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 مقدمة
بدأّّمودورّأكبرّعلىّمستوىّالعالّ،إلىّلعبّدورّكبيرّفيّمنطقةّالشرقّاألوسطرّاملشروعّالتوسعيّاإليرانيّالطامحّتطوّ 

الحكمّإلىّسدةّتحديداّ”ّأحمديّنجاد“معّوصولّالرئيسّالسابقّّو،ّم1979معّاستالمّاملالليّزمامّالسلطةّفيّإيرانّعامّ

ّ)األفقّالعشريني(ّ”ّالخطةّالتنمويةّالخامسة“تدشينهّمّّو2003ّشهرّآبّلعامفيّ
ً
ضمنّإطارّميثاقّأفقّالعشرينّعاما

ّعلىّكافةّالصعدمّإ2025الذيّتأسسّعلىّقاعدةّمذهبيةّلتحويلّإيرانّبحلولّعامّ
ً
،ّوتحديد1ّلىّاملركزّاألولّإقليميا

ّمنّآسياّالوسطىّوالقوقاز،ّوالشرقّاألوسطّودولّ”منطقةّجنوبّغربّآسيا“بأنهّ”ّاإلقليم“فهومّهذاّم
ً
،ّالتيّتشملّكال

ّ.دائرتينّأساسيتينّهماّدائرةّالشرقّاألوسطّودائرةّالخليجهاّبتشتبكّإيرانّمعّالوطنّالعربيّعبّرالتيّّالجوار

األولّّ،ّتمثلنياسيأسّعلىّالسيرّفيّخطيندوليةّللسيطرةّعلىّاملنطقة،ّالّ–اإلقليميةّّااستراتيجيتهّاعتمدتّإيرانّفيّإطار

كذلكّّوعلىّنحوّماّفعلواّمعّنظامّاألسدّفيّسورياّّ،معّماّيمكنّمنّاألنظمةّوالجماعاتّفيّدولّاملنطقةّاتحسينّعالقاتهب

تلكّّفيّالجماعاتّالوطنيةّفيّوجودّالشيعةّةتصديرّالثورةّإلىّبلدانّالجوارّمستغلّا،ّوالثانيّمحاولتهالنظامّالعراقي

ّ ّفمثالّيعتبر ّاإليرانيةّاللبنانيّحزبّهللاالبلدان، ّّوأحدّأهمّمخرجاتّالثورة تدعمّتنظيمّالحوثيّالذيّأجرىّعمليةّ،

مؤسساتّاللّ،ّمنّخالسيطرةّعلىّاململكةّابماّيضمنّلهّااملعارضةّالبحرينيةّوتسعىّلتطويرّعمله،ّّونقالبّفيّاليمنّلا

مواقفهاّمعلومةّمماّيدورّفيّاملنطقةّوالعالم،ّوفيّمقدمةّتلكّاملؤسساتّالحوزةّالعلميةّباتتّ)دستورية(ّّتقليديةّوثورية

ّّ.2سالميةوحرسّالثورةّاإّل

ّالجيّو ّفيّالستراتيجيةّاإليرانيةّبسببّموقعها ّسوريا ّتحتلها ّللمكانةّالخاصةّالتي ّفيّعمقّإقونظرا ليمّالشرقّسياس ي

السياسيةّاتهّابكلّإمكانياألوسط،ّوطبيعةّالعالقاتّبينّنظاميّالبلدين،ّفقدّاندفعتّإيرانّلالنخراطّفيّاملسألةّالسوريةّ

والعسكرية،ّلتعكسّالتصريحاتّاملتكررةّالصادرةّعنّمسؤوليهاّالسياسيينّأوّالدينيينّأوّامليدانيينّأهميةّهذهّاملكانة،ّ

ّ–اّالعقلّاملدبرّإليرانّللسيطرةّعلىّسوريّ–القائدّالسابقّللحرسّالثوريّاإليرانيّالجنرالّحسينّهمدانيّّهأعلنّمنهاّما

أنّإيرانّتقاتلّاليومّفيّسورياّ“ّم1ّ2015تشرينكوكيلّإيرانّفيّسورياّفيّالتيّتواجدّفيهاّقبيلّاغتيالهّبحلبّالسوريةّ

ّعنّمصلحةّثورتها
ً
ّ.”دفاعا

الشيعيةّّاخلّالعسكريّواألمنيّاإليرانيّالذيّأخذّيتمددّمنذّبدايةّالثورةّالسوريةّودفعهاّمليليشياتهتبحثّالدراسةّالتد

ّجانب ّإلى ّاألسد،ّللقتال ّاملتطوعينّّنظام ّتنظيم ّإلى
ً
ّوصول ّواألفغانية ّاملليشياتّالعراقية ّإلى منّحزبّهللاّاللبناني

ماّينتجّعنّذلكّ،ّّوعميقّداخلّالنظامّوفيّاملناطقّالتيّيسيطرّعليهامماّشكلّمقدماتّتناميّالنفوذّاإليرانيّال،ّاإليرانيين

ّمنّآثارّوانعكاساتّمنّخاللّالعتمادّعلىّمنهجينّفيّالبحثّالعلمي:ّالوصفيّوالتحليلي،ّأوّكالهماّمعا.

مراحلّتدخلهّّووتتجلىّأهميتهاّفيّتسليطّالضوءّعلىّماّيخططّلهّصانعّالقرارّاإليرانيّمنّخاللّعالقتهّمعّنظامّاألسد،ّّ

ّ.املصلحةّالقوميةّومتطلباتّاألهدافّاأليدولوجيةّعليهّماّتمليهالعسكريّفيّضوءّ

                                                           
ّّالتوغلّاإليرانيّوالصرعاتّالالمتناهيةّفيّسورياّ-إدارةّالتحريرّّ–مركزّالخليجّللدراساتّاإليرانية1ّ
 انيةّفيّاملرحلةّالقادمةيّرمالمحّالسياسةّالخارجيةّاإّلّعالءّالرضائيّ-موقعّقناةّالعالم2ّ

 

 

http://www.alalam.ir/news/1795503
https://goo.gl/NdmGw6
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 أوال: العالقة بين النظام السوري ونظام والية الفقيه في إيران

لّ ّأنّخّما،هاتخاذّالقرارّاملتعلقّبتوثيقّالروابطّبينُيعتبرّالتشابهّبينّالنظامينّفيّسورياّوإيرانّهوّاألمرّالذيّسه 
ً
صوصا

ويدّابنهّمن3ّّ"سلطةّالقرارّفيّيدّالوليّالفقيهّ"،ّمثلماّكانتّتتركزّالسلطةّ"فيّيد"ّحافظّاألسدتتركزّفيهّّالنظامّاإليراني

ّفيّاملنطقةّمنذّاألياماّهترسيخّوجودتهاّعلىّضرورةّاستراتيجي بعده،ّكماّوجدّكلّمنهماّضالتهّفيّاآلخر،ّفإيرانّالتيّتعتمد

ذهّهخوضّحروبّعديدةّلتحقيقّ،ّوعدمّقدرتهاّعلىّنظامّحافظّاألسدّحينهاّهلمّيدركهوّماّاألولىّللثورةّاإليرانية،ّّو

نهاّمنّبناءّتحالفاتّفيّاملنطقّ،بناءّالقوىّالدفاعيةّمنّجهةّعلىّتعتمدّأرادتّأن،ّالستراتيجية
 
ةّووضعّنهجّسياس يّيمك

،ّمقابلّذلكّوجدّنظامّاألسد4ّتحقيقّأهدافها،ّوهذاّماّشاهدناهّمنّإنشاءّحزبّهللاّوميلشياتّالحوثيينّتعززّقدرتهاّعلى

حتملةّاتّامللتهديدلطموحاتهّاإلقليميةّورؤيتهّللمخاطرّواّوهوّاألمرّالذيّيعودحيطّسوريةّاإلقليمي،ّفيّإيرانّتأميناّمل

بتّسوريةّأكسفيّاملحيطّاإلقليميّالذيّتشكلّسوريةّجزءاّمنه،ّبسببّسياساتهّالتدخليةّأوّالتصادميةّأحياناّالتيّ

إليرانيّاّ،ّوإدراكهّللثقلالكثيرّمنّاألعداءّالذينّظلواّمتربصينّبها،ّمنّدولّالجوارّاإلقليميّومنّساندهاّمنّقوىّدولية

ّالعراق.ّوتحجيمّشرقّأوسطية،ّوعلىّالرغبةّاإليرانيةّالواضحةّفيّتنويعّعالقاتهاّاإلقليميةفيّمعادلتّالتوازنّال

ّ،مذهبّرسميّللدولةّالصفوية عشريةّاإلثنيالشيعةّّمذهبمّأعلنّأن1501ّفيّالعامّ إسماعيلّالصفوّيوبماّأنّالشاهّ

يومّذّذلكّالطّتاريخيّمنببرا لّعاملوجب إيرانّفيّلبنان،ّفارتبطت جبلّعاملّعلماءّاملذهبّمنلذلكّّاستقطبفقدّ

يّتأخذّحيزاّواسعاّمنّسياسةّالنظامّاإليرانيّالتّالجيوبوليتيكيةّملوقعّسورياّالجغرافي،ّجعلتّهذهّاألهميةّوحتىّاآلن

ّ.والنفسّالطويلّتعتبرّأبرزّميزاتهاّالتخطيط

 ألهداف كل
ً
 منهما: ويمكن الوقوف هنا على بعض صور التعاون فيما بين النظامين خدمة

ّوالعراقّبقوة-1ّ ّكلّمنّسوريا ّالبعثّفي ّعلىّّدفعّالصراعّبينّجناحي ّفيّدمشقّكيّيفتحّنافذةّجديدة ّالقرار صانع

ّالسورية ّسيضع-العالقات ّالسورية، ّالنظر ّوجهة ّمن ّإيران، ّمع ّالعالقات ّدعم ّأن ّبسبب ّفكيّ العراقّاإليرانية بين

ّّكماشة، ّالوبالتالي ّاملواجهة ّفي ّسورييقلصّمنّقدراته ّمع ّتطورتّّا،سياسية ّالعراق، ّمع ّاملتوترة ّالعالقة ّعلى وبناء

ّاإليرانيةّفيماّيخصّالوضعّفيّالعراقّوقضاياّاملنطقة.ّ–العالقاتّالسوريةّ

ّ لبنانّالتيّاعتبرتّاسوريّنقطةّالتقاءّمشتركةّبينّكلّمنّبرزت-2ّ
 
،ّوإيرانّالشاهنشاهيةّالتيّلمّت

ً
ّسوريا

ً
ّمحليا

ً
ّتّ شأنا

 
ّل ّخ

ّطمّو ّاإلقليميةعن ّاّحاتها ّدور ّوتنامي ّوالجنسيةّإلماموالعقائدية، ّاألصل ّاإليراني ّالصدر ّهاجرّّ،موس ى والذي

،ّومساهمتهّاألكيدةّفيّرصّصفوفّالطائفةّالشيعيةّاللبنانيةّنحوّاملطالبةّبحصةّأكبرّمنّالدولة1957ّعامّ لبنانّإلى

ّ.5اللبنانية

ّ

ّ

                                                           
ّّهذهّاألسبابّتحالفتّإيرانّالخمينيةّمعّحافظّاألسدّ-عهدّفاضلّّ–العربيةّنت3ّ

   لتحالفّالسوريّاإليرانيّواملنطقةّملؤلفهّعبدّالحليمّخدامكتاب،ّاّ–عرضّالكتابّأسامةّشحادةّّ-مجلةّالبتسامة4ّ

  عالقاتّاإليرانيةّالسوريةالّ-املعرفة5ّ

https://goo.gl/A5LECX
https://goo.gl/JZir7t
http://www.ibtesamah.com/showthread-t_496077.html
https://goo.gl/A5LECX
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أدتّإلىّتوثيقّعالقاتّإيرانّمعّنظامّاألسدّفيّّلىّجانبّالعراق،إاإليرانيةّووقوفّاألغلبيةّالعربيةّ-الحربّالعراقيةّ-3ّ

قّبإغاّل ،ّوقامّالنظام6إيرانّوسياساتهاإذّكسرّنظامّاألسدّوحدةّاملوقفّالعربيّمنّّ،سورياّعبرّمصالحّمباشرةّللطرفين

ّ العراقّوحرم ،بانياسّ-كركوكّأنبوبّالنفطّالعراقي
ً
ّإمنّمواردهّاملالية،ّوتسلمّباملقابلّنفطا

ً
ّ،ّوبموقفهّهذاّسيطريرانيا

دولّالخليجّّينبعلىّموقفّلبنانّالهامّفيّالستراتيجيةّاإليرانية،ّكماّتحولّإلىّقناةّدبلوماسيةّللتحاورّغيرّاملباشرّبينّ

ّ.وإيران العربية

إلىّظهورّالوجودّاإليرانيّفيّاألراض يّأدىّوانكسارّالقواتّالسوريةّفيّمواجهتهّّم1982احّاإلسرائيليّلبيروتّالجتي–4ّ

ّّاللبنانية كطرفّأولّعلىّالساحةّاللبنانيةّ "ّحركةّأمل"ّاملحليّالحتفاظّبوكيلهإلّأنّالنظامّالسوريّاشترطّحينها

ّإيران ّحليف ّهللا"ّمقابل ّحزب ّالذي "ّ ّجسد ّوالصراعّلكتيكدياتشكيله ّاإليراني الوحدة ّالتحالف ّإطار ّالسوري-في

ّبخروجّالشأنّاللبنانيّمنّالهيمنةّالسوريةّاملطلقةّإلىّالهيمنةّ حزبّهللاّبقيادة جبهةّاملقاومةّاإلسالميةّتشكيلّو
ً
إيذانا

ّ ّ"وطهران دمشق"ّهماالقاسمّاألكبرّبينّ،ّليبقىالسوريةّالنسبيةّبسببّالنفوذّاإليراني
ً
املقاومةّّفيّالتفاقّعلىّإبقاءمتمثال

التيّ إيرانّبدأتّتتعدلّملصلحة لبنانّإسرائيل،ّولكنّأدوارّكلّمنّطرفيّالتحالفّفيّوسالحهاّكورقةّردعّضد اللبنانية

ّلدمشقّ
ً
ّفعليا

ً
ّ.7فيّلبنانصارتّشريكا

اهّالعراقّمنذّحربّالخليجّاألولىّووساطةّسورياّبينّإيرانّوالسعوديةّرسمّاستراتيجيةّسورياّوإيرانّتجالتنسيقّلّ–5ّ

ّ
ً
ّفيّالحلفّاألمريكيّومنّثمّالعملّعلىّإسقاطّنظامّّ،خصوصا ّبغزوّالكويتّودخولّسوريا

ً
وبقيةّدولّالخليج،ّمرورا

ّالشيقوةّوقدرةّاملعارضةّالعراقيةّالتعاونّمعاّفيّتقديرّّواإليراني،ّصدامّبشرطّأنّيسقطّفيّالحضنّ
ً
عيةّوخصوصا

ّالسعوديةّمنّإسقاطّصدام،ّوكيفيةّاستغاللّالسعوديةّ
ً
علىّإسقاطّصدام،ّودراسةّموقفّدولّالخليجّوخصوصا

ّكيفيةّالتعاملّمعّأمريكاّفيّتحقيقّذلكّالسقوطّلنظامّصدامّشريطةّوعلىّاملطامعّاإليرانية،ّّتمويهللمساهمةّفيّذلكّلل

ّباملنطقة ّ)إيرانّوسورية(ّسيعر ضّأمنّّنّذلك،ّأّلأنّلّيؤديّلتفردّأمريكا ّ،ّوّاتفقوفقّرؤيتهماّللخطركلّمنهما علىّا

ّ،ضرورةّدعمّبقاءّ)الذئبّالجريحّ=ّنظامّصدام(ّطاملاّأنّالبديلّلنّيكونّفيّصالحهمّولوّتطلبّذلكّدعمّبقاءّصدام

تىّلقواتّاألمريكيةّفيّالعراقّحوضرورةّالستعدادّلقيامّمقاومةّطويلةّضدّاألمريكانّلضمانّأمنّسورياّوإيرانّبإشغالّا

مّوفقّماّخططاّلهّوسيطرتّاملعارضةّالعراقية2003ّاألمرّّتحققّعقبّالحتاللّاألمريكيّللعراقّسنةّّإلّأنّ 8ب،تتع

يجّاألولىّوالثانيةّوالتطوراتّعلىّالساحةّاإلقليميةّخروجّوبالتاليّتمخضّعنّحربّالخلّالشيعيةّعلىّالحكمّفيّبغداد،

ّإيرانّمنّعزلتهاّالدوليةّوأصبحتّلعباّأساسياّفيّأمنّالخليجّمعّأمريكاّبعدّخروجّالعراقّمنّاملعادلةّاإلقليمية.

ثمّّ،ربّلبنانالتيّأرسلهاّالخمينيّللمساعدةّفيّحّوّ،1982منحّحافظّأسدّمعسكرّنبعّبردىّللقواتّاإليرانيةّعامّ - 6 

نطلقاّوصارّمّللحزب،ذخيرةّهامّّ)الشبيبةّاإلسالمية(ّوقاعدةّومستودعاملعسكرّملعسكرّتدريبّلحزبّهللاّّاتحولّهذ

داخلّاألراض يّالسوريةّمجموعةّكبيرةّمنّاملراكزّوالكهوفّالتيّتحتويّكلّصنوفّاألسلحةّبماّّىلعملياتهّبعدّالثورةّّوبن

تقعّّالتيّاملراكزالجزءّالعسكريّمنّبرنامجهاّالنوويّفيّهذهّّلستكمالّتخططيرانّإماّبين الشامل،فيهاّأسلحةّالدمارّ

”ّفتحّهللا“ثكنةّفيّّ،م1987عامّوقتلتّقواتهّفيّالّ،9علىّالحدودّاللبنانيةّداخلّكهوفّفيّمناطقّوعرةّفيّاألراض يّالسورية

                                                           
 ّمسارّإيرانّفيّسوريةّ–فايزّسارةّّ–موقعّالحلّالسوري6ّ
 5رقمّّ–مرجعّسابق7ّ
  ّعبدّالحليمّخدامملؤلفهّالسوريّاإليرانيّواملنطقةّّفكتاب،ّالتحالّ–لكتابّأسامةّشحادةّاعرضّّ-مجلةّالبتسامة8ّ

  حزبّهللاّيسعىّللسالحّالنوويّّ-ّكةّتحريرّالوطنمركزّأبحاثّحّر9

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_496077.html
https://goo.gl/i9PQEm
https://goo.gl/A5LECX
http://www.ibtesamah.com/showthread-t_496077.html
https://goo.gl/4vEDce
https://goo.gl/4vEDce
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ّمنّغربّبيروتّسبعةّوعشرينّعض
ً
السابقّعلىّإظهارّيدهّالسوريّالرئيسّفيّخطوةّتهدفّإلىّحرصّّ،10”حزبّهللا“وا

العلياّوعدمّالسماحّإليرانّبإطالقّيدهاّدونّاملرورّعبرّالبوابةّالسورية،ّوهوّاألمرّالذيّعكسهّاملرشدّاألعلىّعليّخامنئيّ

ّنّموقفّبشارّاألسدّمنّإيرانللبنانيّعندماّجاءهّخائفاّوّحافظّاألسدّعلىّفراشّاملوت:ّ"إبقولهّألمينّعامّحزبّهللاّا

بالفعلّماّإنّاستلمّبشارّاألسدّالسلطةّفيّسورياّحتىّّ"11.وحزبّهللاّسيكونّأفضلّبمراتبّعديدةّمنّموقفّوالده

وتغلغلتّداخلّاملجتمعّالسوريّبكلّمؤسساتهّوبدأتّالبعثاتّالتعليميةّالتخصصيةّّأطلقّيدّإيرانّفيهاّفيّكلّاملجالت

ترفدّجامعاتّإيرانّمنّالضباطّالسوريين،ّوزودتّبدورهاّإيرانّاملؤسسةّالعسكريةّالتابعةّللنظامّالسوريّبالخبراءّ

التنصت،ّيّتستخدمّللتشويشّّوواملستشارينّوصنوفّمتعددةّمنّالسالح،ّمنهاّعلىّسبيلّاملثالّعرباتّالستطالعّّالت

وذهبتّأبعدّمنّذلكّفيّصفوفّالجيشّوطالّنشاطهاّالجانبّالثقافيّوالتربويّبهدفّتكوينّبناءّمعرفيّفيّتلكّاملنظومةّ

يتبعّلهاّمنّالناحيةّالفكرية،ّووزعتّعبرّخبرائها،ّبالتعاونّمعّاملستشاريةّالثقافيةّاإليرانيةّفيّدمشق،ّالكتبّوالكراساتّ

عقيدتهاّالشيعيةّككتابّنهجّالبالغةّوشروحهّمنّوجهةّنظرّعلمائهمّفيّصفوفّالحرسّالجمهوريّمثال،ّّالتيّتشرح

وبدورهّزودّنظامّاألسدّ)ّبشارّاألسد(ّحزبّهللاّبالصواريخّالنوعيةّنزولّعندّرغبةّإيرانّوهوّماّلمُّيقدمّعليهّوالدهّمنّ

م2006ّبعدّالعدوانّاإلسرائيليّعلىّلبنانّّملقاومةّواملمانعة"نظاميّاألسدّوخامنئيّكأربابّ"اقبل،ّمستفيدةّمنّتناميّ

طفّخّإيجادّذريعةّلعدوانّإسرائيليّعلىّلبنان،ّوهوّماّتمّبالفعلّعبرّبضرورةّّلحزبهاّفيّلبنانأوعزتّطهرانّعندماّ

ّاللبنانيةّحزبّهللاّاللبنانيّل ّالحدود ّإسرائيليينّعلى ّالعام12ّةالفلسطينيّ–جنود ّبداية ّالسورية ّالثورة ّاندلع ّومع ،

ّالعسكريينّوتقديمّالدعم2011ّ ّعملتّعلىّإرسالّاملستشارينّوالخبراء ّبدأتّتخرجّمنّيدها ّبأنّسوريا مّوشعورها

ّإلىّجانب ّحزبّهللاّاللبنانيّللقتالّفيّسوريا ّوأوعزتّمليليشيا ّوتدريّاملاديّوالعسكريّوالسياس ي، بّمقاتلينّالنظام،

،ّهراتقمعّالضطراباتّواملظاللنظامّوحزبّهللاّفيّمعسكراتّعلىّأراضيهاّأوّعلىّاألراض يّالسوريةّملاّلهاّمنّخبرةّفيّ

وصولّإلىّتجنيدّمقاتلينّمنّشيعةّالعراقّوأفغانستانّمنّبابّالعتمادّعلىّهياكلّووكالءّمسلحينّلهاّكماّتفعلّذلكّ

ّمنّأجلّتأمينّمصالحهاّوتعزيزّوجودها.ّفيّلبنانّوالعراق

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
  ترجمةّالسوريةّنتّّ-ّجويسّكر: املؤلفّ-ّخطةّإيرانّلسوريةّمنّدونّاألسدّ-السوريةّنت10ّ
  لناّخامنئيّإنّولءّبشارّأكبرهمداني..ّبعدّوفاةّ"حافظّاألسد"ّقالّّ-أورينتّنت11ّ
ّالتدخلّاإليرانيّفيّسورياّولبنانّبدأّبمقتلّباسلّاألسدّ-اليوم12ّ

https://goo.gl/O1FCfR
https://goo.gl/HLesWi
http://www.alyaum.com/article/4065339
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 ثانيا: مراحل التدخل العسكري اإليراني في سوريا: حجمه وأهدافه

 مراحل التدخل العسكري اإليراني: –أ 

ابّوفقّالخطةّالتيّأوردهاّكتّالحرسّالثوريّفيّشؤونهّالداخلية،ّاإليرانيّعبرّتدخلالجيشّالنظامّفيّالبدايةّّعارض

بقيادةّفيلقّالقدسّخطةّتتشكلّمنّأعدتّإيرانّّالثوريّاإليرانيّبأنّدارّنشرّتابعةّللحرسلصادرّعنّرسائلّالسمكّا

أسقطّمنهاّحسنّنصرّهللاّثالثةّمفاصلّوقدمّاملحورّّخمسةّأبوابّ)عسكرية،ّأمنية،ّاقتصادية،ّسياسية،ّثقافية(

ورّبأنّتكونّالسياساتّالكليةّملحرشدّاألعلىّ"األمنيّوالعسكريّبعدّعرضّالخطةّعليهّمنّقبلّهمداني،ّعمالّبأوامرّامل

،ّاألمرّالذيّيدلّعلىّأنّأمينّعامّحزبّهللاّاللبنانيّفاعلّومؤثرّفيّاملقاومةّوسورياّتحتّإشرافّاألمينّالعامّلحزبّهللا"

ّ.13القرارّبشأنّسوريا

نّجهاتّرداّعلىّماّوجهّلهّمّتناقضّتصريحاتّاألمينّالعامّلحزبّهللاّوّملسؤولينّاإليرانييناتصريحاتّنظراّلتناقضّّو

دوليةّعنّتواجدّعناصرهّإلىّجانبّقواتّالنظامّفيّاعتقالّاملدنيينّوتعذيبهم،ّوالتحولّإلىّالسالحّفيّاملسارّالثوري،ّ

فيهاّرشاشاتّوأسلحةّمضادةّللدباباتّمنّطائراتّّ/ّحاوية19تهاّلـّ/صادّرم،ّوم2011/ّفيّآذارشحنتينّوتوقيفّتركياّل

انّفيّطريقهاّمنّإيّرّوالصواريخكانتّتحملّثالثةّأطنانّمنّالبارودّأخرىّشاحنةّ،ّوتوقيفهاّلإلىّسورياتتجهّإيرانيةّكانتّ

التفاقياتّاألمنيةّوالعسكريةّفيّسورياّمبررينّذلكّب "الدورّالعسكريّاإليراني"عنّكشفّفيّوقٍتّمبكرّ،ّي14إلىّسوريا

ّوالذيّيمكنّإيجازهّفيّاملراحلّالتالية:ّاملشتركةّبينّطهرانّودمشق،

لثورةّاالثورةّالسوريةّتماهتّفيّالبدايةّمعّمعطياتّألنهاّرأتّأنّّأ _ مرحلة الدعم التقني والتدريب وتقديم املشورة:

وبالتاليّكانتّاملقاربةّأمنيةّوتحتاجّإلىّالدورّاإليراني،ّمنهاّعلىّسبيلّاملثالّإرسالّمستشاريّفيّاملجالّاإلعالميّّالخضراء

وتزويدّجهازّاإلعالمّالعسكريّالتابعّللنظامّفيّاإلدارةّالسياسيةّبتوجيهاتّومحاضراتّعنّدورّاإلعالمّوكيفيةّإدارتهّفيّ

األجهزةّاألمنيةّببعضّاملعداتّالتقنيةّوتوزيعهاّعلىّعناصرّفيّجيشّالنظامّخاللّاألزماتّالداخليةّللدول،ّأوّتزويدّ

املظاهراتّمنهاّالسترّالجلديةّالسوداءّالتيّوزعتّعلىّبعضّعناصرّالحرسّالجمهوريّومزودةّبالسلكيّوجهازّالكترونيّ

ابّالخطبّملنظمينّوالفاعلينّأصحيثبتّفيّالظهر،ّيتصلّبواسطتهاّصاحبهاّمعّغرفةّعملياتّوينقلّلهاّمباشرةّأسماءّا

تكنولوجياّمراقبةّالبريدّاإللكترونيّ الحماسيةّواملحرضينّعلىّالتظاهرّوأعدادّاملتظاهرينّإلعدادّآليةّالتعاملّمعهم،ّو

اطقّضمانّأمنّاملنكماّألزمتّاملشورةّاإليرانيةّقواتّاألسدّبضرورةّّالجتماعي،ّتواصلوالهواتفّاملحمولةّووسائلّال

مّصراحةّقاسّ،ّمنّخاللّنشرّالقناصةّوتفريقّاملتظاهرينّبالقوةّوغيرّذلك،ّوهوّماّعبرّعنه15)املدن(الرئيسةّّالحضرية

أمامّطلبةّ"مدرسةّحقاني"ّفيّمدينةّقمّلدىّشرحهّأسبابّتوجهّّم2011سليمانيّقائدّميليشياّ"فيلقّالقدس"ّفيّأيارّ

أوّّ:ّ"نصرّإيرانّاليومّأوّهزيمتهاّلّيكونانّفيّمهرانبقولهلوقفّالثورةّّايدّفيلقّالقدسّللتدخلّفيّسوريإيرانّوبالتحد

،ّحدودناّتمددت،ّكلّماّيحدثّفيّمصرّوالعراقّولبنانّوسوريةّهوّمنّثمارّالثورة،ّعليناّأنّنثبتّنصرناّرهرّمشه

ّ."هناك

ّ

                                                           
ّّارسائلّاألسماك"ّماّتقولهّمذكراتّالجنرالّهمداني:ّالوصايةّاإليرانيةّعلىّسوريّ-ثّودراسةّالسياساتّاملركزّالعربيّلألبحا13"

 ّتفاعالتّدولّالجوارّمعّاألزمةّالسوريةّ–برنامجّحديثّالثورةّّ–الجزيرةّنت14ّ
  الستراتيجيةّاإليرانيةّفيّسوريا - ويلّفولتونّـّجوزيفّهوليدايّـّسامّوايرّ-لخدماتّالبحثيةّمجموعةّا15

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art817.aspx
https://goo.gl/g9W6kh
https://goo.gl/bYHjGr
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لدعمّم،ّوتمثلتّبا2012وتمتدّهذهّاملرحلةّخاللّالعامّّ:ري ب _ مرحلة الدعم اإلعالمي كغطاء على الحضور العسك

اتّعلىّاألقليّوإثارةّمخاوفّالواسعّوتجاهلّالفعالياتّالثورية،ّوالترويجّملقولتّالنظامّحولّنظريةّاملؤامرةّاإلعالمي

التيّيمارسهاّّفللمواقّبقوةتبريرّالرّالخطابّالطائفيّوسياسةّالحشدّوالتجييشّّوّوظه،ّّوسورياّواملنطقةّفيمستقبلهمّ

ّاملقاومةّواملمانعة"،ّليكشفّبوضوحّهذاّاملحورّالسياس يّعنّبعدّمهمّألّوهوّالبعدّاملذهبي.ّمحوّر"

كلّذلكّكانّفيّالظاهر،ّويعكسّماّيدورّوراءّالكواليسّمدىّالحضورّاإليرانيّالعسكريّعلىّالساحةّالسورية،ّوسيطرتهّ

فهاّ
 
مّبقوله2012ّآبّرياضّحجاب،ّالذيّانشقّفيّّيسّالوزراءّالسوريّالسابقرئعلىّمواقعّاتخاذّالقراراتّوتنفيذهاّكش

ةّمنّجا
 
الشخصّالذيّيديرّالبالدّليسّبشارّاألسدّولكنّ]قائدّقوةّالقدس[ّقاسمّّ،بّالنظامّاإليرانين"سوريةّمحتل

عسكريّتابع200ّّلفّوالثوريّبمقتلّأّللحرسالتابعّّ”هللاّتبريزّيّنعي“كربالءّفيلقّ“فيّّ،ّواعترافّاملستشارسليماني"

اإليرانيّرًداّعلىّتدفقّاألسلحةّالدعمّاملاديّوالعسكريّالرتفاعّفيّ،ّإضافةّإلى16ّم2012لقواتّبالدهّفيّسورياّمنذّعامّ

ّأصدقاءّالشعبّالسوري.منّدولّّالثواروالذخيرةّالذيّيلوحّفيّاألفقّإلىّ

مّوحتى2013ّتمتدّهذهّاملرحلةّمنّبدايةّالعامّّ:لعلني والحرب املقدسة بحجة حماية املراقدالعسكري ا ج _ الدعم

"ّبيحةشبإعادتهاّتنظيمّ"م،ّوظهرتّخاللهاّنتائجّالتدخلّالعسكريّاإليرانيّاملبكرّفيّسوريةّاملتمثل2017ّبدايةّالعامّ

ّفيّإطارّميليشياّتضمّ عرفّباسم150ّّإلى100ّّيّحوالّنظامّاألسدّاملسلحينّو"اللجانّالشعبية"
ُ
ّت قواتّ"ألفّمقاتٍل

ّالوطني ّللمسؤولينّّ،17"الدفاع ّالخامنئي ّتوصية ّفي ّجاء ّكما ّالدواء ّتناول ّعلى ّويجبّإجبارها ّمريضة ّسوريا باعتبار

ّ ّذلكّمرده ّكل ّ ّسوريا، ّبمهماتّفي ّاملكلفين ّالنشقالعسكريينّاإليرانيين ّوبّرتزايد ّالتّواق ّبنية ّفي ّالتصدع شكيالتّز

ستةّآلفّوخمسمئةّضابطّمنّمختلفّّم2013منتصفّعامّّحتىتجاوزّعددّالضباطّاملنشقينّ،ّحيثّالعسكرية

ّإلىّدّوّ،أماّضباطّالصفّفتجاوزّعددّاملنشقينّاألربعينّألفّمنشقّ،الجيشّثلثّعددّضباطّ،الرتب لّمنهمّمنّلجأ

إضافةّإلىّماّيقاربّعشرةّآلفّمنّضباطّوضباطّصفّوأفرادّّ،وارّوالجيشّالحرالجوارّومنهمّمنّالتحقّبصفوفّالث

اّويقدرّعددهمّبخمسينّألفّوقتلىّاملعاركّوالجرحىّأصحابّاإلصاباتّالعجزية،ّ،تمّاعتقالهمّعلىّمدىّسنواتّالثورة

يدّتعويضّمنّخاللّالتجنةّنتائجّاملعطياتّالسابقة،ّكمحاولتهّال،ّوتمثلّسياساتّالنظامّالحالي18بينّضابطّوجندي

ّّاعتقالّالشبابأوّّ،اإللزامي ّقواتّّوالحواجزّأعلى ّاملدنّالتيّعقدتّاملصالحاتّإلىّالخدمةّفيّصفوفّ وقّأبناء س 

ّال ّوتطويق ّاملواصالت ّوعقد ّاملدن ّلتأمين ّوانكفائها ّللنظام ّالعسكرية ّالقوى ّانهيار ّإلى ّإضافة ّدجيشه، مشقّثوار

بلغّّجإلىّالتدخلّامليدانيّاملباشرّواملوسعّبشكلّممنهوسيطرتهمّعلىّمناطقّاستراتيجيةّفيّمحيطها،ّكلّهذاّدفعّإيرانّ

ّمليليشياّ"حزبّهللا"ّبالتدخلّفيّسوريّم2013نيسان21ّفيّّهنقطةّتحولأوجهّوّ
ً
ةّمساعدبّاعندماّأصدرّسليمانيّأمرا

ّفيّسورية،ّخسّرقواتّالنظامّالتيّتحاصرّمدينةّالق
ً
ّتصير،ّلتكونّأولّمرةّتدخلّفيهاّامليليشياّفيّعمليةّواسعةّعلنا

ّاملئاتّمنّ ّخسرتّإيرانّّن،قاتلياملفيها ّفيّّثمانيةكما ّيديرونّاملعركة ّكانوا ّفيلقّالقدس، ّالتابعينّمليليشيا منّقادتها

ّ.19القصير

ّ

                                                           
  تطورّالعالقاتّالسوريةّاإليرانيةّ-الباحثّابراهيمّقيسونّّ–طورانّلألبحاثّوالدراساتّالستراتيجية16ّ
  ّالتدخلّالعسكريّاإليرانيّفيّسوريا:ّاآلثارّطويلةّاألمدّ-ّمايكلّآيزنشتاتّ-معهدّواشنطن17ّ
  الجيشّالسوريّوميليشياتّإيران:ّمنّيقودّمن؟ّ-صحيفةّالعرب18ّ
  سوقّللسالحّاإليرانيّاطهرانّتحصدّثمارّدعمهاّلألسد:ّسوريّ-وسطّعنّالشرقّاأّلّ–السوريةّنت19ّ

https://goo.gl/HKnZy2
https://goo.gl/U39dfY
https://goo.gl/5RZRRK
https://goo.gl/EPr1Sd
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ّتطّ ّاملرحلة ّهذه ّ"شهدت ّالدولة ّتنظيم ّظهور ّأبرزها ّالسورية، ّالساحة ّعلى ّدراماتيكية ّّوISIS ورات علىّّتهسيطّر"

وإرسالّالنظامّاإليرانيّّ.م2012مساحاتّواسعةّفيّمحافظاتّحلبّوإدلبّوالرقةّوالحسكةّوديرّالزورّبعدّتحريرهاّعام

ّتإلىّسورياّبسببّّئبّأهلّالحقلواءّأبوّالفضلّالعباسّوعصاللميليشياتّالشيعيةّالتيّيعتبرّأولهاّوأشهرهاّ ّزيينّالدعاية 

ّالسوريةّل كفاحّشيعيّمنّأجلّالدفاعّعنّاإليلشيعةّفيّالعراقّوإيرانّوباكستانّوأفغانستانّاإليرانيةّالحرب  مانّعلىّأنهّا

لّيتمّمنّّلكأنّذمبيناّزيباريّّهوشيارّالعراقيوزيرّالخارجيةّ،ّوهوّماّأقرهّوحمايتهاّفيّالشامّاملقدسةآلّالبيتّّومواقع

ّللقتنهمّينظرونّإلىّالقتالّفيّسورياّعلىّأنهّجهادّمقدس،ّوأبلّأنّهؤلءّّ،خاللّسياسةّحكوميةّعراقية الّتطوعوا

ّإيران ّمن ّوبتشجيع ّومالية ّعقائدية ّوتّ،20ألسباب ّإلذكاء ّمنها ّمحاولة ّالثورةّفي ّللتجييشّضد ّاملذهبي وظيفّالبعد

السورية،ّواستالمّإيرانّالقيادةّالعسكريةّبشكلّمباشرّفيّاملعاركّجنوبّسورياّوانتدابّقاسمّسليمانيّليكونّعلىّرأسّ

واجتماعّّ،21إثرّالغاراتّاإلسرائيليةاملهامّالقتاليةّهناك،ّبحجةّمقتلّعددّمنّالقادةّالعسكريينّاإليرانيينّفيّالقنيطرةّ

ّالدفاعّالروس يّوالسوريّواإليرانيّ تنسيقّالدعمّالسياس يّواملاليّّفيّطهرانّلبحثّم2016فيّحزيرانّمنّالعامّوزراء

ّوالعسكريّفيماّبينهمّلنظامّاألسدّضدّمقاتليّاملعارضة،ّودورهاّالكبيرّالذيّلعبتهّفيّتسييرّوإدارةّالعملياتّالعسكرية

م،ّرغمّالتدخل2017ّبداياتّالعامّوحتىّّم2015ّتشرينّاألولّمنّالعامخاللّالفترةّاملمتدةّبينّفيّمدينةّحلب،ّخاصةّ

ها،ّليظهرّلحقاّسعيّالروسّلتحجيمّماإلنجاحّمهمنّقبلهّعلىّالدعمّالجويّالكثيفّّدتاعتمالعسكريّالروس يّحيثّ

ضمّواقتراحهمّبّ،منّالكتائبّالتيّشكلتهاّإيرانّبسورياتجلىّفيّتخوفهمّالدورّاإليرانيّاملتناميّعلىّالساحةّالسورية،ّوقدّ

القواتّاملسلحةّالسوريةّالنظامية،ّتلكّالتيّتقيمّمعهاّموسكوّعالقاتّممتدةّمنذّمنتصفّالقرنّّإلىتلكّالكتائبّ

ّ.22يرانياإّلمتعاضّاّلأثارّ،ّماّالعشرين

مّوترافقتّمعّاستالمّاإلدارة2017ّ:ّتبدأّمنّمطلعّالعامّد _ مرحلة االنحسار ومحاولة التجديد والحفاظ على الدور 

األمريكيةّالجديةّالتيّتضعّفيّأولوياتّبرنامجهاّاملتعلقّبالشرقّاألوسطّتحجيمّالدورّاإليراني،ّومعّالحراكّالسياس يّ

نيفّأوّأستانة(،ّوقدّأدتّاتفاقياتّخفضّالتصعيدّإلىّتهدئةّالجبهاتّالداخليةّاملتعلقّبالثورةّالسوريةّسواءّفيّ)ج

والدفعّبإيرانّوميليشياتهاّمعّقواتّالنظامّباتجاهّالباديةّالسورية،ّوهوّاألمرّالذيّكلفهاّخسائرّماديةّوبشريةّكبيرة،ّ

قّليتمّلىّدمشبموجبهاّإكبيرةّعادتّّخسائرّبشريةإلىّمجموعةّسيدّالشهداءّفيّحدودّالتنفّفقدّأدىّالهجومّعلىّقواتّ

ّوإ ّمنّتجهيزهمّمنّجديد ّاملقبلة ّبعملياتهم ّّوبالغهم ّقبلّقواتّالحرس. ّمنّتتواجد ّتدعىّجزء ّمنطقة ّفي ّالقوة هذه

دمشق،ّبقيادةّحيدرّاألعرجيّفيّسوريا،ّكونهاّتنتشرّأيضاّفيّجبهةّالحويجةّبالعراقّبقيادةّمحمدّالعراوي،ّفيّّ"املدارس"

ّمنها:ّفيّسورياّهتغييراتّفيّعددّمنّقادةّقواتّالحرسّومسؤوليبدأّالنظامّاإليرانيّبّوعلىّإثرها

ّمنّقواتّالحرسّوالسفارة.أمنّاملعلوماتّّوأمسؤولّّ،منّعميدّالحرسّفالحّبوّرّاكبريّبدل.ّّعميدّالحرس1ّ

لّلىّسورياّوهوّاملسؤّوإقلهّنّطهران،ّتمسنادّحربّسورياّفيّإكانّسابقاّضمنّقواتّّالذيمانّأعميدّالحرسّحسينّ.2ّّّ

لّلىّتصعيدّالنشاطاتّالحربيةّمنّقبإسببّهذهّالتغييراتّويعودّّوديرّالزور،عنّاللوجستيةّللجبهةّالوسطىّودمشقّ

ّعلىّسوريا.أكبرّيرانيّلفرضّسيطرةّالنظامّاإّل

                                                           
 مراحلّتطورّالثورةّالسوريةّ-إيادّجابرّّ–مجلةّالبيان20ّ
ّملعاركّدرعاّجنوبّسورياتعيّ-هبةّمحمدّّ–أورينتّنت21ّ

ً
ّّينّقاسمّسليمانيّقائدا

ّّانعكاساتّالتدخلّالروس يّعليّدورّإيرانّفيّسورياّ-محمدّمحسنّأبوّالنورّّ–السياسةّالدولية22ّ

 

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=4733
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=4733
https://goo.gl/n8hda9
http://www.siyassa.org.eg/News/8752.aspx
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 حجم النفوذ العسكري اإليراني وأهدافه –ب 

بسببّّ،فيّعددّكبيرّمنّاملناطقّالسوريةّاملنتشرينّقاتلينّالشيعةلعددّاملّةدقيقإحصائياتّتوفرّعلىّالرغمّمنّعدمّ

اتّ،ّوعدمّوجودّتصريحباستمرارّحسبّطبيعةّالعملياتّالعسكريةّواألهدافّاملرسومةتبدلّأعدادّتلكّامليليشياتّ

حيثّّ،وّاملرتزقةعددهمّيفوقّعددّقواتّاألسدّفيّسورياّسواءّلقواتّالنظامّاإليرانيّأرسميةّتتعلقّبهذاّالشأن،ّإلّأنّ

/ّفرقة،42ّمّفيّتصريحاتّنشرتهاّوكالتّأنباءّإيرانيةّتمّحذفهاّلحقاّعنّوجودّ/2014تحدثّالجنرالّهمدانيّفيّنيسانّ

حمايةّأمنّاملدنّوالقرى70ّ/ّكتيبة،ّو/128و/ /ّألفّمقاتلّمنّقواتّالتعبئةّالسنةّوالعلويينّوالشيعة،ّتأخذّعلىّعاتقهّا

ّ.23/ّألفّباسيجيّمنّالحرسّالثوريّاإليرانيّينتظرونّاإلذنّبالذهابّإلىّسوريا013السورية،ّإضافةّإلىّ/

شبكاتّمنظمةّمجاهديّخلقّاإليرانيةّمنّداخلّالنظامّاإليرانيّومنّداخلّقواتّالحرسّّالتيّقدمتهافادتّاملعلوماتّوأ

ّأهمها:ّفيّسوريالهاّقراتّقيادةّمركزيةّعنّإنشاءّالقواتّاإليرانيةّملّبشكلّسري،

عرفّبثكنة:ّثكنةّالشيباني■
ُ
ّ،ّحيثّتقعّشمالّغربّمدينةّدمشق."اإلمامّالحسين"ّوت

وهوّمقرّيقعّبجانبّمطارّدمشق،ّوتعدّهذهّالجبهةّمنّأهمّالجبهاتّالتيّمنّخاللهاّيتمّتوزيعّاملليشياتّّ:املقرّالزجاجي■

ّ.اإليرانية

بعدّقعّيّرقية:ّويعدّمنّالجبهاتّالهامةّأيضا،ّالتيّتشهدّتواجداّكبيراّللمليشياتّاإليرانية،ّحيثقرّقيادةّالجبهةّالشم■

ّبغداد،ّويجمعّمحافظاتّالحسكة،ّوديرّالزور،ّوالرقةّوالقامشلي.ّ–كمّمنّطريقّدمشق50ّّالضميرّبّّمدينة

ّداء.ّمقرّالجبهةّالجنوبية:ّوتضمّالجبهةّمناطقّريفّدمشقّودرعاّوالقنيطرةّوالسوي■

وتمتدّتلكّالجبهةّمنّمدينةّحمصّفماّفوقهاّحتىّالحدودّالتركيةّشمالّالبالدّفيّحلبّوإدلب،ّ:ّمقرّالجبهةّالشمالية■

ّ.وتضمّقيادةّعملياتّحلب،ّحيثّترابطّهذهّالقيادةّفيّأكاديميةّاألسدّفيّمدينةّحلب

ّمن■ ّالجبهة ّتلك ّوتضم ّالساحل ّجبهة ّقيادة ّويتمقر ّوطرطوس، ّالالذقية ّ"معسكرّّضمنطقتي ّالطالئع معسكر

ّ.24الشبيبة"

تعتبرّمقراتّالقيادةّباإلضافةّإلىّماّرصدهّمقاتلوّاملعارضةّالسوريةّونشطاؤهاّمؤشراّعلىّالعددّالكبيرّللنفوذّالعسكريّ

كريةّفيّمراقبةّجميعّنشاطاتّالوحداتّامليدانيةّفيّاإليرانيّفيّسورية،ّنظراّألهميةّتلكّاملقراتّمنّوجهةّالنظرّالعس

تلكّاملناطق،ّوتمكينّالقادةّمنّاتخاذّالقراراتّاملناسبةّفيّحينها،ّوتنسيقّسيرّاملعركةّلحمايةّاألهدافّالحيوية،ّوتحديدّ

لقتالّفيّاّخضوعّاملليشياتّلدوراتّتدريبّعلىّالواجباتّاملطلوبةّمنّكلّوحدةّقتاليةّومراقبةّتنفيذها،ّإضافةّإلى

ّمنها:ّمعسكراتّخاصةّتابعةّلفيلقّالقدسّوقواتّالحرسّالثوريّفيّإيران

م،ّوتلقى2013ّّزادّحجمّالدوراتّالتدريبيةّفيهاّإثرّتوسعّتدخالتّالنظامّاإليرانيّفيّسورياّمنذّعام(:ّإمامّعلي)ّثكنة■

رينّكماّتلقىّأعدادّكبيرةّمنّالبحّ،اّأيضاسوريّعددّمنّمالليّجامعةّاملصطفىّفيّ"قم"ّالتدريبّفيها،ّوتمّإرسالهمّإلى

ّتدريباتّفيّهذهّالثكنة.

                                                           
 رسائلّاألسماك..ّحينّكانّاألسدّيبحثّعنّمهربّ-للقصةّبقيةّبرنامجّّ–قناةّالجزيرة23ّ
 بالتفاصيل..ّتعرفّعلىّخريطةّالتواجدّالعسكريّملليشياتّالحرسّالثوريّاإليرانيةّفيّسورياّ-محمدّسميرّّ–الفجر24ّ

https://goo.gl/1mcMgR
https://goo.gl/1mcMgR
http://www.elfagr.org/2444658
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لدىّقواتّّوّثكنةّلوشانّالخاصةّللتدريباتّالخاصة،ّتقعّهذهّالثكنةّبالقربّمنّمدينةّمنجيلّبجانبّمدينةّلوشان،ّ■

ّنه.ويسيطرّفيلقّالقدسّعلىّجزءّم“إمامّخميني”ّالحرسّمعسكرّتدريبيّكبيرّفيّهذهّاملنطقةّاسمه

كيلومتراتّمنّمعسكرّجليلّآباد5ّّّثكنةّجمرانّالخاصةّلتدريبّالعناصرّاألفغانيةّلإلرسالّإلىّسوريا،ّوتقعّعلىّبعدّ■

 .فيّقضاءّبيشواّفيّجنوبّشرقيّطهران

ّ ّّ،لدىّإيرانّمحددةسياسيةّوعسكريةّوجودّرؤيةّواستراتيجيةّيبدوّجليا ّمنّخاللّفإنها ّتنفيذها ّعلى تعملّجاهدة

ّمؤسساتّمجالتّّو ّوالناعمةّةستخدمممتنوعة، ّالصلبة ّبشقيها ّمنّأدواتّالقوة ّلذلكّسارعتّبعدّمرحلةّطويلة ،

العملّبأدواتهاّالناعمةّللتدخلّالعسكريّفيّسوريةّوزيادتهّوتدريبهّونشرهّكماّيتطلبّمسرحّالعمليات،ّمعتمدةّعلىّ

هّ،ّحيثّيعودّذلكّالتحالفّإلىّتقديّراقحزبّهللاّوالعّرحساباتّمذهبيةّواستراتيجيةّبينهاّوبينّكلّمنّنظامّاألسدّّو

معّّالجغرافيّسورياّنقطةّالتواصلحجمّالخسائرّالكبيرةّالتيّسيدفعهاّفيّحالّانهيارّالنظامّفيّسورياّأوّتغييره،ّباعتبارّ

امّفيّطّالنظ،ّإضافةّإلىّأنّإسقافلسطينّفيلبنان،ّوحركاتّاملقاومةّّفيحزبّهللاّخاصةّاإلقليمّّاإليرانيّفيمواقعّالنفوذّ

ملحوريةّّااّرإليرانّوانحسّاحصاّروبالتاليّحلفاءّإيرانّمنّالشيعةّ،ّوضرراّلالعراقّولبنانّفيصالحّالسنةّّفييصبّّسورية

ّ.فيّاملنطقة،ّعدوهاّالتاريخيّلنفوذّالسياس يّالتركيلّاتوسعاإلقليمي،ّّودورهاّ

ّ
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 ثالثا: اآلثار الناجمة عن التدخل العسكري اإليراني

ساحةّعلىّالتّالزيادةّالكبيرةّفيّالقواتّاإليرانيةّأدّ ّو،ّاألسدّنظامصمودّّفيساهمّلعسكريّاإليرانيّرغمّأنّالتدخلّا

،ّننييه،ّوماّيدللّعلىّذلكّالتصريحاتّاملتكررةّللمسؤولينّاإليراالسوريةّإلىّتصاعدّكبيرّفيّالنهجّاإليرانيّوتعظيمّقدرات

ّالبرملانّاإليرانيّعنّ ّالنائبّفي ّبه ّأدلى ّما ّأيلولّمنها ّفي ّزاكاني" ّ"2014طهرانّ"عليّرضا ّاتخاذّالقراراتّم: ّفي لوّتأخرنا

"،ّأدىّهذاّاألمر25ّالحاسمةّتجاهّاألزمةّالسورية،ّولمّنتدخلّعسكرياّلسقطّالنظامّالسوريّمنذّبدايةّانطالقّالثورة

،ّوهيّالتدخلذاّهكنتيجةّمباشرةّلرتباطّاستمرارهّبّدسلنظامّاأّلالسياس يّوالعسكريّسيطرةّإيرانّعلىّالقرارّإلىّعملياّ

لستخدامّامللفّالسوريّفيّإطارّتصورهاّلنفسهاّكقطبّإقليميّقادرّعلىّفرضّإرادتهّعلىّدولّتهدفّمنّوراءّذلكّ

ّيحققّمصالحهاإل ّّقليمّبما ّاملشروع،باعتبار ّهذا ّاألساسّفي ّحجر ّالناجمّعنّّسوريا ّقلقها دّتطوراتّاملشهوتهدئة

وارّ،ّدونّأنّتغفلّعنّتبادلّاألدأيّتنسيقّإقليميّأوّدوليّحولّمستقبلّسورياالذيّقدّيستثنيهاّفيّحالّوجدّّالسوري

(ّلفّالنوويوأرمينيا،ّإضافةّإلىّاملّبحرّقزوين،ّوالقوقاز،ّوأذربيجانبينهاّوبينّالروسّمنّخاللّامللفاتّاملشتركةّبينهماّ)

ّإلّأنّذلكّأدىّإلىّانعكاساتّيمكنّإجمالهاّكماّيلي:

 محاكاة التجربة اإليرانية من قبل أطراف أخرى "التدخل الروس ي" -أ 

ّسكريّفيالقرارّالعوأصبحّكاملّسلمّاألسدّزمامّاملبادرةّإليرانّإلدارةّاملعركةّبعدّانشقاقاتّكبيرةّفيّصفوفّالجيش،ّ

اتّيتضمنّالكثيرّمنّاملؤسسّ"نظامّظل"تأسيسّ،ّوبدورهاّعملتّإيرانّبهدوءّعلىّسورياّبيدّقادةّعسكريينّإيرانيين

الحالّّوكماّهّ،سلطةّاملركزّعنامليليشياتّالبعيدةّّأهمها.26ّاألمنيةّوالعسكريةّوالقتصاديةّوالجتماعيةّوالسياسية

وتقديمّّلتكونّتحتّتأثيرّإيرانيّمباشرّعبرّتدريبهاّفيّإيران«ّقواتّالدفاعّالوطني»ّتوأسستأسيسّ"حزبّهللاّاللبناني"ّفيّ

ةّعدة ،ّاألًفاّفيّسوريّ/150/ألفّسوريّعلىّأراضيها،ّوّ/150هم/عددّيبلغّو،ّالتمويلّووجودّمرشدينّفيّمناطقّسوري 

،27ّبويانمحمودّنّنائبّفيّالبرملانّاإليرانيوفقّماّصرحّبهّالًفاّمنّعناصرّحزبّهللاّاللبناني،ّألّ/50/باإلضافةّإلىّتدريبّ

وهوّماّأثارّالتخوفّالروس يّودفعهّإلىّالتفكيرّبالتدخلّالعسكريّفيّسورياّكيّلّتستفردّفيّسورياّكماّاستفردتّفيّ

م،ّبعدّأنّكانّشريكاّإليرانّفيّإدارته،ّعلماّأنّالتدخل2005ّنانّمنّقبلّعلىّإثرّخروجّالجيشّالسوريّمنهّعامّلب

مّكانّبضوءّأخضرّأمريكيّ_ّروس ي،ّوعلىّالرغمّأنّالتدخلّالعسكريّالروس يّفيّسوريةّتم1976ّالسوريّفيّلبنانّعامّ

ّبالتنسيقّمعّإيرانّمنّخاللّزيارةّقاسمّسليمانيّملوسكو علىّقاعدةّالسماءّللروسّواألرضّلإليرانيينّوميليشياتها،ّّ

ّأحدّالدولّالتيّيحقّلهاّاستخدامّالفيتو،ّبدأتّ إضافةّإلىّرغبةّإيرانّفيّاستثمارّاملوقعّالسياس يّملوسكوّباعتبارها

ّالدولة“نظيمّحةّتفكرةّتشكيلّتحالفّملكافروسياّتدخلهاّالعسكريّوالعملّعلىّتحجيمّالدورّاإليرانيّبدءاّمنّابتداعهاّ

والقضاءّعليهّبهدفّتذويبّامليليشياتّاإليرانيةّوتقليصّدورها،ّمروراّبتركّميليشياتهاّفيّمعاركّمتعددةّوخاصةّعلىّ

ّالجانبّاإليرانيّعنّاتفاقيةّمناطقّخفضّ ّمنّالحليفّالروس ي،ّوعدمّرضا جبهاتّمدينةّحلبّبدونّغطاءّجويّلها

حركةّتحريرّالوطنّقائدّّو6ّأستانةرئيسّاللجنةّالعسكريةّفيّمفاوضاتّحسونّالتصعيدّبدليلّماّكشفهّالعقيدّفاتحّ

                                                           
 زاكاني:ّصنعاءّرابعّعاصمةّعربيةّسقطتّبيدّإيرانّبعدّكلّمنّبيروتّودمشقّوبغدادّ-القواتّاللبنانية25ّ
ّاالروس يّعلىّمصالحّإيرانّوحزبّهللاّفيّسوريأثرّالتدخلّّ-محمدّفيصلّالخوليّّ–مركزّالروابطّللبحوثّوالدراساتّالستراتيجية26ّ
ّألًفاّمنّحزبّهللاّعسكرًيا50ّألفّسوريّو300ّنائبّإيراني:ّدربناّّ-بوابةّالوسط27ّ

https://www.lebanese-forces.com/2014/09/22/khaminiei-iran/
http://rawabetcenter.com/archives/13707
http://www.alwasat.ly/ar/news/world/4214/
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فيّسوريةّالتيّتضعّّالتنسيقّمعّالولياتّاملتحدة،ّوصولّإلى28ّدلبإأقسمّبأنهّلنّيتمّاتفاقّّأنّمسؤولّامللفّاإليراني

ّراني.لهاّهدفينّفيّسوريةّاألولّ:ّالقضاءّعلىّاإلرهاب،ّوالثاني:ّالقضاءّعلىّالنفوذّاإلي

زاراتّلعقاراتّوتوسيعّامللتوسيعّشرائهاّّكماّلمّيغبّالجانبّالقتصاديّعنّصاحبّالقرارّالروس يّوماّتقومّبهّإيرانّمن

لترميمّاملطاراتّوإنشاءّمحطاتّلتكريرّالنفطّعلىّاألراض يّّياتاتفاقّتوقيعهاّمعّدمشقّوّ،الشيعيةّفيّدمشقّوحمص

بدأتّتظهرّمالمحّحربّباردةّبينّالطرفينّيمكنّالوقوفّعلىّّسبهاّفيّسوريالنّتقبلّأنّتخسرّمكاالسورية،ّوألنّإيرانّ

ّبعضّمظاهرها:

علن■
ُ
ّم،2016ّمنّالعامّالثانيّمنّتشرين22ّّّ"ّفيعنّتشكيلّ"الفيلقّالخامسّاقتحامّأ

ً
ّّاملدعومّعسكريا

ً
منّّوماليا

ّالساحلّالسوري ّفي ّحميميمّالعسكريةّالروسية ّمنّقاعدة
ً
ّرغبة ّإحكام، ّفي ّمعظمّالتشكيالتّّروسيا ّعلى سيطرتها

ادًياّلزجّجيشهاّتفاألولّلتحويلّذلكّالفيلقّلقواتّباسيجّيخضعّلهاّفيّاملقامّّ،ّوسعتّإيرانّبدورهاالعسكريةّفيّسوريا

ّمنّالهيمنةّعلىّالقرارّفيّسوريا، بقوةّعبرّقياداتّفيّّشاركتّوّ،"وأسمتهّإيرانّ"باسيجّسورياّفيّالحربّوملنعّروسيا

ّ.29هيّاإليرانيّومليشياّ"حزبّهللا"ّاللبنانيةّفيّتدريبّكوادّرالحرسّالثوّر

■ّ ّالروسّالقرار ّاليمنيين2216ّدعم ّوحلفاءها ّالسعودية ّاملرتبطين30ّالذيّيخدم ّالحوثيين ّمحاصرة ّعلى ّويساعد ،

ّفيّموقفّروسياّالصامتّتجاه،ّوهوّماّاعُتبرّبإيران
ً
ّالقرار.ّتغيرا

 ي املؤسسة العسكرية السورية وذوبان هويتها بوجود اإليرانيينالتأثير على التراتبية العسكرية ف –ب 

ّ ّوتطّويتوسهدفتّإيرانّمنّوراء ّلهاّيليشياتواملّهاقواتعملّرّوسائلّيع ّامتدادّاملوالية إلىّةّريّوالجغرافيةّالسّعلى

يادةّاإليرانيةّالتيّلقدّقوةّوعددّامليليشياتّوتنظيمهاّوهيكلتهاّوتبعيتهاّليتزا،ّوأدىّإضعافّاملؤسسةّالعسكريةّالسورية

ّقياداتّمنّالحرسّالثوري ّلدرجةّأنّّتمثلها ّتبقىّإلىّترهلّالجيشّالسوري، عبارةّعنّمجموعاتّملحقةّمنهّهوّما

ّ،ّوأنّالترتيبّالقياديّفيهّباتّعلىّالشكلّالتالي:بامليليشياتّالطائفيةّالتيّجاءتّبهاّإيرانّملساندته

ّاملرتبةّاألولى:ّقادةّمنّإيران.■

ّتبةّالثانية:ّقادةّحزبّهللاّأوّامليليشياتّالشيعية.املّر■

ّ.31الضابطاملرتبةّالثالثة:ّ■

توسعّوانتشارّعمليةّخصخصةّامليليشياتّالشيعيةّاملنتشرةّفيّمنّاملنظومةّالعسكريةّواألمنيةّلنظامّاألسدّوتعانيّ

هّحزبّ،ّعلىّغرارّماّيتمتعّبامّالسوريسورياّوربطهاّمباشرةّبالحرسّالثوريّاإليرانيّدونّمرورّسلسلةّالقيادةّعبرّالنظ

قّهذهّالعالقةّمدّمنطّواحتمالحوكمةّإيرانّلحزبّهللا،ّهللاّمنّدمجّلذاتيتهّفيّذاتيةّالدولةّاإليرانيةّفيماّيمكنّتسميتهّ

قدرةّضعفّثقةّالنظامّاإليرانيّب،ّبسبب32ّالثنائيةّإلىّعالقةّإيرانّباملجموعاتّالشيعيةّاملسلحةّاملرتبطةّبهاّفيّسوريا

                                                           
  ّقابةّولنّيكونّلهاّسيطرةدلبّللّرإنّللعدية:ّقواتّالدولّالثالثّفيّفاتحّحسّو-العديةّلألنباء:ّمصطفىّالسيد28ّ
ّالفيلقّالخامسّفيّسوريا..ّدللتّالقرارّوحتميةّالنهيارّ-محمودّرأفتّّ–نونّبوست29ّ
ّّبعدّانتهاكاتّالحوثيين2216ّليمن..ّروسياّتدعمّالقرارّاّ-العربيةّنت30ّ
 ّالجيشّالسوريّوميليشياتّإيرانّمنّيقودّمن؟ّ–صحيفةّالعرب31ّ
  الهويةّواملصلحةّوإرادةّالقوة..ّملاذاّتدخلتّإيرانّإلنقاذّسورياّاألسد؟ّ-تامرّبدويّّ–نونّبوست32ّ

http://www.aladeyehnews.com/archives/13065
http://www.noonpost.org/content/16225
http://ara.tv/nywgb
https://goo.gl/5RZRRK
https://www.noonpost.org/content/17308
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مّمعّضباطّإيرانيينّوليسّمع2014ّاملفاوضاتّحولّالهدنةّفيّحمصّالتيّجرتّفيّأيارّاألسدّعلىّالستمرار،ّوتعتبرّ

،ّوعدمّعلمّالنظامّبتواجدّالدوريةّالتيّاستهدفتهاّإسرائيلّفيّالقنيطرة،ّوكانّجهادّعمادّمغنيةّأحدّالنظامّالسوري

وحزبّهللاّإلىّسورياّعبرّمطارّدمشقّالقديمّوتنقلهمّمباشرةّإلىّضحاياها،ّووصولّضباطّوعناصرّالحرسّالثوريّ

2ّ،ّالذيّنشرّالثالثاء1455ّداخلّدمشقّدونّاملرورّبإجراءاتّالتفتيشّوالختوماتّاملتعارفّعليها،ّوإصدارّالقرارّرقمّ

قبلهمّبغضّوفها،ّوستمّّوتمنحّإيرانّإمكانيةّتنظيمّعقودّتطوعّملدةّسنتينّللمدنيينّعلىّأنّيقاتلواّفيّصف2017أيارّ

،ّأبرزّمظاهرّتالش يّالبنيةّاملؤسساتيةّلجيشّالنظام.ّوبالتالي33ّالنظرّعنّشروطّالتطوعّاملعمولّبهاّفيّجيشّالنظام

ّتهدفّإيرانّمنّوراءّهذهّامليليشياتّوتعويمهاّعلىّحسابّجيشّالنظامّإلى:

ّامليليشيات■ ّيأتيإّيؤديّعملّهذه ّجديد ّأمنّأيّنظام ّإضعافّوزعزعة ّستعملّهذهّّلى ّوبالتالي ّاألسد، ّانهيار بعد

نجاعتهّثبتّأامليليشياتّكورقةّتفاوضيةّفيّلعبةّتبادلّاملصالحّمعّالقوىّاإلقليميةّوالدولية،ّخاصةّأنّهذاّاألسلوبّ

ّ.لبنانّواليمنكلّمنّفيّمعّإيرانّ

لىّقدرةّماّبالحفاظّعاملفيدةّتسمحّهذهّامليليشياتّإليرانّفيّحالّسقوطّالنظامّأوّتقلصّدورهّفيماّيسمىّبسورياّّ■

ّ ّالحيويةّالداخلّفيللعمل ّمصالحها ّمواصلة ّفي ّالستمرار ّمن ّطهرانّتمكنها ّعليها ّتطلق ّاستراتيجية ّضمن ّوذلك ،

استخدامّأجزاءّمنّسورياّكقاعدةّماّدامتّاملعارضةّالسوريةّتفشلّفيّبسطّاستراتيجيةّالتحوط،ّتهدفّمنّخاللهاّإلىّ

 .34ةّاألراض يّالسوريةسيطرتهاّالكاملةّعلىّكاف

ونجمّعنّمحاولتّكلّمنّروسياّوإيرانّفرضّكلّمنهماّهيمنتهاّعلىّأركانّومفاصلّاملؤسسةّالعسكريةّسواءّمنّخاللّ

ّ ّالجيشّّوإعادة ّهيكلة ّإيجاد ّرديفة ّخلقّمكونّعسكريّمنّقواتّبرية ّإلى ّباإلضافة ّله ّجديدة )الفيلقّالخامسّنواة

ّ.توزيعّالنتماءاتّوالولءاتّبينّأجنحةّالسلطةّعلىّإيرانّوروسياّإلىتّعسكريةّتشكيلّميليشيانموذجا(ّأوّمنّخاللّ

 محاكاة النظام التجربة اإليرانية بتشكيل ميليشيات تقاتل إلى جانب الجيش –ج 

سببّبّلمّتستطعّالشبيحةّالظاهرة،ّالنواةّللميليشياتّالتيّشكلهاّالنظام،ّولّاللجانّالشعبيةّالتيّتمّتشكيلهاّفيماّبعد،

ّالصراع ّنطاق ّاإليرانيّاتساع ّمنّالتدخل ّالرغم ّعلى ّاملعارضة ّقمع ّالسوريّعلى ّالنظام ّقدرة ثمّّهللا،وحزبّّوعدم

ّالذيّيهددّ ّالعدو ّباعتبارها ّالثورة ّملواجهة ّبإشرافّالحرسّالثوري، ّلتعزيزّصفوفّالنظام ّأرسلوها امليليشياتّالتي

آلخذةّفيّاّتطوراتّالوضعّاألمنيّفيّسورية،ّّوبديلّسياس يّيزيحّالنظامّطرحوقدرتهّعلىّوجودًياّنظامّاألسد،ّبقابليتهّ

ّتهتباينّفيّسيطّرتالتراجع،ّليلجأّالنظامّإلىّتشكيلّميليشياّمحليةّعلىّغرارّامليليشياتّالشيعيةّتحاربّإلىّجانبه،ّلكنهاّ

دونّالغيابّالكاملّلجيشّالنظامّالسوري املالّواألمنّلشراءّّاّفيّسبيلّذلكمستخدمّ،35عليها،ّوفيّدوافعّالتجنيدّداخلهّا

ولءاتّالشبابّالعاطلينّعنّالعمل،ّوتوزيعّالسالحّوالسياراتّواألذوناتّاألمنيةّلدىّالشبابّاملوالينّوعائالتهمّعبرّ

،ّليشملّاملنتسبونّإلىّتلكّامليليشياتّأبناءّضباطّالجيشّوقادتهّكيعربّابنّاللواءّعصامّزهرّالدين،ّشبكاتّالوكالء

النمر(،ّّ)قواتأوّوحداتّمدعومةّمنّاملخابراتّكميليشياّّمليشياتّ"كتائبّالبعث"،تنعينّبأفكارّحزبّالبعثّكأوّاملق

وغيرهاّ"ّ"كتائبّحماةّالديار"،ّاملشكلةّمنّدروزّالجنوب،،ّأوّمنّاألقلياتّالدينيةّكميليشياّالتيّيقودهاّسهيلّالحسن

أكبرهاّتمّتأسيسهاّعلىّيدّرجالّأعمالّمؤيدين،ّّوّالتيّ"،الشبيحةتّقواتّالفهود"،ّباإلضافةّإلىّتشكياّلمنّامليليشياتّك

                                                           
ّامليليشياتّالسوريةاألسدّيرضخّإليرانّويسلمهاّإدارةّّّ-السوريةّنت33ّ
ّّدورّإيرانّووكالئهاّاإلقليميينّفيّاألزمةّالسوريةّ-غياثّباللّ–الجزيرةّنت34ّ
  هندسّالنظامّاملجتمعّباملليشياتّاملحلية؟كيفّّ".سورياّاألسد"ّ-عبيدةّعامرّّ–الجزيرةّنت35ّ

https://goo.gl/QOeuTH
https://goo.gl/3KiGw3
https://goo.gl/QOeuTH
https://goo.gl/ZPPRpy
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ّ"راميّ ّالسوري ّرئيسّالنظام ّخالة ّابن ّيترأسها ّالتي ّالخيرية، ّالبستان ّلجمعية ّالتابعة ّالبستان"، ّ"مليشيات وأبرزها

ّ ّقواتّنخبة، ّتوصفّبأنها ّالتي ّالصحراء"، ّو"صقور ّمنّضباّومخلوف"، ّيدّمحمدّجابر، ّعلى نّطّسابقيتمّتأسيسها

فوجّّوّومحاربينّمتطوعينّمنّمليشياتّأخرى،ّباإلضافاتّإلىّ"عصابة"ّ)لواءّأسودّالحسين(،ّالتابعةّملحمدّتوفيقّاألسد،

 .ميليشياّصقورّالصحراء،ّوّلواءّدرعّالساحل،ّرعدّاملهديّ-عشائرّمنبجّ

النظاميّّتّالدروعّالتيّيستعملهاّالجيشالثقيلةّومضاداّوتتمتعّهذهّامليليشياتّبقوةّوأعدادّكبيرةّوتمتلكّكلّاألسلحةّ

،ّوتنتشرّفيّمختلفّأنحاءّسورية،ّنفسه،ّأوّقواتّالحرسّالثوريّاإليراني،ّمنّدباباتّوحامالتّجنودّوأسلحةّمدفعية

نّتلكّالتيّحصولّاملقاتلينّعلىّأجورّأفضلّمفيّالجيشّالنظاميّكّرويتمّاإلقبالّعليهاّنظراّملاّتوفرهّمنّامتيازاتّلّتتوف

ّعنّتحسنّنوعّالطعامّوبعضّالخدماتّاألخرّىي
ً
منّاستراتتقاضونهاّمنّجيشّالنظام،ّفضال ّيجية،ّباإلضافةّإلىّتشكيلهّا

اتبعهاّالنظامّفيّتعاملهّمعّاملناطقّاملحاصرةّوتسويةّوضعّشبابهاّبإغرائهمّأنّيؤديّاملتخلفّّالتيوالهدن"ّّ"املصالحات

ّ.لتعويضّخسائرّالجيشّالنظاميّه،منهمّعنّالخدمةّاإللزاميةّالخدمةّفيّمنطقت

االنقسام العمودي بين مكونات املجتمع السوري وتشكيل ميليشيات من السوريين الشيعة "لواء  –د 

 الرضا في حمص"

اس يّاألمنيّ،ّإلّأنّالنظامّالسيعلىّالرغمّمنّالتناقضّاإليديولوجيّبينّالنظامّالبعثيّالعلمانيّفيّسوريةّوجمهوريةّإيران

م،ّونشاطاتهّالراميةّإلىّتصديرّالثورة،ّدفعّقطاعات2003ّم،ّوّسقوطّالنظامّالعراقيّفيّالعام1979ّبعدّعامّفيّإيرانّ

لكويتّاّ–البحرينّّ–السعوديةّّ–العراقّّ–منّالسكانّبدعوىّالحرمانّواملظلوميةّوالتحريضّفيّدولّاملنطقةّ)سورياّ

عتهّمنّخاللّشبكةّمنّالتبعيةّاإليديولوجيةّوالقتصادية،ّوماّاليمن(ّلتمييزّأنفسهمّطائفيا،ّراميةّملدّنفوذهاّوتوسّ-

ّ القرنّالحاليّسيشهدّ" أنبّالجنرالّرحيمّصفوي،ّاملستشارّالعسكريّملرشدّالجمهوريةّاإليرانيةّعليّخامنئيتصريحّ

ّلها
ً
ّللهدفّالستراتيجيّإليرانّإل،"تشكلّحكومةّإسالميةّعاملية،ّستكونّإيرانّمركزا

ً
ّ.36تأكيدا

ّالواسعأدىّ كّالسوري 
 
ة،ّولجوءّّتهالناتجّعنّمواجهفيّاملؤسسةّالعسكريةّللنظامّّالتفك إلىّ”ّارّاألسدبش“للثورةّالشعبي 

ّ "بروباجنداّالحشدّالطائفي"ّاملكثفةّالتيّتمارسهاّمنابرّالرأيّالداعمةّعلىّّر،ّواعتمادّاألخيطلبّحمايةّالنظامّاإليراني 

ّإلىّوسائلّاإلعالمّالجتماعيّللقتالّفيّسوريا،ّمنّاملساجدّوالحسي
ً
نياتّإلىّالفضائياتّإلىّاملجالتّوالصحف،ّوصول

لّتدخل،ّلي37املتمثلةّبالفيسبوكّواليوتيوبّواملنتديات
 
قوةّدافعةّوراءّزيادةّالتباعدّالطائفيّالذيّشهدهّالشرقّهاّشك

لمّيسبقّّجهادّ)السنيةّوالشيعية(ّالتيالتعبئةّللبشكلّعام،ّوسورياّبشكلّخاص،ّإضافةّإلىّّاألوسطّفيّالسنواتّاألخيرة

ّسوريا ّفي ّالقتال ّأجل ّمن ّمثيل ّعلى38لها ّالعمل ّوتبدأ ،ّّ ّصغرّى“صناعة ّدول ة،ّ” ّالخاص  ة ّالتعاضدي  ساتها بمؤس 

ة ةّالطائفي  ساتهاّالعسكري  ّرية"ّإلىّجانبهاعشّالثنيحشدّنسبةّكبيرةّمنّالشيعةّعلىّنموذجّحزبّهللاّاللبنانيّّوّوبمؤس 

مناطقّاستراتيجيٍةّهامةّاسُتخدمتّّمستفيدةّمنّتمركزهمّفيفيّاملائةّمنّالسكان،2ّّّ-1ّفيّسورياّسوىّكلونّالذينّلّيش

لعتراضّخطوطّالتواصلّواإلمداداتّالتابعةّللثوارّبالقربّمنّحلب،ّوالحدودّاللبنانيةّالسورية،ّوعلىّطولّالحدودّ

ّ:39منهاّ،السوريةاألردنيةّ

                                                           
  النفوذّاإليرانيّفيّاملنطقةّالعربيةّبعدّسقوطّحلبّ|ّاآلفاقّوالحدودّ-مركزّالفكرّالستراتيجيّللدراسات36ّ
  ماّهيّاملليشياتّالشيعيةّاملقاتلةّبسوريا؟ّ)ملف+إنفوغرافيك(ّ-عبيدةّعامرّّ–21ّعربي37ّ
  التدخلّالعسكريّاإليرانيّفيّسوريا:ّاآلثارّطويلةّاألمدّ-ّمايكلّآيزنشتاتّ-معهدّواشنطنّللدراساتّعنّّ–أورينتّنت38ّ
  ثانيّفيّسوريا؟«ّحزبّهللا»كيفّتنش ئّإيرانّّ-ّفيليبّسميثّ-معهدّواشنطن39ّ

https://goo.gl/rLCtNw
https://goo.gl/cLFSdD
https://goo.gl/nPPKvo
https://goo.gl/htz8hu
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ّالعريضيالكلمتهّعلم،ّوضمّ"فوجّاإلمامّالحجة"ّاملحليّ■
 
منظمةّ»بمساعدٍةّمنّ،ّتمّتشكيلهّنّ"نبلّوالزهراء"ّبالخط

منّأبناءّبلدتيّنبلّوالزهراءّالشيعيتينّنظراّلحصارّهاتينّّاللبناني«ّحزبّهللا»العراقية،ّو«ّكتائبّحزبّهللا»و«ّبدر

تمعّالسوريّعلىّأسسّطائفية،ّوخاضتّالبلدتينّمنّقبلّالثوارّوتجييشّإيرانّضدّذلكّلزيادةّالنقسامّداخلّاملج

تمّتكليفّاملزيدّمنّاملقاتلينّالشيعةّالسوريين2014ّّومنذّعامّهذهّامليليشياّعملياتّقتاليةّقربّمدينةّحلبّوفيّريفها،ّ

منّبينّهذهّّوّ،وقدّقاتلتّوحداٌتّمتمركزةّللميليشياتّالشيعيةّفيّعدٍدّمنّاملعاركّفيّاملنطقةّ،جوارّحلببفيّعملياتّ

ّوالّو دتّمقاتلينّمنّطرطوسّواملناطقّّحداتّ"جيشّاإلمامّاملهدي" ّالتيّجن  "املقاومةّالوطنيةّالعقائديةّفيّسوريا"،

2016ّو2015ّوخاللّالعامينّّ،الجبليةّالحدوديةّالتيّتقعّتحتّسيطرةّالعلويين
ً
فتّالقواتّاملقاتلةّاملحليةّأيضا

 
،ّتأل

نشأتّعلىّصورةّ
ُ
ّا".سراياّاملقاومةّاإلسالميةّفيّسوريّ-وُعرفتّباسمّ"الغالبونّ«ّهللاحزبّ»منّميليشياّسوريةّشيعيةّأ

ّخصبةّللمّ"لواءّالرضا"ّيعدّاملوقعّالستراتيجيّملدينةّحمص■
ً
ّ،الشيعيةّالجديدةّعلىّوجهّالخصوصيليشياتّأرضا

،ّ«ّحزبّهللا»منّفروعّّالرضاحيثّتشكلّفيهاّلواءّ
ً
ومحافظةّّ،ةهذهّاملنطقمنّّبتجنيدّمعظمّمقاتليهويقومّاألكثرّنشاطا

الرقةّّ–أمّالعمدّّ–)قريةّاملزرعةّّحمصّهيّموطنّلنسبةّكبيرةّمنّالسوريينّالشيعةّالذينّيعيشونّفيّمدينةّحمص

ّ.وفيّعدٍدّمنّاملناطقّالحدوديةّاملرتبطةّباملجتمعّالشيعيّاللبنانيالكم(ّّ–املشرفةّّ–

ّ.تحكمّبهالاّوعلىّقيادتهاّحزبّهللاّاللبنانيّملّميليشياّتعفيّبلدةّ"ُبصرىّالشام"،ّإضافةّإلىّميليشياتّشيعيةّ■

 ركي"ت –إيراني / إيراني  –تحويل الساحة السورية إلى ساحة صراع استراتيجي بين القوى "روس ي  -ھ 

فهاّبمطالبّمشروعةّومحقةّراحّيرتفعّسقالحاكمّفيّسوريةّبسببّفسادهّواستبداده،ّنظامّالضدّّالسوريةثورةّالدأتّب

ّمعّّويتصاعد
ً
دخلتّ،ّالتيّتتدخلتّإيرانّملساعدةّالنظامّفيّقمعّالثورةّإلىّأنواستمرّنهجهاّالعنف،ّعمالّازديادّأطردا

ّللم ّاملرتبطةّببقاءّنظامّاألسدّةظفحابدورها تدخلّالّبعدّتصاعدّالعملياتّالعسكريةّفيّسوريا،ّومعّعلىّمصالحها

ّواتخذتىّإقليميةالبالدّإلىّساحةّحربّبالوكالةّبينّقّوّتتحوليّيراناإّل ّعامليابُّّالثورةّ، عبّبينّقوىّداعمةّللشّعدا

ومنّيدورّفيّفلكهمّ وّالصينّوروسياّ،ّوإيرانودولّأصدقاءّالشعبّالسوريّمنّجهةّالسعوديةّو وقطر كتركياّالسوري

ليةّيميةّودّوالنصائحّواملبادراتّالتيّقدمتّمنّأطرافّعربيةّوإقل،ّعلىّالرغمّأنّالعديدّمنّالداعمينّلنظامّاألسدمنّ

فضلتّالقيادةّالتركيةّأنّتنصحّاألسدّلعدةّأشهرّقبلّالقطيعةّالتامة،ّلكنهّ،ّفمثالّملساعدةّالنظامّعلىّتجاوزّأزمته

تشارّ،ّوفقّماّصرحّبهّاملسفضلّالستماعّإلىّالجانبّاإليرانيّوبدلّمنّأنّيتوقفّعنّقتلّالناسّأمعنّفيّزيادةّالقتل

،ّواستمرّالحالّعلىّذلكّإلىّأنّوضعّاألمرّفيّعهدةّاألممّاملتحدةّومجلسّاألمن،40ّيّباكيرالدكتورّعلّالسياس يّلدىّأنقرة

ّالنفوذّ ّالساحةّفيّمعركة وينفتحّالبابّعلىّمصراعيهّأمامّمنّيرغبّمنّاألطرافّاإلقليميةّوالعامليةّلستثمارّهذه

ّ.41ولتحسينّالحضورّواملوقعّفيّاملنطقة

تهّعلىّالسرديةّالتيّروجّلهاّالنظامّلقمعّالثورةّالشعبية،ّوأنّماّتتعرضّلهّسورياّهوّإنّمسايرةّالنظامّاإليرانيّوموافق

ّالعامّ ّفي ّالساحاتّاإليرانية ّاندلعّالحتجاجاتّفي ّوراء ّهمّنفسهمّالذينّكانوا ّاألعداء ّوهؤلء منّتخطيطّاألعداء،

ّبروزّاملشروعّاإليراني،ّرغمّاختالفهّم2009 ّأدىّإلى ّالخضراء"، ّتبادلّمّ"الثورة عّالفاعلينّاآلخرينّدونّإنكارّوجود

ّالتوسعيةّبعدّالتدخلّالعسكريّالروس ي،ّومحاولتهّ ّوبينّهؤلءّالفاعلين،ّإلّأنهّوضعّطموحاتها مصالحّضمنيّبينها

                                                           
  السوريةّماّبعدّانقالبّتموزّالفاشلّفيّتركياّمسألةّ-النقيبّرشيدّحورانيّّ–املؤسسةّالسوريةّللدراساتّوأبحاثّالرأيّالعام40ّ
  أكرم البني –عن حقيقة الصراع على سوريا  –الجزيرة نت 41

 

https://goo.gl/XbVTz
https://goo.gl/p7bjc6
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تنفيذّاملشروعّالخاصّبه،ّإضافةّإلىّرغبةّاإلدارةّاألمريكية،ّخاصةّبعدّمجيءّترامبّإلىّالحكم،ّبتحجيمّالدورّاإليرانيّ

ّيّاملنطقةّعلىّغيرّماّتمّالتخطيطّلهّمنّقبلّالنظامّاإليراني.ف

لمّتقفّآثارّتدخلهاّالعسكريّعندّهذاّالحد،ّبلّدفعتّبعضّاألطرافّإلىّاملشاركةّمنّخاللّالتدريبّأوّالتمويلّأوّ

هّصراحةّلذيّعبرّعنمنّاملشروعّاإليرانيّاّ–رغمّموقفهّالحذرّمنّالثورةّالسوريةّّ-التسليح،ّفمثالّدفعّالتخوفّاألردنيّ

إيرانّّ–نفسهاّمحاصرةّمنّكلّالتجاهاتّ)روسياّالقيصريةّّتركياّوجدتإلىّقبولّتدريبّمقاتليّاملعارضةّعلىّأراضيه،ّوّ

ّسوىّفيّسوريّ،اليونانّ–أرمينياّالعدوّاللدودّّ–الصفويةّ
ً
ّآمنا

ً
تّإلىّجانبّا،ّفوقفالعدوّالتقليدي(ّولّتكادّتجدّلهاّعمقا

بالدنا،ّوماّّاّاألمنيةّنظًراّإلىّالوقائعّفيّجنوبهاّوسياستهتقييمّدبلوماسيتةّإلىّأنّتدخلتّعسكرياّفيّضوءّالثورةّالسوري

بحسبّالرئيسّالتركيّالسابقّعبدّهللاّغول،ّودفعّأمريكاّلالعتمادّّيمكنّفعلهّللخروجّبوضعّيخدمّالجميعّفيّاملنطقة

ّرى.علىّاألكرادّلستعمالهمّبدورهمّللضغطّعلىّأطرافّأخ

ّالجميعّ ّإليها ّالتيّسعى يتحملّالنظامّالسوريّوحليفهّاإليرانيّبالدرجةّاألولىّمسؤوليةّالتأثيراتّالخارجيةّوتدخالتها

ّلتحقيقّأغراضهمّالستراتيجيةّوإنّكانتّبأوجهّمتعددة.
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 رابعا: املوقف الدولي والعربي من التدخل العسكري اإليراني
 

نّاملسؤولينّاإليرانيينّحولّمهامهمّالعسكريةّودورهمّفيّتوفيرّالحمايةّللنظامّفيّتعتبرّالتصريحاتّاملتكررةّالصادرةّع

ّ،لنظامّيعتمدّحتىّفيّداخلّإيرانّمنّأجلّبقائهّعلىّارتكابّجرائمّضدّاإلنسانيةّ"جرائمّضدّاإلنسانيةسورياّوثائقّ"

يا،ّفإنّالتابعةّللنظامّاإليرانيّفيّسوّرّتعبرّعنّحقيقةّأنهّطاملاّبقيّالحرسّالثوريّواملليشياتوتصديرهاّإلىّالخارجّل

كانّدورّالنظامّالسوريّفيّالتحالفّالشيعيّبمثابةّالقوةّالدافعةّلسياسةّجامعةّالدولّّذلكل،ّاألزمةّالسوريةّستستمر

السعوديةّمسودةّقرارّفيّاللجنةّاملعنيةّبحقوقّ،ّوبشكلّخاصّالسعوديةّوقطر،ّوقدمتّالعربيةّبقيادةّدولّالخليج

يّإيرانّمنّوفداحتجاجاّلكلّّثار،ّماّأيرانيّوالروس يّفيّسوريااملتحدةّتدينّالتدخلّاإّلّلألممبالجمعيةّالعامةّّنساناإل

ّمسودةّالقرارّخرّىأوالولياتّاملتحدةّوبريطانياّوفرنساّوقوىّغربيةّأخرىّقطرّودولّعربيةّتّكلّمنّورع،42ّّوسوريا

ّ.نسانوالتيّتركزّعلىّحقوقّاإلم/2015ّشرينّالثانيّفيّتلجنةّالثالثةّبالجمعيةّالعامةّاأثناءّاجتماعّ

التدخلّاإليرانيّفيّاألزمةّالسوريةّوماّمنتصفّالعامّاملاض يّّدانّوزراءّالخارجيةّالعربّفيّاجتماعّطارئّفيّالقاهرةأ

ّاإلقليميةّايحملهّذلكّمنّتداعياتّخطيرةّعلىّمستقبلّسوري ّأّ،43ووحدتهاّالوطنيةّوسالمتها قمةّالمؤتمرّدانّوكما

ّ ّاإلسالمية ّالبحرينّواليمنّوسورياّّتدخالت13ّالـ ّمنها ّودولّأخرىّأعضاء، ّلدولّاملنطقة ّالشؤونّالداخلية إيرانّفي

ّوالصومال،ّواستمرارّدعمهاّلإلرهاب.

إليرانيّخاصةّفيّاّلىّتوسيعّامليليشياتّالتابعةّللحرسّالثوريملجتمعّالدوليّإوأدتّسياسةّالسترضاءّاملعتمدةّمنّقبلّا

ريينّوغيرّآللفّمنّاملقاتلينّالعسكالهاّرسلعراقّوسوريا،ّوالتيّربماّتكونّللمزيدّمنّالتوريطّوالستنزافّلهاّفيّضوءّإا

ملياراتّالدولراتّمنّالقروضّإضافةّإلىّالعسكريينّاملدججينّباألسلحةّالحديثةّضدّقواتّالجيشّالسوريّالحر،ّ

ّ.44حةلتوفيرّاحتياجاتّالنظامّولشراءّاألسل

ّبصعّ  ّتجاهّإيرانّبعدّأنّاكتفتّفيّعهدّأوباما يّاإلجراءاتّالتدتّاإلدارةّاألمريكيةّالجديدةّمعّوصولّترامبّمواقفها

رةّاألمريكيةّالسفي،ّحيثّصرحتّفرضتهاّالولياتّاملتحدةّبالفعلّعلىّأفرادّوكياناتّمرتبطةّبالحرسّالثوريّاإليراني

"ّمنّعليناّأنّنتأكدّمنّخروجّ"إيرانّووكالئهاّ،دّسورياّمالذاّآمناّلإلرهابيين:ّ"ّلنّتعّوبقولهالدىّاألممّاملتحدةّنيكيّهاليّ

ّ.45مّأنّالحرسّالثوريّاإليرانيّمنظمةّإرهابية2017،ّكماّأعلنّالرئيسّترامبّفيّتشرينّاألولّمنّالعامّ"سوريا

ّ

ّ

ّ

                                                           
ّاملتحدةّباألمميرانيّوالروس يّفيّسورياّفيّلجنةّاإّلخلّالتدّإلدانةالسعوديةّتسعىّّ-القدسّالعربي42ّ
ّّإجماعّعربيّعلىّإدانةّإيرانّ-الراي43ّ
ّّالرهابّوالتطرفّالدينيّ-املجلسّالوطنيّللمقاومةّالسالمية44ّ
 ّّتصنيفّالحرسّالثوريّاإليرانيّكجماعةّإرهابيةّ-السكينة45ّ

 

https://www.assakina.com/news/news1/107629.html
http://www.alquds.co.uk/?p=432843
http://www.alraimedia.com/ar/article/foreigns/2016/01/11/648752/nr/iran
https://goo.gl/QefbxY
https://www.assakina.com/news/news1/107629.html
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 خاتمة
 

ّ ّإلى ّاملتزايد ّالعسكري ّاإليراني ّالنفوذ ّالسّوأدى ّالسياس ي ّللنظام ّكامل ّإيرانيّاختراق ّكيان ّمجرد ّإلى ّوتحويله ري

ّفيشامالّّنفوذاأكسبتهاّتدريجيةّوذلكّمنّخاللّخطواتّ،ّوتابعةّلوليةّالفقيهّمثابةّدولةّمرعيةبسورياّّوجعلّداخلي،

ماعيةّعسكريةّواجتّواقتصاديةّّوّروافعّسياسيةعدةّمنّخاللّ”ّالهاللّالشيعي“قّرباطهّبـّيتوثعمدتّلّوّ،املجالّالسوري

بينّّوأنّتكوّنّ،مامّبسياقاتّالتسويةّفيّسوريالىّاأّلإالدفعّّحالةحتلّمكاناّمركزياّفيّوهيّتلجأّإلىّذلكّلتّ،ةديمغرافيّ–

لّالعربيةّالعدوانيةّيوجبّعلىّالدّوّا،ّإلّأنّاعتمادهاّعلىّالعملّامليليشياويّورمزيتههامستقبلوالفاعلةّفيّالقوىّاملؤثرةّ

الهّإلىّالدولّوالشعوبّالتيّتتعرضّإلىّالهجمةّاإليرانيةّواتخاذّقراراتّفعالةّواملجتمعّالدوليّتقديمّالدعمّبكافةّأشك

لتجريمّميليشياتهاّوتفكيكهاّبصفتهاّإحدىّأدواتّاإلرهاب،ّومواجهةّالحكوماتّالتابعةّإليرانّالتيّتوفرّالغطاءّوالحمايةّ

 والتمويلّللنشاطاتّامليليشياويةّحفاظاّعلىّبنيةّالدولةّوجوهرّاملجتمعات.
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