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مثمت االزمة الدػرية التي جاءت عمى خمفية انجالع الثػرة ضج نطام

الخئيذ الدػرؼ بذار االسج عام  2011اختبا اًر لتػجيات الدياسية واالست اختيجية
إليخان في السشصقة العخبية .وتأتي اىسية البحث مغ كػنو يخصج تفاعل ايخان مع
االزمة الدػرية ومجػ اىسية سػريا بالشدبة إلي اخن .اما اىجافو الخئيدة فيي التعخف

عمى تػجيات الدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا ،والتعخف عمى ابخاز اىجافيا

والياتيا .وقج قدع البحث إلى اربعة مباحث رئيدو وخاتسة اشتسمت عمى أىع

االستشتاجات التي تػصل ليا الباحث .اما السباحث فقج تشاول االول مؤسدات صشع

قخار في ايخان ،ـػناقر الثاني دوافع التجخل االيخاني في سػريا .واستعخض الثالث
وسائل التجخل االيخاني في االزمة الدػرية ،وتشاول الخابع البعج االقترادؼ
واالجتساعي في الدياسة االيخانية .وقج خمز البحث انو ونتيجة االرتباط الػثيق

والسرالح الدياسية التي تجسع نطامي الحكع في كال الجولتيغ فقج اثبتت االحجاث

مجػ الجعع واالسشاد الحؼ قجمتو ايخان لمشطام الدػرؼ ،ومجػ سعي ايخان لتعديد
نفػذىسا والحفاظ عمى مرالحيا في سػريا .

الكممات المفتاحية :االزمة الدؾرية؛ الجعؼ االيخاني؛ فيمق القجس؛ قؾى المعارضة.
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Abstract
The Syrian crisis, which came after the outbreak of the
revolution against the regime of Syrian President Bashar alAssad in 2011, represented a test of Iran's political and strategic
orientations in the Arab region. The importance of the research
comes from the fact that it monitors Iran's interaction with the
Syrian crisis and the extent of Syria's significance to Iran. The
research's key objectives are to identify the orientations of Iran's
foreign policy towards Syria and to know its leading aims and
mechanisms. The research was divided into four main sections
and a conclusion that included the most remarkable conclusions
reached by the researcher. The first section covered decisionmaking institutions in Iran. The second one discussed the
motives for Iranian interference in Syria. The third section
reviewed the means of Iranian interference in the Syrian crisis.
The fourth section involved the economic and social dimensions
of Iranian politics. The research concluded that, as a result of the
close connection and political interests that unite the two
regimes in both countries, the events have proven the range of
support provided by Iran to the Syrian regime and the extent to
which Iran seeks to enhance its influence and preserve its
interests in Syria.
Keywords: Syrian crisis; Iranian support; the Quds Force;
opposition forces.
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:

المقجمة :

تشصمق الدياسة الخارجية لمجول مغ خمفيات مختمفة حدب التػجيات الدياسية

لشطام الحكع ،وفيسا يخز ايخان ،فالشطام الدياسي فييا نطام ثيػقخاشي (ديشي) ،لحلظ

يحتل البعج الجيشي اىسية خاصة في سياستيا الخارجية ،وىحا يطيخ بذكل واضح في

الجستػر االيخاني .وفي اشار الدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا فقج اثبتت
االحجاث مجػ الجعع واالسشاد الحؼ قجمتو ايخان الى سػريا ،نتيجة االرتباط الػثيق

والسرالح الدياسية التي تجسع نطامي الحكع في كال الجولتيغ.

جاءت حخكة االحتجاجات الذعبية التي شيجتيا كل مغ تػنذ ومرخ وليبيا

وسػريا واليسغ عام  ،2011والتي اشمق عمييا االعالم ثػرات الخبيع العخبي اختبار
لمدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا ،فبعج ان أعمشت ايخان عغ دعسيا لحق الذعػب
العخبية في التحخر مغ االستبجاد والتصمع إلى الحخية وما أسستو بـ"الجيسقخاشية

اإلسالمية" ،اختمف الحال عشجما وصمت حخكة االحتجاج الى سػريا فقج اعتبختيا ايخان
انيا مؤامخة تدتيجف دول (محػر السقاومة) لحلظ تبشت خيار دعع الحكػمة الدػرية

وسانجت الشطام الدػرؼ لمحيمػلة دون إسقاشو.

اشكالية البحث :تقػم اشكالية البحث عمى عجة تداؤالت مغ أىسيا.
_ىل يعكذ السػقف االيخاني مغ االزمة الدػرية الدياسة البخغساتية االيخانية في

مشصقة الذخق االوسط وشكل وشبيعة العالقات التي تجسع الشطامي االيخاني مع الشطام

الدػرؼ.

_ ىل تشبع الدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا مغ االيجلػجية الثػرية االيخانية والتي

انعكدت في الجستػر االيخاني.
اىمية البحث:

تأتي أىسية البحث مغ كػنو يخصج تفاعل ايخان مع االزمة الدػرية ومجػ

اىسية سػريا بالشدبة إليخان والستسثل بالسػقع الجغخافي الحؼ جعل مغ سػريا حمقة
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وصل ضخورية لتحقيق اليجف االستخاتيجي االيخاني بالػصػل الى البحخ الستػسط

عبخ العخاق وسػريا ولبشان إذ حدب هللا الحميف االيخاني مغ جية ،وضخورة الحفاظ
عمى السرالح الدياسية التي تجسع نطامي الحكع في كل مغ ايخان وسػريا مغ جية

اخخػ.

ىجف البحث:
ييجف البحث الى التعخف عمى التصػرات التي شيجتيا سػريا عام 2011
وتجاعياتيا عمى تػجيات الدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا ،والتعخف مغ خالليا

عمى شبيعة تمظ الدياسة وابخاز اىجافيا والياتيا.
منيجية البحث:

اعتسج البحث عمى السشيج التػثيقي الػصفي في كتابة البحث دون اغفال الجانب

التحميمي باالعتساد عمى السرادر الفارسية السيتسة بالدياسة االيخانية تجاه االزمة

الدػرية فزال عغ السرادر العخبية واالنكميدية مغ اجل ان يكػن البحث ذات عمسية
ومػضػعية في عخض السعمػمات بذكل اكبخ.

هيكمية البحث

يغصي البحث السجة الدمشية التي تستج مغ  2011وحتى مشترف عام  2020إذ
تزسغ األحجاث والتصػرات الخاصة بالدياسة االيخانية تجاه سػريا خالل ىحه السجة

قجر اإلمكان .وتع تقديسو إلى اربعة مباحث رئيدو وخاتسة اشتسمت عمى أىع
االستشتاجات التي تػصل ليا الباحث .اما السباحث فقج تشاول االول مؤسدات صشع

قخار الدياسة الخارجية االيخانية ،ـػناقر الثاني بالدخد والتحميل دوافع التجخل االيخاني

في سػريا .في حيغ استعخض الثالث وسائل التجخل االيخاني في االزمة الدػرية ،بيشسا

تشاول السبحث الخابع البعج االقترادؼ واالجتساعي في الدياسة االيخانية تجاه سػريا.
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املبحث االول
مصادر صنع قرار السياسة اخلارجية يف ايران
تتػزع مرادر ومخجعية صشع قخار الدياسة الخارجية في ايخان بيغ الجستػر او
السخشج اال عمى لمثػرة فزال عغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية ،اما و ازرة الخارجية
وقػات فيمق القجس االيخاني فتعجو ادوات تشفيحيو ليحه الدياسة وفيسا يمي عخض ليحه
السرادر:
 -1الجستؾر اإليخاني:
يعج دستػر الجسيػرية اإلسالمية في ايخان لعام  1979والسعجل عام 1989
السخجع االساسي لدياستيا الخارجية السخجع ،والسرجر االساسي في رسع الدياسة
الخارجية االيخانية ،فقج حجدت ديباجة الجستػر ان مغ ضسغ أىجاف الدياسة الخارجية
في الجسيػرية اإلسالمية ،سعييا مع الحخكات اإلسالمية والجساىيخية األخخػ لبشاء
األمة العالسية ,وإنقاذ السحخوميغ في كل أنحاء السعسػرة (دستػر الجسيػرية اإلسالمية
اإليخانية (د.ج.إ.إ) .)58 ،1979 ،وأكجت السادة الثالثة مغ الجستػر(دعع إيخان
السصمق لسدتزعفي العالع كيجف مغ أىجاف الجسيػرية اإلسالمية) (د.ج.إ.إ،1979 ،

السادة .)3
اما السػاد الػاردة في الفرل العاشخ مغ الجستػر وىي السادة 155 ،154 ،،152
فقج حجدت السفاليع األساسية لدياسة ايخان الخارجية.
فالسادة  :152تقػم الدياسة الخارجية اإليخانية عمى الجفاع عغ حقػق جسيع
السدمسيغ (د.ج.إ.إ ،1979 ،السادة  ،.)152والسادة " :154تعج جسيػرية إيخان إن
ىجفيا السقجس ىػ سعادة اإلندان في كل السجتسعات البذخية وتخػ أن االستقالل
والحخية وإقامة حكػمة الحق والعجل ىػ حق لجسيع شعػب العالع كافة لحا فان
جسيػرية إيخان اإلسالمية ستقػم بجعع الشزال السذخوع لمسدتزعفيغ ضج السدتكبخيغ
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في أؼ بقعة مغ العالع( "...د.ج.إ.إ ،1979 ،السادة  ،.)154وفي السادة :155
"تدتصيع حكػمة جسيػرية إيخان اإلسالمية مشح حق المجػء الدياسي إلى الحيغ
يصمبػنو باستثشاء الحيغ يعتبخون وفقاً لمقػانيغ اإليخانية مجخميغ وخػنة"(د.ج.إ.إ،

 ،1979السادة .)155

-2المخشج األعمى لمثؾرة االيخانية (الؾلي الفقيو):
يعج السخشج األعمى الخكيدة األساسية لشطام الجسيػرية اإلسالمية في إيخان .فيػ
محػر كافة الدمصات التشفيحية والتذخيعية والقزائية والتي تسارس مياميا بإشخاف
السخشج األعمى القائج الػلي الفكيو( .)1فقج أعصى الجستػر صالحيات لمػلي الفكيو تفػق
صالحيات السؤسدات األخخػ وفق السادتيغ ( )57،100مغ دستػر عام 1979
والمتان تشران عمى معالجة السذاكل التي تػاجو الشطام الدياسي والتي قج يتعحر حميا
مغ خالل مؤسدات الجولة األخخػ ,وإعالن الحخب والدالم والشفيخ العام ،فزال عغ
تعييغ وعدل كل مغ فقياء مجمذ صيانة الجستػر ،وأعمى مدؤول في الدمصة
القزائية ،والقائج العام لقػات حخس الثػرة اإلسالمية ،والكيادات العميا لمقػات السدمحة
وقػػ األمغ الجاخمي ،وإقخار تشريب رئيذ الجسيػرية بعج أن تتع عسمية انتخابو،
وعدل رئيذ الجسيػرية بعج ان ترجر السحكسة العميا حكسا بعجم التدامو بأداء واجباتو
ووضائفو القانػنية أو بعج بيان مجمذ الذػرػ( العفػ أو التخفيف مغ عقػبات السحكػم

عمييع) (خميميان ،د.ت.)197–196 ،
وبعج إجخاء تعجيل الجستػر عام 1989زادت صالحيات السخشج فذسمت تعييغ
الدياسات العامة لمجولة بالتذاور مع مجسع تذخيز مرمحة الشطام واإلشخاف عمى
تشفيح سياسة الجولة ،وإصجار أمخ بإجخاء االستفتاء العام ،وتعييغ وعدل رئيذ مؤسدة
اإلذاعة والتمفديػن ورئيذ أركان الكيادة السذتخكة ،ومعالجة الخالفات التي قج تشذا بيغ
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الدمصات الثالث التذخيعية والقزائية والتشفيحية ،فزال عغ تشطيع العالقات بيشيع

(دستػر الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية السعجل (د.ج.إ.إ.م ،1989 ،).السادة .)110
ويعج مشرب السخشج األعمى في ايخان أعمى مشرب في اتخاذ الق اخرات االىع بذان
الدياسة الخارجية اإليخانية .وكثي اًخ ما اتخح السخشج االعمى الحالي عمي خامشئي ق اخرات

ميسة بذأن الدياسة الخارجية اإليخانية ،ومغ خالل مسثمو بالسجمذ األعمى لألمغ
القػمي()2؛ فبحدب ما صخح بو السخشج األعمى عمي خامشئي" :الدياسة الخارجية في
إيخان يحجدىا السجمذ األعمى لألمغ القػمي"  ،(CNNد.ت) .والحؼ تترف ق اخراتو

باإللدامية والشفاذ بعج مرادقة السخشج االعمى عمييا (د.ج.إ.إ ،1979 ،السادة .)176
 -3الدمظة التنفيحية:
نـ ــز دسـ ــتػر عـ ــام 1979عمـ ــى تذـ ــكيل سـ ــمصة تشفيحيـ ــة يكـ ــػن عمـ ــى أرسـ ــيا رئـ ــيذ
الجسيػري ــة وال ــحؼ يشتخ ــب ل ــجورة رئاس ــية م ــجة أربع ــة س ــشػات قابم ــة لمتججي ــج لسـ ـخة واح ــجة
(د.ج.إ.إ ،1979 ،الســادة  ،)114ويشتخــب رئــيذ الجسيػريــة مــغ بــيغ الخجــال الستــجيشيغ
الحيغ تتػفخ فييع الذخوط اآلتية:
ان يكػن إيخاني األصل ويحسل الجشدـية اإليخانيـة ،وان يكـػن لـو القـجرة عمـى اإلدارة،
وذا ماض جيج ،وتتػفخ فيو األمانة والتقػػ ،ومؤمشا بعقيـجة ومبـادغ الشطـام الدياسـي فـي
جسيػرية إيـخان اإلسـالمية والسـحىب الخسـسي لمـبالد (د.ج.إ.إ ،1979 ،السـادة  .)115ثـع
يــأتي مــغ حيــث األىسيــة بعــج رئــيذ الجسيػريــة ،رئــيذ الــػزراء بذــخط ترــػيت البخلســان
عمــى مشح ـو الثقــة لتــػلي ىــحا السشرــب (خميميــان ،د.ت.)203–202 ،و بعــج التعــجيالت
الجس ــتػرية ع ــام 1989اص ــبح رئ ــيذ الجسيػري ــة يت ــػلى رئاس ــة مجم ــذ ال ــػزراء ،ويق ــػم

الخئيذ باختيار نائبو األول (.)3
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اعصا الجستػر االيخاني الخئيذ بعس الرالحيات السباشخة في الدياسة الخارجية
اإليخانية ونز عمييا البشج الخامذ و والخامذ عذخ الدادس عذخ مغ السادة الثالثة
ويشز عمى ان" :حكػمة جسيػرية إيخان اإلسالمية مكمفة بصخد االستعسار ومكافحة
الشفػذ األجشبي وتشطيع الدياسة الخارجية لمبالد شبقاً لمسعاييخ اإلسالمية (د.ج.إ.إ،
 ،1979السادة  .)3يػقع رئيذ الجسيػرية أو مسثمو القانػني بعج مرادقة مجمذ

الذػرػ االسالمي عمى السعاىجات والعقػد واالتفاقيات والسػاثيق التي تبخم مع بيغ
الحكػمة االيخانية وسائخ الجول وكحلظ السعاىجات الستعمقة باالتحادات الجولية
(د.ج.إ.إ ،1979 ،السادة  .)125ويقػم بالتػقيع عمى اوراق اعتساد الدفخاء ،ويتدمع
اوراق اعتساد سفخاء الجول االخخػ (د.ج.إ.إ ،1979 ،السادة  .)118وقيادة مجمذ
األمغ القػمي الحؼ يقػم بـتعييغ الدياسات الجفاعية واألمشية لمبالد في إشار الدياسات
العامة التي يحجدىا السخشج االعمى .ويخرز ىحا السجمذ جانباً مغ ميامو لمدياسة

الخارجية (الحكيع.)2014 ،
-4الدمظة التذخيعية:

انبثقت الدمصة التذخيعية في إيخان وفق ما ورد في دستػر عام  ،1979وتزع
مؤسدتيغ تذخيعيتيغ ىسا مجمذ الذػرػ اإلسالمي (البخلسان) ومجمذ صيانة
الجستػر(.)4
ويشز الجستػر اإليخاني عمى أن أعزاء السجمذ ىع مغ السدمسيغ الحيغ يعخفػن
بتسدكيع باإلسالم وايسانيع الخاسخ ،ويجب أن تتػفخ في السخشح لمعزػية في البخلسان
شخوط معيشة ،أىسيا ان يحسل الجشدية اإليخانية ،وان ال يقل عسخ السخشح عغ 25
عاما وال يديج عغ  85عاما ،وان يكػن مؤمغ بسبادغ الثػرة اإليخانية (بختيارؼ،
 .)95 ،1998واقخ الجستػر ان لألقميات الجيشية تسثيل في مجمذ الذػرػ بحدب
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كثافتيع العجدية ،إذ يػجج مسثل إلتباع كل مغ ديانات الشرخانية والييػدية والدرادشتية

(القخه غػلي.)28 ،2004 ،
وقج اقخ الجستػر الفرل بيغ ميام وصالحيات مجمذ الذػرػ في مػاده مغ
تدمدل ( )62لغاية (( )90شسل سغ القػانيغ في كافة القزايا ضسغ الحجود السقخرة
دستػريا ،وشخح القػانيغ العادية والتجقيق والتحقيق في كافة شؤون البالد ومشح الثقة
لمحكػمة وشخحيا عشيا واستجػابيا ,الترجيق عمى السػاثيق والعقػد والسعاىجات

واالتفاقات الجولية) (د.ج.إ.إ ،1979 ،السػاد .)125 ،87 ،71
ومغ خالل السػاد اعاله نالحع تأثيخ مجمذ الذػرػ االيخاني (البخلسان) في
الدياسة الخارجية لمبالد ،إذ اتخح مجمذ الذػرػ اإلسالمي شيمة دوراتو التذخيعية
مجسػعة ق اخرات تشفيحية مباشخة في مػاقف خاصة بذأن قزايا تخز الدياسة
الخارجية ،وتججر اإلشارة أن لجشة الذؤون الخارجية بالسجمذ تقػم بجراسة الدياسات
العالسية وعالقات جسيػرية إيخان اإلسالمية مع الجول والذعػب األخخػ وتباشخ
اإلشخاف عمييا برػرة مدتسخة ،كسا أنيا تقػم في األوقات الالزمة بصخح األسئمة
وشمبات اإلحاشة حػل أؼ تحخك حكػمي وخرػصاً و ازرة الخارجية مشيا وتتمقى

تػضيحاتيا عمييا (الحكيع.)3 ،2014 ،

وججيخ بالحكخ ىشا أن مجمذ صيانة الجستػر ىػ أحج السؤسدات التذخيعية في
إيخان والحؼ يسكغ أن يكػن لو دور مؤثخ في الدياسة الخارجية اإليخانية ،إذ يتكػن ىحا
السجمذ مغ فقياء القانػن وعمساء الجيغ ،ويقػم بجوره في مصابقة ق اخرات مجمذ
الذػرػ اإلسالمي مع الجستػر والذخيعة اإلسالمية واستشاداً عمى ذلظ أصبح قاد اًر
عمى اإلشخاف عمى الدياسة الخارجية والتأثيخ عمييا (الحكيع.)4 ،2014 ،

:
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-5وزارة الخارجية :

تعج و ازرة الخارجية االيخانية السشفح الخسسي لمدياسة الخارجية وذلظ بعج تخصيط

ووسع اإلشار العام ليا مغ قبل مرادر صشع القخار (السخشج االعمى ،الدمصة

التشفيحية ،الدمصة التذخيعية) وال يقترخ دور و ازرة الخارجية عمى التشفيح فقط ،وانسا

تذارك ايزا في وضع وتػجيو الدياسة الخارجية بحكع عالقتيا بالذؤون الخارجية
وبرفتيا الجية السدؤولة السباشخة( ،الحكيع .)4 ،2014 ،ويذارك فيمق القجس

االيخاني و ازرة الخارجية في تشفيح الدياسة الخارجية االيخانية.

 -6فيمق القجس والدياسة الخارجية االيخانية :

يعج فيمق القجس مغ الػسائل التشفيحية لمدياسة الخارجية االيخانية ،فيػ ـالسدؤول

عغ انذصة الحخس الثػرؼ االيخاني خارج الحجود اإلقميسية إليخان كػنو احج الفيالق

التابع لقػات الحخس الثػرؼ ،وما يسيد الحخس الثػرؼ ان لجية قيادة مدتقمة مختبط
بالسخشج االعمى لمجسيػرية عمي الخامشئي .وبحلظ يكػن فيمق القجس مختبط بذكل

مباشخ بالسخشج األعمى ).(Khoshnood, 2020, 5–13

ويجعع فيمق القجس الجيات واالحداب الفاعمة غيخ الحكػمية في العجيج مغ الجول

) ،(Khoshnood, 2020, 4–18الى جانب ادرتو لمدفارات االيخانية في ىحه الجول،
عادة ما يكػن السمحق العدكخؼ في الدفارة االيخانية معيغ مغ قبل قائج فيمق القجس،
و ً
او يكػن الدفيخ االيخاني ضابط سابق في الحخس الثػرؼ او فيمق القجس ،وحتى

السػضفيغ في و ازره الخارجية السكمفيغ مغ قبل الػ ازرة نفديا يشفحون واجباتيع وفقا

لصمبات فيمق القجس (الديدي.)2020 ،

إذ كذف وزيخ الخارجية االيخاني جػاد ضخيف ( )2021-2013عغ دور قائج

فيمق القجس قاسع سميساني( ) 2020-1998في الدياسة الخارجية اإليخانية .اذ قال

والحجيث لـجػاد ضخيف" :في كل مخة ،تقخ ًيبا ،أذىب فييا لمتفاوض كان سميساني ىػ
الحؼ يقػل إنشي أريجك أن تأخح ىحه الرفة أو الشقصة بعيغ االعتبار "...وأضاف:

" كان سميساني يفخض شخوشو عشج ذىابي ألؼ تفاوض مع اآلخخيغ بذأن سػريا ،وأنا

لع أتسكغ مغ إقشاعو بصمباتي"(.)5

:
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املبحث الثاني
دوافع التدخل االيراني يف االزمة السورية
تخجع دوافع التجخل اإليخاني في سػريا ألسباب استخاتيجية وسياسية ،وعدكخية،

واقترادية وفيسا يأتي عخض ليحه الجوافع.

 -الجافع االستخاتيجي :لسػقع سػريا الجغخافي اىسية كبيخة في االستخاتيجية االيخانية

فحجود سػريا السذتخكة مع العخاق ولبشان وفمدصيغ ووقػعيا عمى البحخ االبيس
الستػسط ،جعل مشيا حمقة وصل ضخورية لتحقيق اليجف االستخاتيجي االيخاني
بالػصػل الى البحخ الستػسط عبخ العخاق وسػريا ولبشان مغ خالل حدب هللا الحميف

االيخاني (صادقي ولصفى .)133 ،1394 ،كسا اسيع السػقع الجغخافي في التفاعل

بيغ البمجيغ في السجال االقترادؼ في القصاع التجارؼ واالستثسارؼ شكل بحلظ مس اًخ
اقترادياً حيػياً استخاتيجياً نحػ الدػق العالسية (عبجه.)11 ،2016 ،
_الجافع الدياسي :تشبع اىسية السرمحة الدياسية مغ خالل الحيمػلة دون قيام نطام

ججيج في سػريا ،اذ تخػ إيخان أن سقػط الشطام الدػرؼ سػف يؤدػ الى قيام نطام

ججيج في سػريا ،وىحا الذيء ال يرب في مرمحتيا ألن الشطام الججيج سيكػن

بالزخورة معادياً إليخان بدبب دعسيا لحكع بذار األسج ،كسا أنو سػف يقػم بتحجيع
دورىا في السشصقة مغ خالل قصع شخق اإلمجادات التي ترل الى حمفائيا في لبشان

عبخ األراضي الدػرية .فزال عغ إمكانية تغيخ معادلة تػازن القػػ القائسة والحؼ

يسكغ أن يكػن في غيخ صالح إيخان (عبجه )12 ،2016 ،فجافع إيخان مغ التجخل في

سػريا ىػ الحفاظ عمى ما أسستو بسحػر السقاومة الحؼ يزع إيخان وسػريا وحدب هللا

في لبشان لمحفاظ عمى التػازن مع "إسخائيل" بذكل رئيذ (نجات،)647 ،1393 ،
وعمى الجانب اآلخخ تدعى إيخان لمحفاظ عمى نفػذىا في لبشان واستسخار وجػد وليسشة

حدب هللا فيو ،كسا تدعى ايخان مغ خالل تجخميا في سػريا الحفاظ عمى الشطام

الدػرؼ واثبات نفديا كقػة إقميسية فاعمة (عبجالعال.)2018 ،

:
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 -الجافع االقترادي :بالخغع مغ ان السرالح االقترادية االيخانية في سػريا كانت

اقل مغ مدتػػ العالقات والسرالح الدياسية بيغ البمجيغ قبل  2011اال انيا بعج
انجالع الثػرة وانييار التعاون االقترادؼ الحؼ كان بيغ سػريا وقصخ وتخكيا ،بجأت
إيخان في تعديد نفػذىا االقترادؼ في سػريا مغ خالل القخوض اإليخانية التي قجمت

لمحكػمة الدػرية لتسػيل الػاردات الدػرية شخيصة أن تكػن معطسيا مغ إيخان ،ونتيجة

لحلظ أعفيت الذخكات االيخانية التي ترجر الدمع الغحائية الى سػريا مغ كل أنػاع
الخسػم والزخائب ،واشارت عجد مغ السرادر عغ رىغ الحكػمة الدػرية بعس

العقارات والسستمكات الحكػمية لمحرػل عمى القخوض اإليخانية .كسا وصل مدتػػ

التبادل التجارؼ بيغ الجولتيغ مغ  280مميػن دوالر عام  2010إلى مميار دوالر عام

 ،2014واتفقت مع سػريا عمى تدييخ خصييغ بحخييغ بيشيسا لتعديد التبادل التجارؼ،
وعكذ تػسع العالقات االقترادية بيغ البمجيغ في الجانب االقترادؼ كثخة تػاجج

الذخكات اإليخانية في الدػق الدػرية ،ىحه السرالح االقترادية كانت احج دوافع
التجخل االيخاني في األزمة الدػرية لرالح حميفيا بذار األسج (عبجالعال.)2018 ،

-الجافع العدكخي :يختبط الجافع العدكخؼ إليخان بسرالحيا الدياسية ،إذ سعت

وحخصت إيخان لسج نفػذىا العدكخؼ إلى سػريا ،فإحجػ اىتساماتيا في سػريا ىػ زيادة

قجرتيا عمى إيرال دعسيا العدكخؼ إلى حدب هللا في لبشان حتى تكػن قادرة عمى
تيجيج "إسخائيل" ومشعيا مغ الترعيج ضج إيخان ،وىػ ما يفدخ سعي إيخان إلنذاء

قػاعج عدكخية دائسة ليا في جشػب سػريا عمى الحجود مع "إسخائيل" ،ومغ جية أخخػ
يستج الصسػح اإليخاني إلى إنذاء قػاعج عدكخية بحخية في سػريا عمى البحخ الستػسط

(عبجالعال.)2018 ،

:

70

املبحث الثالث
وسائل الدعم والتدخل االيراني يف سوريا بعد العام 2011

تدعى ايخان مغ خالل التجخل في األزمة الدػرية الى تعديد نفػذىسا في السشصقة

والحفاظ عمى مرالحيا ،لحلظ بادرت ايخان بجعع نطام الخئيذ الدػرؼ بذار االسج في

مػاجية قػػ السعارضة باعتبار ان دعسيا لشطام بذار االسج يسثل دفاعاً عغ
مرالحيا الحيػية في سػريا والسشصقة.
وبحدب راؼ الشطام االيخاني ان الحيغ يقػمػن بالثػرة في سػريا ليدػا مغ

السدتزعفيغ بل ىع جدء مغ السؤامخة السحاكة ضج الشطام الدػرؼ وعميو يشبغي

مدانجة لمشطام الدػرؼ( ،يحػؼ .)68–67 ،2018 ،إذ وصفت الحكػمة اإليخانية

انتفاضة الذعب الدػرؼ بأنيا فتشة (بتحخيس مغ الخارج)( .تبخيدؽ وپانتػچی،
 )12 ،1395لحلظ تشػعت وتجرجت وسائل الجعع والتجخل في االزمة الدػرية بيغ

سياسية واقترادية وعدكخية لرالح الشطام الدػرؼ وفق تصػرات االحجاث في االخيخة
وقجرة الشطام الدػرؼ العدكخية واالمشية في مػاجية حخكة االحتجاجات الذعبية والتي
انصمقت في عجة مجن سػريا مشح مشترف شيخ اذار/مارس  2011و والتي بجأت

كاحتجاجات شعبية تصالب باإلصالح وإشالق الحخيات وإخخاج السعتقميغ الدياسييغ

مغ الدجػن ورفع حالة الصػارغ ،وانتيت الى حخب داخمية بيغ قػػ السعارضة
الدػرية ونطام حكع الخئيذ بذار االسج وبقجر تعمق االمخ بأدوات ووسائل الجعع

االيخاني لمشطام الدػرؼ فقج تجرجت وافق االتي :

في السخاحل األولى مغ األزمة ،تجخمت إيخان في سػريا لتقجيع الجعع الفشي
()6

وقجمت الحكػمة اإليخانية لمحكػمة الدػرية

والسالي لشطام األسج بذكل أساسي

تكشػلػجيا مخاقبة البخيج اإللكتخوني واليػاتف السحسػلة ووسائل التػاصل االجتساعية.

ومعجات مكافحة الذغب وتقشيات استخباراتية لمخصج ).(Jaber, 2011

مع تػسع سيصخة السعارضة عمى العجيج مغ السشاشق في سػريا ،كان العشرخ

األىع بالشدبة لمشطام الدػرؼ ىػ الجعع االقترادؼ الخارجي الحؼ ُيبكيو قائساً لإليفاء
بستصمبات الجولة ،وقج ساىست إيخان في دعع الشطام الدػرؼ مغ اجل تخصي االزمة
:
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االقترادية في سػريا ،إذ قامت إيخان بإقخاض الشطام الدػرؼ بشحػ ثالثة قخوض

بكيسة  5,6مميار دوالر مغ اجل دعع استيخاد الدمع األساسية كالسػاد الغحائية وخاصة

القسح ،والسذتقات الشفصية ،والديػلة الشقجية لمبشظ السخكدؼ الدػرؼ .وبالخغع مغ فخض

العقػبات االقترادية عمى الشطام الدػرؼ عام  2012استسخت ايخان بالتعاون التجارؼ
مع سػريا مغ خالل مػاصمة استيخاد األلبدة والقصغ وزيت الديتػن مغ سػريا وغيخىا،

وكان لحلظ دور كبيخ في ديسػمة الجورة االقترادية لسشاشق سيصخة الشطام.

السبخمة بيغ ايخان وسػريا
وفقا لسا سبق تأتي ونط اًخ لػجػد اتفاقية التجارة الحخة ُ
عام  ،2012والتي تُعفي البزائع الستبادلة بيغ الصخفيغ مغ الزخائب والتعخيفة

الجسخكية اصبحت إيخان عمى رأس الجول السدتػردة مغ سػريا (سمسي.)2018 ،

اما عدكخيا فسشح ايمػل /سبتسبخ  2012كذفت وسائل االعالم واالستخبارات

الغخبية ان ايخان تسج الشطام الدػرؼ بسدتذاريغ عدكخييغ ،إذ تع أرسال نحػ  150مغ

كبار أعزاء الحخس الثػرؼ اإليخاني لجعع حكع بذار االسج عدكخيا والحيمػلة دون
سقػشو ،وفي  19سبتسبخ/أيمػل  2012اعتخف عمي جعفخؼ القائج العام لقػات الحخس
الثػرؼ بأن لبالده مدتذاريغ عدكخييغ رفيعي السدتػػ في سػريا لجعع نطام األسج
يقترخ عسميع عمى تقجيع السذػرة ) .(Walsh, 2012والى جانب السدتذاريغ أرسمت

شيخان مئات األششان مغ السعجات العدكخية مغ بيشيا بشادق وصػاريخ وقحائف إلى
سػريا عبخ مسخ جػؼ انذاه الجانبان بذكل مذتخك.

بعجىا بجأت ايخان بجعع الشطام الدػرؼ بسقاتميغ مغ الحخس الثػرؼ اإليخاني ،إذ

بمغ عجدىع نحػ  4000مقاتل في حديخان /يػنيػ  2013بيجف مداعجة قػات

الحكػمة الدػرية ) (Fisk, 2013وقج شاركت ىحه القػات مع مقاتميغ مغ حدب هللا

المبشاني في االستيالء عمى مجيشة القريخ الدػرية مغ السعارضة في  9حديخان /يػنيػ
 .(Alami, 2017, 16) 2013وجشجت ايخان كحلظ مشح مشترف عام  2012وبأشخاف

فيمق القجس عجد مغ السميذيات لمقتال في سػريا سػاء محمية او اقميسية ولعل ابخزىا

لػاء فاشسيػن مغ السقاتميغ األفغان( .)7ولػاء زيشبيػن مغ السقاتميغ الباكدتانييغ(.)8

:
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زادت إيخان عام  2014مغ عجد قػات الحخس الثػرؼ اإليخاني في سػريا ،وفي

العام  2015صعجت إيخان مغ دعسيا عمى األرض مغ خالل قػات فيمق القجس الحؼ
شارك مقاتمػه مع الجير الدػرؼ ومقاتمي حدب هللا والسميذيات في معارك سيل

الغاب ،وىجسات حمب ،وىجسات درعا عام  ،2015وىجسات القريخ التي فخضت

سيصخة الحكػمة الدػرية وحدب هللا عمى مشصقة القمسػن الذسالية والحجود والسعابخ مغ

لبشان إلى سػريا (Iran Is Taking Over Assad’s Fight in Crucial Parts of Syria,

).2015

بعج سيصخة السعارضة عمى محافطة إدلب في الشرف األول مغ عام ،2015

زار المػاء قاسع سميساني في  24تسػز /يػليػ  2015مػسكػ لػضع تفاصيل خصة

العسل العدكخؼ السشدق في سػريا (Bassam & Perry, 2015) .وبعج ذلظ وصمت
سػريا العجيج مغ القػات االيخانية لالنزسام إلى القػات الدػرية وحمفائيا مغ حدب هللا

المبشاني في ىجػم بخؼ كبيخ مجعػم بزخبات جػية روسية .بجأت في  30ايمػل/
سبتسبخ  .(Evans & AL-Khlidi, 2015) 2015إذ تسكغ التحالف االيخاني -الخوسي

مغ اخخاج قػػ السعارضة مغ الداحل الدػرؼ ،ولع يقف االمخ عشج ذلظ ،فخالل اوائل

العام  2016بجأت إيخان تخسل قػات نخبة تجاوز عجدىع  3000والحيغ يصمق عمييع
اصحاب (الكبعات الخزخ) لتشفيح عسميات خاصة وقج ضيخت قتالىع في معخكة خان

شػمان والديصخة عمى حمب (الدويخؼ.)2016 ،

وششت القػات االيخانية في سػريا وحمفائيا في حديخان /يػنيػ  ،2017ىجػما
مدمحا عمى أىجاف في ديخ الدور ومشاشق في شخق سػريا باستعسال صػاريخ

بالدتية أُشمقت مغ غخب إيخان ).(CNBC, 2017

وفي مصمع حديخان/يػنيػ  ،2018تسكشت الفرائل السدمحة السحمية واألجشبية

السػالية إليخان وبسذاركة قػات الشطام الدػرؼ ،مغ الديصخة عمى مجيشة البػكسال
ومعبخىا الحجودؼ بعج السعارك مع تشطيع داعر .واتدست السجة التي أعقبت السعارك

بخغبة إيخان في تخسيخ سيصختيا العدكخية واألمشية عمى مشاشق نفػذىا (مػقع الحخة،

.)2021

:
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واصمت إيخان دعسيا العدكخؼ والدياسي لمشطام الدػرؼ ،ففي خصػة بالغة

االىسية ،وّقع أميخ حاتسي وزيخ الجفاع اإليخاني مع نطيخه الدػرؼ عمي أيػب في
أغدصذ/آب عام  2018عمى معاىجة عدكخية ،تزسشت تقجيع إيخان كافة أشكال
الجعع إلعادة بشاء القػات السدمحة والرشاعات العدكخية الجفاعية الدػرية بسا في ذلظ

الرػاريخ ،وااللتدام بتعديد "البشى التحتية الجفاعية في سػريا" والتي تدسح وتتيح

مػاصمة التػاجج والسذاركة اإليخانية في سػريا (شالع.)2019 ,

استقبل السخشج األعمى لمثػرة في إيخان عمي خامشئي في
وفي الجانب الدياسي
َ
اصفا إياه
 25فبخايخ/شباط  2019الخئيذ الدػرؼ بذار األسج في العاصسة شيخان و ً
أكج الخئيذ الدػرؼ عمى (أن أىسية العالقات بيغ البمجيغ كانت
بـ (البصل العخبي) فيسا ّ
العامل الخئيدي في صسػد سػريا وإيخان في وجو مخصصات الجول السعادية التي

تدعى إلى إضعافيسا ،وزعدعة استقخارىسا ونذخ الفػضى في السشصقة) (إيخان تدتقبل

بذار األسج ألول مخة بعج الثػرة.)2019 ،

نتج عغ الجعع العدكخؼ االيخاني في سػريا تعخض القػات االيخانية والفرائل

الستحالفة معيا الى خدائخ كبيخ في االرواح والسعجات ،إذ كذفت مرادر عغ ان

عجد القتمى والجخحى مغ قػات الحخس الثػرؼ االيخاني عمى االراضي الدػرية بمغ نحػ

 2100قتيل ونحػ  9000جخيح لمسجة مغ تذخيغ الثاني /نػفسبخ  2012إلى آذار

/مارس  ،2017وبحدب مكتب شؤون السحاربيغ القجامى في إيخان مغ بيغ ىؤالء نحػ

 418ضابصا ) (Taheri, 2018وبيغ القتمى أكثخ مغ  2000أفغاني )(ANF, 2018

باكدتانيا ).(Hasan, 2019
وما ال يقل عغ 160
ً
كان الجعع العدكخؼ االيخاني ابخز ادوات الدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا

بعج عام  ،2011وكان ليحا الجعع االثخ االكبخ في تثبيت حكع الخئيذ الدػرؼ بذار

االسج والحيمػلة دون سقػشو ،ىحا الى جانب الجعع العدكخؼ والدياسي الخوسي لمشطام

الدػرؼ.

:
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املبحث الرابع
البعد االقتصادي واالجتماعي يف السياسة االيرانية جتاه سوريا بعد 2011
تزسشت الدياسة االيخانية تجاه سػريا بعج عام  ،2011بعجيغ اخخيغ ىسا
البعج االقترادؼ واالجتساعي ،إذ سعت ايخان لتخسيخ حزػرىا في سػريا ليذ عمى

السدتػػ الجبمػماسي و العدكخؼ واالمشي فحدب ،ولكغ عمى السدتػييغ االقترادؼ
واالجتساعي ايزاً:

االول :البعج االقترادي:

كانت عالقات ايخان االقترادية اقل بكثيخ مغ مدتػػ عالقاتيا في السجال

الدياسي والعدكخؼ مع سػريا قبل العام  ،2011ولفيع تػضيف العامل االقترادؼ

في الدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا البج مغ معخفة حجع التبادل التجارؼ
واالستثسارؼ بيغ الصخفيغ عام  .2010إذ بمغت قيسة الرادرات االيخانية الى سػريا
عام  )14,018.3( 2010مميار ليخة سػرية اؼ ما ندبتو  % 1,73مغ اجسالي

السدتػردات الدػرية ،اما الرادرات الدػرية الى ايخان فقج بمغت قيستيا نحػ 706

مميػن ليخة سػرية ،اؼ ما ندبتو  %0,12مغ اجسالي الرادرات الدػرية عام2010

(بجوؼ .)2016 ،اما السذاريع االستثسارية اإليخانية في سػريا فقج بمغت نحػ سبعة
مذاريع حتى العام  2010وبكيسة  20مميار ليخة سػرية (قػمان.)3 ،2018 ،

بعج العام  2011وبعج تراعج االحجاث في سػريا وفخض العقػبات عمى الشطام

الدػرؼ والتي شسمت وقف التعامل مع السرخف السخكدؼ الدػرؼ ،ووقف السذاريع
التجارية ،وتجسيج أرصجة عجد مغ السدؤوليغ الدػرييغ ،الى جانب مقاشعة دول عخبية

وأجشبية لمشطام الدػرؼ جخاء سياساتو األمشية السفخشة ضج الستطاىخيغ ،وبالتػازؼ مع

الجعع الدياسي والعدكخؼ كثفت شيخان مغ دعسيا االقترادؼ لمشطام الدػرؼ وفي
مختمف القصاعات االقترادية.

:
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فعمى الرعيج التجارؼ ،رسخت إيخان وجػدىا في سػريا عبخ تجشيغ شخيق شيخان

دمذق وتأميغ خط بخؼ يعبخ مغ وسط وشسال العخاق وحتى دمذق وسػاحل الستػسط

في الالذقية ولبشان (قػمان )3 ،2018 ،كسا أبخمت إيخان مع سػريا اتفاقية تجارة حخة

في شباط  ،2012تزسغ تخفيس الخسػم الجسخكية إلى ندبة  ،%4عمى الدمع
الستجاولة بيغ البمجيغ ،وإلغاء جسيع القيػد الجسخكية ،وإجخاءات الحطخ عمى الػاردات

ذات األثخ السساثل (شتيان .)2020 ،وأصبحت األسػاق الدػرية سػقاً ترخيفية
لمسشتجات اإليخانية لتتخبع شيخان عمى قائسة الذخيظ التجارؼ األول لدػرية .وإثخ ذلظ
تحدغ حجع التبادل التجارؼ بيغ البمجيغ مغ  361مميػن دوالر في عام  2011إلى

حػالي  869مميػن دوالر في ( 2017شتيان.)2020 ،

ومغ أجل زيادة وتػسيع حجع التبادل التجارؼ بيغ البمجيغ تع إنذاء الغخفة

انية-الدػرية السذتخكة في العام ( ،2019رصيف  .)2021 ،22ولكغ
التجارّية اإليخ ّ
رغع ذلظ فإن حجع التبادل التجارؼ خالل  2020لع يدد عمى  200مميػن دوال بيغ
البمجيغ ،وذلظ بدبب قيػد جائحة كػرنا ،وفتخة الحطخ التي امتجت لشحػ عام مغ آذار/

مارس  2020ولغاية آذار /مارس  ،2021إذ تعصل الشذاط التجارؼ بذكل كبيخ
وانخفزت الرادرات اإليخانية إلى سػريا بشدبة ( %43صحيفة الذخق األوسط،

.)2021

سعت ايخان لتثبيت وجػدىا في سػريا ايزا عغ شخيق الجخػل بسذاريع

استثسارية شػيمة االمج ،فقج تع التػقيع عمى اتفاقية مشح الذخكات االيخانية حق

االستثسار في سػريا ،إذ مشحت ايخان حق التشقيب عغ الفػسفات واستخخاجو لسجة 50

عاماً مغ مشاجع الفػسفات بخشيفيذ في ريف حسز ،والتػقيع ايزا مصمع العام
 2017في شيخان مع وفج الحكػمة الدػرية عمى محكخات تفاىع كان مغ بيشيا

استثسارات في مجال الرشاعات االستخخاجية (قػمان.)3 ،2018 ،

ولتدييل مذاركة إيخان في مذاريع االستثسار ،أُسدت "المجشة الدػرية-

اإليخانية العميا السذتخكة" ،التي باشخت أعساليا مصمع عام  ،2019والسرخف
:
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الدػرؼ-اإليخاني السذتخك بإسيام  %60مغ الجانب اإليخاني .وفي كانػن

األول/ديدسبخ  ،2019وّقعت سػريا مع ايخان اتفاقية تعاون اقترادؼ "شػيل األمج"
وفي مجاالت عجة شسمت قصاعات السرارف والسالية والبشاء وإعادة اإلعسار ،ومحكخة
تفاىع أخخػ تزسشت بشاء  30ألف وحجة سكشية في معطع السجن الدػرية (عشب

بمجؼ.)2021 ،

وفي  18كانػن األول/ديدسبخ ،2020افتتح رئيذ "الغخفة التجارية اإليخانية-

الدػرية السذتخكة" مخكد "إيخانيان" التجارؼ في العاصسة دمذق ،وأعمغ كيػان كاشفي

ود ّشغ عبخ استثسارات غخفة تجارة
رئيذ الغخفة حيشيا أن "السخكد التجارؼ ُج ّيد ُ
وزراعة معادن إيخان" .وأوضح كاشفي أن السخكد يقع في السشصقة التجارية الحخة وسط

مزيفا أن مداحتو تبمغ أربعة آالف متخ مخبع (عشب بمجؼ،
العاصسة دمذق،
ً
.)2021
ثانيا_ البعج االجتماعي:

يسكغ مالحطة البعج االجتساعي والثقافي في الدياسة االيخانية تجاه سػريا مغ
خالل االتي :

 -1شخاء العقارات وتغييخ التخكيبة الدكانية ،فبعج ان أصجرت الحكػمة الدػرية قانػن
رقع  63لدشة  2012الحؼ مكغ و ازرة السالية مغ االستيالء عمى أصػل ومستمكات
األشخاص الخاضعيغ لقانػن مكافحة اإلرىاب لعام  2012ونقل ممكيتيا إلى الحكػمة

الدػرية ،وقانػن  66لعام  2012الحؼ استخجم لالستيالء عمى السستمكات وتيجيخ
قاششييا بحجة إعادة إعسار مشاشق الدكغ العذػائي في مشصقتيغ في محافطة دمذق،
والقانػن رقع  10في 2نيدان/أبخيل  (Human Rights Watch, 2018) 2018الحؼ

اعصى ألصحاب األمالك الدػرييغ ميمة  30يػماً إليجاد وكيل محمي وتقجيع شمب
ممكية شخرياً في محاولة النتداع األراضي مغ االشخاص والعػائل الحيغ يذكمػن
الجدء األكبخ مغ الجئي الحخب وكانػا غيخ قادريغ أو غيخ راغبيغ في العػدة في

السػعج السحجد لتقجيع الصمبات ،وقج استغل اعزاء ومقخبيغ مغ حدب هللا المبشاني
:
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والحخس الثػرؼ اإليخاني ىحا الػضع لذخاء عقارات عجيجة ،ووفقاً لتقاريخ عغ مدؤوليغ
سػرييغ ،تع نقل أكثخ مغ  8آالف عقار في مشصقة دمذق إلى مالكيغ غيخ سػرييغ

خالل الدشػات الثالث الساضية ).(Ghaddar & Stroul, 2019, 2

وقج تخكد نذاط ايخان في االستيالء عمى االراضي والعقارات في مشاشق محجدة

ذات اىسية استخاتيجية عدكخية أو ديشية مثل مشاشق الذخيط الحجودؼ بيغ لبشان

وسػرية في مجن القريخ والقمسػن والدبجاني ،وفي دمذق وريفيا في الديجة زيشب
والبحرة والذاغػر ،وفي ديخ الدور في مشاشق البػ كسال ،وفي حمب االحياء
الذخقية وفي مجيشة حسز في اشخاف حي الػعخ ،وحي بابا عسخو وحي البياضة

والعباسية (أدلبي وآخخون.)25 ,2021 ,

 -2تعسل إيخان مع مشطساتيا الخيخية لالنجماج بذكل أفزل في السجتسع الدػرؼ،
فسغ بيغ نحػ اثشا عذخ ( مشطسة اقترادية واجتساعية و خيخية) تعسل تحت إمخة
إيخان في سػريا ،مثل مؤسدة الدىخاء الخيخية وجياد البشاء ومؤسدة األميغ والمجشة

الخيخية االجتساعية ومؤسدة الذيجاء ومؤسدة الدجاد وغيخىا .وتعج مشطسة جياد

البشاء األكثخ فاعمية ،وليا حزػر متدايج في العجيج مغ السجن الدػرية ،مغ حمب

شساالً الى درعا والقشيصخة جشػباً ،ومغ البػ كسال شخقاً إلى ساحل البحخ الستػسط
غخباً ،وتشفح مشطسة جياد البشاء مذخوعات كبيخة في سػريا ،مغ ضسشيا إعادة بشاء
السجارس والصخق والبشية التحتية في حمب وديخ الدور ومجن أخخػ ،فزالً عغ تقجيع
مداعجات لعائالت السقاتميغ الدػرييغ ضسغ الفرائل السدمحة السػالية لصيخان،

ويرف الفخع الدػرؼ لمسشطسة جياد البشاء الػاقع في مشصقة الديجة زيشب بخيف

دمذق ،نفدو بأنو "خجمي تشسػؼ ومدتقل" ،وتذسل أنذصتو بشاء وإعادة تأىيل
السدتذفيات والسجارس في حمب وحسز وديخ الدور ،وتخميع مشازل أسخ قتمى قػات

الشطام في حسز ،فزال عغ تػفيخ الغحاء لمدكان السحمييغ ،وتشطيف أحياء بأكسميا
لتدييل عػدة الشازحيغ (أحسج .)2019 ،وساعجت السشطسة ايزا عمى اكتداب أراض

ججيجة ،خاص ًة بالقخب مغ األماكغ الجيشية حػل دمذق وديخ الدور وحمب ،كجدء مغ
ميستيا لتحقيق قجر مغ التغييخ الجيسػغخافي في سػريا ،وقج افتتحت السشطسة مكتباً ليا
:
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في مجيشة البػ كسال لتػلي عسمية شخاء السشازل وإعادة اإلعسار ،إذ يقػم مشجوبػن عغ

السشطسة بجفع مبالغ كبيخة مقابل تسمظ السشازل والسحالت التجارية بأوراق رسسية"

(أحسج .)2019 ،وفي محاولة لكدب والء الدكان السحمييغ قامت السشطسة عام
 2019بإعادة تخميع  16مجرسة في ديخ الدور وحجىا في خصػة تؤكج دعع إي اخن
لعسمية البشاء في سػريا ،كسا تػزع السشطسة بذكل دورؼ إعانات مادية وإغاثية لألىالي

ومداعجات غحائية كتب عمييا "مداعجات الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية إلى الذعب

الدػرؼ" .وخالل جائحة الفيخوس التاجي كػرونا ،أنذأت إيخان عجة نقاط شبية صغيخة

في ديخ الدور لتدويج السجنييغ بفيتاميغ سي واألقشعة الػاقية (صبان.)2020 ،

 -3سعت ايخان خالل االزمة الدػرية نحػ قصاعات تترل مباشخة بثقافة وىػية
السجتسع والتػجيات الجيشية ،مغ خالل تأسيذ مخاكد ثقافية وتجسعات دعػية تشذط
في مشاشق عجة مشيا دمذق وريفيا والالذقية وحسز وحمب وديخ الدور ،ففي السجال

الجيشي بخز السجمذ االسالمي الجعفخؼ االعمى في سػريا عام  ،2012إذ وضع

لشفدو اىجافا مشيا تسثيل "الصائفة الذيعية" في سػريا والتحجث باسسيا ،ودعع انتذار

مبادغ الثػرة االيخانية في سػريا ،واقامة مؤسدات ديشية وتخبػية وخيخية بيجف التقخب
مغ السجتسعات السحمية (أدلبي وآخخون.)10 ,2021 ,

والى جانب ذلظ تشذط مخاكد وجسعيات دعػية كالسجسع العالسي آلل البيت

ومخكد ابشاء االمام عمي ،ومجسع الرخاط الثقافي ،ومخكد كذافة الػالية أو ما يصمق

عميو (كذافة السيجؼ) التابعة لـ(جسعية االمام السيجؼ) وقج اسدو القائج في الحخس

الثػرؼ االيخاني حدغ شاشخؼ في عام  ،2012ولو فخوع في كل مغ دمذق والالذقية
وحمب وحسز وشخشػس وديخ الدور ،وىػ مخكد يػجو نذاشو بشحػ خاص الى

االشفال والذبان صغار الدغ ،ومغ ابخز مخاكد ايخان الجعػية مخاكدىا الثقافية الثالث

في دمذق والالذقية ديخ الدور التي افتتحت في عام  2018بأشخاف مباشخ مغ

الحخس الثػرؼ ،ويشذط في اقامة فعاليات ثقافية وديشية فزال عغ استقصاب الذباب

مغ ديخ الدور لمتجشيج في الفرائل السجعػمة مغ ايخان (أدلبي وآخخون,2021 ,

.)11

:
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وفي الجانب الثقافي ايزا بالخغع فتح أقدام المغة الفارسية في العجيج مغ

السؤسدات التعميسية الدػرية قبل العام  ،2011بسا فييا جامعة دمذق ،وجامعة البعث

في حسز ،وجامعة تذخيغ في الالذقية ) .(Ghaddar & Stroul, 2019, 2وتعسل ايخان

لجعل المغة الفارسية لغة سائجة في سػريا؛ ففي  23كانػن الثاني /يشايخ

 2020وقعت و ازرة التخبية والتعميع اإليخانية مع و ازرة التخبية الدػرية محكخة تفاىع في
العاصسة دمذق تقزي بإشخاف إيخان عمى تعجيل السشاىج الجراسية الدػرية وشباعتيا
في إيخان ،إلى جانب مداىسات أخخػ في الدياق ذاتو ،فزال عغ اعتبار المغة

الفارسية لغة ثانية واختيارية في الثانػيات الدػرية (الحصيب.)2020 ،

وتخكد إيخان نذاشيا بيغ األشفال وشالب السجارس وخاصة في السخحمة ما قبل

الجامعية ،إذ يػجج أكثخ مغ  40مجرسة إيخانية خاصة في دمذق وحجىا ،مشتذخة في
مشاشق عجة ،وشسمت ىحه السجارس حػالي  10مجارس ثانػية تابعة لػ ازرة األوقاف
الجيشية ومعتخف بيا مغ قبل و ازرة التخبية والتعميع في دمذق وحمب والالذقية وديخ

الدور (قشاة الحخة.)2020 ،

اما عمى مدتػػ التعميع الجامعي يػجج في سػريا فخوع لدت جامعات إي اخنية،

مشيا الفارابي لمجراسات العميا ،والجامعة اإلسالمية الحخة اإليخانية (آزاد) ،وكمية

السحاىب اإلسالمية اإليخانية في دمذق ،وجامعة تخبية مجرس ،وجامعة السرصفى

العالسية ،والتي افتتح فخعيا في سػريا عام  2013وتزع ثالث شعب في محافطات
حمب والالذقية ودمذق ،عمساً بأن الجامعات اإليخانية افتتحت فخوعيا في سػريا بعج
العام ( 2011صحيفة الذخق األوسط.)2021 ،
الخاتمة واالستنتاجات

اىتع البحث بجراسة تصػر الدياسة الخارجية االيخانية تجاه سػريا مشح العام

 2011وحتى عام  2020محاوالً استعخاض وتحميل دوافع واليات الدياسة االيخانية في
سػريا ،وقج خمز البحث لالستشتاجات االتية :

_ بالخغع مغ تأكيج السادة الثالثة مغ الجستػر االيخاني عمى "دعع إيخان السصمق
لسدتزعفي العالع كيجف مغ أىجاف الجسيػرية اإلسالمية" ،وقيام ايخان بالتجخل في

:
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الذؤون الجاخمية لجول الجػار بيجف نرخة الذعػب السدتزعفة ضج الحكػمات

يخنية ،اال ان الحال في سػريا مختمف حدب راؼ
السدتكبخة حدب أدبيات الثػرة اإل ا

شيخان فالحيغ يقػمػن بالثػرة في سػريا ليدػا مغ السدتزعفيغ بل ىع مغ دسائذ

السؤامخة السحاكة ضج الشطام الدػرؼ وعميو تكػن مدانجة الشطام الدػرؼ واجبة ،إذ
وصفت الحكػمة اإليخانية انتفاضة الذعب الدػرؼ بأنيا فتشة ( بتحخيس مغ الخارج).

_لعبت مػاقف االقػػ الجولية واالقميسية السشافدة إليخان في سػريا دو ار مخكدياً في
تحجيج السػقف االيخانية مغ االزمة الدػرية.
_ تخػ ايخان ان سقػط الشطام الدػرؼ سػف يفقجىا نفػذىا االقميسي ومذخوعيا في
السشصقة والتي تصمق عميو " الحفاظ عمى محػر السقاومة " والحؼ يذكل فيو الشطام

الدػرؼ جدًء ميساً مشو حدب االستخاتيجية االيخانية.
_ تجرجت وسائل الجعع والتجخل االيخاني في االزمة الدػرية بيغ سياسية واقترادية

وعدكخية ،وبجرجة تتشاسب مع التحجيات العدكخية التي كانت تػاجو الشطام الدػرؼ
وكان ىجف التجخل العدكخؼ االيخاني السباشخ عمى الداحة الدػرية ىي الجفاع عغ

الشطام الدػرؼ ومحاربة اغمب قػػ السعارضة فزال عغ التشطيسات االسالمية

الستصخفة .ونتج عغ ذلظ تعدز الشفػذ االيخاني في سػريا.

_ تسكشت ايخان مغ تخسيخ حزػرىا في سػريا ليذ عمى السدتػػ الدياسي والعدكخؼ

واالمشي فحدب ،بل عمى السدتػػ االقترادؼ واالجتساعي والثقافي أيزاً ،مغ خالل
تصبيق بخامج اجتساعية وديشية واقترادية تيجف إلى استسالة السجتسعات السحمية في

سػريا التي قج ال تكػن متفقة إيجيػلػجياً مع ايخان .وتسكشت مغ خالل تأسيذ مخاكد
ثقافية وتجسعات دعػية تشذط في مشاشق عجة مشيا دمذق وريفيا والالذقية وحسز
وحمب وديخ الدور ،الى الػلػج نحػ قصاعات تترل مباشخة بثقافة وىػية السجتسع

والتػجيات الجيشية.

:
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وعيخت وآلية الفقيو ألول مخة في فكخ المال احمج التخاقي الكاشاني المتؾفي عام 1829م ثؼ
تبناىا االمام الخميني في كتابو وآلية الفقيو الحي صجر عام 1970وطبقيا عممياً بعج إعالن
الجميؾرية اإلسالمية في إيخان  ،حيث نرت المادة الخامدة مؽ الجستؾر عمى أن في زمؽ غياب
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لألمؽ القؾمي في إيخان (م.أ.أ.ق.إ.)2015 ،).
( )3تحجث الجستؾر اإليخاني عؽ الخئاسة في عذخيؽ مادة مؽ مؾاده (( )142-113د.ج.إ.إ.م،
.)1989
( )4تغيخ اسؼ مجمذ الذؾرى الؾطني إلى مجمذ الذؾرى اإلسالمي بعج تعجيل الجستؾر عام
.1989
( )5مقابمة اجخيت مع وزيخ الخارجية اإليخاني دمحم جؾاد عخيف مع وكالة "إيخان إنتخناشيؾنال"،
لممديج ينغخ( :إيخان إنتخناشيؾنال.)1400 ،
()6انيدو بريخً تبخيدً ورافائمؾ پانتؾچی "،دركـ نقر ايخان در بحخان سؾريو "،بنياد متحج
خجمات سمظنتى بخاى مظالعات امنيتي ودفاعى  ،تخجمو شجه در مخكد بخرسى ىاى استخ اندبكـ
رياست جميؾرى ( ،اذر ماه ،)1395ص .14
( )7بخز اسؼ لؾاء "فاطميؾن" ألول مخة في نؾفمبخ/تذخيؽ الثاني مؽ عام  ،2012في المعارك
التي خاضيا ضج قؾات المعارضة الدؾرية المدمحة ،وىؼ مؽ المقاتميؽ االفغان الحيؽ كانؾا في
االصل الجئيؽ في ايخان الى جانب عجد ليذ بالقميل مؽ داخل افغاندتان  ،تؼ تنغيميؼ وتجريبيؼ
وتمؾيميؼ مؽ قبل حخس الثؾرة اإليخانيُ .يقجر تعجاد المؾاء بحؾالي  3000مقاتل ،مع أن المرادر
اإليخانية تجعي بأن العجد يرل إلى 14ألف مقاتل  ،شارك مقاتمؾ المؾاء بميام قتالية في ديخ
الدور والبؾكمال بذيخ تذخيؽ الثاني\نؾفمبخ  .2017لممديج عؽ لؾاء فاطميؾن ينغخ( :زيجان،
.)2018
( )8تؼ تذكيل وتجريب لؾاء زينبيؾن المكؾن مؽ المقاتميؽ الباكدتانييؽ مؽ قبل الحخس الثؾري
اإليخاني ويعمل تحت إمختو .وبجأ القتال في سؾريا عام  ،2013حيث كمف في البجاية بالجفاع عؽ
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