاً  يخان مػقفاً إأتخحت           
مؤامخة مخصط ليا مغ قبل  إال ىػمابأن ما يحجث في سػريا  ،خواية الخسسية الدػريةالبتبشي إيخان التأييج 

 (1)التي يسكغ مغ خالليا إضعاف الجور اإليخاني اإلقميسي في السشصقة سػريامقاومة  األعجاء ألستيجاف
عمى تجاوز  (0)األسج الخئيذ بذار نطام ثقتيا بقجرة ةً بالكامل مؤكج الدػرية آراء السعارضة ت إيخانتجاىمو 

 دمذق أحسج في سفيخىاعمى لدان  االحجاث الدػريةعمى إيخاني جاء أول تعميق رسسي و  ،السحشة هىح
إال  ػماىان مايحجث :))السػسػؼ  اعتبخ الرحػة اإلسالمية ومػاجية الفتشة الدػرية"، مؤتسخ" في السػسػؼ 

 ؼومشفح الةالستطاىخيغ بالعساتيع و  (0)1115بسا حجث في ايخان عام  ابياً مذ امؤامخة مغ قبل اعجاء سػري
، وىػ ما يػجب عمى الذعب الدػرؼ السقاومة الحؼ يجععالدػرؼ  لإلشاحة بالشطامإسخائيل  مخصصات

 ستحجث بأسع الخارجية االيخانيةصخح الكسا  ،((ىحه السؤامخةعجم السذاركة في الحفاظ عمى نطاميع و 
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مخصط غخبي وعسل مجفػع مغ  أن ما يحجث في سػريا ))قائاًل6  1155نيدان  51 في ميابخست" "راميغ
يخان إو  األن القػة الغخبية تخيج استيجاف سػري ،االمخيكيةع بيحه المعبة جأن يشخ ألحجواليجب  الخارج،

ألزدواجية  وفي تبخيخ، (1)((بديػلة اليسكغ لصيخان أن تتخك حميفيا االستخاتيجي يدقطو  لمسقاومة،لجعسيسا 
 (      - 5545) خامشئيي عم السخشجوصف ( 3) في التعامل مع ثػرات الخبيع العخبي (2)اإليخاني السػقف
 6 قائالً العخبية حتجاجات في سػريا بشدخة مديفة لمثػرات األ 1155في حديخان  (4)خسيشي رحيل ػ في ذكخ 

التي تقػم بتحخيظ أمخيكي أوصييػني إلسقاط نطام أوبمج،  والتطاىخات الحخكاتالنقف الى جانب إنشا  ))
 الخارجية اإليخاني تبع ذلظ ترخيح لػزيخ ،(5)((وإسخائيل أمخيكان ما يحجث في سػريا ىػ مغ صشيعة فإ

في و  ،(51)((الخارج يدعى لخمق الفػضى داخل سػرياإن  ))6قائالً  (1151 -1151)  عمي أكبخ صالحي
 NATO أجاب صالحي عمى سؤال في مدألة تجخل دول الشاتػ  ،1155آب  14في  الرحفي  مؤتسخ

ولػ حجث  ،ىجػمًا عمى سػرياييجد بذغ أن يدتصيع الشاتػ ال ))6وقال في سػريا إلسقاط الشطام الدػرؼ 
 .(55)((ابجاً  اسيغخق في مدتشقع لغ يكػن قادرًا عمى الخخوج مشي ذلظ فإنو

 

               6 (51)وىيعمى ثالثة روايات أساسية تجاه االحجاث الدػرية األعالم اإليخاني  لقج ركد       
               .مغ محػر السقاومة اإلخخاج سػري إسخائيمي –ىػ مخصط امخيكي  اما يحجث في سػري أن -5
 .يحخضػن الذارع الدػرؼ ضج نطاميع الفزائية ػاتيعوقش ،والدعػدية قصخك خميجيةال بعس الجول -1
 .االفػضى في سػريبشذخ تقػم  وعمى رأسيع تيار السدتقبل المبشانياألحداب و  جساعاتبعس ال -0
 

وأن الجعع الحؼ تقجمو  سػريا ىػ امتجاد لمرخاع القائع في السشصقة،تخػ ايخان أن ما يحجث في           
األعتقاد الدائج  فإن وليحا، ىاشيخان حخب مػجو ضجتعجه  السدمحة دػريةالدعػدية لمسعارضة القصخ و 

، ومعشاىا وقف التسجد في السشصقة سيػجو ضخبة قػية لسذخوعيا نطام الدػرؼ لجػ إيخان أن سقػط 
الدياسة االيخانية  تسحػرتقج ل دورىا في كل مغ العخاق ولبشان وفمدصيغ وسػريا واليسغ.اإليخاني وتقميز 
 بذار ضعفشيخان األزمة الدػرية و الى فكخة التحػل الى قػة إقميسية كبخػ، واستغمت في العقج األخيخ 

 .(50) األوسط، وبالتالي تخسيخ مػشئ قجم ليا في مشصقة الذخق سػريا مع إستخاتيجي األسج لتػثيق تحالف
عغ أشساع قج تعكذ  كبار السدؤولييغ اإليخانييغ عمى لدان التي جاءت ىحه الترخيحات أن يسكغ القػل 

 شطام عمى مرالحيا وأىجافيا االستخاتيجية في السشصقة.     المغ تجاعيات سقػط  مخاوفياو إيخان في سػريا، 
 تدخل اإليراني في سهرياال دوافعثانياا: 

 

 

 النظام الدهري حليف تاريخي إليران -2
       إال ان  وإسالمية الشطام اإليخاني عمسانية الشطام الدػرؼ  بيغاأليجيػلػجي  بالخغع مغ التباعج       

 ألسباب مشيا 6   (50)عاماً  01ألكثخ مغ  ىحا التشاقس لع يذكل عائقًا في اقامة عالقات أستخاتيجية
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               . ( 51)العخاقي الدابق ووقػف سػريا مع إيخان في حخبيا مع العخاقالعجاء السذتخك لمشطام  -
 .(52)معارضة اسخائيل ضسغ محػر السقاومة في ىي الجولة العخبية الػحيجة التي بقيتسػريا  -
 .(53)بحخ الستػسطالإليخان لألشاللة عمى العالع العخبي و  بالشدبة لػحيجةالبػابة اسػريا ىي  تعج-

 .(54) عمى السشصقة كيةياألمخ  لمييسشة رفزيساااليخانية مغ القزية الفمدصيشية و  يةتقارب السػاقف الدػر -

 يعتبخ خط الجفاع االول امام اسخائيل ومسخ لتقجيع الجعع لحدب هللا في لبشان، الحؼ (55)الدػرؼ  السػقع-
 . (11)ايخان ومذخوعيا في السشصقة  محمف عخبي قػؼ أما أؼ تعتبخ عائق امام تذكيلكسا انيا 

 

 اهمية سهريا في المذروع اليراني -3
 ربط يخانإل يسكغ ايعغ شخيقالجيػسياسية السيسة في قمب السذخوع اإليخاني،  بسعصياتياتقع سػريا        
بالعخاق مخورا ايخانغخب  مغ تبجأ الشفػذ مغ مترمة جغخافية سمدمة سمدمة  التي تشطع سػريا إلى وصػالً  ًً

 االسالمي والجياد حخكتي حساسو  هللا حدب مع وصل حمقةوتذكل  لبشان الى مغ الشفػذ ألنو شخيقًا آمشا
لمػقػف معيا في حالة تعخضيا   إيخانجج سػريا بجياًل اكثخ استعجادًا مغ في السقابل لغ تو ، فمدصيغ في

أن أمغ سػريا ىػ ) )قائاًل6 (1150 – 1111) احسجؼ نجادالخئيذ وىحا ما اكجه  ،ألؼ تيجيج أو خصخ
قامت ايخان  ،(15)1112حديخان  في بيغ شيخان ودمذق "السذتخكةتػقيع "اتفاقية الجفاع  وبعج، ((أمغ إيخان

السشصقة، تزسغ التػسع اإلقميسي وقيادة ي لحؼبجعع الشطام الدػرؼ عدكخيًا وامشيًا بيجف تحقيق مذخوعيا ا
نذأ تػاصل جغخافي ألول مخة  إذ 1155عام  العخاق مغالحؼ بمغ ذروتو بعج اندحاب القػات االمخيكية و 
مقخب مغ وىػ رجل ديغ بارز " ميجؼ شائب" صخح قج و ( 11)غ شيخان ودمذق وبيخوت عبخ العخاقبي

 .(10)((اإليخانيةمغ السحافطات  01رقع السحافطة تعتبخ سػريا ) )6بالقػل 1150عمي خامشئي في أيمػل 
 

 

 مخاوف من تبعات سقهط النظام الدهري  -4
وىحا ما أكجه مدتذار  السعادلة االستخاتيجية ضج ايخان، الى اختاللتؤدؼ أن خدارة إيخان لدػريا         

ية مغ حمقات السقاومة ضج حمقة ذىب تذكل سػريا) )6 ارجية عمى اكبخ واليتيالسخشج االعمى لمذؤون الخ
. (10)((سشجافع عغ سػريا بكل وجػدنا ))6 لسدمحة فيخوز أبادؼرئيذ ىيئة أركان القػات اوأكج  ،((اسخائيل

 ((، يفخض عميشا أن نقاتل في داخل أراضيشاإذا لع نقاتل في سػريا))6قائالً  السخشج عمي خامشئي حخ وص
 .(11)وابقاء نفػذه داخل حجوده فقط تالشي قػة إيخان اإلقميسيةاألسج يؤدؼ الى نطام ى ان سقػط شبسع

 .  االيخاني االستخاتيجيفي السشطػر  امجػ أىسية سػريتعكذ ىحه الترخيحات يبجو ان 
 المرالح الدينية والقترادية الحفاظ على  -5
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أحجػ  واعتبارىا ،بالصائفة العمػية "مػسى الرجرالعالع الجيشي االيخاني"بعج أعتخاف  6السرالح الجيشية-أ
( 12)بيغ البمجيغ في تعديد العالقات الكبيخالجور لعب الجانب العقائجؼ  ،ة االثشي عذخيةيالذيعالصػائف 

 ،لإليخانييغ ديشية وسياحية مداراتكميا ،  هللا رسػل بيت آل وأضخحة السقجسة العتبات سػريا كسا يػجج في
(    -1150) روحانىحدغ  اإليخاني الخئيذ وقج أكج (13)إليخان قػمي أمغ مدألةيعتبخ  يياعم الحفاظ فإن

 ((تيجيج االرىابييغل تإذا تعخضمقامات لمذيعة  فييافي أؼ مكان تػجج  ستجخل إيخان)) 11526في آذار 
 .(14)ترجيخ الثػرةبالتسجد و  اسياساتي يخان فيإاستسخار  فإن ىحا الترخيح يؤكج عمى ،

 

والتجارية  االقترادية والرشاعية بعجد كبيخ مغ االتفاقياتارتبصت سػريا وإيخان  6السرالح االقترادية-ب
الى  وصلحجع التبادل التجارؼ بيغ البمجيغ والتي ادت الى ارتفاع ، 1114عام  في شيخان تع تػقييا

مدتػػ التبادل  أزدادت ثع (15)1111مميػن دوالر في عام  551مميػن دوالر في العام نفدو مقابل  111
إضافة الى وجػد عجد مغ  ،1150عام إلى مميار دوالر  1151عام  مميػن دوالر 141التجارؼ مغ 

لمحكػمة الدػرية لألستثسار بأكبخ نفػذ  في سػريا، كسا قجمت قخوضًا ضخسة الذخكات الكبخػ اإليخانية
 -1155خالل سشػات  يخان"عخبية أنفقت إSky newsفبحدب تقخيخ لـ" اقترادؼ مسكغ ليا في سػريا،

مميار آخخيغ كجعع لمحكػمة  52وأنفقت نحػ ة،مميار دوالر كجعع مالي لمحكػمة الدػري 0.2نحػ  1152
 .(01)والسيميذيات التابعة ليا

 
 للنظام الدهري الدعم اإليراني  مجالت: ثالثاا 

 6                (05)الجعع اإليخاني لمشطام الدػرؼ، يخجع جدء كبيخ مشيا الى عجيجة كانت وراء أسبابىشاك        
 .عمى حكع بذار األسج، ألن بقائو عمى الدمصة يعشي بقاء سػريا حميف إليخان حفاظال -
 . في حال سقػط األسج اإليخانيالشفػذ  بيجف إبقاء ، وذلظانذاء الذبكات السػالية ليا داخل سػريا -
 .االتجاه السعادؼ لمػاليات الستحجة وإسخائيلفي وضع سػريا  بقاءإ -

 . الى جانب الػاليات الستحجة وروسياإيخان في السشصقة كقػة عطسى ججيجة قػة خ يتخس -
 بحكع الجور الدػرؼ ىشاك . المبشاني ستسخار التأثيخ االيخاني عمى القخار الدياسيإ -
 .لبشان في الدعػدؼ الشفػذ لتقميز صائفال اتفاق عاقةإ  عمى العسل -
 .ىشاك مخصصاتيا وأفذال سػريا، في التخكية االشساع بػجو الػقػف -
 .  مشع وصػل نطام معاد اليخان الى سجة الحكع في سػريا -
 عمى الداحة الدػرية. واألمخيكي حج مغ التأثيخ الغخبيال -
 .  التقارب الفقيي بيغ قادة الشطام االيخاني والدػرؼ  -

 . األسججانب نطام الى الدػرية  في األزمة إقميسية ةكأول دول تجخمت إيخانليحه األسباب 
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 6 والتي شسمت مايمي ،وعمى جسيع األصعجة األسج بسختمف الػسائل بجعع إيخان شخعت  

 الدعم اإلعالمي  -2
السشار" التابعة قشاة "، مثل القشػات والرحف والسحمميغعالم اإليخانية بالتدامغ مع بعس تحخكت وسائل اإل

وييجف الجعع اإلعالمي  ،(01)باألنحياز التام لمشطام الدػرؼ ، التابعة لحخكة أمل "NBNوقشاة " ،لحدب هللا
 6                                                              (00)الى لمشطام الدػرؼ  اإليخاني

 والخصخ القادم عمى مدتقبميع في حال سقػط الشطام.  مغ الستصخفييغ الدشة تخػيف األقميات -  
 ارباك الخأؼ العام مغ خالل نذخ االكاذيب .                                                                                  و  التخويج لخوايات الشطام حػل نطخية السؤامخة -
 .إلسخائيل عسالء بأنيعوجساعات إسالمية، ووصفيع  عرابات مدمحةبزمة الدػرية ربط األ -

 

 الدعم الدياسي -3
وتذكيل تكتل سياسي  ،استثسخت إيخان عالقاتيا مع حمفائيا بيجف فخض رؤيتيا لمرخاع في سػريا       

تػفيخ فزاًل عغ  الحؼ تقػده الػاليات الستحجة وتخكيا وبعس الجول الخميجية واالوربية، حمفلسػاجية ال
 باتجاىيغ تسثل األول االيخانية التحخك الجبمػماسية تسثمت جيػد ،ضج نفػذ السعارضةالجعع لمشطام الدػرؼ 

العػاصع السشخخشة الى  سعيج الجميمي االميغ العام لسجمذ االمغ القػمي االيخاني قام بيافي الجػلة التي 
 فأكج ،ف وحذج قػاه مالح ةمدعى لتقػيفي وذلظ بيخوت( ، ) بغجاد، دمذق ضسغ الحمف التابع لبالده

استزافة االجتساع تسثل لثاني أما األتجاه ا، ((ان شيخان لغ تدسح بانكدار محػر السقاومة 6))جميميال
ايجاد حل الحؼ ييجف إلى  يشج(الريغ، ال، روسيا)دولة أىسيا 01التذاورؼ حػل سػريا بسذاركة وفػد مغ 

 . (00) وبقاء األسج في الدمصة سياسي لألزمة
 

 

 الدعم األقترادي -4
 1.4تخريز مبمغ ، 1155في تسػز قخر عمي خامشئي  ،مشعًا النييار الشطام الدػرؼ أقترادياً       

 ،1155بجءًا مغ شيخ اب  ألف بخميل نفط يػميًا مجاناً  151تقجيع و مميار دوالر لجعع االقتراد الدػرؼ، 
عمى ضبط حجودىا مع لبشان  سػرياسداعجة لو  التخخيببدبب  افي سػريالػقػد مغ لتعػيس الشقز الحاد 

رحيفة الذخق االوسط عغ قيام شيخان بالزغط لنقمت تقاريخ و  (01)خارجالى اللسشع تيخيب روؤس االمػال 
مميارات  51 وعمى شكل اتفاقيات اقترادية،  مميارات دوالر 51دمذق ب  تدويجب العخاقيةحكػمة العمى 

وبحلظ اصبح العخاق الخئة  (02)عبػر خط الغاز اإليخاني عبخ العخاق الى سػرياعمى سػافقتو لدوالر اخخػ 
 لدػريااألمسي  السبعػثوأكج  (03)شطام األسجالعمى  السفخوضة االقترادية لدػريا في مػاجية العقػبات

  (05) ((لدػريا دوالر مميارات 2 سشػياً  إيخان تشفق أن))6(04) (Staffan de Mistura)  ديسيدتػرا ستيفان
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 أعػام مشح تجخميا إلى جانب الشطام 2إذا كانت إيخان أنفقت ىحا الخقع بذكل مشتطع خالل  يسكغ القػل      
 مميار دوالر. 01إلى  يرل اإلجسالي في حجه األقرى رقع فإن، 1152حتى عام و  1155 عام الدػرؼ 
 الدعم العدكري -5

 6 كالتالي مختمفة مخاحلأشكال متشػعة و عمى في سػريا  التجخل العدكخؼ اإليخاني تتجرج  
العجيج مغ التقاريخ تخصج تمقي الشطام  بجأت ،1155شيخ شباط مشح  6االستخباراتي والجعع التقشي  -أ

سخاقبة لوتكشػلػجيا  شطام بسعجات لسكافحة الذغبال ويجتد ب الحؼ قامت مغ إيخان، الدػرؼ الجعع العدكخؼ 
 إرسالو عغ تقجيع السذػرة  فزالً  (01)ووسائل التػاصل االجتساعيواليػاتف السحسػلة، البخيج اإللكتخوني 

مغ  انصالقاً وذلظ  ،بالقػةتفخيق الستطاىخيغ  كيفية عمى  قػات األمغ الدػرؼ مدتذاريغ وخبخاء لتجريب 
  . (05) 1115 عام اإليخانية اتفي قسع االحتجاج إيخان ستمكياتالخبخات التي 

مغ العخاق  لف متصػعا 54 أكثخ مغ شيخان بأرسال قامت 1150في عام  6تصػعيغإرسال الس -ب
و قامت  (01)األسجنطام لسشع سقػط السعارضة ضج السجسػعات وباكدتان إلى سػريا  أفغاندتانو  واليسغ
قػات  باسع لألف مقات 511 -511تزع  تشطيسات في إشار والمجان الذعبية ذبيحةال اتتشطيس بتكػيغ
 6إلى  السيميذياتإرسال ىحه وراء مغ  إيخانتيجف  ،(00)الػششيالجفاع 

بعج نطام األسج، وبالتالي ستعسل ىحه السيميذيات  ججيج يأتي إضعاف وزعدعة أمغ أؼ نطام -
وتدسح بالحفاظ عمى قجر  ،لألزمة تجخؼ  في اؼ تدػية مدتقبمية لسرمحة إيخان كػرقة تفاوضية

 .  (00)مغ الشفػذ ضسغ مرالحيا الحيػية
 بيئة مػاتية وتييئةتعديد السسارسات الصائفية لتحفيد االشخاف األخخػ لتبشي سياسة التصخف  -

  (01)جولة ضج االرىابالمغ صخاع الجولة مع السعارضة الى صخاع  مغ شأنيا نقل الرخاع لإلرىاب

 ذكخو اإليخاني في سػريا،  تػرطال تثبت كذفت تخكيا عغ وجػد أدلةاألسمحة6 في بجاية االزمة نقل  -ج
متجية إلى اإليخانية أمام مجمذ األمغ لألمع الستحجة انيا اعتخضت عمى شائخة شحغ  السشجوب التخكي

 (02)عمم 511و 21 عيار وقحائف ىاون ومتفجخات،  ومجافع رشاشة، غ أسمحة كالششكػفتتزس ،سػريا

تشقل االسمحة  اإليخانية الذاحشات العدكخيةبعس  1155آذار  في الدمصات التخكية أوقفت حيشسا وذلظ
 (03)وصادرت حسػلتيا كانت تزع شحشة مغ األسمحة عمى اليبػط إيخانية شائخاتاجبخت كسا  الى سػريا،

والجولية تخصج تمقى الشطام الدػرؼ دعسًا عدكخيًا إيخانيًا يذسل التقاريخ اإلقميسية ت أبج 1155وفي نيدان 
الى الالذقية عمى يخان سفيشتيغ إأرسمت  1155 شباط 0 قبل األزمة فيو  ،عدكخيةاسمحة متشػعة وعتاد 

غ شائختيأن  السرادر وأكجت ،األسج تحدبًا ألؼ محاولة لإلشاحة بشطام (04)مغ الباسيج خمتشيا عشاص
بعس السرادر  ، وتحجثتفي الػقت ذاتو وصمتا الى مصار دمذقالباسيج مغ  تحسالن عشاصخمجنيتيغ 
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 عشرخ مغ الحخس الثػرؼ  1111دخل مجيشة درعا برحبة  سجاأل بذار شقيق أن ماىخ األسج الدػرية
أنذأت  ،1112في عام  السػقعة سابقاً  بشاًء عمى اتفاقية الجفاع السذتخك بيغ شيخان ودمذقو ، (05)اإليخاني

 .(11)األسمحة نقل عمى إيخان قجرة لتأميغ إيخان في بجاية األزمة قاعجة لمحخس الثػرؼ في دمذق والالذقية
 

قج و وقاتمت في مختمف الجبيات،  خس الثػرؼ حإيخان في سػريا بقػات مغ ال تتجخم التجخل العدكخؼ6 -ج
بػجػد عشاصخ مغ فيمق القجس في  ،1151أيمػل  52في  أعتخف قائج الحخس الثػرؼ دمحم عمي جعفخؼ 

 ضابط 2111جير الدػرؼ بشحػالالزباط السشذقيغ مغ وصل عجد  نبعج أو  ،(15)الشطامسػريا لسداعجة 
 ػكل ىحا اد ،الشطامي في صفػف الجير ألفا 11بشحػ ىوالجخح عجد القتمى وقجر، 1150في مشترف 

 ،دمذق وتصػيقيا عمى مشاشق استخاتيجية في محيط ة السعارضةالعدكخية لمشطام وسيصخ  ةالى انييار القػ 
 ،1150نيدان  15الى التجخل السيجاني السباشخ بذكل مسشيج بمغ اوجو في  الشطام اإليخاني دفع ىحا ماو 

 إلى جانب إيخان التجخل المبشاني حدب هللامغ  (11)سميسانيقاسع  قائج الحخس الثػرؼ  شمبعشجما وذلظ 
ححر الخئيذ كسا  (10)القريخمجيشة في تحاصخىع السعارضة السدمحة  كانتالتي  الجير الدػرؼ داعجة لس

، في قريخانترخ السعارضة  إذا قائاًل6)) مغ انترار السعارضة 1150نيدان  14في  (10)روحانيحدغ 
في  جاء ىحا الترخيح بعج نجاح الشطام الدػرؼ  ،((صقة بخمتياشسيجمب مػجة مغ عجم االستقخار لمسا فإني

 أثخىاعمى و  ،ضخبة قاسية لمسعارضةالتي شكل سقػشيا  استعادة القريخ االستخاتيجية الذيخ نفدو مغ
هللا في دانت فيو تجخل إيخان وحدب  1150ن حديخا 2 في شارئاً  اجتساعاً  عقجت جامعة الجول العخبية

ألف  31كتيبة و  514عغ وجػد  1150وتحجث الجشخال ىسجاني في نيدان  (11)القتال الجائخ في سػريا
 ،خدائخ كبيخة تكبج  1151 عام ةبجاي في قػات الشطام إال أن (12)أمغ السجن والقخػ الدػرية لحسايةمقاتل 
وعمى مجار عام  1151 أيمػلمغ  عسميات االنتذار في سػريادفع القػات االيخانية بتعديد دورىا و  الحؼ

بكيادة المػاء يحيى رحيع صفػؼ  تتسالتي  (13)لمسذاركة في عسمية تصػيق حمب واستعادتيا ،1152
، يقػد قػات الحخس في معارك ريف قاآنيإسساعيل  القجس فيمق في نائب كانف، حدب هللا مغ وبسدانجة 

مختمفة وفق شبيعة  أدواتبأساليب و  في سػريا تجرجت أدوات التجخل اإليخاني يسكغ القػل أن ،(14)حمب
إال أنو وبعج اليدائع ، الدػرؼ  وعمى الخغع مغ مداىسة ىحه االدوات في تحديغ قجرة الشطام ،كل مخحمة

بػجو  غيخ قادرة عمى تحقيق الفاعمية والرسػد اإليخانية أضحت تمظ األدوات، 1151الستتالية لمشطام عام 
  . ( 15) لحساية الشطام االتجخل العدكخؼ في سػريبمغ مػسكػ  تبجليل ان شيخان شمب، السعارضة السدمحة

  

أن إيخان قجمت لمشطام الدػرؼ معجات تقشية متصػرة لقسع الستطاىخيغ، وقجمت امػااًل  يسكغ القػل          
الجير استشداف  ضخسًا واالمجادات لجعع االقترادؼ الدػرؼ التي كانت عمى وشظ االنييار بدبب
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ػات وق ستشػعةال األسمحةإضافة الى ارسال الستصػعيغ و  ،وتجميخ البشي التحتية لدػريا  الحخب فيالدػرؼ 
 .  ضج فرائل السعارضة السدمحة لمقتال الى جانب الجير الدػرؼ مغ الحخس الثػرؼ 

 
 
 
 
 

 نتائج التدخل اإليراني في األزمة الدهرية  رابعاا:
 

 مبادرة إيران لحل األزمة الدهرية -2
 األمخيكية" CNN" قشاة معلو مقابمة  في نجاد أحسجؼ الخئيذ األيخاني أشار، 1155 االول مشح تذخيغ    

لحل  تفاىعالى  تػصللم الدػرية والحكػمة السعارضة بيغ لمتقخيب جيجال كلستبحل  إيخان  أن ))6وقال
 6                             (25)حل األزمة الدػرية إلى لالسحاوالت اإليخانية ييجف   (21)((زمةاأل
 .يؤىميا لتكػن دولة بارزة إقميسيا ودوليا  أكثخ لعب دور إقميسي -أ 
 .الجير الدػرؼ  استشداف ومشعشطام الدػرؼ بكافة الػسائل الدعع  -ب
 . الدمصة في االسج بذار مػقع السحافطةعمى -ج

 وزيخ اوضعي مغ اربعة بشػد لحل االزمة الدػرية، الحؼ بادرةبس لحل األزمة شيخان جاءت اقتخاح         
الدػرؼ وليج  نطيخهمع  1151نيدان  4اجتساع  في ىحه السبادرة توشخح "ضخيف جػاد" يخانياإل الخارجية

، الديصخة عمى حجود الشار إشالق وقف )6في السبادرة تمخز بشػدت(21)السعمع والسبعػث الخوسي بػغجانػف
 تذكيلوإجخاء انتخابات ل اإلندانية، فتح االبػاب أمام السداعجاتو لسشع دخػل السقاتميغ والدالح،  سػريا

 .( 20)(ونطامو الحفاظ عمى بقاء األسجمع  وحجة ششية حكػمة

 الحكػمةحدب بو  في البجء بعسمية انتقالية في سػريا، 5جشيفمبادرة  مع ىحه السبادرة تتذابو          
تستمظ اوراق المعبة فإن أؼ مبادرة لحل األزمة الدػرية البج أن تسخ عغ شخيق شيخان باعتبارىا اإليخانية 

تع كسا  ،األزمة فيىتسام بيا مغ قبل الجول السعشية أ السبادرة لع يتع اؼ  ولكغ (20)الدياسية في سػريا
أن  رأتالحؼ  الدعػدية السسمكة العخبية بدبب رفس ،1إيخان مغ السذاركة في مفاوضات جشيفأستبعاد 
 . (21)مغ الحل الدياسي  يجب أن تكػن جدءً فال  مغ السذكمة الدػرية ءاً إيخان جد 

 
 

 األتفاق النهوي اإليراني  -3
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 ألن،ســػريا فــي دورىــا وتعديــد الــجولي السجتســع حطيــخة الــى لمعــػدة الشــػوؼ  االتفــاق شيــخان اســتغمت        
 الشطـام لرـالح االرض عمىاً عدـكخي تقـجمال وتحقيـق فـي سـػريا يـخانإ وضـع تحدـيغ فـي عسمياً  أسيع االتفاق
وزيــخ خارجيتــة دمحم  كمـف 1150آب فــي الحكــع فـي ايــخان تدــمع روحـاني بعــج أن االتفـاق ت جــاء(22)الدـػرؼ 

 تــع اإلعــالن، 1151تســػز  50وفــي الشــػوؼ،  إلجــخاء مفاوضــات مــع الغــخب بذــأن البخنــامج جــػاد ضخيــف
 قاألتفـا يعتقـج ان إال ان الـبعس ،األتفـاق بشـػد عمـى اإليخانيـةزـسانات البـالخغع مـغ ف .عغ االتفاق الشيائي
تخفيق الزغط اإلمخيكي  محاولة إضافة إلى، الشػوؼ  الدالح ترشيع ستكسالأل الػقت إيخانية لكدب خجعة

 .(23)الخاىشة  في أزمتيا واألوربي عمى الشطام الدػرؼ 
 
  اإليرانيتراجع الدور  -4

، % مغ مداحة األراضي الدػرية01 قاربيما  عمىسيصختو تشطيع داعر فخض  1150بحمػل عام      
 السيسانتيجة انييار قػات الشطام و  1151بجاية عام  في ةفي تحقيق مكاسب إقميسية كبيخ  قج نجح التشطيعو 

فيو سبب  مبخراً  1151تسػز  12القى األسج خصابًا في  بعجىا في مجيشة حمب، ىديسة الجير الدػرؼ  بعج
 ،((مغ العتاد متػفخ لمجير ولكغ ىشاك نقز في القجرات البذخية كل شئ) )التشازل عغ األراضي قائاًل6 

الخصاب بعج  اجاء ىح (24)في خصخ شجيج ومغ السحتسل أن يدقط كان يتزح مغ خصاب األسج ان نطامو
، ثع وصػلو في شيخ حديخان الى  1151فخض سيصختو عمى مجيشة تجمخ األثخية في ايار ب نجاح التشطيع

يقتخب كان السعارضة  تبحيث أصبح ،بذغ ىجػمًا عمى جشػب درعا يااميوق ،اشخاف دمذق وجبل دروز
 . (25)تجخل العدكخؼ الخوسيالشطام الدػرؼ لػال اليدقط أن وكاد  ،نيائي مغ تحقيق انترار

 بجأتو  بالتجخل العدكخؼ السباشخ في سػريا،بذكل مفاجئ  1151 أيمػل 01 فيروسيا  قامت       
الخئيذ استجابة لصمب  تجاءتجخميا أعمشت مػسكػ ان ،داعر معاقل تشطيع ضج ضخبات عدكخية بتػجيو
وزيخ خارجية  صخحو  (31)اليدال يتستع بذخعية في األمع الستحجة الدػرؼ  الشطام ألن، بذار األسج الدػرؼ 
 التحالف قػات ألن، ضخورًيا كان في سػريا العدكخؼ الخوسي تجخلال أن ))جػاد ضخيف قائاًل6إيخان 
 .     (35)((فعال بذكل داعر تقاتل تكغ لعاألمخيكية  الستحجة الػاليات بكيادة الجولي

% مغ 11ديصخ إال عمى يال  1151قبل التجخل الخوسي في مشترف عام  الدػرؼ فكان الشطام           
الحكػمة الدػرية تديصخ عمى معطع  تلكغ مع الجعع الخوسي العدكخؼ وااليخاني اصبح ،مداحة البالد

 إيخانياً بعج ان تمقت مػسكػ دعسًا ف (31) مغ الذعب الدػرؼ %  41يدكشيا  في مداحةالبالد اراضي 
السفخوض عمى  خفع الحطخب مػافقة مػسكػ ،1152كخمميغ في نيدان ال اعمغ ،في سػريا العدكخؼ  لمتجخل

 الخوسيتجخل الولكغ بعج  (30)أليخانلمصائخات( )صػاريخ أرض جػ السزادةS-300بيع مشطػمة صػاريخ 
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التقارب  كسا أن ،وسياسياً  دارياً إو ًً  االستعاضع عدكخيجور االيخاني يتخاجع امام الجور الخوسي الأخح 
فيسا  في كثيخ مغ السباحثات التي جخت الى استبعاد ايخان ػ بجورهالخوسي التخكي ثع االمخيكي الخوسي أد

 التي جخت 1152كانػن األول   01 شاركت في اتفاق اليجنة فيإيخان  إال ان، (30)السمف الدػرؼ يتعمق ب
 وقفتع بسػجبيا  في اعقاب انترار الجير الدػرؼ وحمفائو عمى فرائل السعارضة في معخكة حمب،

، 1152في نياية عام في سػريا جر عجد مقاتمي الحخس الثػرؼ قوقج . (31)اشالق الشار الذامل في سػريا
 (32)لقتي 5111 مغ بأكثخالقػات االيخانية  مغمقتمى العجد الكمي ل صمتو فيسا مقاتل،  4111بشحػ 

الى حجوث أسػء كارثة اندانية مشح الحخب العالسية الثانية، التي  وقج أدت الشداعات الجاخمية الدػرية      
عجد  فيسا بمغ (33)شخز 031.111تدببت بحدب السخصج الدػرؼ لحقػق اإلندان الى قتل أكثخ مغ 

 2عجد الالجئيغ الدػرييغ خارج البالد بأكثخ مغ  ووصل ،مميػن نازح 3.2 الشازحيغ داخل سػريا بشحػ
 .(34)1152لغاية نياية عام  سداعجات اإلندانيةالمميػن شخز بحاجة إلى  51إضافة الى  ،مميػن الجئ

 

 الخاتمة

 لقد تهصل البحث الى الستنتاجات التالية : 

 .األسج  بذار نطام كان لمتجخل اإليخاني دور كبيخ في صسػد الشطام الدػرؼ، فمػال ىحا التجخل لدقط-5

 . 1112عام  مع دمذقػقعة سذتخك السإلى اتفاقية الجفاع ال في سػريا التجخلشخعية شيخان استشجت  -1

 لمتجخل في سػريا ونذخ قػاتيا فييا. واألنقدام العخبي استغمت ايخان ضعف جامعة الجول العخبية-0

أمخًا واقعًا في كامل السداحة الجغخافية السستجة  بعج تجخميا في سػريا اإليخاني أصبح الشفػذ اإلقميسي -0
 . بحخ االبيس الستػسطالمغ غخب إيخان وصػاًل الى 

الدػرؼ ، بحيث الشطام الدياسي و الكامل لمجير و أدػ الشفػذ اإليخاني الستدايج في سػريا الى اختخاق -1
 . في كثيخ مغ السباحثات التي جخت بذأن ممف الدػرؼ  عمى القخار الدياسي الدػرؼ سيصخة إيخان 

لجعع الشطام الدػرؼ ضج السعارضة وذلظ تػضف إيخان كل امكانياتيا اإلعالمية والدياسية والتقشية  -2
 تحقيق مرالحيا اإلستخاتيجية والقػمية . لالديصخة عمى السشصقة و  حساية نطام األسج مغ البقاء، بيجف

الخافس لمتجخل اإليخاني، بدبب التجخل الخوسي و سيصخة تشطيع  ي واألوربيتغيخ مػقف األمخيك -3
 .  داعر وجبية الشرخة عمى اغمب االراضي التي كانت تديصخ عمييا السعارضة السعتجلة
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حكيقة الدياسة االيخانية، وكأنيا تقجم السرالح الدياسية الجعع اإليخاني لشطام األسج الى كذف  ػأد -4
 دائسًا.  تخددىاالتي كانت فيغ عوالسدتز العجالة وحقػق الذعػبعمى قيع 

 ضسغ جدء أساسي ىػ شطام الدػرؼ البأن  ،بخرت إيخان مػقفيا الخافس لمحخاك الذعبي الدػرؼ  -5
اذا سقط الشطام سيتغيخ التػازنات اإلقميسية ضج إيخان و يؤدؼ الى تفكيظ محػر و  محػر السقاومة،

 .  بامتيازمرمحة إسخائيمية وأمخيكية السقاومة، وليحا فإن اإليخانيػن يخون أن اسقاط نطام األسج مغ 

 .  في سػريا الصائفيةالشداعات وساىع في تعديد  األوضاعسديج مغ تفاقع الالتجخل االيخاني الى  ػاد -51
 

 وعمى رأسيع تخكيا وقصخ، ضج الشطام الدػرؼ  التجخل اإليخاني ردًا عمى التجخالت اإلقميسية جاء -55
 ػدية. والدع

عدكخؼ أو سياسي عسل انيا لغ تقبل بأؼ  ،لشطام األسجضيخت إيخان مغ خالل دعسيا القػؼ أ -51
 .   يؤدؼ الى تشحي األسج عغ الدمصة

 يخان في مشع انييار الجولة الدػرية عمى الرعيج االقترادؼ والدياسي والعدكخؼ.  إساىست  -50
 الههامش

 إثخشالب بسجرسة الثانػية  51 عتقالأبالدػرية  األمغقػات قام  شساحياألزمة الدػرية في مجيشة درعا،  شخارة بجأت( 5)
 ذلظ إثخ ججاران مجرستيع. وعمىعمى الشطام" تشادؼ بالحخية وتصالب بإسقاط " شعارات  بكتابة 1155شباط  12قياميع في 

الحسيجية بجمذق تطامشًا مع  سػق في بسطاىخة صغيخة  1155آذار 51يػم الثالثاء  لألحتجاجات شخارة األولى انصمقت
 والجير مغ القػات األمغبقسع عشيف  قػبمتإال أن ىحا األحتجاجات الى انحاء البالد،  تػسعت وامتجتثع  ،أىالي درعا
 كل مغ  فقج أيجت ،أشخاف إقميسية ودوليةة صخاع مدمح وأقتتال داخمي متعجد الجػانب، شاركت فيو عج إلى أدػ الدػرؼ، ما

) تخكيا وقصخ  كل مغ ) إيخان وروسيا و العخاق وحدب هللا ( الشطام الدػرؼ بيجف ابقاء نطام األسج، وفي السقابل دعست
حتى  مذتعلاليدال التي  الشداعات فإن، والدعػدية وأمخيكا واألتحاد األوربي ( السعارضة الدػرية بيجف اسقاط نطام األسج

السعارضة السدمحة الى  مغ األسج، وقػات بذار بيغ الحكػمة الدػرية بكيادة الخئيذ في األساس يخاض، الػقت الخاىغ
 1، طالػشغ عػدةو  العائمة سقػط6 سػريةحدغ صبخا ، . لمسديج يشطخ6  لتشطيسات الستذجدةجانب الجساعات اإلسالمية وا

محاولة  -عدمي بذارة ، سػرية درب اآلالم نحػ الحخية . ؛ 51( ، ص 1150، ) بيخوت ، ناشخون  لمعمػم العخبية الجار ،
 . 41( ، ص 1150الجوحة، ) ، ، السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسات 5في التاريخ الخاىغ ، ط

اإليخانية، )سػريا  –أفخاح ناثخ جاسع حسجون، " التحػالت الدياسية في البمجان العخبية وانعكاساتيا عمى العالقات التخكية( 1)
 . 31، ـز1154 ،جامعة السػصل ،04،ع 51مجمة دراسات إقميسية، مج  "، 1151 – 1151جًا( ذأنسػ 

ثع  ،5544شبيبًا عام مشيا تخخج فدمذق، ودرس الصب في جامعة دمذق  في 5521أيمػل  55ولج في  بذار األسج6( 0)
شتدب الى ليبعج وفاة اخيو باسل،  5550العيػن وعاد الى سػريا عام  شبالى بخيصانيا لمتخرز في  5551سافخ عام 

ثع رقي الى رتبة فخيق بذكل سخيع ججًا  ج،القػات السدمحة وتجرج في سمظ الخجمات الصبية العدكخية حتى وصل لختبة عقي
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 ،لسشرب الخئاسة أبشو بذار  تع تخشيح،  1111حديخان  51حافع األسج في والجه وبعج وفاة ، كل الختب العدكخية متجاوزًا 
عاًما، وذلظ لتػافق  00 إلى 01 لدغ الخئيذ مغمغ الجستػر  40سادة بتعجيل ال مجمذ الشػاب باإلجساع وذلظ بعجما قام

 ، حرل فييا بذار األسج عمى  ندبة1111تسػز  51عامًا، وحجد مػعج لإلستفتاء العام في  00مع سغ بذار األسج البالغ 
 53ثع تػلى  سجة الحكع  في ،أول رئيذ عخبي يخمف والجه في حكع الجسيػريةأصبح بحلظ األصػات، مغ % 53.50

 سػريا صافي، محسػدلمسدبج يشطخ6  .زيغ وكخيعو  حافع خخس ولجييسا ثالثة أبشاءمتدوج مغ أسساء األفيػ  .1111 تسػز
رضػان ؛ 503-501ص  ،(1151 ، لبشان) التقجمية، الجار ،5 ، ط(1111 – 5554) األسج حافع إلى االول فيرل مغ

 . 50، ص  (1113،  )القاىخة،  حقػق اإلندان القاىخة لجراسات مخكد، 5طنيايات، و  اتجاىاتو ربيع دمذق6 قزايا  ،زيادة

في االنتخابات التي فاز بيا احسجؼ  دويخالتبيخاني احتجاجًا عمى ما وصفػه اإل آالف الذعبخخج  1115في حديخان ( 0)
خ ىػ المػن الحؼ اتخحه زعيع السعارضة زنجاد بػالية الثانية، واتخحت ىحه االحتجاجات اسع "الحخكة الخزخاء" والمػن األخ

، التجخل اإليخاني في الرخاع الدػرؼ  يشطخ6 ىشاء عمي صالح الخالجؼلمسديج ميخ حديغ مػسػؼ في حسمتو االنتخابية. 
 . 14(، ص 1152،كمية األقتراد والعمػم اإلدارية، جامعة األزىخ،) غدة ، (رسالة ماجدتيخ) (،1150 – 1155الجاخمي) 

التخكية6 السأزق الحالي والديشاريػىات الستػقعة ، السخكد  –حديغ باكيخ ، الثػرة الدػرية في السعادلة اإليخانية عمي ( 1)
 .  1ص  ( ،1151الجوحة، ) العخبي لالبحاث ودراسة الدياسات، 

اعتبخىا صحػة ، و 1155رحب الشطام االيخاني بالتحػالت الدياسية التي حجثت في تػنذ ومرخ وليبيا في مصمع عام ( 2)
السعارضة البحخيشية ضج حاكع البحخيغ بذتى الصخق،  في الحخاك البحخيشي دعست ايخانو لمثػرة اإليخانية،  دإسالمية وامتجا

في االحجاث الدػرية اتدع السػقف اإليخاني حياليا باالنحياز الكامل والسػقف السدانج والجاعع لمشطام الدػرؼ بكل  ولكغ
عبجالكخيع باسساعيل،" السختكدات االستخاتيجية لمدياسة األمخيكية الصخق الستاحة ضج االحتجاجات الذعبية. لمسديج يشطخ 6 

 .0، ص 1151، الجدائخ، 1، ع  4، مجمة الػاحات لمبحػث والجراسات ، مج  "1151إلى  1115تجاه العخاق وايخان مغ 
 ،1151السشصقة العخبية مشح نياية عام  شيجتياالتي  االحتجاجية الذعبية الحخكات عمى مرصمح أشمق( الخبيع العخبي6 3)

شاركت فييا كافة شخائح السجتسع انتقمت الى مرخ وليبيا والبحخيغ واليسغ وسػريا، و بتػنذ  أتبجالتي  1155ومصمع عام 
زيغ العابجيغ بغ   الثػرات بحكع ىحه أشاحت مصالبيغ بالحخية والجيسقخاشية، رافعيغ شعارات "الذعب يخيج إسقاط الشطام"،

الخئيذ الميبي  ومقتل عامًا(، 01) دام حكسو  حدشي مباركوتشحي الخئيذ السرخؼ  عامًا(، 10) دام حكسو في تػنذ عمي
 عامًا( 00) دام حكسو  عبجهللا صالح عغ صالحياتو لشائبو يعم الخئيذ اليسشيتشازل عامًا(،  01) دام حكسو افيالقحمعسخ 

وأثخىا عمى  1155رأفت فؤاد عبجالخحسغ ريان ، الثػرات العخبية ، وكحلظ الحخب األىمية الدػرية في وقت الخاىغ. يشطخ6 
       )جامعة الشجاح الػششية أنسػذجا(،، جامعات الفدصيشية في الزفة الغخبيةمفاليع الحخية والسذاركة الدياسية لجػ شمبة ال

 .  54( ، ص 1151نابمذ،  ، )، جامعة الشجاح الػششية(ماجدتيخ  ) رسالة

بسجيشة خسيغ في إيخان ،  5511أيمػل  10( خسيشي 6 ولج الفكيو وعالع ديغ ومخجع شيعي إيخاني آية هللا الخسيشي في 4)
جراسة القخان ومبادغ العمػم اإلسالمية في قع  خسيشي ب بجأ .عمى يج السدمحيغ عشجما كان عسخه خسدة أشيخ قتل والجه

سياسات دمحم رضا شاه العمسانية الحؼ نادػ بتحخيخ السخأة  بذجه قجتوحرل عى مختبة آية هللا ىشاك، وفي بجاية الدتيشيات ان
، فحىب الى تخكيا ثع انتقل إلى  5520ثع نفيو خارج إيخان عام  5520ام سجشو ع إلى والتعميع الالديشي، األمخ الحؼ ادػ
وبجأ ىشاك يحث الذارع اإليخاني ، باريذ العاصسة الفخندية عامًا، بعجىا غادر الى 50مجيشة نجف العخاقية ومكث ىشاك 

التي اثخت بذل كبيخ في رسائمو تدجل عمى أشخشو وتيخب الى داخل ايخان تػزع عمى الشاس  عغ شخيقعمى إسقاط الذاه 
، وأعمشت  5535األمخ الحؼ ادػ الى سقػط دمحم رضاه شاه وفخاره مغ ايخان في كانػن الثاني  ،حث الشاس عمى العريان
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. لمسديج يشطخ 6 آية  5545حديخان  0وقائجًا أعمى ، وتػفي آية هللا الخسيشي يػم  ماً الجسيػرية اإلسالمية وسسي الخسيشي إما
  https://bit.ly/3rFJbLw ، الخابط 1150أيمػل  14، الجديخة نت ، نذخ  هللا الخسيشي

، كمية الحقػق (رسالة ماجدتيخ)  نػر اليجػ دحجوح ، الدياسة الخارجية االيخانية والدعػدية تجاه االزمة الدػرية،( 5)
 .  02(، ص 1151أم البػاقي، ) جدائخ،  –والعمػم الدياسية، جامعة العخبي بغ مييجؼ

 .  0ص  السرجر الدابق،باكيخ ، ( 51)

 عقيل سعيج محفػض، سػرية وتخكيا 6 نقصة تحػل أم رىان تاريخي؟ ، السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسيات ،( 55)
 . 02، ص ( 1155الجوحة،) 

عبجالكخيع أحسج األسصل، الدياسة الخارجية لمقػػ اإلقميسية أتجاه الثػرة الدػرية " تخكيا وإيخان " دراسة مقارنة  ( 51)
 .  555( ، ص 1150، جامعة األقرى ، ) غدة ،  (رسالة ماجدتيخ) ، 1150 – 1155

-1155، التجخل اإليخاني في االزمة الدػرية وأثخه عمى نفػذىا في السشصقة العخبية معيغ عبجالعديد دمحم أبػ شخيعة( 50)
 .  31ص  ( ،1153، كمية اآلداب والعمػم اإلندانية، جامعة ازىخ)غدة،(رسالة ماجدتيخ) ، 1153

        ،1150 -1155 والجولية االقميسية التػازنات تحػل ضل في الدػرية األزمة مرصفى أبػ سميسان فتحي سيام( 50)
 .  41ص  ،(1155 ، غدة) األزىخ، جامعة اإلندانية، والعمػم االداب كمية ،) رسالة ماجدتيخ ( 

العخوبي، إلى جانب الشطام اإليخاني  الدػرؼ (، وقف نطام 5544 –5541عشجما نذبت الحخب العخاقية اإليخانية عام )( 15)
بإقامة جدخ جػؼ بيغ دمذق وشيخان، لشقل كسيات كبيخة مغ ، وإعالميًا، وقام الشطام الفارسي، عدكخيا، وسياسيا، وأمشيا

ىي السدود الخئيدي لمسخابخات اإليخانية بالسعمػمات الدخية  الدػرؼ فزال عغ ذلظ كانت مخابخات نطام  .إلى إيخاناألسمحة 
عخاقي العجو االستخاتيجي لشطام البعث الدػرؼ . لمسديج يشطخ 6 أحسج بغ صالح الطخافاني، كيف أصبح الشطام العغ العخاق

  https://bit.ly/3m45hpU، الخابط  1155حديخان  12، الجديخة نت ، نذخ 
ابخاليع متقی وإبخاليع سعيجؼ ،" بخرسی سياست خارجی ايخان در قبال بحخان سػريو "، فرمشامو پژوىذياؼ سياسی ( 16)
 .1( ، ص 5050،) تيخان، 10، شساره 2بيشالسممی، سال و
قبال بحخان سػريو در رويکخد سياست خارجی فخاندو وايخان " ( عشايتاهلل يددانی وسيجسعيج حدشداده و ميشاز گػدرزؽ،53)
 .535(، ص 5053،)بياروتابدتان،51، پياپی 1، شساره 2، پژوىذشامۀ ايخانی سياست بيشالسمل، جمج "(1152 – 1155)
، كمية الحقػق والعمػم الدياسية (رسالة ماجدتيخ) ( جالل مخزوق، دور األشخاف اإلقميسية والجولية في األزمة الدػرية، 54)

 .  14(، ص  1154أم البػاقي،) الجدائخ،  –، جامعة العخبي بغ مييجؼ
. تستج السداحة  لمبحخ الستػسطسيا، تصل عمى الداحل الذخقي آ تقع سػريا ضسغ مشصقة الذخق األوسط في غخب( 55)

الذخق،  مغ إسخائيل مغ الجشػب، والعخاق و وفمدصيغ واألردن الذسال، مغ تخكيا تحجىا، 1كمع 541.541 الكمية لدػريا
 الثالث ممتقى قارات في الجيػسياسي بسػقعيا تاريخيا شػال سػريا ارتبصت. الغخب مغ الستػسط األبيس والبحخ ولبشان

 الخوسخبخاء العالع، ويعج  عمى الديصخة يعشي األوسط الذخق  عمى الديصخة إن الجيػبػلتيظ لشطخيات ووفقاً  ،وثقافات متشػعة
  Colin Powel )) باول كػلغ الدابق االمخيكي الخارجية وزيخ تػقع كسا العخاق وليذ االوسط الذخق  مفتاح ىي سػريا ان
 جميل نػار؛ .010 ص ،(5541 دمذق،) شخبيغ، مصبعة العخبي، والػشغ سػريا جغخافية دويجؼ، وحيج رجاءيشطخ6   .

 .515 ص، (1111 عسان،)والتػزيع، لمشذخ الخميج دار ،5ط ، االوسط الذخق  في روسيا6 الكبيخ االقتخاب خخون،آو  ىاشع
( مثشى فائق مخعي وحارث قحصان عبجهللا ، " الرخاع التخكي اإليخاني في سػريا... معصيات الػاقع واحتساالت 11)

 . 052، ص  1154، جامعة تكخيت ،  01، ع  51مج السدتقبل" ، مجمة آداب الفخاىيجؼ، 

https://bit.ly/3rFJbLw
https://bit.ly/3m45hpU
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 حديخانر في شيخان مشترف مع نطيخه اإليخاني العسيج مرصفى دمحم نجا وزيخ الجفاع الدػرؼ حدغ تخكسانيكان ( 15)
تعديد التعاون الستبادل وضخورة الحفاظ عمى الدالم " عمى يذجد االتفاقيةبيغ البمجيغ،  العدكخؼ تعاون الاتفاق وقع ، 1112

، ألؼ اعتجاء خارجي تعخضتاتفاق الجفاع السذتخك مع سػريا إذا  سشفعلإيخان6 لمسديج يشطخ6  ."واالستقخار في السشصقة
  https://bit.ly/3rEYPH7، الخابط  1151كانػن الثاني  55صحيفة السرخؼ اليػم، نذخ 

 .  34 – 33ص  السرجر الدابق( الخالجؼ ، 11)
والجراسات ، مركز أمية للبحوث دول الجوار واإلقليم ،  ( مجسػعة السؤلفيغ، تجاعيات ما يجخؼ في العخاق وسػريا عمى10)

 . 51(، ص  1150)اسصشبػل، 
( عمى مخاد كاضع و حيجر حسدة ميجؼ، " الفاعمػن في االزمة الجولية السعاصخة )األزمة الدػرية أنسػذجًا( " ، مجمة 10)

  130، ص  1154، الشجف األشخف، 01الكمية االسالمية الجامعة، ع 
 https://bit.ly/31TGBaMي سػريا كي ال نحاَرب داخل حجودنا، العخبية نت ، خامشئي6 نقاتل فصالح حسيج ، ( 11)
 .00( أبػ شخيعة ، السرجر الدابق ص 12)
 6https://bit.ly/381KnRT الخابط 24( ، ص  PDF) كتاب  ،( سامح عدكخ، األزمة الدػرية محاولة لمفيع31)
( تيجف الشطخية الى وجػب تقجيع كافة الجعع الالزمة لمقزاء عمى الحكػمات الجائخة في السشصقة وإقامة حكػمة 14)

بيغ السرمحة الػششية  تفكيخ اإلستخاتيجي اإليخاني6ال" إسالمية عالسية تحت قيادة ايخانية. لمسديج يشطخ6" كخيسة عباسي، 
 . 20ص  ، 1154، باتشة–جامعة الحاج لخزخ ، 1،ع  2وااليجيػلػجيا"، السجمة الجدائخية لألمغ والتشسية، مج 

اإليخانية في عيج الخئيذ الدػرؼ بذار األسج"، مجمة التخبية والعمع  –( أميخة إسساعيل دمحم العبيجؼ،" العالقات الدػرية 15)
  55، ص 1151، جامعة السػصل، 02، ع  53، مج 

 https://bit.ly/2HwYbtR( أحسج أميغ عبج العال، إيخان والسدتشقع الدػرؼ ، نػن بػست، الخابط 01)
 -1111الدعػدية وانعكاساتيا عمى الػاقع اإلقميسي في الخميج العخبي ، )  –أيسغ عبجهللا الشيخب، العالقات اإليخانية ( 31)

 .505ص (، 1152، كمية اآلداب والعمػم اإلندانية ، جامعة األزىخ،) غدة ، (رسالة ماجدتيخ) (، 1150

 .                                                                                                                   51ص  باكيخ السرجر الدابق، ؛04ص  السرجر الدابق، ( دحجوح،01)
رسالة ) ( فؤاد يحػؼ، الجور اإلقميسي اإليخاني في مشصقة الذخق األوسط بعج الثػرات العخبية " سػريا نسػذجًا "، 00)

 .  31( ، ص 1154جدائخ، ال، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة دمحم بػضياف بالسديمة،)( ماجدتيخ
  545( األسصل ، السرجر الدابق ، ص 00)
،  جامعة  53، ع  5قخارات في تأثيخات البعج اإلقميسي "، مجمة الكػفة ، مج –ابتدام دمحم العامخؼ ،"االزمة الدػرية ( 01)
نزال ماجج دمحم أبػ عيذة، الصائفية الدياسية ودورىا في إجياض الخبيع العخبي "سػريا  ؛.501، ص  1150كػفة ، ال

 . 510(، ص 1154شجاح الػششية ،) نابمذ ، الالعميا، جامعة  ،  كمية الجراسات(رسالة ماجدتيخ )أنسػذجُا "،
مميارات دوالر، لبشاء خط انابيب لمغاز  51، وقعت إيخان والعخاق وسػريا اتفاقية لمغاز بكيسة 1150في تسػز ( 02)

، ليسج كع، يبجًا مغ حقػل غاز بارس في ايخان ويسخ عبخ العخاق وسػريا الى اوربا 1211الصبيعي اإليخاني بصػل 
. ؛ يحػؼ، السرجر الدابق، ص  05السدتيمكيغ األوروبييغ بالغاز اإليخاني، لمسديج يشطخ6 دحجوح ، السرجر الدابق، ص 

 ؛551؛ األسصل، السرجر الدابق، ص510؛ أبػ عيذة، السرجر الدابق ، ص 31
Mohsen Milani."Why Tehran won't abandon Assad (ism)." The Washington Quarterly, 

Vol.36,No.4, (Washington, 2013), p.<;. 

https://bit.ly/3rEYPH7
https://bit.ly/31TGBaM
https://bit.ly/381KnRT
https://bit.ly/2HwYbtR
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(7;) Geneive Abdo, How Iran Keeps Assad in Power in Syria, Foreign Affairs  , 69August 

2011 , link: https://fam.ag/3tRw8sE 

مبعػثًا دوليًا إلى  (Staffan de Mistura)  ستيفان دؼ مدتػراالجبمػماسي الدػيجؼ  ، تع تعييغ1150 تسػز 51في ( 04)
 ركدت مبادرة دؼ مدتػرا عمى إيجاد حل سياسي لألزمة الدػرية، بيجف ، وذلظألخزخ اإلبخاليسي لمجدائخؼ  سػريا خمفاً 

 الن في مباحثات الدالم، شيخان استبعاد ، وعجمالسداعجات االندانية إيرال و شقللفكخة تجسيج القتال في مجيشة حمب 
، ترػرًا لمحل الدياسي 1151آب  05قجم دؼ مدتػرا في  .السؤتسخيغ فذل الى أدػ 1وجشيف 5جشيف في إيخان استبعاد

اقامة مؤتسخ وششي وصػاًل الى و  ،صالحيات تشفيحيةكامل بتتستع انتقالية  حكػمةتذكيل )6  خصةالتزسشت  في سػريا،
 تذكيل مجمذ عدكخؼ مذتخك مغ قػات الشطام وفرائل السعارضةو  ،رئاسية وبخلسانية تحت إشخاف األمع الستحجةانتخابات 
باعصاء األولػية عمى محاربة اإلرىاب  رحب الشطام الدػرؼ عمى السبادرة، يذخف عمى اصالح أجيدة االمغ(الدػرية 

أصخت  حيث، فرائل السعارضة السدمحة السبادرةرفس األئتالف الػششي الدػرؼ و  ولكغواجخاء حػار وششي شامل، 
عمى رحيل نطام األسج، بيشسا شجد روسيا وإيخان عمى ضخورة بقاء نطام األسج األمخيكية الػاليات الستحجة السعارضة و 

6  سػرية في مدتػرا دؼ مقتخحاتفذمت مبادرة دػ مدتػرا لحل األزمة. لمسديج يشطخ6  يحا، ولوإشخاكو في السخحمة االنتقالية
ميداء ؛ 0 ص(، 1150 )الجوحة ، الدياسات، ودراسة لألبحاث العخبي السخكد ،" كبيخة بعػائق ترصجم صغيخة تدػيات

        ) األزمة الدػرية نسػذجًا (، 1151 – 1155زىيخ سعيج السجىػن، دور األمع الستحجة في إدارة األزمات العخبية مغ 
                                                                                                                                                                                                          .   44 ،(1153غدة ،) ،األزىخ والعمػم اإلندانية، جامعة كمية األداب (،رسالة ماجدتيخ) 
مميار دوالر سشػًيا، فيحا  11الى  51فيسا أكجت بعس التقاريخ أن التكمفة اإلجسالية اإليخانية لجعع نطام األسج بمغت ( =7)

 مميار دوالر.لمسديج يشطخ6  511تقجر بشحػ  1152 -1155 سشػاتيعشي أن الجعع اإليخاني األقترادؼ لألسج عمى مجػ 
Bayram Sinkaya." İRAN’IN,SURİYE STRATEJİSİ."AkademikOrtadoğu, Cilt:11, Sayı:2 , 

MardinArtuklu Üniversitesi  , (Mardin,2017), S. 56. 

 . 01 -05دحجوح، السرجر الدابق، ص ( 84)

تخكيا،  - الشقيب رشيج حػراني، ارتجادات التجخل العدكخؼ اإليخاني في سػريا، مخكد شػران لمجراسات ،)والية ىاتاؼ( 05)
 .  2(، ص 1154

 https://bit.ly/335Hb60، الخابط 1154شباط  55حريمة الجعع اإليخاني لألسج، الجديخة نت ، نذخ رصج ل( 10)
، التجخل العدكخؼ اإليخاني في سػريا6 اآلثار شػيمة األمج ، معيج واششصغ لدياسة الذخق األدنى ، ( مايكل آيدنذتات00)

 https://bit.ly/2Rhk7Lm، الخابط 1151تذخيغ االول  51نذخ 
 https://bit.ly/3lSPadL،الخابط ( الثػرة الدػرية في سشتيا الخامدة ، مخكد عسخان لمجراسات اإلستخاتيجية00)

 50( حػراني ، السرجر الدابق ، ص 01)
جػن آر بخادلي ، ما بعج الخبيع العخبي 6 كيف اختصف االسالميػن ثػرات الذخق األوسط ، تخجسة6 شيساء عبج (  02)

 ؛                                          515 ص ( ،1150القاىخة ، الحكيع شو ، كمسات عخبية لمتخجسة والشذخ، ) 
 .  51( باكيخ ، السرجر الدابق، ص 03)
وزارة الجاخمية، يقػم بسيام الجفاع عغ الحجود واالمغ اإليخاني و  تتبع الحخس الثػرؼ  الباسيج ) قػات حفع القانػن(6( 04)

 .  42يشطخ6 أبػ شخيعة، السرجر الدابق، ص . لمسديج 5541 عامالجاخمي، تع تذكيميا مغ قبل الخسيشي 
 .  35ص ( حسجون ، السرجر الدابق ، 05)

 (11 ) Nader Ibrahim Nasur."Syria-Iran Relations (2000-2014)" International Journal of 

Humanities and Social Science, Vol. 4, No. 12, (Georgia, 2014) , P. 82 . 

https://fam.ag/3tRw8sE
https://bit.ly/335Hb60
https://bit.ly/2Rhk7Lm
https://bit.ly/3lSPadL
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(95) Mohammad Salim Al-Rawashdeh."International and Regional Political Competitions in 

Syria: Geo-political dimensions". Journal of Political Studies,Vol. 25, No.1, (Virginia ,2018) 

, P.75. 

، وىي اعمى رتبة في الحخس الثػرؼ، 1155 عامورقي الى رتبة لػاء  ،5554قاسع سميساني فيمق القجس مشح ( تخأس 11)
ثع أصبح  قائجًا لمحخس الثػرؼ والقائج السيجاني الحؼ يذخف عمى السعارك ويزع الخصط العدكخية واالمشية لمقػات التي 

ية حاتع أبػ زايجة ، الحخب الصائفالستػاججة عمى االراضي الدػرية. يشطخ6  الستصخفة والتشطيساتالسدحمة  تقاتل السعارضة
. ؛ تقخيخ الحالة االيخاني، أستسخار التجخل 25، ص (1155 ) أبػ ضبي،، السدتقبل أبحاث مخكد ،5ط في السذخق العخبي،

  .30( ، ص 1152اإليخاني في سػريا والعخاق، مخكد الخميج العخبي لمجراسات اإليخانية،) رياض، 
 .  3حػراني ، السرجر الدابق، ص ( 10)
رئيدًا إليخان، عغ سمفو احسجؼ نجاد في السػاقف تجاه  1150آب  4 روحاني  بعج تػليو الحكع في( لع يختمف حدغ 10)

االزمة الدػرية، فقج اعتبخ روحاني ما يحجث في سػريا ىػ محاولة فاشمة إلسقاط وضخب محػر السقاومة لمسخصصات 
 . 05مخيكية . لمسديج يشطخ6 الخالجؼ ، السرجر الدابق، ص األالرييػ 

( " ، مجمة دراسات وأبحاث 1153 – 1155عبجهللا راشج العخقان، " البخاغساتية اإليخانية ودورىا تجاه األزمة الدػرية )( 55)
 . 55، ص 1154، الجدائخ، 01، ع 5، مج 

 .  5حػراني ، السرجر الدابق، ص ( :9)
(13 )  Paul Bucala."Iran’s new way of war in Syria." Institute for the Study of War (ISW), No. 

3, (Washington, 2017), P.3. 

(9<)  Mohammad Salim Al-Rawashdeh."International and Regional Political Competitions in 

Syria,Geo-political dimensions."Journal of Political Studies,Vol.25, No.1,(Virginia,2018), 

P.76. 
معغ شالع ،" الجور اإليخاني في األزمة الدػرية 6 التسػضع والتحالفات والسدتقبل "، مخكد الجديخة لمجراسات ، ( =9)

 .   0( ، ص  1155)الجوحة، 
عمي حديغ باكيخ ، قخاءة في السػقف اإليخاني السدتجج مغ الشطام الدػرؼ ، السخكد العخبي لألبحاث ودراسة ( 21)

 . 2(، ص 1155الدياسات ،  ) الجوحة ، 
( التجاني دالل و بػلػسة سارة ، التجخالت االقميسية في االزمة الدػرية " دراسة حالة إيخان تخكيا "، رسالة ماجدتيخ، 25)

 .  14(، ص 1153كمية العمػم الدياسية ، جامعة الذييج حسة لخزخ بالػادؼ، ) الجدائخ، 
 .  555( السرجر نفدو ، ص 21)
سيج شسذ الجيغ صادقي و كامخان لصفي ، " تحميل مػاضع جسيػرؼ اسالمي ايخان در قبال بحخان سػريو " ، ( 20)

 .  501( ،  5050، تيخان، ) 51، پياپی  5پژوىذگاه عمػم انداني و مصالعات فخىشگي ، شساره 
كمية الحقػق والعمػم شخوحة الجكتػراه (، دور األمع الستحجة في تدػية األزمة الدػرية، ) أعالء عبجالحسيج عبجالكخيع، ( 20)

 .   01ص ( ، 1153، ) بيخوت ،  جامعة بيخوت العخبية، الدياسية

 .  15( دالل وسارة ، السرجر الدابق ، ص 21)
كيمػ مغ تخريب اليػرانيػم  2553، تستمظ إيخان 1155( ذكخ تقخيخ لمػكالة الجولية لمصاقة الحرية في تذخيغ الثاني 22)

وىػ كاف إلنتاج قشبمة نػوية. يشطخ6 سػسي نازية وانجمي آسية، العالقات األمخيكية اإليخانية6السمف الشػوؼ اإليخاني نسػذجًا 
 .56(، ص 1151تيدؼ وزو،) الجدائخ،  -العمػم الدياسية، جامعة مػلػد معسخؼ ، كمية (رسالة ماجدتيخ)،1151 -5551
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)الريغ، روسيا، أمخيكا، فخندا، وبخيصانيا(+ ألسانيا في العاصسة 5+1( جخت االتفاق بيغ ايخان ومسثمي مجسػعة 23)
عامًا  51% ولسجة 0.23 الشسداوية  فييشا، تزسشت نقاط  أىسيا6 ال تديج ايخان مغ تخريب يػرانيػم السشخفس بشدبة

كغع ،  111%، اؼ بقجر 11بحيث ال يتسكغ مغ انتاج الدالح الشػوؼ، والتخمز مغ مخدون اليػرانيػم السخرب بشدبة 
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، كمية اآلداب والعمػم اإلندانية، (رسالة ماجدتيخ) (، 1151 – 1111بخنامج الشػوؼ اإليخاني)التعاون الخميجي تجاه ال
 .510 –515(، ص 1151جامعة األزىخ ،)غدة ، 

، تجاخل السػاقف الجولية ) الػاليات الستحجة االمخيكية وروسيا االتحادية (  ( حسيج شياب احسج وعساد مدعل ماىػد24)
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