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الملخص
 آذار51  التي بجأت بأحتجاجات سمسية في،تتمخز الجراسة في تػضيح السػقف اإليخاني مغ االزمة الدػرية

 لكغ قدػة الشطام الدػرؼ وتفزيمو الحل األمشي في التعامل مع الحخكة،" ضسغ سياق ما يدسى ب" الخبيع العخبي1155
 واستغمت أشخاف إقميسية ودولية الداحة، أدت إلى مػاجية مدمحة بيغ الشطام والسعارضة الدػرية،األحتجاجية الذعبية
 وبيحا تحػلت القزية الدػرية مغ أزمة داخمية بيغ الشطام والذعب،الدػرية كخمفية لمرخاعات وترفية حدابات فيسا بيشيع

 وقج سمط البحث الزػء عمى الخؤية اإليخانية لالزمة وأىجاف التجخل االيخاني ومجاالت دعسيا لشطام.إلى أزمة دولية معقجة
 ونتائج التجخل االيخاني في، كسا تصخقت الجراسة إلى أىسية الجيػستخاتيجة الدػرية في السذخوع اإليخاني،بذار األسج
، التي تشاولت ىحه الفتخة السعاصخة مغ األحجاث الدػرية، وتكسغ اىسية البحث في كػنيا تسيدت بالحجاثة واألصالة،األزمة
 ويشتيي الجراسة، وىي الفتخة التي انصمقت فييا األحتجاجت الدػرية،1155 أما الحجود الدمشية لمبحث فإنيا تبجأ مغ عام

 بيغ الشطام1152  كانػن األول01  وىي الفتخة التي تع وقف اشالق الشار الذامل في أنحاء سػريا في،1152 عام

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

The Iranian Attitute on the Syrian Crisis (2011 – 2016)
Nawztdhahir Mohammed Hajji

Basima Abdulaziz Omar

University of Mosul/ College of Arts/ Dept. of History

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

أرسل الخئيذ الدػرؼ حافع األسج( )1111-5535رسالة التيئشة الى قائج الثػرة خسيشي بسشاسبة انترار

الثػرة اإلسالمية ،واعتخف فييا كأول زعيع عخبي بالجسيػرية اإلسالمية ،كسا أكج عمى حخص سػريا في

التعاون الذامل مع إيخان في دعع مقاومة الذعب الفمدصيشي ضج األحتالل اإلسخائيمي .وعشجما انجلعت
الحخب العخاقية اإليخانية(  ،)5544 -5541وقفت سػريا الى جانب إيخان ،التي ادت إلى تػثيق العالقات

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

األسج الحكع في تسػز  1111اصبحت العالقات أشج عسقاً وإحكاماً ،أقام بذار األسج عالقات إستخاتيجية
وحمفاً عدكخياً مع شيخان لسػاجية الزغػشات األمخيكية واإلسخائيمية عمى البمجيغ ،كسا وقفت البمجان ضج

الغدو األمخيكي لمعخاق عام  1110بدبب أدراكيسا لسخاشخ الػجػد األمخيكي في السشصقة ،وبعج أنتخاب
احسجؼ نجاد رئيداً إليخان ( ،)1150 –1111ارتبط الصخفان باتفاقيات عجيجة في السجاالت االقترادية
والعدكخية ،كسا قامت شيخان بجعع سػريا في مشطسػتيا العدكخية ،وانزست سػريا الى السعدكخ اإليخاني.
أولا :الرؤية اإليرانية لألزمة الدهرية
أتخحت إيخان مػقفاً مؤيجاً لمشطام الدػرؼ مشح انصالق التطاىخات في آذار 1155

()5

وضيخ ىحا

التأييج بتبشي إيخان الخواية الخسسية الدػرية ،بأن ما يحجث في سػريا ماىػ إال مؤامخة مخصط ليا مغ قبل
األعجاء ألستيجاف مقاومة سػريا التي يسكغ مغ خالليا إضعاف الجور اإليخاني اإلقميسي في السشصقة

()1

وتجاىمت إيخان آراء السعارضة الدػرية بالكامل مؤكجةً ثقتيا بقجرة نطام الخئيذ بذار األسج( )0عمى تجاوز
ىحه السحشة ،وجاء أول تعميق رسسي إيخاني عمى االحجاث الدػرية عمى لدان سفيخىا في دمذق أحسج

السػسػؼ في مؤتسخ" الرحػة اإلسالمية ومػاجية الفتشة الدػرية" ،اعتبخ السػسػؼ((:ان مايحجث ماىػ إال

مؤامخة مغ قبل اعجاء سػريا مذابياً بسا حجث في ايخان عام  )0(1115واتيع الستطاىخيغ بالعسالة ومشفحؼ
مخصصات إسخائيل لإلشاحة بالشطام الدػرؼ الحؼ يجعع السقاومة ،وىػ ما يػجب عمى الذعب الدػرؼ
الحفاظ عمى نطاميع وعجم السذاركة في ىحه السؤامخة)) ،كسا صخح الستحجث بأسع الخارجية االيخانية
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"راميغ ميابخست" في  51نيدان  1155قائالً ((6أن ما يحجث في سػريا مخصط غخبي وعسل مجفػع مغ

الخارج ،واليجب ألحج أن يشخجع بيحه المعبة االمخيكية ،ألن القػة الغخبية تخيج استيجاف سػريا وإيخان

لجعسيسا لمسقاومة ،واليسكغ لصيخان أن تتخك حميفيا االستخاتيجي يدقط بديػلة))( ،)1وفي تبخيخ ألزدواجية

السػقف اإليخاني

()2

في التعامل مع ثػرات الخبيع العخبي ( )3وصف السخشج عمي خامشئي (- 5545

في ذكخػ رحيل خسيشي

()4

)

في حديخان  1155األحتجاجات في سػريا بشدخة مديفة لمثػرات العخبية قائالً 6

(( إنشا النقف الى جانب الحخكات والتطاىخات التي تقػم بتحخيظ أمخيكي أوصييػني إلسقاط نطام أوبمج،

فإن ما يحجث في سػريا ىػ مغ صشيعة أمخيكا وإسخائيل))( ،)5تبع ذلظ ترخيح لػزيخ الخارجية اإليخاني
عمي أكبخ صالحي (  )1151 -1151قائالً ((6إن الخارج يدعى لخمق الفػضى داخل سػريا))( ،)51وفي

مؤتسخ الرحفي في  14آب  ،1155أجاب صالحي عمى سؤال في مدألة تجخل دول الشاتػ NATO

في سػريا إلسقاط الشطام الدػرؼ وقال ((6اليدتصيع الشاتػ أن ييجد بذغ ىجػماً عمى سػريا ،ولػ حجث
ذلظ فإنو سيغخق في مدتشقع لغ يكػن قاد اًر عمى الخخوج مشيا ابجاً))(.)55
لقج ركد األعالم اإليخاني تجاه االحجاث الدػرية عمى ثالثة روايات أساسية وىي(6)51

 -5أن ما يحجث في سػريا ىػ مخصط امخيكي – إسخائيمي إلخخاج سػريا مغ محػر السقاومة.

 -1بعس الجول الخميجية كقصخ والدعػدية ،وقشػاتيع الفزائية يحخضػن الذارع الدػرؼ ضج نطاميع.
 -0بعس الجساعات واألحداب وعمى رأسيع تيار السدتقبل المبشاني تقػم بشذخ الفػضى في سػريا.

تخػ ايخان أن ما يحجث في سػريا ىػ امتجاد لمرخاع القائع في السشصقة ،وأن الجعع الحؼ تقجمو

قصخ والدعػدية لمسعارضة الدػرية السدمحة تعجه شيخان حخب مػجو ضجىا ،وليحا فإن األعتقاد الدائج
لجػ إيخان أن سقػط نطام الدػرؼ سيػجو ضخبة قػية لسذخوعيا في السشصقة ،ومعشاىا وقف التسجد

اإليخاني وتقميز دورىا في كل مغ العخاق ولبشان وفمدصيغ وسػريا واليسغ .لقج تسحػرت الدياسة االيخانية
في العقج األخيخ الى فكخة التحػل الى قػة إقميسية كبخػ ،واستغمت شيخان األزمة الدػرية وضعف بذار
األسج لتػثيق تحالف إستخاتيجي مع سػريا ،وبالتالي تخسيخ مػشئ قجم ليا في مشصقة الذخق األوسط (.)50

يسكغ القػل أن ىحه الترخيحات التي جاءت عمى لدان كبار السدؤولييغ اإليخانييغ قج تعكذ عغ أشساع

إيخان في سػريا ،ومخاوفيا مغ تجاعيات سقػط الشطام عمى مرالحيا وأىجافيا االستخاتيجية في السشصقة.

ثانيا :دوافع التدخل اإليراني في سهريا

-2النظام الدهري حليف تاريخي إليران

بالخغع مغ التباعج األيجيػلػجي بيغ عمسانية الشطام الدػرؼ وإسالمية الشطام اإليخاني إال ان
()50

ىحا التشاقس لع يذكل عائقاً في اقامة عالقات أستخاتيجية ألكثخ مغ  01عاماً
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 -العجاء السذتخك لمشطام العخاقي الدابق ووقػف سػريا مع إيخان في حخبيا مع العخاق

()51

 -سػريا ىي الجولة العخبية الػحيجة التي بقيت في معارضة اسخائيل ضسغ محػر السقاومة(.)52

.

تعج سػريا ىي البػابة الػحيجة بالشدبة إليخان لألشاللة عمى العالع العخبي والبحخ الستػسط(.)53تقارب السػاقف الدػرية االيخانية مغ القزية الفمدصيشية ورفزيسا لمييسشة األمخيكية عمى السشصقة-السػقع الدػرؼ

()55

(.)54

الحؼ يعتبخ خط الجفاع االول امام اسخائيل ومسخ لتقجيع الجعع لحدب هللا في لبشان،

كسا انيا تعتبخ عائق امام تذكيل أؼ حمف عخبي قػؼ أمام ايخان ومذخوعيا في السشصقة (.)11
 -3اهمية سهريا في المذروع اليراني

تقع سػريا بسعصياتيا الجيػسياسية السيسة في قمب السذخوع اإليخاني ،عغ شخيقيا يسكغ إليخان ربط
سمدمة جغخافية مترمة مغ الشفػذ تبجأ مغ غخب ايخان مخو ار ًًبالعخاق وصػالً إلى سػريا التي تشطع سمدمة

مغ الشفػذ ألنو شخيقاً آمشا الى لبشان وتذكل حمقة وصل مع حدب هللا وحخكتي حساس والجياد االسالمي

في فمدصيغ ،وفي السقابل لغ تجج سػريا بجيالً اكثخ استعجاداً مغ إيخان لمػقػف معيا في حالة تعخضيا
ألؼ تيجيج أو خصخ ،وىحا ما اكجه الخئيذ احسجؼ نجاد(  )1150 – 1111قائالً ((6أن أمغ سػريا ىػ

أمغ إيخان)) ،وبعج تػقيع "اتفاقية الجفاع السذتخكة" بيغ شيخان ودمذق في حديخان  ،)15(1112قامت ايخان

بجعع الشطام الدػرؼ عدكخياً وامشياً بيجف تحقيق مذخوعيا الحؼ يتزسغ التػسع اإلقميسي وقيادة السشصقة،

والحؼ بمغ ذروتو بعج اندحاب القػات االمخيكية مغ العخاق عام  1155إذ ألول مخة نذأ تػاصل جغخافي
بيغ شيخان ودمذق وبيخوت عبخ العخاق

()11

وقج صخح " ميجؼ شائب" وىػ رجل ديغ بارز مقخب مغ

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

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

السخشج االعمى لمذؤون الخارجية عمى اكبخ واليتي  ((6تذكل سػريا حمقة ذىبية مغ حمقات السقاومة ضج

اسخائيل)) ،وأكج رئيذ ىيئة أركان القػات السدمحة فيخوز أبادؼ  ((6سشجافع عغ سػريا بكل وجػدنا))

(.)10

وصخح السخشج عمي خامشئي قائالً((6إذا لع نقاتل في سػريا ،يفخض عميشا أن نقاتل في داخل أراضيشا))

بسعشى ان سقػط نطام األسج يؤدؼ الى تالشي قػة إيخان اإلقميسية وابقاء نفػذه داخل حجوده فقط(.)11
يبجو ان ىحه الترخيحات تعكذ مجػ أىسية سػريا في السشطػر االستخاتيجي االيخاني .

 -5الحفاظ على المرالح الدينية والقترادية
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أ-السرالح الجيشية 6بعج أعتخاف العالع الجيشي االيخاني"مػسى الرجر" بالصائفة العمػية ،واعتبارىا أحجػ
الصػائف الذيعية االثشي عذخية ،لعب الجانب العقائجؼ الجور الكبيخ في تعديد العالقات بيغ البمجيغ

()12

كسا يػجج في سػريا العتبات السقجسة وأضخحة آل بيت رسػل هللا  ،كميا م ادرات ديشية وسياحية لإليخانييغ،

فإن الحفاظ عمييا يعتبخ مدألة أمغ قػمي إليخان( )13وقج أكج الخئيذ اإليخاني حدغ روحانى () -1150
في آذار  ((61152ستجخل إيخان في أؼ مكان تػجج فييا مقامات لمذيعة إذا تعخضت لتيجيج االرىابييغ))

 ،فإن ىحا الترخيح يؤكج عمى استسخار إيخان في سياساتيا بالتسجد وترجيخ الثػرة(.)14

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

 111مميػن دوالر في العام نفدو مقابل  551مميػن دوالر في عام  )15(1111ثع أزدادت مدتػػ التبادل

التجارؼ مغ  141مميػن دوالر عام  1151إلى مميار دوالر عام  ،1150إضافة الى وجػد عجد مغ
الذخكات الكبخػ اإليخانية في سػريا ،كسا قجمت قخوضاً ضخسة لمحكػمة الدػرية لألستثسار بأكبخ نفػذ

اقترادؼ مسكغ ليا في سػريا ،فبحدب تقخيخ لـ""Sky newsعخبية أنفقت إيخان خالل سشػات -1155
 1152نحػ  0.2مميار دوالر كجعع مالي لمحكػمة الدػرية ،وأنفقت نحػ 52مميار آخخيغ كجعع لمحكػمة
والسيميذيات التابعة ليا(.)01

ثالث ا :مجالت الدعم اإليراني للنظام الدهري

ىشاك أسباب عجيجة كانت وراء الجعع اإليخاني لمشطام الدػرؼ ،يخجع جدء كبيخ مشيا الى(6)05

 -الحفاظ عمى حكع بذار األسج ،ألن بقائو عمى الدمصة يعشي بقاء سػريا حميف إليخان.

 انذاء الذبكات السػالية ليا داخل سػريا ،وذلظ بيجف إبقاء الشفػذ اإليخاني في حال سقػط األسج . -إبقاء سػريا في وضع االتجاه السعادؼ لمػاليات الستحجة وإسخائيل.

 تخسيخ قػة إيخان في السشصقة كقػة عطسى ججيجة الى جانب الػاليات الستحجة وروسيا. إستسخار التأثيخ االيخاني عمى القخار الدياسي المبشاني بحكع الجور الدػرؼ ىشاك . -العسل عمى إعاقة اتفاق الصائف لتقميز الشفػذ الدعػدؼ في لبشان.

 الػقػف بػجو االشساع التخكية في سػريا ،وأفذال مخصصاتيا ىشاك. مشع وصػل نطام معاد اليخان الى سجة الحكع في سػريا . الحج مغ التأثيخ الغخبي واألمخيكي عمى الداحة الدػرية. -التقارب الفقيي بيغ قادة الشطام االيخاني والدػرؼ .

ليحه األسباب تجخمت إيخان كأول دولة إقميسية في األزمة الدػرية الى جانب نطام األسج.
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شخعت إيخان بجعع األسج بسختمف الػسائل وعمى جسيع األصعجة ،والتي شسمت مايمي6
-2الدعم اإلعالمي
تحخكت وسائل اإلعالم اإليخانية بالتدامغ مع بعس القشػات والرحف والسحمميغ ،مثل قشاة "السشار" التابعة

لحدب هللا ،وقشاة " "NBNالتابعة لحخكة أمل ،باألنحياز التام لمشطام الدػرؼ( ،)01وييجف الجعع اإلعالمي
()00

اإليخاني لمشطام الدػرؼ الى

6

 -تخػيف األقميات مغ الستصخفييغ الدشة والخصخ القادم عمى مدتقبميع في حال سقػط الشطام.

 التخويج لخوايات الشطام حػل نطخية السؤامخة وارباك الخأؼ العام مغ خالل نذخ االكاذيب . ربط األزمة الدػرية بعرابات مدمحة وجساعات إسالمية ،ووصفيع بأنيع عسالء إلسخائيل.-3الدعم الدياسي
استثسخت إيخان عالقاتيا مع حمفائيا بيجف فخض رؤيتيا لمرخاع في سػريا ،وتذكيل تكتل سياسي

لسػاجية الحمف الحؼ تقػده الػاليات الستحجة وتخكيا وبعس الجول الخميجية واالوربية ،فزالً عغ تػفيخ

الجعع لمشطام الدػرؼ ضج نفػذ السعارضة ،تسثمت جيػد التحخك الجبمػماسية االيخانية باتجاىيغ تسثل األول
في الجػلة التي قام بيا االميغ العام لسجمذ االمغ القػمي االيخاني سعيج الجميمي الى العػاصع السشخخشة

ضسغ الحمف التابع لبالده ( بغجاد ،دمذق ،بيخوت) وذلظ في مدعى لتقػية الحمف وحذج قػاه ،فأكج

الجميمي ((6ان شيخان لغ تدسح بانكدار محػر السقاومة)) ،أما األتجاه الثاني تسثل استزافة االجتساع

التذاورؼ حػل سػريا بسذاركة وفػد مغ  01دولة أىسيا(روسيا ،الريغ ،اليشج) الحؼ ييجف إلى ايجاد حل
سياسي لألزمة وبقاء األسج في الدمصة (.)00

-4الدعم األقترادي

مشعاً النييار الشطام الدػرؼ أقترادياً ،قخر عمي خامشئي في تسػز  ،1155تخريز مبمغ 1.4

مميار دوالر لجعع االقتراد الدػرؼ ،وتقجيع  151ألف بخميل نفط يػمياً مجاناً بجءاً مغ شيخ اب ،1155
لتعػيس الشقز الحاد مغ الػقػد في سػريا بدبب التخخيب ولسداعجة سػريا عمى ضبط حجودىا مع لبشان

لسشع تيخيب روؤس االمػال الى الخارج( )01ونقمت تقاريخ لرحيفة الذخق االوسط عغ قيام شيخان بالزغط
عمى الحكػمة العخاقية بتدويج دمذق ب  51مميارات دوالر عمى شكل اتفاقيات اقترادية ،و  51مميارات

دوالر اخخػ لسػافقتو عمى عبػر خط الغاز اإليخاني عبخ العخاق الى سػريا
االقترادية لدػريا في مػاجية العقػبات السفخوضة عمى الشطام األسج

()03

()02

وبحلظ اصبح العخاق الخئة

وأكج السبعػث األمسي لدػريا

ستيفان ديسيدتػ ار ( ((6)04( )Staffan de Misturaأن إيخان تشفق سشػياً  2مميارات دوالر لدػريا))
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يسكغ القػل إذا كانت إيخان أنفقت ىحا الخقع بذكل مشتطع خالل  2أعػام مشح تجخميا إلى جانب الشطام

الدػرؼ عام  1155و حتى عام  ،1152فإن رقع اإلجسالي في حجه األقرى يرل إلى  01مميار دوالر.
-5الدعم العدكري

تجرجت التجخل العدكخؼ اإليخاني في سػريا عمى أشكال متشػعة ومخاحل مختمفة كالتالي6
أ -الجعع التقشي و االستخباراتي 6مشح شيخ شباط  ،1155بجأت العجيج مغ التقاريخ تخصج تمقي الشطام
الدػرؼ الجعع العدكخؼ مغ إيخان ،الحؼ قامت بتدويج الشطام بسعجات لسكافحة الذغب وتكشػلػجيا لسخاقبة
البخيج اإللكتخوني واليػاتف السحسػلة ،ووسائل التػاصل االجتساعي

()01

فزالً عغ تقجيع السذػرة وإرسال

مدتذاريغ وخبخاء لتجريب قػات األمغ الدػرؼ عمى كيفية تفخيق الستطاىخيغ بالقػة ،وذلظ انصالقاً مغ

الخبخات التي تستمكيا إيخان في قسع االحتجاجات اإليخانية عام 1115

()05

.

ب -إرسال الستصػعيغ 6في عام  1150قامت شيخان بأرسال أكثخ مغ  54الف متصػع مغ العخاق
واليسغ وأفغاندتان وباكدتان إلى سػريا ضج السجسػعات السعارضة لسشع سقػط نطام األسج

()01

و قامت

بتكػيغ تشطيسات الذبيحة والمجان الذعبية في إشار تشطيسات تزع  511 -511ألف مقاتل باسع قػات

الجفاع الػششي( ،)00تيجف إيخان مغ وراء إرسال ىحه السيميذيات إلى 6

 إضعاف وزعدعة أمغ أؼ نطام ججيج يأتي بعج نطام األسج ،وبالتالي ستعسل ىحه السيميذياتكػرقة تفاوضية لسرمحة إيخان في اؼ تدػية مدتقبمية تجخؼ لألزمة ،وتدسح بالحفاظ عمى قجر
مغ الشفػذ ضسغ مرالحيا الحيػية(.)00

 تعديد السسارسات الصائفية لتحفيد االشخاف األخخػ لتبشي سياسة التصخف وتييئة بيئة مػاتيةلإلرىاب مغ شأنيا نقل الرخاع مغ صخاع الجولة مع السعارضة الى صخاع الجولة ضج االرىاب

()01

ج -نقل األسمحة 6في بجاية االزمة كذفت تخكيا عغ وجػد أدلة تثبت التػرط اإليخاني في سػريا ،وذكخ

السشجوب التخكي أمام مجمذ األمغ لألمع الستحجة انيا اعتخضت عمى شائخة شحغ اإليخانية متجية إلى

سػريا ،تتزسغ أسمحة كالششكػف ومجافع رشاشة ،ومتفجخات ،وقحائف ىاون عيار  21و 511ممع

()02

وذلظ حيشسا أوقفت الدمصات التخكية في آذار  1155بعس الذاحشات العدكخية اإليخانية تشقل االسمحة

الى سػريا ،كسا اجبخت شائخات إيخانية عمى اليبػط وصادرت حسػلتيا كانت تزع شحشة مغ األسمحة

()03

وفي نيدان  1155بجأت التقاريخ اإلقميسية والجولية تخصج تمقى الشطام الدػرؼ دعساً عدكخياً إيخانياً يذسل

اسمحة متشػعة وعتاد عدكخية ،وقبل األزمة في  0شباط  1155أرسمت إيخان سفيشتيغ الى الالذقية عمى
متشيا عشاصخ مغ الباسيج

()04

تحدباً ألؼ محاولة لإلشاحة بشطام األسج ،وأكجت السرادر أن شائختيغ

مجنيتيغ تحسالن عشاصخ مغ الباسيج وصمتا الى مصار دمذق في الػقت ذاتو ،وتحجثت بعس السرادر
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الدػرية أن ماىخ األسج شقيق بذار األسج دخل مجيشة درعا برحبة  1111عشرخ مغ الحخس الثػرؼ
()05
بشاء عمى اتفاقية الجفاع السذتخك بيغ شيخان ودمذق السػقعة سابقاً في عام  ،1112أنذأت
اإليخاني  ،و ً
إيخان في بجاية األزمة قاعجة لمحخس الثػرؼ في دمذق والالذقية لتأميغ قجرة إيخان عمى نقل األسمحة(.)11

ج -التجخل العدكخؼ 6تجخمت إيخان في سػريا بقػات مغ الحخس الثػرؼ وقاتمت في مختمف الجبيات ،وقج
أعتخف قائج الحخس الثػرؼ دمحم عمي جعفخؼ في  52أيمػل  ،1151بػجػد عشاصخ مغ فيمق القجس في

سػريا لسداعجة الشطام( ،)15وبعج أن وصل عجد الزباط السشذقيغ مغ الجير الدػرؼ بشحػ 2111ضابط

في مشترف  ،1150وقجر عجد القتمى والجخحى بشحػ 11ألفا في صفػف الجير الشطامي ،كل ىحا ادػ
الى انييار القػة العدكخية لمشطام وسيصخة السعارضة عمى مشاشق استخاتيجية في محيط دمذق وتصػيقيا،
وىحا ما دفع الشطام اإليخاني الى التجخل السيجاني السباشخ بذكل مسشيج بمغ اوجو في  15نيدان ،1150
وذلظ عشجما شمب قائج الحخس الثػرؼ قاسع سميساني

()11

مغ حدب هللا المبشاني التجخل إلى جانب إيخان

لسداعجة الجير الدػرؼ التي كانت تحاصخىع السعارضة السدمحة في مجيشة القريخ( )10كسا ححر الخئيذ

حدغ روحاني( )10في  14نيدان  1150مغ انترار السعارضة قائالً ((6إذا انترخ السعارضة في قريخ،

فإنيا سيجمب مػجة مغ عجم االستقخار لمسشصقة بخمتيا)) ،جاء ىحا الترخيح بعج نجاح الشطام الدػرؼ في

الذيخ نفدو مغ استعادة القريخ االستخاتيجية التي شكل سقػشيا ضخبة قاسية لمسعارضة ،وعمى أثخىا
عقجت جامعة الجول العخبية اجتساعاً شارئاً في  2حدي اخن  1150دانت فيو تجخل إيخان وحدب هللا في

القتال الجائخ في سػريا( )11وتحجث الجشخال ىسجاني في نيدان  1150عغ وجػد  514كتيبة و  31ألف

مقاتل لحساية أمغ السجن والقخػ الدػرية( )12إال أن قػات الشطام في بجاية عام  1151تكبج خدائخ كبيخة ،

الحؼ دفع القػات االيخانية بتعديد دورىا وعسميات االنتذار في سػريا مغ أيمػل  1151وعمى مجار عام
 ،1152لمسذاركة في عسمية تصػيق حمب واستعادتيا

()13

التي تست بكيادة المػاء يحيى رحيع صفػؼ

وبسدانجة مغ حدب هللا  ،فكان نائب في فيمق القجس إسساعيل قاآني ،يقػد قػات الحخس في معارك ريف

حمب( ،)14يسكغ القػل أن أدوات التجخل اإليخاني في سػريا تجرجت بأساليب وأدوات مختمفة وفق شبيعة

كل مخحمة ،وعمى الخغع مغ مداىسة ىحه االدوات في تحديغ قجرة الشطام الدػرؼ ،إال أنو وبعج اليدائع
الستتالية لمشطام عام  ،1151أضحت تمظ األدوات اإليخانية غيخ قادرة عمى تحقيق الفاعمية والرسػد بػجو

السعارضة السدمحة ،بجليل ان شيخان شمبت مغ مػسكػ بالتجخل العدكخؼ في سػريا لحساية الشطام

()15

.

يسكغ القػل أن إيخان قجمت لمشطام الدػرؼ معجات تقشية متصػرة لقسع الستطاىخيغ ،وقجمت امػاالً

ضخساً واالمجادات لجعع االقترادؼ الدػرؼ التي كانت عمى وشظ االنييار بدبب استشداف الجير
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الدػرؼ في الحخب وتجميخ البشي التحتية لدػريا  ،إضافة الى ارسال الستصػعيغ واألسمحة الستشػعة وقػات
مغ الحخس الثػرؼ لمقتال الى جانب الجير الدػرؼ ضج فرائل السعارضة السدمحة.

رابعا :نتائج التدخل اإليراني في األزمة الدهرية
 -2مبادرة إيران لحل األزمة الدهرية
مشح تذخيغ االول  ،1155أشار الخئيذ األيخاني أحسجؼ نجاد في مقابمة لو مع قشاة " "CNNاألمخيكية

وقال ((6أن إيخان ستبحل كل الجيج لمتقخيب بيغ السعارضة والحكػمة الدػرية لمتػصل الى تفاىع لحل
األزمة))

()21

ييجف السحاوالت اإليخانية لحل األزمة الدػرية إلى (6)25

أ  -لعب دور إقميسي أكثخ يؤىميا لتكػن دولة بارزة إقميسيا ودوليا .

ب -دعع الشطام الدػرؼ بكافة الػسائل ومشع استشداف الجير الدػرؼ .
ج -السحافطةعمى مػقع بذار االسج في الدمصة.

جاءت اقتخاح شيخان لحل األزمة بسبادرة مغ اربعة بشػد لحل االزمة الدػرية ،الحؼ وضعيا وزيخ

الخارجية اإليخاني "جػاد ضخيف" وشخحت ىحه السبادرة في اجتساع  4نيدان  1151مع نطيخه الدػرؼ وليج
السعمع والسبعػث الخوسي بػغجانػف()21تتمخز بشػد السبادرة في (6وقف إشالق الشار ،الديصخة عمى حجود

سػريا لسشع دخػل السقاتميغ والدالح ،وفتح االبػاب أمام السداعجات اإلندانية ،وإجخاء انتخابات لتذكيل
حكػمة وحجة ششية مع الحفاظ عمى بقاء األسج ونطامو)(. )20

تتذابو ىحه السبادرة مع مبادرة جشيف 5في البجء بعسمية انتقالية في سػريا ،وبحدب الحكػمة

اإليخانية فإن أؼ مبادرة لحل األزمة الدػرية البج أن تسخ عغ شخيق شيخان باعتبارىا تستمظ اوراق المعبة
الدياسية في سػريا

()20

ولكغ السبادرة لع يتع اؼ أىتسام بيا مغ قبل الجول السعشية في األزمة ،كسا تع

أستبعاد إيخان مغ السذاركة في مفاوضات جشيف ،1بدبب رفس السسمكة العخبية الدعػدية الحؼ رأت أن

إيخان جدءاً مغ السذكمة الدػرية فال يجب أن تكػن جدًء مغ الحل الدياسي (.)21
-3األتفاق النهوي اإليراني
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اســتغمت شيـخان االتفــاق الشــػوؼ لمعــػدة الــى حطيـخة السجتســع الــجولي وتعديــد دورىــا فــي ســػريا،ألن

االتفاق أسيع عسمياً فـي تحدـيغ وضـع إيـخان فـي سـػريا وتحقيـق التقـجم عدـكخياًعمى االرض لرـالح الشطـام
الدـػرؼ()22جــاءت االتفـاق بعــج أن تدــمع روحـاني الحكــع فـي ايـخان فــي آب  1150كمـف وزيــخ خارجيتــة دمحم
ج ـػاد ضخيــف إلج ـخاء مفاوضــات مــع الغــخب بذــأن البخنــامج الشــػوؼ ،وفــي  50تســػز  ،1151تــع اإلعــالن

الشيائي عغ االتفاق .فبـالخغع مـغ الزـسانات اإليخانيـة عمـى بشـػد األتفـاق ،إال ان الـبعس يعتقـج ان األتفـاق
خجعة إيخانية لكدب الػقت ألستكسال ترشيع الدالح الشػوؼ ،إضافة إلى محاولة تخفيق الزغط اإلمخيكي
واألوربي عمى الشطام الدػرؼ في أزمتيا الخاىشة (.)23

 -4تراجع الدور اإليراني
بحمػل عام  1150فخض تشطيع داعر سيصختو عمى ما يقارب  %01مغ مداحة األراضي الدػرية،
وقج نجح التشطيع في تحقيق مكاسب إقميسية كبيخة في بجاية عام  1151نتيجة انييار قػات الشطام والسيسا

بعج ىديسة الجير الدػرؼ في مجيشة حمب ،بعجىا القى األسج خصاباً في  12تسػز  1151مبخ اًر فيو سبب

التشازل عغ األراضي قائالً (( 6كل شئ مغ العتاد متػفخ لمجير ولكغ ىشاك نقز في القجرات البذخية))،
يتزح مغ خصاب األسج ان نطامو كان في خصخ شجيج ومغ السحتسل أن يدقط

()24

جاء ىحا الخصاب بعج

نجاح التشطيع بفخض سيصختو عمى مجيشة تجمخ األثخية في ايار  ، 1151ثع وصػلو في شيخ حديخان الى
اشخاف دمذق وجبل دروز ،وقياميا بذغ ىجػماً عمى جشػب درعا ،بحيث أصبحت السعارضة كان يقتخب
مغ تحقيق انترار نيائي ،وكاد أن يدقط الشطام الدػرؼ لػال التجخل العدكخؼ الخوسي(.)25

قامت روسيا في  01أيمػل  1151بذكل مفاجئ بالتجخل العدكخؼ السباشخ في سػريا ،وبجأت

بتػجيو ضخبات عدكخية ضج معاقل تشطيع داعر،أعمشت مػسكػ ان تجخميا جاءت استجابة لصمب الخئيذ

الدػرؼ بذار األسج ،ألن الشطام الدػرؼ اليدال يتستع بذخعية في األمع الستحجة( )31وصخح وزيخ خارجية

إيخان جػاد ضخيف قائالً ((6أن التجخل العدكخؼ الخوسي في سػريا كان ضخورًيا ،ألن قػات التحالف
(. )35
الجولي بكيادة الػاليات الستحجة األمخيكية لع تكغ تقاتل داعر بذكل فعال))
فكان الشطام الدػرؼ قبل التجخل الخوسي في مشترف عام  1151ال يديصخ إال عمى  %11مغ

مداحة البالد ،لكغ مع الجعع الخوسي العدكخؼ وااليخاني اصبحت الحكػمة الدػرية تديصخ عمى معطع

اراضي البالد في مداحة يدكشيا  % 41مغ الذعب الدػرؼ

()31

فبعج ان تمقت مػسكػ دعساً إيخانياً

لمتجخل العدكخؼ في سػريا ،اعمغ الكخمميغ في نيدان  ،1152مػافقة مػسكػ بخفع الحطخ السفخوض عمى

بيع مشطػمة صػاريخ (S-300صػاريخ أرض جػ السزادة لمصائخات)أليخان( )30ولكغ بعج التجخل الخوسي
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أخح الجور االيخاني يتخاجع امام الجور الخوسي الستعاضع عدكخيا ًًوإدارياً وسياسياً ،كسا أن التقارب

الخوسي التخكي ثع االمخيكي الخوسي أدػ بجوره الى استبعاد ايخان في كثيخ مغ السباحثات التي جخت فيسا

يتعمق بالسمف الدػرؼ( ،)30إال ان إيخان شاركت في اتفاق اليجنة في  01كانػن األول  1152التي جخت

في اعقاب انترار الجير الدػرؼ وحمفائو عمى فرائل السعارضة في معخكة حمب ،بسػجبيا تع وقف

اشالق الشار الذامل في سػريا( .)31وقج قجر عجد مقاتمي الحخس الثػرؼ في سػريا في نياية عام ،1152
بشحػ  4111مقاتل ،فيسا وصمت العجد الكمي لمقتمى مغ القػات االيخانية بأكثخ مغ  5111قتيل

()32

وقج أدت الشداعات الجاخمية الدػرية الى حجوث أسػء كارثة اندانية مشح الحخب العالسية الثانية ،التي

تدببت بحدب السخصج الدػرؼ لحقػق اإلندان الى قتل أكثخ مغ  031.111شخز

()33

فيسا بمغ عجد

الشازحيغ داخل سػريا بشحػ  3.2مميػن نازح ،ووصل عجد الالجئيغ الدػرييغ خارج البالد بأكثخ مغ 2

مميػن الجئ ،إضافة الى  51مميػن شخز بحاجة إلى السداعجات اإلندانية لغاية نياية عام .)34(1152
الخاتمة
لقد تهصل البحث الى الستنتاجات التالية :
-5كان لمتجخل اإليخاني دور كبيخ في صسػد الشطام الدػرؼ ،فمػال ىحا التجخل لدقط نطام بذار األسج .
 -1استشجت شيخان شخعية التجخل في سػريا إلى اتفاقية الجفاع السذتخك السػقعة مع دمذق عام .1112
-0استغمت ايخان ضعف جامعة الجول العخبية واألنقدام العخبي لمتجخل في سػريا ونذخ قػاتيا فييا.

 -0أصبح الشفػذ اإلقميسي اإليخاني بعج تجخميا في سػريا أم اًخ واقعاً في كامل السداحة الجغخافية السستجة
مغ غخب إيخان وصػالً الى البحخ االبيس الستػسط .

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

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

 -3تغيخ مػقف األمخيكي واألوربي الخافس لمتجخل اإليخاني ،بدبب التجخل الخوسي و سيصخة تشطيع
داعر وجبية الشرخة عمى اغمب االراضي التي كانت تديصخ عمييا السعارضة السعتجلة .
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 -4أدػ الجعع اإليخاني لشطام األسج الى كذف حكيقة الدياسة االيخانية ،وكأنيا تقجم السرالح الدياسية
عمى قيع العجالة وحقػق الذعػب والسدتزعفيغ التي كانت تخددىا دائساً.

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

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

 -51ادػ التجخل االيخاني الى السديج مغ تفاقع األوضاع وساىع في تعديد الشداعات الصائفية في سػريا .
 -55جاء التجخل اإليخاني رداً عمى التجخالت اإلقميسية ضج الشطام الدػرؼ ،وعمى رأسيع تخكيا وقصخ
والدعػدية.

 -51أضيخت إيخان مغ خالل دعسيا القػؼ لشطام األسج ،انيا لغ تقبل بأؼ عسل عدكخؼ أو سياسي
يؤدؼ الى تشحي األسج عغ الدمصة .
 -50ساىست إيخان في مشع انييار الجولة الدػرية عمى الرعيج االقترادؼ والدياسي والعدكخؼ.
الههامش
( )5بجأت ش اخرة األزمة الدػرية في مجيشة درعا ،حيشسا قام قػات األمغ الدػرية بأعتقال  51شالب بسجرسة الثانػية إثخ
قياميع في  12شباط  1155بكتابة شعارات " تشادؼ بالحخية وتصالب بإسقاط الشطام" عمى ججاران مجرستيع .وعمى إثخ ذلظ

انصمقت ش اخرة األولى لألحتجاجات يػم الثالثاء  51آذار 1155بسطاىخة صغيخة في سػق الحسيجية بجمذق تطامشاً مع
أىالي درعا ،ثع تػسعت وامتجت الى انحاء البالد ،إال أن ىحا األحتجاجات قػبمت بقسع عشيف مغ القػات األمغ والجير

الدػرؼ ،ما أدػ إلى صخاع مدمح وأقتتال داخمي متعجد الجػانب ،شاركت فيو عجة أشخاف إقميسية ودولية ،فقج أيجت كل مغ

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

الػقت الخاىغ ،يخاض في األساس بيغ الحكػمة الدػرية بكيادة الخئيذ بذار األسج ،وقػات مغ السعارضة السدمحة الى
جانب الجساعات اإلسالمية والتشطيسات الستذجدة  .لمسديج يشطخ 6حدغ صب اخ  ،سػرية 6سقػط العائمة و عػدة الػشغ ،ط1

 ،الجار العخبية لمعمػم ناشخون ( ،بيخوت  ، )1150 ،ص  .51؛ عدمي بذارة  ،سػرية درب اآلالم نحػ الحخية  -محاولة
في التاريخ الخاىغ  ،ط ،5السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسات  ( ،الجوحة ، )1150 ،ص . 41
( )1أفخاح ناثخ جاسع حسجون " ،التحػالت الدياسية في البمجان العخبية وانعكاساتيا عمى العالقات التخكية– اإليخانية( ،سػريا
أنسػذجاً)  ،" 1151 – 1151مجمة دراسات إقميسية ،مج ،51ع  ،04جامعة السػصل ،1154 ،ـز.31

( )0بذار األسج 6ولج في  55أيمػل  5521في دمذق ،ودرس الصب في جامعة دمذق فتخخج مشيا شبيباً عام  ،5544ثع
سافخ عام  5551الى بخيصانيا لمتخرز في شب العيػن وعاد الى سػريا عام  5550بعج وفاة اخيو باسل ،ليشتدب الى

القػات السدمحة وتجرج في سمظ الخجمات الصبية العدكخية حتى وصل لختبة عقيج ،ثع رقي الى رتبة فخيق بذكل سخيع ججاً
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متجاو اًز كل الختب العدكخية ،وبعج وفاة والجه حافع األسج في  51حديخان  ، 1111تع تخشيح أبشو بذار لسشرب الخئاسة،

عاما ،وذلظ لتػافق
وذلظ بعجما قام مجمذ الشػاب باإلجساع بتعجيل السادة  40مغ الجستػر لدغ الخئيذ مغ  01إلى ً 00
مع سغ بذار األسج البالغ  00عاماً ،وحجد مػعج لإلستفتاء العام في  51تسػز  ،1111حرل فييا بذار األسج عمى ندبة
 %53.50مغ األصػات ،بحلظ أصبح أول رئيذ عخبي يخمف والجه في حكع الجسيػرية ،ثع تػلى سجة الحكع في53

تسػز  .1111فيػ متدوج مغ أسساء األخخس ولجييسا ثالثة أبشاء حافع وزيغ وكخيع .لمسدبج يشطخ 6محسػد صافي ،سػريا
مغ فيرل االول إلى حافع األسج(  ،)1111 – 5554ط  ،5الجار التقجمية (،لبشان  ،)1151 ،ص 503-501؛ رضػان
زيادة ،ربيع دمذق 6قزايا واتجاىات ونيايات ،ط ،5مخكد القاىخة لجراسات حقػق اإلندان ( ،القاىخة  ، )1113 ،ص .50

( )0في حديخان  1115خخج آالف الذعب اإليخاني احتجاجاً عمى ما وصفػه بالتدويخ في االنتخابات التي فاز بيا احسجؼ
نجاد بػالية الثانية ،واتخحت ىحه االحتجاجات اسع "الحخكة الخزخاء" والمػن األخزخ ىػ المػن الحؼ اتخحه زعيع السعارضة

ميخ حديغ مػسػؼ في حسمتو االنتخابية .لمسديج يشطخ 6ىشاء عمي صالح الخالجؼ  ،التجخل اإليخاني في الرخاع الدػرؼ
الجاخمي(  (،)1150 – 1155رسالة ماجدتيخ)،كمية األقتراد والعمػم اإلدارية ،جامعة األزىخ (،غدة  ،)1152 ،ص .14

( )1عمي حديغ باكيخ  ،الثػرة الدػرية في السعادلة اإليخانية – التخكية 6السأزق الحالي والديشاريػىات الستػقعة  ،السخكد
العخبي لالبحاث ودراسة الدياسات ( ،الجوحة ، )1151 ،ص . 1

( )2رحب الشطام االيخاني بالتحػالت الدياسية التي حجثت في تػنذ ومرخ وليبيا في مصمع عام  ،1155واعتبخىا صحػة
إسالمية وامتجاد لمثػرة اإليخانية ،ودعست ايخان في الحخاك البحخيشي السعارضة البحخيشية ضج حاكع البحخيغ بذتى الصخق،

ولكغ في االحجاث الدػرية اتدع السػقف اإليخاني حياليا باالنحياز الكامل والسػقف السدانج والجاعع لمشطام الدػرؼ بكل

الصخق الستاحة ضج االحتجاجات الذعبية .لمسديج يشطخ  6عبجالكخيع باسساعيل "،السختكدات االستخاتيجية لمدياسة األمخيكية

تجاه العخاق وايخان مغ  1115إلى  ، "1151مجمة الػاحات لمبحػث والجراسات  ،مج  ، 4ع  ،1الجدائخ ،1151 ،ص .0

( )3الخبيع العخبي 6مرصمح أشمق عمى الحخكات االحتجاجية الذعبية التي شيجتيا السشصقة العخبية مشح نياية عام ،1151
ومصمع عام  1155التي بجأت بتػنذ و انتقمت الى مرخ وليبيا والبحخيغ واليسغ وسػريا ،شاركت فييا كافة شخائح السجتسع
مصالبيغ بالحخية والجيسقخاشية ،رافعيغ شعارات "الذعب يخيج إسقاط الشطام" ،أشاحت ىحه الثػرات بحكع زيغ العابجيغ بغ

عمي في تػنذ( دام حكسو  10عاماً) ،وتشحي الخئيذ السرخؼ حدشي مبارك ( دام حكسو  01عاماً) ،ومقتل الخئيذ الميبي

معسخ القحافي( دام حكسو  01عاماً) ،تشازل الخئيذ اليسشي عمي عبجهللا صالح عغ صالحياتو لشائبو ( دام حكسو  00عاماً)

 ،وكحلظ الحخب األىمية الدػرية في وقت الخاىغ .يشطخ 6رأفت فؤاد عبجالخحسغ ريان  ،الثػرات العخبية  1155وأثخىا عمى

مفاليع الحخية والسذاركة الدياسية لجػ شمبة الجامعات الفدصيشية في الزفة الغخبية( ،جامعة الشجاح الػششية أنسػذجا)،
( رسالة ماجدتيخ ) ،جامعة الشجاح الػششية ( ،نابمذ ، )1151 ،ص . 54

( )4خسيشي  6ولج الفكيو وعالع ديغ ومخجع شيعي إيخاني آية هللا الخسيشي في  10أيمػل  5511بسجيشة خسيغ في إيخان ،
قتل والجه عمى يج السدمحيغ عشجما كان عسخه خسدة أشيخ .بجأ خسيشي بجراسة القخان ومبادغ العمػم اإلسالمية في قع
وحرل عى مختبة آية هللا ىشاك ،وفي بجاية الدتيشيات انتقج بذجه سياسات دمحم رضا شاه العمسانية الحؼ نادػ بتحخيخ السخأة
والتعميع الالديشي ،األمخ الحؼ ادػ إلى سجشو عام  5520ثع نفيو خارج إيخان عام  ، 5520فحىب الى تخكيا ثع انتقل إلى
مجيشة نجف العخاقية ومكث ىشاك  50عاماً ،بعجىا غادر الى العاصسة الفخندية باريذ ،وبجأ ىشاك يحث الذارع اإليخاني

عمى إسقاط الذاه عغ شخيق رسائمو تدجل عمى أشخشو وتيخب الى داخل ايخان تػزع عمى الشاس التي اثخت بذل كبيخ في

حث الشاس عمى العريان ،األمخ الحؼ ادػ الى سقػط دمحم رضاه شاه وف اخره مغ ايخان في كانػن الثاني  ، 5535وأعمشت
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الجسيػرية اإلسالمية وسسي الخسيشي إماماً وقائجاً أعمى  ،وتػفي آية هللا الخسيشي يػم  0حديخان  . 5545لمسديج يشطخ  6آية

هللا الخسيشي  ،الجديخة نت  ،نذخ  14أيمػل  ، 1150الخابط https://bit.ly/3rFJbLw

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

( )51باكيخ  ،السرجر الدابق ،ص . 0

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

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

( )50معيغ عبجالعديد دمحم أبػ شخيعة  ،التجخل اإليخاني في االزمة الدػرية وأثخه عمى نفػذىا في السشصقة العخبية -1155
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