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ملخص الدراسة
حتاول هذه الورقة و�سف املواقف العامة واخلا�سة للنخبة ال�سيا�سية يف اجلمهورية 
الإ�سالمية الإيرانية نحو نظام الأ�سد واحلرب الأهلية ال�سوريا منذ ثورة عام 2011م، 
العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة  قيام  مثل  املنطقة  يف  حديثة  تطورات  من  ذلك  تال  وما 
اأجزاء حتاول فيها �سرح اخلالفات، واجلهود  اإىل ثالثة  الورقة  وتق�سم هذه  وال�سام. 
لوجه  وجهًا  املتعددة  الإيرانية  الدولة  موؤ�س�سات  وبني  داخل  العمل  وتق�سيم  التكميلية، 

مع امللف ال�سوري.
حكومة  واآراء  اقرتاحات  على  الرتكيز  مع  الدبلوما�سي  امل�سار  يقيم  الأول:  اجلزء 

روحاين ووزارة اخلارجية.
اجلزء الثاين: يناق�ض عددًا من البيانات العامة للويل الفقية �سّيد علي خامنئي، 

بالإ�سافة اإىل تلك اخلا�سة بزمرته من امل�ست�سارين املوثوق بهم.
املحوري  ودوره  �سوريا،  يف  الإ�سالمي  الثوري  احلر�ض  دور  يف�سل  الثالث:  اجلزء 
العملية  هذه  ترتبط  وكيف  لالأ�سد،  املوالية  للقوات  والتدريب  امل�سورة  تقدمي  يف 
النهاية،  ويف  خا�ض.  ب�سكل  وال�سام  العراق  جتاه  العامة   الإقليمية  بال�سرتاتيجية  
املختلفة،  الدولة  موؤ�س�سات  عن  املتجددة   الآراء  بع�ض  مناق�سة  الورقة  هذه  حتاول 
وكيفية تعاونها وتناف�سها يف بناء الإجماع النخبوي، وامل�ساعدة يف تو�سيح لعبة النهاية 

للجمهورية الإ�سالمية وخطط الطوارئ يف �سوريا يف امل�ستقبل.



إخالء مسؤولية:
اآراء مركز امللك في�سل  اإن الآراء املعرب عنها  يف هذه الورقة خا�سة باملوؤلف، ول متثل 

لالأبحاث والدرا�سات الإ�سالمية.

شكر وتقدير
يود املوؤلف تقدمي ال�سكر لنا�سر مهاجر، والدكتور نادر ها�سمي، والدكتور حممد اإدري�ض، 
واأحمد لقراءتهم امل�سودة الأولية لهذه الورقة . كما يود �سكر زمالءه يف ق�سم البحوث يف مركز 

امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية.
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مقدمة

فيها  ُخلع  التي  1979م،  عام  الإيرانية  الثورة  اإثر  على  حليفتني  و�سوريا  اإيران  اأ�سبحت 
ال�ساه حممد ر�سا بهلوي، وقد اأثبتت هذه العالقة دميومتها امللحوظة على الرغم من التعار�ض 
الأيديولوجي الظاهر للتحالف الذي ُعقد بني حكومة دينية �سعبية �سيعية ودولة عربية قومية/ 
بعثية راديكالية)1(. وبقيت اأهمية هذه العالقة الإ�سرتاتيجية الأ�سا�سية اأمرًا ُم�سلَّمًا - به مع ولدة 
الثورة ال�سوريا عام 2011م، ثم تدهورها اإىل �سراع اأهلي كامل - �سمن النخبة ال�سيا�سية يف 
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية. بالطبع توجد اأولويات موؤ�ّس�ساتية وجداول اأعمال خمتلفة حتكم 
الآراء يف الو�سع ال�سوري يف وزارة اخلارجية واحلر�ض الثوري على �سبيل املثال، لكنه اأمر متوّقع.

1- جوبني جودارزي، سوريا وإيران: التحالف الدبلوماسي والقوة في الشرق األوسط، )لندن: إي. بي. توريس، 2006م(، 

الفصل األول.

Mashreghnews.ir ،1984 الرئي�س حجة الإ�سالم علي خامنئي يزور دم�سق للقاء الرئي�س ال�سوري حافظ الأ�سد يف �سبتمرب
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مّت تر�سيخ هذا التحالف وحفظه على مدى عقدين -بو�سفه حمورًا للمقاومة- مع حزب 
قوًة  بو�سفه  نف�سه  اإبراز  على  عمل  والذي  برملاين(  �سيا�سي  متثيل  له  )الذي  اللبناين  اهلل 
الأمريكية  ال�سيطرة  وتعار�ض  اإقليميًا،  اإ�سرائيل  وتعار�ض  الراهن،  الو�سع  تكافح  تعديليًة 
العقود  يف  الأ�سد  وحكم  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  اعتمدت  الدويل.  ال�سعيد  على 
املا�سية على قوة الإقناع تارًة، والإكراه تارًة اأخرى؛ لتقوية عالقاتها وتاأثريها يف الإقليم، 
وهذا الأمر بدا لكثري يف العامل العربي حتالفًا )غري طبيعي( اأو )غريبًا()2(. وعلى الرغم 
من اجلهود التي تبذلها الدول الغربية والإقليمية، مثل: تركيا، واململكة العربية ال�سعودية، 
لف�سل دم�سق عن طهران اإل اأن اعتماد �سوريا على اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية وحزب 
اهلل اللبناين، وتعاونها معهما، ازدادا عمقًا خالل حكم ب�سار الأ�سد، الذي بداأ عام 2000م، 
والده يف  التي كان ميتلكها  الرباعة  وتنق�سه  املقايي�ض،  بكّل  وهو وريث غريب وغري متوّقع 

موازنة القوى الإقليمية)3(.
واللوج�ستية  ال�سيا�سية والقت�سادية  الإيرانية والرو�سية  امل�ساندة  مل يكن هناك غًنى عن 
والع�سكرية منذ املراحل الأوىل للثورة ال�سوريا لبقاء نظام الأ�سد، ومنحه القدرة على تفادي 
النهيار)4(، وامتدت هذه امل�ساندة وتعّمقت مع امتداد الأزمة)5(. وعلى الرغم من تزايد ن�سبة 
الطائفة العلوية يف نظام الأ�سد يف مطلع ثمانينيات القرن املا�سي، وتكوينها الطائفي املتزايد 
عالنيًة، خ�سو�سًا يف اجلهاز الأمني، بعد حادثة مدر�سة املدفعية يف حلب عام 1979م، وجمزرة 

2- انظر: ناديا فون مالتزان، احملور السوري- اإليراني: الدبلوماسية الثقافية والعالقات الدولية في الشرق األوسط )لندن: 

إي. بي. توريس، 2013م( الفصل األول.

3- إمييل حكيم، الثورة السوريا وحتطيم بالد الشام، )نيويورك: روتليدج، 2013م(، نسخة كيندل، ص1875 من 3617.

4- أصّر على هذه النقطة مسؤولون رفيعو املستوى من داخل احلرس الثوري اإليراني وخارجه. والتأّكد من صحة 

هذه املعلومات بالكامل يتطلب بحثًا م�ستقاًل. »مشاور رهبری : اگر ایران پا ی سوریه منی ایستاد بشار سقوط  می کرد«، 

کلمه، 25 فبراير 2013م،http://cutt.us/NxUEt  و » صفار هرندی : ایران پای سوریه منی ایستاد بشار سقوط منی 

الشخصيات،  هذه  إحدى  هو  طائب  مهدي  اإلسالم  http://cutt.us/t9SX. حجة  2013م،  فبراير   24 انتخاب،  ایستاد “، 

وهو الشخص ذاته الذي قام بتصريح مثير للجدل قال فيه: »إن سوريا هي )الوالية اخلامسة والثالثون( إليران، ووالية 

إستراتيجية لنا. فإذا هاجمنا أحد، وأراد االستيالء على سوريا أو خوزستان )األهواز(، فاألولوية هي احلفاظ على سوريا«. 

إسكندر صادقي بوروجردي، »قائد القاعدة اإلستراتيجية في عمار: سوريا هي الوالية اخلامسة والثالثون إليران، خسارتنا 

. http:// cutt.us/J2Wfk ،سوريا تعني خسارتنا طهران«، املونيتور: نبض إيران، 14 فبراير 2014م

5- روبرت فيسك، »إيران ستبعث 4000 جندي ملساعدة قوات األسد في سوريا«، ذا إنديبيندانت أون سانداي، 16 يونيو 

 .http://cutt.us/kbOHp ،2013م
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حماة ال�سهرية يف فرباير عام 1982م)6(، اإل اأنه من اخلطاأ القول: اإن هذه الأمور كانت املحّرك 
الأ�سا�سي للمحور الإيراين ال�سوري، حتى واإن اأ�سبح ذلك -نتيجًة للحرب الأهلية ال�سوريا- نبوءًة 
ذاتية التحّقق. كانت فتوى الإمام مو�سى ال�سدر -اللبناين، والإيراين املولد- التي تن�ّض على 
�سّم الطائفة العلوية اإىل ال�سيعة الثني ع�سرية)7( فتًوى غري مقنعة، لكنها كانت تنا�سب ال�سيا�سة، 
وت�سّكل )املنطق ال�سليم( الذي انطلق منه املحّللون الذين يوؤكدون على اأن طبيعة ال�سراع طائفية 
يف جوهرها. وتبقى الأولوية لدى طهران هي ا�ستباق حدوث تغرّي جوهري يف موازين القوى يف 
الإقليم، اإن مل يكن منعه، ويبدو اأن احلفاظ على نظام الأ�سد يف هيئته احلالية يحتّل مرتبًة 
ثانويًة)8(، وميكن اإدراك هذه النقطة من اخلطب العامة مل�سوؤويل النظام، حتى مع حر�سهم على 

عدم اإبعاد حليفهم، اأو اإ�سعاف �سلطته عالنيًة)9(.
قدرة  عدم  عن  الإيرانية  اخلارجية  ال�سيا�سة  موؤ�س�سة  اأو�ساط  يف  خافتة  اأحاديث  هناك 
ى،  اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية على م�ساندة حرب الأ�سد ال�ستنزافية اإىل اأجل غري م�سمًّ
واأن  ال�سيطرة،  ت�ستعيد  اأن  �سكلها احلايل  لها يف  املتوّقع  دولة منهارة، ومن غري  �سوريا  واأن 
اأن  ميكن  م�ستدميًا  حاًل  باأن  العرتاف  اإىل  اإيران  وذهبت  و�سبابي.  طويل  اأمامها  الطريق 
يتحّقق فقط من خالل عمليٍة ت�سارك فيها جميع اجلهات الفاعلة الدولية والإقليمية واملحلية 
ل اإىل حّل �سيا�سي متعّدد الأطراف، ويبدو بذلك اأننا ن�سهد ان�سمامًا اإىل فكرة اجلمود،  للتو�سّ
واأن احلّل �سيبقى بعيد املنال اإل اإذا قّدم الأ�سد تنازلت نوعية. لكن من وجهة النظر الإيرانية 
�ستظّل ال�سروط التي �ستحكم اأّي نوع من اأنواع هذه احللول اأمرًا حا�سمًا، والأمر ال�ساغل لهم 

6- يجدر بنا ذكر أنه لم يستفد جميع العلويني من سخاء الدولة بشكل متساٍو، وأن بشار وماهر األسد تزّوجا من عوائل سّنية. 

بالطبع، قد استفادت القبائل والعوائل املرتبطة باألسد، مثل مخلوف، ونتج من ذلك حترير اقتصادي مفترس مبنّي على احملاباة 

ية من جّتار  نِّ م على الطائفة العلوية كّلها؛ ألن الطبقة البرجوازية السُّ واحملسوبية وامليراث، إال أن هذه النتائج ال يجب أن ُتعمَّ

حلب كانت -على األقّل تقليديًا- أساسيًة في استقرار سوريا، واحلفاظ على قوة األسد. رافيائيل لوفيفر، رماد حماة: اإلخوان 

املسلمون في سوريا )لندن: أوكسفورد يونيفيرسيتي بريس، 2013م(، ص73؛ رميوند هينيبوش، سوريا: الثورة من األعلى 

)لندن: روتليدج، 2004م(، نسخة كيندل، ص1649 من 4735؛ كارولني دوناتي، »اقتصاديات الترقية السلطوية في سوريا: حترير 

وإعادة تشكيل الشبكات االقتصادية«، في السلطويات الشرق أوسطية: احلكم، والطعن، ومرونة النظام في سوريا وإيران، 

حترير: ستيفن هايدمان، ورينود ليندرز )ستانفورد كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 2013م(، ص788 من 6213؛ تشارلز 

.http://cutt.us/ZrA1 ،جالس، »في سوريا التي ال نعرفها«، نيويورك ريفيو أوف بوكس، 6 نوفمبر 2014م

http://cutt.us/zoBE5، مّت نشره في األصل في  7- مارتن كرمير، »العلويون والشيعيون السوريون«، ساند بوكس، 

الشيعية، واملقاومة، والثورة، حترير: مارتن كرمير )بولدر كولورادو: ويست فيو بريس، 1987م(، ص254-237.

8-  بسام بربندي وتايلر جيس تومبسون، »صديق والدي: حتّكم إيران في بشار األسد«، أتالنتك كاونسيل، 28 أغسطس 

.  http://cutt.us/jKLT ،2014م

9- »چرا حزب اهلل در سوریه دست به کار شد«، دیپلماسی ایرانی، 28 مايو 2013م.
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-بالطبع- َكْون هذه ال�سروط مالئمًة للم�سالح الإيرانية. من هنا تنبع اأهمية موازنة القوى، 
واإيجاد )حقائق( على الأر�ض لأّي اإ�سرتاتيجية اإيرانية توؤدي اإىل عملية دبلوما�سية، و�ساأحاول 
التعّمق يف هذا الأمر على نطاق اأو�سع من خالل هذا البحث. ومع ذلك، يجب الت�سديد على اأن 
اأّي حتليل مبنّي على مواّد مفتوحة امل�سدر هو حتليل حمدود يف قدرته على ت�سليط ال�سوء على 
ال�سيا�سة الأمنية الوطنية يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، وكذلك يف �سوريا. وعلى الرغم 
من ذلك �ساأحاول اإعطاء تو�سيح ب�سيط عن وجهات نظر النخبة يف اإيران فيما يتعّلق بالثورة 

ال�سوريا وال�سراع املدين الذي امتد اإىل ما يقارب اأربعة اأعوام ما�سية.
يتعّلق النزاع الذي يف�سل املناف�سات املوؤ�س�سية املتعددة للنخبة الإيرانية ويحّركها -كما هو احلال 
واملادة)10(.  الإ�سرتاتيجية  عن  عو�سًا  والتكتيكات،  والنهج،  بالو�سائل،  الأحيان-  من  كثري  يف 
لطهران  النهائية  املرحلة  مثل:  تلقائيًا؛  اإدراكها  ال�سعب  من  يكون  قد  الختالفات  هذه 
ميوعة  ُتوؤخذ  اأن  هنا  ويجب  والعراق.  �سوريا  يف  تتك�ّسف  تزال  ل  التي  والأحداث  �سوريا،  يف 
الو�سع، وا�ستح�سان طهران هذا الأمر، على حممل اجلّد، لكن يجب اأن ن�سري اأي�سًا اإىل اأن 
الختالف يف معاجلة الأمور �سمن موؤ�س�سات الدولة ل يعني اأبدًا وجود مناف�سات موؤ�س�ساتية 
الذي  الدولة،  داخل  العمل  تق�سيم  ما-  -اإىل حدٍّ  يعك�ض  بل  اأيديولوجية،  مناف�سة عدائية  اأو 
ومن  والدبلوما�سية.  الع�سكرية  فيها  مبا  خمتلفة،  م�سارات  على  ال�سيا�سة  تن�سيق  اإىل  يرقى 
قا�سيًة  �سربًة  �سيكون  �سوريا  اإيران  اأن )خ�سارة(  على  اإدراك جُممع  هناك  قولنا:  املن�سف 
لتاأثري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف بالد ال�سام، وتوازن القوى الإقليمي، وقدرة اإيران 
على اإبقاء عمق اإ�سرتاتيجي خارج حدودها. هذا الأمر لن يوؤدي اإىل اإ�سعاف قوة اإيران فيما 
يتعّلق بدول جمل�ض التعاون اخلليجي فح�سب، لكنه �سيعّطل قدرة طهران على مقاومة تهديد 
تعّدي الهيمنة الإ�سرائيلية والأمريكية الأقرب اإىل املنزل، �سواء اأكان ذلك حقيقيًا اأم وهميًا.

مراكز القوى وبناء اإلجماع النخبوي وصياغة السياسة الخارجية

مل  واإن  �سوريا،  يف  الإيرانية  الولية  تعتمدها  التي  البارزة  ال�سيا�سة  م�سارات  نفهم  حتى 
ال�سيا�سية  بامل�ستويات  املرتبطة  املختلفة  املوؤ�س�سات  اإىل  ننظر  اأن  علينا  يجب  مبا�سرًة،  تكن 
�سمن  معينًة  )�سلطًة(  تدير  منها  واحدة  كّل  فاإن  عام،  وب�سكل  والع�سكرية.  والدبلوما�سية 

10 - انظر الفصل السادس من: بينتي شيللر، حكمة لعبة االنتظار السوريا: السياسة اخلارجية السوريا في ظّل بيت األسد 

)لندن: هرست، 2013م(.
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مفهوم الدولة، وت�سرف عليها، ولديها ثقافتها املوؤ�س�ساتية، ومعايريها، وراأيها العاملي اخلا�ّض 
يف  املال  راأ�ض  على  واملناف�سة  والختالف،  التعاون،  على  القدرة  لديها  املوؤ�س�سات  هذه  بها. 
منف�ساًل  لي�ض  فبع�سها  بوردو)11(؛  بيري  الفرن�سي  الجتماع  عامل  و�سعه  الذي  العام  املعنى 
متامًا عن بع�ض، ول تخلو من التداخل؛ فمثاًل: الويّل الفقيه هو اأي�سًا قائد للثورة الإ�سالمية، 

لكنه ي�ستطيع تاأدية دور اإر�سادي. واملوؤ�س�سات الأبرز هي:
- مكتب ولية الفقيه: �سيا�سية ودينية/ ال�سلطة التنفيذية وال�سلطوية.

- الرئي�ض واحلكومة، وزارة اخلارجية– الدبلوما�سية/ دبلوما�سية عامة/ قوة الإقناع.
- احلر�ض الثوري، قوات القد�ض- اجلي�ض/ قوة الإكراه.

وميكننا القول باإيجاز: اإن الويّل الفقيه اآية اهلل ال�سيد علي خامنئي يقف يف قمة �سّلم النظام، 
وهو احَلَكم النهائي يف ال�سيا�سة اخلارجية للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية، وهو معروف يف 
اأعلى  الد�ستور بو�سفه قائد القوات امل�سلحة يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، ويعّد نظريًا 

11-  بيير بورديو، »أشكال رأس املال«، في كتّيب: النظرية والبحث لسوسيلوجيا التعليم، حترير: جون جي. ريتشاردسون 

)نيويورك: جرين وود، 1986م(، ص258-241.

ال�سحيفة الإيرانية، هفت �سبح، و�سعت اللواء قا�سم �سليماين من قوة القد�س بجوار جواد ظريف، وزير اخلارجية، مع التعليق التايل: » 
 7sobh.ir .»اأعظم من يتوىل العا�سمة الإيرانية: ب�ساأن رجلني اأ�سا�سيني يف جمتمعنا اليوم وراأ�سمالهما الأكرب هو ثقة الأمة
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�سلطة �سيا�سية ودينية يف البلد)12(، وهو الذي يقوم بتعيني رئي�ض احلر�ض الثوري الإيراين، وذراع 
ب بـ)قائد الظّل()13(.  عملياتها اخلارجية قوات القد�ض، التي يراأ�سها اليوم قا�سم �سليماين، املُلقَّ
اأما رئي�ض اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية حجة الإ�سالم ح�سن روحاين، فقد مّت انتخابه مبا�سرًة 
)مع العلم اأن مر�سحي النتخابات ل يتم قبولهم للرت�سح اإل بعد اأن يتم فح�سهم واملوافقة عليهم 
من قبل الهيئة الدينية وجمل�ض �سيانة الد�ستور(. ويعنّي الرئي�ض وزير اخلارجية، ويجب اأن ُي�سادق 
عليه جمل�ض ال�سورى الإ�سالمي، وي�سغل من�سب وزير اخلارجية حاليًا حممد جواد ظريف، الذي 
ح�سل على تعليمه يف الوليات املتحدة الأمريكية، وُيعرف بلغته الإجنليزية املمتازة، واأ�سلوبه املبا�سر 
مع الإعالم، وتاريخه الطويل دبلوما�سيًا حمرتفًا. ويعّد كّل من روحاين وظريف معتدلني ونفعيني يف 
دوائر النخبة ال�سيا�سية يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، ولدى كّل منهما خربة دبلوما�سية وا�سعة؛ 
فقد �سغل روحاين من�سب رئي�ض املجل�ض الأعلى لالأمن القومي خم�سة ع�سر عامًا، وعمل ظريف �سفريًا 
لإيران لدى الأمم املتحدة. ويعمل كّل من الرئي�ض ووزير اخلارجية -يف التحليل النهائي- �سمن قيود 
التوجيهات ال�سيا�سية الأو�سع التي يحّددها مكتب ولية الفقيه، وال�سيا�سة الع�سكرية التي يّتبعها احلر�ض 
الثوري الإيراين وقوات القد�ض، وباإمكانهما امل�ساركة والقيام بدور بّناء يف حّل تفاو�سي حمتمل لل�سراع 
فيما يتعّلق بالتدّخل الإيراين، وهو ما ي�ساعد على دفع خامنئي اإىل اجتاه معني، لكنهم يخ�سعون يف 
النهاية ملوافقته، واإجماع اأعلى م�ستويات احلر�ض الثوري الإيراين، وقد يحدث ذلك -على �سبيل املثال- 
اإذا كان توازن القوى الع�سكرية مواتيًا ب�سكل خا�ّض، اأو فيه �سرر حلليف اإيران يف دم�سق، اأو يف حال 
ت�سوية مريحة تنادي بها قوى العامل وُتراعي م�سالح اإيران. هذا املو�سوع �سنعود اإليه مرارًا وتكرارًا؛ 
فطهران تدرك اأن احلّل الدبلوما�سي �سرورّي على املدى البعيد، لكن الظروف وموازين القوى التي 

مبوجبها �ستبداأ اأّي عملية من هذا القبيل هي احلا�سمة.
النطاق الذي �سُيعقد فيه اأّي اإجماع نخبوي �سمن املوؤ�س�سة الإيرانية �سيكون يف �سياق املجل�ض 
الأعلى لالأمن القومي )�سوراى عاىل امنيت ملى (، اإ�سافًة اإىل م�سورة الويّل الفقيه، وم�ست�ساريه، 
والأع�ساء النافذين يف جلنة الأمن القومي يف جمل�ض ال�سورى)14(. وكما ذكر روحاين يف مذكراته 
)الأمن القومي والدبلوما�سية النووية(، التي ُن�سرت عندما كان يراأ�ض مركز البحوث الإ�سرتاتيجية 

اآية اهلل خامنئي مرجعتيه مطالبات تتعّدى احلدود الوطنية يف الأمور ال�سيا�سية والدينية لأتباعه يف  تاأكيد  12- ترتّتب على 
العامل؛ فقد حاول مكتبه وممّثلوه منذ منت�سف ت�سعينيات القرن املا�سي الرتويج ملرجعيته بدرجات متفاوتة من النجاح.

.http:// cutt.us/jQT8  ،13- ديك�ستري فيلكين�ض، »قائد الظل«، نيويوركر، 30 �سبتمرب 2013م
14- توضيحًا لطريقة عمل املجلس حسب األمني العام السابق له انظر، حسن روحاني، »امنیت ملی ودیپلماسی هسته 

ای« )تهران؛ مرکز حتقیقات استراتژیک، مركز الدراسات اإلستراتيجية، 2011م(، ص80-61.
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يف جممع ت�سخي�ض م�سلحة النظام، اأنه ل�سيما بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب عام 2001م، 
كان من احلكمة األ يجتمع املجل�ض عند كّل ق�سية ذات �سلة بالأمن القومي، وعو�سًا عن ذلك يّتخذ 
املجل�ض )القرارات الرئي�سة والأ�سا�سية(، ثم يحّول امل�سوؤولية اإىل الأمانة العامة التي ُتكمل عملية 
�سياغة ال�سيا�سات التي تتّم املوافقة عليها من الويّل الفقيه والرئي�ض)15(. وميكن لأع�ساء املجل�ض 
الأعلى لالأمن القومي ح�سور اجتماعات الأمانة، وهم غالبًا يفعلون ذلك، وتتكّون الأمانة من جلان 
فرعية تتعّلق بال�سيا�سة اخلارجية، والدفاع، والأمن القومي، وغري ذلك. وكما يروي روحاين، فاإن 
الويل الفقيه ميلك القرار يف �سيا�سات )الأمن الدفاعي()16(. واأهم اأع�ساء املجل�ض الأعلى لالأمن 
القومي الأعلى هم: الرئي�ض )ح�سن روحاين(، ووزير اخلارجية )حممد جواد ظريف(، ورئي�ض 
الأركان العامة للقوات امل�سلحة الذي يعّينه الويل الفقيه )اللواء ح�سن فريوز اآبادي(، وقائد احلر�ض 
الثوري الذي يعّينه الويل الفقيه )اللواء حممد علي جعفري(، واملمّثل املبا�سر للويل الفقيه ويعّينه 
الويل الفقيه طبعًا )�سعيد جليلي، اأمني املجل�ض الأعلى لالأمن القومي ال�سابق(، وقائد القوات الربية 
وهو كذلك يعّينه الويل الفقيه )عطاء اهلل �ساحلي(، ورئي�ض الربملان )علي لريجاين(، ورئي�ض 
ال�سلطة الق�سائية ويعّينه الويل الفقيه )�سادق لريجاين(، ووزير ال�ستخبارات الإيرانية وهو ُيعنيَّ 
مبوافقة الويل الفقيه )حممود علوي(. وكان علي �ساخماين -الأمني العام اجلديد للمجل�ض، ووزير 
الدفاع يف عهد خامتي- قد عّينه روحاين يف �سبتمرب عام 2013م )وهو ميّثل الويل الفقيه اأي�سًا(
)17(، وينحدر من عروق عربية من مدينة الأهواز اجلنوبية، وُيعتقد عامًة امتالكه عالقات جّيدة مع 

العامل العربي، وهو اأول اإيراين يت�سّلم و�سام امللك عبدالعزيز)18(، وعلى الرغم من كونه اأحد موؤ�ّس�سي 
احلر�ض الثوري الإيراين، وحمله امللف الوزاري له مدًة معينًة خالل احلرب الإيرانية العراقية )مّت 
حّله منها مع نهاية احلرب()19(، فهو اليوم يّتجه نحو الو�سط ال�سيا�سي، وقد دافع علنًا عن مري ح�سني 

مو�سوي -رئي�ض الوزراء ال�سابق- بعد فقدانه �سعبيته على اإثر اأحداث عام 2009م)20(.

15- املرجع نف�سه، �ض97.

16- املرجع نف�سه، �ض81.
. http://cutt. us/rVh8Z 17- شورای عالی در گذار زمان، فارس نیوز، 91 سبتمبر 3102م

18- األيك�ض فاتانكا، »علي �ساخماين: نقطة اّت�سال روحاين مع العامل العربي؟«، نا�سيونال اإنرتي�ست، 20 اأكتوبر 2014م، 
. http://cutt.us/wiyeo

19- »علی شمخانی: جایگزین سعید جلیلی شد«، کلمه، 10 سبتمبر 2013م;http://cutt.us/A7hfD حسین عالئی از 

احنالل وزارت سپاه می گوید، خبر آنلین،24  إبريل 2011م، http://cutt.us/Rnyy7 ;مشروح مذاکرات، مجلس شورای 

اسالمی، دوره ۶ جلسه ۱۳۷، 21 أغسطس 2001م.

.http://cutt.us/RNbz ،20- درخواست از علی شمخانی برای آزادی موسوی و کروبی، ر ف ی فارسی، 14 سبتمبر 2013م
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الحكومة ووزارة الخارجية ودعم الحّل السياسي

اأف�سل من ميّثل اآراء وزارة اخلارجية اليوم هما: حممد جواد ظريف وزير اخلارجية، وح�سني 
العربية،  اللغتني:  الذي يجيد بطالقٍة  والإفريقية-  العربية  لل�سوؤون  اأمري عبداللهيان -نائبه 
الإيرانية ما يزيد على 17 عامًا،  والإجنليزية، وعمل دبلوما�سيًا رفيع امل�ستوى يف اخلارجية 
وا�ستمّر يف من�سبه احلايل عقب انتخاب الرئي�ض ح�سن روحاين يف يونيو عام 2013م. وتوؤّكد 
وزارة اخلارجية ب�سكل علني دعوتها اإىل )حّل �سيا�سي( للنزاع ال�سوري، لكنها ترف�ض املطالبة 
بـ)�سروط م�سبقة( قبيل اأّي اتفاق اأو انتقال نحو هذا احلّل. وتعني وزارة اخلارجية -ب�سكل 
الأ�سد  ي�ستثني  متوّقع  اأّي حّل  تقبل  لن  اإيران  اأن  م�سبقة«  �سروط  »ل  تقول:  اأ�سا�سي- عندما 
اإيران لتقبل �سرطًا كهذا حتى ل تظهر  اأّي حكومة انتقالية افرتا�سية، وما كانت  نظريًا من 
هي  ب�سروط  اإقليميني  مناف�سني  اأمام  الأر�ض  على  �ستخ�سر  لأنها  بل  فح�سب،  متقّلبًا  حليفًا 
موؤمتر جنيف  اإيران من  ل�ستثناء  املزعوم  ال�سبب  هو  لقبولها. هذا  م�ستعدة  الآن غري  حتى 
الأول، وموؤمتر جنيف الثاين بعد ذلك، اللذين اأقيما يف يونيو عام 2012م ويناير عام 2014م 
واململكة  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  ال�سوريا،  املعار�سة  من:  كاًل  اإن  وُيقال:  التوايل،  على 
العربية ال�سعودية، وجدوا اأن ح�سور اإيران غري مقبول لأ�سبابهم اخلا�سة)21(، وقاموا باإق�ساء 

21- »الأزمة ال�سوريا: اإيران ل ت�ستطيع الذهاب اإىل حمادثات ال�سالم يف جنيف- الوليات املتحدة الأمريكية«، اأخبار بي بي 
  http://cutt.us/ND4Yt،سي، 20 يناير 2014م�

الجزء األول

الرئي�س حجة الإ�سالم ح�سن روحاين ووزير اخلارجية جواد ظريف
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اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ب�سكل قطعي. لكن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية تدعم الأ�سد 
بقوة �سيا�سيًا وع�سكريًا واقت�ساديًا؛ لذا فاإن اإق�ساءها اأمر غري واقعّي على املدى البعيد، ولن 
ُيثمر عن حلول طويلة املدى للنزاع يف غالب الأمر. ولأن الأ�سد يكاد يكون )دميًة( لإيران -كما 
ي�سفه كثري من منتقديه- فاإن نفوذ اإيران يبقى مهمًا، وقد ازداد هذا النفوذ ب�سكل ملحوظ 
يف ال�سنتني اأو الثالث املا�سية. وتعّززت الطبيعة الإ�سكالية لإق�ساء اإيران على اإثر املناورات 
اأوباما امللحوظ  اأوباما ب�ساأن تر�سانة الأ�سلحة الكيمائية، واإخفاق  التي قامت بها مو�سكو مع 
يف التدّخل على الرغم من اعرتاف الإدارة الأمريكية باأن ا�ستعمال هذه الأ�سلحة يعّد )خطًا 

اأحمر( كما حدث يف الغوطة يف اأغ�سط�ض عام 2013م)22(.
اإذ  مهّم؛  غري  الأمر  اأ�سبح  فقد  ل  اأم  �سحيح  ب�سكل  اأوباما  تعليقات  تف�سري  مّت  و�سواء 
الوليات  باأن  انطباعًا  الإيراين  القرار  �سّناع  �سّك-  دون  -من  احلدث  هذا  اأعطى 
ف�ساًل  املعار�سة،  ت�سليح  من  ترتاب  واأنها  التدّخل،  على  قادرة  غري  الأمريكية  املتحدة 
اأ�سبحت  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  واأن  مبا�سر)23(،  ع�سكري  تدخل  اأّي  عن 
دعم  اأجل  من  والأموال  بالأرواح  وموزون-  مدرو�ض  ب�سكل  -ولو  للمخاطرة  م�ستعدًة 
موقعها اجليواإ�سرتاتيجي يف بالد ال�سام والبحر املتو�سط. وما زاد من تاأكيد الأمر قرار 
ملحاربة  ال�سوريا  املعار�سة  من  �سخ�ض  اآلف  خم�سة  من  مكّونة  قوة  تدريب  اأوباما  اإدارة 
)داع�ض()24(،  وال�سام  العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة  اأع�ساء  من  الإ�سالميني  املت�سّددين 
خالل  من  الأرا�سي  ك�سب  اأو  الأ�سد،  نظام  حماربة  )عدم  الإقليم  يف  املكا�سب  وحماية 
التي  امليزانية  تخفي�ض  خالل  من  وكذلك  البداية(،  يف  الأقّل  على  الهجومية  املعارك 
التي   ،)CIJA( وامل�ساءلة الدولية  العدالة  اإىل جلنة  الأمريكية  وزارة اخلارجية  قّدمتها 
كانت تقوم بالتحقيق يف جرائم احلرب التي ح�سلت خالل احلرب الأهلية ال�سوريا)25(. 

22- قام محمد إدريس أحمد -ببراعة وإتقان- بكشف زيف اّدعاء أن الثوار هم من استخدموا األسلحة في الغوطة. محمد 
إدريس أحمد، »أسلوب خطر: سوريا، ساي هيرش، وفّن اجلرمية اجلماعية التنقيحية«، لوس أجنلوس ريفيو أوف بوكس، 

. http://cutt.us/wOsX ،1 يونيو 2014م

23- مارك مازيتي، »دراسة من االستخبارات األمريكية عن اإلعانات السرية وشحنها للشكوك حول مساعدة املتمردين 

.http://cutt.us/z5Pjd  ،السوريني«، نيويورك تاميز، 14 أكتوبر 2014م

24- ماجي إيبارا، »الواليات املتحدة األمريكية ستدّرب 5000 من الثوار السوريني حملاربة املسلحني«، واشنطن بوست، 

 .http://cutt.us/CSRru ،13 سبتمبر 2013م

25- »حصريًا: واشنطن تقوم بإيقاف متويل حتّري جرائم احلرب التي قام بها بشار األسد«، فورين بوليسي، 3 نوفمبر 

. http://cutt.us/QoAD ،2014م
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اإرث  يرى  الأمريكي  الرئي�ض  باأن  خامنئي  اهلل  اآية  اإىل  رابعة  بر�سالة  الأخبار  وتاأّكدت 
مدين  نزاع  اإىل  قواته  جلّر  خالفًا  اإيران،  مع  وفاق  يف  به  اخلا�سة  اخلارجية  ال�سيا�سة 
اإدارة  اأولويات  الإيرانية  النتائج يف �سوريا. وتعي وزارة اخلارجية  خميف وغري حم�سوم 

له. وفقًا  بالعمل  وقامت  ال�ساأن،  هذا  يف  اأوباما 

خالف النخبة حول استعمال نظام األسد األسلحة الكيمائية

اآية  النافذ  روحاين  حليف  قام  الغوطة  يف  الكيميائي  الهجوم  عقب  اأنه  ذكره  يجدر  مما 
النظام-  ت�سخي�ض  جممع  ورئي�ض  ال�سابق،  -الرئي�ض  رف�سنجاين  ها�سمي  اأكرب  علي  اهلل 
الذي  خامنئي،  علي  الفقيه  الويل  ذلك  يف  مبا  ال�سائد،  النخبة  راأي  عن  بالن�سقاق 
�سد  ع�سكري  تدّخل  لت�سويغ  الغرب  من  منّظمًة  حيلًة  كان  الكيميائي  الهجوم  اأن  اعتقد 
جمران  يف  له  خطاب  يف  روايات-  عدة  على  -بناًء  رف�سنجاين  �سّرح  فقد  �سوريا)26(؛ 
باأن  اآية اهلل اخلميني،  اإحدى حفيدات  تاأكيده عن طريق  ومّت  2013م،  اأغ�سط�ض عام  يف 
�سدام  مثل  �سعبة،  نتائج  �ستواجه  �سعبها  �سد  كيميائية  قنابل  ت�ستخدم  التي  »احلكومة 

http://cutt. ،26- »انتشار فیلم سخنرانی رفسنجانی در باره حمله شیمیایی سوریه«، رادیو فاردا    3 سبتمبر   2013م

us/Glfm9 ; و “ بیش از ۳۰ سال روابط ایران و سوریه در یک نگاه”، دیپلماسی ایرانی، 6 سبتمبر 2013م.

�لويل �لفقيه �آية �هلل خامنئي مع �آية �هلل علي �أكرب ها�صمي رف�صنجاين، و�آية �هلل �صادق الريجاين، و �آية �هلل �أحمد جنتي
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اأخرى،  ويف رواية  املروع«)27(.  م�سريه  ولقى  حلبجة،  ق�سف  عندما  العار  به  حلق  الذي 
فاإن رف�سنجاين قام باإدانة ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية فقط، وقارنها بتجربة اإيران الأليمة 
على يد عراق �سدام خالل احلرب الإيرانية العراقية)28(. ويف خطاب اآخر خالل املدة ذاتها يف 
املنطقة ال�سمالية من حمافظة مزندران ُنقل ت�سريح عن رف�سنجاين يقول فيه: »اعتدت احلكومة 
على �سعبها، والآن يجب عليها اأن تنتظر هجومًا من الأجانب«)29(. ومع ذلك، ونتيجًة للعداء الذي 
واجهه املوقع الر�سمي لرف�سنجاين، كان عليه نفي هذه التعليقات )غري الر�سمية(، وقد ظّل منذ 

ذلك الوقت ُمقاًل يف تعليقاته عن الو�سع ال�سوري.
ومما يجدر ذكره اأن جواد ظريف -وزير اخلارجية الإيراين- اأّيد ب�سكل علني النظرية التي 
تقول: اإن الثوار هم امل�سوؤولون عن الهجمات الكيميائية)30(. وميكننا القول: اإن رّد روحاين هو 
الأكرث دبلوما�سيًة؛ فقد نادى باإجراء حتقيق حمايد. واإذا ا�ستثنينا زّلة رف�سنجاين جند اأن 
النخبة كانت يف اأغلبيتها موّحدة الراأي بخ�سو�ض ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية، خ�سو�سًا يف 
ظّل تاريخ اإيران املروع مع هذه الأ�سلحة. اإ�سافًة اإىل ذلك، �سواء اأكان ذلك يعك�ض تعاطفًا اأم 
فطنًة تكتيكيًة، تظهر اإ�سارات اإ�سافية من ممّثلني اإيرانيني وحزب اهلل ت�سّدق باأن ا�ستعمال 
الأ�سد الأ�سلحة الكيميائية كان خطاأً وا�سحًا. وتظهر ر�سالة ر�سدتها املخابرات الأملانية بني 
ممّثل رفيع امل�ستوى من حزب اهلل وال�سفارة الإيرانية توؤّكد اأنه يف املرا�سالت اخلا�سة انتقد 
اإن الأ�سد قام  احللفاء الإيرانيون على الأر�ض ا�ستخدام الأ�سد الأ�سلحة الكيميائية، وقالوا: 
)بخطاأ كبري(، واأنه )فقد اأع�سابه(، حتى واإن ا�ستمروا يف دعمهم له يف الت�سريحات العامة، 

واإبعاد اللوم منه ب�سكل �ساخر، ورّده اإىل املعار�سة)31(.

27- آراش كرامي، »نفي وحذف تعليقني منفصلني لرفسنجاني عن سوريا،« املونيتور: نبض إيران، 1 سبتمبر 2013م، 

. http://cutt.us/4U6k

28- آراش كرامي، »هل أدان رفسنجاني )احلكومة( الستعمالها األسلحة الكميائية؟«، املونيتور: نبض إيران، 30 أغسطس 

. http://cutt.us/B4p3w ،2013م

29- كرامي، »تعليقان منفصالن لرفسنجاني«.

30- »وزیر خارجه ایران: اشتباهات بزرگ حاکمیت سوریه زمینه سواستفاده را فراهم کرد«، عصر ایران، 1 سبتمبر 2013م.

31- جيفان فاساجار، »األزمة السوريا: حزب اهلل أخبر إيران بأن استخدام األسلحة الكيمائية خطأ كبير«، التيليجراف، 

.http://cutt.us/J7KH ،3 سبتمبر 2014م
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الصعيد  على  السياسية  المشاركة  من  طهران  حجب  يجب  هل 
الدبلوماسي؟

تكون املجادلة بعدم اجلدوى يف حجب تدّخل طهران اإذا تاأّملنا اإر�سال نظام الأ�سد ممّثليه 
اإىل جنيف 2. ونكّرر مرًة اأخرى، طهران تعرف ذلك، وهو ما يزيد ثقتها مع كرثة امل�ساحنات 
بني اأع�ساء املعار�سة ال�سوريا)32(، وتفاقم التهديد العميق لـ)داع�ض( على م�ستوى املنطقة، 
هذه  اخلارجية  وزارة  وُتدرك  املعركة.  اأر�ض  يف  لالأ�سد  املوالية  القوات  اأداء  يف  والتح�ّسن 
اأن  ذلك  اإىل  اإ�سافته  يجب  ومما  تنتظر.  الآن  بذلك  وهي  ح�ساباتها،  يف  واأدخلتها  الأمور، 
ال�سيا�سة  فاإن  الآن  واإىل  وروحاين،  جناد  اأحمدي  اإدارتي  يف  متوافقًا  ظّل  اخلارجية  موقف 
تبقى ملّطفًة، وهي تتما�سى مع ال�سروط ال�سيا�سية الع�سكرية؛ فعندما كان علي اأكرب �ساحلي 
اأمري عبداللهيان نف�سه، وكان  وزيرًا للخارجية كان نائبه لل�سوؤون العربية والإفريقية ح�سني 
قد اأذاع احتمال ت�سكيل حكومة انتقالية )مع اأنه مل يتّم ت�سكيلها ر�سميًا(. ومرًة اأخرى، كانت 
نقطة اخلالف على احلكومة النتقالية هذه هي تكوينها، وما اإذا كان ميكنها ا�ستيعاب لي�ض 
جمرد املعار�سة )املوالية(، الذين مل ي�سبق لهم عمل اأّي حتدٍّ حقيقي لنظام الأ�سد، لكن اأي�سًا 
ا�ستيعاب عنا�سر من املعار�سة يف املنفى، مثل: التحالف الوطني للمعار�سة ال�سوريا، والقوات 

الثورية واجلماعات امل�سلحة التي تقاتل حاليًا على الأر�ض)33(.
مل يعرتف الدبلوما�سيون الإيرانيون بهذه امل�ساألة املهمة اإىل الآن ب�سكل علني باأّي طريقة جّدية. 
ومن ال�سروري الربط الفعال بني ممّثلي املعار�سة والقوات التي حتارب على الأر�ض؛ فهو ما 
قد يجرب اإيران على اإعادة التفكري يف موقفها بجّدية كربى. وبالطبع، ل ميكن ال�ستغناء عنها 
يف اأّي حّل مقرتح، اأو احتمال وقف اإطالق النار. وب�سبب الطبيعة ال�سعيفة واملجّزئة للروابط 
وقف  اىل  ل  التو�سّ احتمالية  فاإن  الأر�ض  على  امل�سلحة  واجلماعات  املنفى  يف  املعار�سة  بني 
اإطالق نار حملي، يتم الإعالن عنه بانتظام، ل يبدو قاباًل للتحول اإىل اتفاق �سامل. ووقف 
اإطالق النار حمليًا ما هو اإل نتيجة احلاجة اإىل اإطفاء النريان، ورفع الأذى عن املت�سررين 

املدنيني، لكنه -مع اأهميته- مل يتحّول اإىل عملية وطنية م�ستدمية.

 .http://cutt.us/J1Ep ،32- ديفيد كينر، »لهذا السبب ال ميكن اقتناء األسلحة اجليدة«، فورين بوليسي، 20 أكتوبر 2014م

33- »إيران تقترح حكومة انتقالية لسوريا«، أخبار مهر، 16 أكتوبر 2012م،  http://cutt.us/mw9f ; آرون لوند، »لعبة 

http://cutt. ،النهاية غير الواقعية إليران في سوريا«، مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي: سوريا في أزمة، 11 إبريل 2014م

.us/X8hh
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انتقادات ظريف المالئمة

علني،  ب�سكل  املنا�سبات  بع�ض  يف  ال�سوريا  احلكومة  اخلارجية-  -وزير  ظريف  جواد  انتقد 
وبطريقة مل يكن ليفعلها �سلفه؛ ففي مقابلة �سهرية له يف خريف عام 2013م مع جملة اأ�سمان 
الأ�سبوعية، التي اأغلقتها ال�سلطة الق�سائية منذ ذلك الوقت، ذكر ب�سكل �سريح اأن احلكومة 
ال�سوريا قامت بـ)اأخطاء كبرية(، وبذلك مّهدت الطريق خل�سومها ومنتقديها لال�ستفادة من 
الع�سكري،  التدّخل  ملعار�سة  الأ�سا�سية  املواقف  يف  تغيري  اأّي  يجِر  ومل  الأخطاء)34(.  هذه  مثل 
والإحجام عن العرتاف باملعار�سة امل�سلحة، ومع ذلك مل يكن هناك انتقاد مبا�سر ل�سخ�ض 
الأ�سد. واأ�سّر ظريف على »عدم وجود حّل ع�سكري يف �سوريا قطعيًا... فاحلّل الع�سكري لن 
اإىل  اإ�سافًة  الطائفية«)35(.  والتوترات  الختالفات  وتفاقم  والتطّرف،  الفو�سى،  اإل  ي�ساحبه 
العنا�سر  اأن ظريف �سرف النظر عن املعار�سة يف اخلارج، وو�سعها يف م�ساّف  ذلك، يبدو 
اجلهادية)36(؛ »فلم تكن اأفعال املعار�سة خالل ال�سنتني املا�سيتني �سادرًة -اأوًل- عّمن يبحث 
عن احلرية، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى �سدرت عن اجلماعات التكفريية التي ت�سعى 
وراء ال�سراع والعنف والطائفية«)37(. ومع ذلك، ظهرت درجة من املرونة والواقعية يف تعليقات 
ظريف عندما اّدعى اأنه »ل يوجد اليوم حلفاء اأو مناف�سون دائمون لأّي بلد«)38(. ن�ستطيع اأن نرى 
مدى اختالف اللغة الدبلوما�سية التي ت�ستخدمها اخلارجية الإيرانية عن تلك اللغة التي تظهر 
ل الذي يعرّب عنه كّل من الويل الفقيه واأ�سحاب املنا�سب العليا يف احلر�ض الثوري  العداء املتاأ�سّ
اأو تطّلعاتهم جتاه املع�سلة ال�سوريا  ب�سكل وا�سح. ومع ذلك، فهذا الأمر ل يعني اأن اأهدافهم 
على طريف نقي�ض؛ فالذي يجب اأخذه يف احل�سبان هو اأن م�سطلحاتهم العامة تتاأثر بالأطر 
املوؤ�س�ساتية املتباينة وجماهريهم املختلفة؛ فظريف -على �سبيل املثال- على اّطالع كامل ودراية 
34- مّتت إعادة نشر هذه املقابلة إلكترونيًا عن طريق موقع عصر ایران . »وزیر خارجه ایران: اشتباهات بزرگ حاگيت 

سوریه زمینه سوءاستفاده را فراهم گرد«، عصر ایران، 1 سبتمبر 2013م. لم يكن ظريف وحيدًا ضمن الهيئة الدبلوماسية 

في انتقاداته لتصرف احلكومة السوريا. ففي اآلونة األخيرة قدم محمد علي سبحاني، السفير اإليراني السابق للبنان، 

انتقادات قاسية على وجه اخلصوص لبشار األسد وردة فعل نظامه للثورة السوريا. تأثير سبحاني داخل خنبة صناع القرار 

السياسي ستكون ضئيلة، ومع ذلك، عليه أن يتعامل مع أصوات النظام واملؤسسات األكثر تأثيرًا.

 .namehnews.ir ،سبحانی: »داعش تضعیف می شود، اما از بین منی شود«، نامه نیوز، 22 نوفمبر 2014م

35- املرجع نفسه.

36- يّتفق بعض املعّلقني الغربني -أمثال باتريك كوكبيرن- على هذا التقومي. أما كونه صحيحًا أو غير صحيح فيبقى 

سؤالًا آخر. باتريك كوكبيرن، عودة اجلهاديني: داعش والثورة السنية اجلديدة )نيويورك: أو أر بوكس، 2014م(، 18.

37- عصر ایران،1  سبتمبر 2013م.

38- املرجع نفسه.



العدد األول - نوفمبر 202014

وا�سعة باأهمية الدبلوما�سية العامة والراأي العام الغربي. اإ�سافًة اإىل ذلك كما ذكرنا �سابقًا، فاإن 
هيكلية مراكز الدولة املختلفة ل�سناعة قرارات ال�سيا�سة اخلارجية ووزنها مينعان مثل هذه اللغة 

من اأخذ الأ�سبقية يف ال�سيا�سات واملمار�سات يف نهاية املطاف، حتى لو كانت ذات حمتوى مهم.

الخطاب األسدي عن اإلرهاب، وصعود )داعش(

 با�ستيالئها على املو�سل يف يونيو عام 2014م، ودعم اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية الع�سكري 
قوات الب�سمركة يف حكومة اإقليم كرد�ستان وجمموعة من امليلي�سيات ال�سيعية)39(، عّدتها اإيران 
نف�سها م�سوغًة لأفعالها. وياأتي هذا الإدراك من ثقة اإيران باأنها الدولة الوحيدة التي ت�ستطيع دحر 
تهديد )داع�ض(، وواأده يف مهده قبل تفاقمه، والتاأّكد من عدم قدرته على ال�ستيالء على مزيد من 
الأرا�سي. وت�سري تعليقات ظريف وامل�سوؤولني الآخرين اإىل اعتقادهم اجلازم بعدم قدرة الوليات 
املتحدة الأمريكية على احلفاظ على توازن املنطقة من دون م�ساندة ع�سكرية و�سيا�سية من اإيران. 
و�ستظّل وزارة اخلارجية م�ستمرًة يف ال�سغط للح�سول على حّل دويل يف �سوريا مياثل ما ح�سل يف 
املوؤمتر الدويل يف بون عام 2001م، الذي نتجت منه حكومة ما بعد طالبان يف اأفغان�ستان، والذي 
�سارك فيها ظريف �سخ�سيًا)40(. و�سيعني ذلك بالطبع تدّخل اإيران وم�ساركتها يف احلّل، و�ست�سمن 
اإيران من خالل ذلك احلفاظ على م�ساحلها يف �سوريا، واحلدود ال�سوريا اللبنانية؛ فعلى �سبيل 
املثال: �سم املناطق املهمة، مثل الق�سري والقلمون )�سوريا(، وبعلبك )لبنان(، اإ�سافًة اإىل اإظهار 
اإيران ح�سن نّيتها جتاه القوات الغربية بو�سفها مقاباًل لذلك)41(. كما اأن طهران تعلم اأنها يجب اأن 
تكون جزءًا من احلّل اإذا اأرادت اأن ت�ستفيد من اأّي نتيجة دبلوما�سية ناجحة، حمافظًة بذلك على 

ح�ستها اجليو�سيا�سية يف م�ستقبل �سوريا مهما كانت جزئيًة.
 والختالف البارز -بالطبع- اأن موؤمتر بون �سمن ا�ستبدال ائتالف �سديق يف طالبان بعدو 
�سابق، كما اأن طالبان تقف يف مو�سع تت�ساوى فيه امل�سالح الإيرانية والأمريكية ب�سكل كبري. 
وباملقارنة مع �سوريا، فاإن اأغلبية املعار�سة املجّزاأة التي تاأمل احل�سول على الدولة ال�سوريا يف 

.http://cutt.us/3vdD ،39- باباك داغان بيشيه، »تقرير خاّص: محاربو العراق التابعني إليران«، رويترز، 12 نوفمبر 2014م

الكيميائية السوريا«، املونيتور، 30  أندرو باراسيليتي، »وزير اخلارجية اإليراني يعرض املساعدة بشأن األسلحة   -40

سبتمبر 2013م، http://cutt.us/A43go ; ناصر هاديان، »أسباب رغبة إيران في السالم في سوريا«، معهد الواليات 

 .http://cutt.us/NCiL ،املتحدة للسالم: إيران برامير، 4 فبراير 2014م

2014م،  22 سبتمبر  النووية«، رويترز،  إيران مع داعش في احملادثات  تعاون  املتحدة تعارض ربط  »الواليات   -41

.http://cutt.us/5VavP
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حال اإق�ساء الأ�سد غالبًا ما اأعربت عن حقدها الدفني وعدائها ملا تدعوه )الحتالل الإيراين 
ل�سوريا(، وفعليًا فاإن جميع حلفاء وا�سنطن يعار�سون بقاء الأ�سد يف احلكم، كما يعار�سون نفوذ 
اإيران غري املنا�سب فيها)42(. وب�سبب حالة عدم ال�ستقرار امل�ستمرة يف الو�سع �ستنتظر اإيران 
لرتى اإذا كانت ت�ستطيع ال�ستفادة من دورها يف ا�ستقرار الو�سع يف العراق على املدى الق�سري، 
حتى واإن كان دعمها امليلي�سيات ال�سيعية �سيوؤذي غالبًا فر�ستها يف ال�سالم وال�ستقرار على 

املدى البعيد.
لكن مع ذلك قامت �سوريا، ورو�سيا، والأمم املتحدة، والأخ�سر الإبراهيمي املبعوث امل�سرتك ال�سابق 
جلامعة الدول العربية والأمم املتحدة، باإعادة موازنة وجهة النظر هذه با�ستمرار، م�سّرين على 
�سّم اإيران اإىل اأّي مفاو�سات ذات مغًزى. ويف مقابلة مع �سحيفة املونيتور  اأُف�سح عن هذا الطيف 
امل�ستقطب من الآراء: »الأو�ساع يف �سوريا اأ�سبحت م�ستقطبًة ب�سكل �سريع، ومن الأمور التي كان 
يجب اأن ُتو�سع يف ن�سابها اأن جزءًا من الِفَرقاء، يف داخل �سوريا وخارجها، كانوا يقولون بعدم 
وجود حّل مع ب�سار الأ�سد، اأما اجلهة الأخرى فكانت تقول بعدم وجود حّل من دونه. هذه هي 

امل�سكلة التي حاول اجلميع حّلها، وهي اإىل الآن تنتظر احلل اإىل حّد ما«)43(.
يبدو اأن وزارة اخلارجية الإيرانية تعتقد اأن جهود الوليات املتحدة الأمريكية لإق�ساء اإيران 
نظام  م�سلحة  اإىل  حتّولت  الأمور  واأن  بالإخفاق،  �ستبوء  التفاو�ض  طريق  عن  الت�سوية  من 
اهلل  حزب  وقوات  الثوري،  واحلر�ض  لالأ�سد،  املوالية  القوات  انت�سار  بعد  خ�سو�سًا  الأ�سد، 
-اإىل  كانت  التي  املدينة  وهي  عام 2013م،  يونيو  الق�سري احلدودية يف  قرية  اللبنانية، يف 
ذلك الوقت- طريقًا مهمًا لإمداد قوات املعار�سة يف حم�ض)44(، وكانت تعّد اأي�سًا طريقًا لنقل 
الزخم من خالل  تعزيز هذا  ومّت  البقاع.  �سهل  اإىل خمازن حزب اهلل يف  الأ�سلحة  �سحنات 
وقف اإطالق النار الذي جرى يف مايو عام 2014م، والذي اأّدى اإىل ان�سحاب 2000 حمارب من 
حماربي املعار�سة، وُعدَّ ذلك فوزًا مل�سلحة الأ�سد)45(. ومع ذلك مل تاأخذ وزارة اخلارجية الإيرانية 
اإ�سرتاتيجيًة متطّرفًة؛ لأنها تعي �سرورة كونها على ا�ستعداد لل�سغط على حليفتها لتوجيهها نحو 

.http://cutt.us/GSnzd ،42- »أردوغان يقول: تركيا ستحارب داعش، ويصّر على رحيل األسد«، تودايز زامان، 1 أكتوبر 2014م

43- أندرو باراسيليتي، »املبعوث السابق لألمم املتحدة في سوريا يقول: خطة إيران املتعلقة بسوريا تستحق املناقشة«، 

 .http://cutt.us/9VLL ،املونيتور، 18 مايو 2014م

2013م،  يونيو   6 رويترز،  بنزاعات شيعية سنية«،  تهّدد  في سوريا  اهلل  انتصارات حزب  »حتليل:  44- سامية خنول، 

 .http://cutt.us/tamG

45- »إيران في سوريا: من حليف للنظام إلى قوة احتالل«، نامي شام، 28 سبتمبر 2014م.
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القيام باإ�سالحات ت�سوية يف حال ُوجد حّل اأ�سمل. ويف خالل هذه املدة، اأخذت الوليات املتحدة 
الأمريكية -ح�سب بع�ض التقارير- ال�سراع اجلاري يف �سوريا فر�سًة لـ)ا�ستنزاف( اجلمهورية 
اأخذ  -مع  امل�سادر  اأحد  فقّدر  النووية؛  املفاو�سات  يف  ورقتها  واإ�سعاف  الإيرانية،  الإ�سالمية 
احليطة- اإنفاق اإيران ما يقارب 600- 700 مليون دولر �سهريًا لدعم نظام الأ�سد)46(. وبالطبع، 
فاإن وجود م�سادر موثوق بها اأمر �سعب يف هذه املواقف؛ ب�سبب احل�سا�سيات التي حتيط هذا 

النزاع الإقليمي، وب�سبب اجتاه جميع الأطراف نحو الغلّو والدعاية ال�سوداء.
اجلمهورية  لـ)ا�ستنزاف(  اأمريكية  اإ�سرتاتيجية  بوجود  الت�سور  هذا  �سحة  عن  النظر  بغ�ّض 
الإ�سالمية الإيرانية فقد اأوجدت عدم القدرة على اإزالة نظام الأ�سد وحّل هذا اجلمود اجلماعي 
عدة فراغات يف �سوريا، مت ملء بع�سها عن طريق جماعات جهادية متعددة. وعلى الرغم من 
�سلوع نظام الأ�سد يف هذه الأحداث)47( مل مينع ذلك نظام الأ�سد واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية 
من الرتويج لهذه الحتمالية؛ بهدف تغيري التوّجه يف تركيز املجتمع الدويل والراأي العام، بل 
قاموا بتحويل املناق�سات عن احلرب الأهلية يف �سوريا اإىل مناظرة حول الإرهاب وال�ستقرار 
يف الإقليم، ووّجهوا اللوم ب�ساأن ن�سوء )داع�ض( اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ودول اخلليج 

46- سامية خنول، »حتليل«.

http://cutt.us/ ،47- روث شيرلوك، »اتهام األسد بدعم القاعدة بواسطة صفقات نفطية سرية«، تيليجراف، 20 يناير 2014م

. http://cutt.us/maqW،حسن حسن، »لم يحارب األسد داعش من قبل«، نيويورك تاميز، 22 أغسطس 2014م ; LAC4m

ح�شني اأمري عبداللهيان، نائب وزير اخلارجية لل�ش�ؤون العربية والأفريقية
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التي نظرت يف الجتاه الآخر ح�سب اّدعائهم، اإن مل تكن تدعم ن�ساأة ف�سيل خبيث من اجلهاد 
الطائفي مبا�سرًة)48(. وخّل�ض جواد ظريف -وزير اخلارجية- وجهة النظر هذه يف خطابه اإىل 
جمل�ض العالقات اخلارجية يف نيويورك يف �سبتمرب عام 2014م؛ اإذ اأطلق لقب )حتالف الندم()49( 
على من ح�سر موؤمتر باري�ض ب�ساأن الأمن وال�سالم يف العراق يف �سوء احتالل )داع�ض( املو�سل، 
وقال ظريف يف هذا اخلطاب عن �سخ�ض الأ�سد خا�سًة، وعن اجلمود الدبلوما�سي احلا�سل: 
»امل�سكلة تكمن يف حت�سني النا�ض اأنف�سهم بخ�سو�ض موقف عدم املوافقة على هذا ال�سخ�ض، اأو 
امتالك ال�سخ�ض الآخر دورًا يف م�ستقبل �سوريا؛ فنحن ل منلك احلق يف تقرير ذلك، ونحن ل 
نقول: يجب اأن يكون الأ�سد اأو اأّي �سخ�ض اآخر الرئي�ض امل�ستقبلي يف �سوريا. ما نقوله هو: اإذا كان 
هذا ال�سخ�ض وح�سيًا اإىل هذه الدرجة فا�سمحوا لل�سوريني باإق�سائه من من�سبه، و�سعوا �سروطًا 

لكيفية اإجراء النتخابات، ولي�ض احلديث عمن يجب اأن يرت�ّسح«)50(.
حاول جواد ظريف بهذه الطريقة اأن ُيظهر اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية مبظهر مراقب حمايد 
من خارج النزاع، عو�سًا عن م�سارك ن�سط يدعم اأحد الأحزاب الع�سكرية �سد الآخر. خّفة اليد 
البالغية هذه م�سكوك فيها، لي�ض فقط لهذا ال�سبب، بل لعلم ظريف الأكيد اأن نظام الأ�سد لي�ض لديه 
نية يف اإقامة انتخابات نزيهة يراقبها مراقبون دوليون مادامت لديه اليد العليا على املعار�سة، ويقوم 
با�سرتجاع الأرا�سي املفقودة، اأو حتى مت�ّسكه باملدن الأ�سا�سية والأرا�سي املحيطة بها. ومّت تاأكيد ذلك 

قبل النتخابات الرئا�سية يف يونيو عام 2014م، التي فاز فيها ب�سار الأ�سد بـ90% من الأ�سوات)51(.

الخطة الرباعية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية: طريق إلى األمام

كانت اخلطة الأ�سا�سية للدبلوما�سيني الإيرانيني من مار�ض عام 2014م اإىل الآن هي احلّل 
الرباعي، وتدعو اخلطة اإىل: وقف اإطالق نار �سامل على امل�ستوى الوطني، وت�سكيل حكومة 
وحدة وطنية تتكّون من النظام و)املعار�سة(، وحتويل ال�سالحيات الرئا�سية اإىل احلكومة 

48- »جوکار در گفتگو با دفاع پرس: عربستان بیت املال مسلمین را خرج داعش می کند«، دفاع مقدس، 15 أكتوبر 

.http://cutt.us/LNtcg ،2015م

49- »وزير اخلارجية اإليراني إلى الواليات املتحدة: ماذا كسبِت من العقوبات؟ مقابلة مع محمد جواد ظريف«، ناشونال 

 .http://cutt.us/zcB4z ،إنترست، 17 سبتمبر 2014م

50- »وزير اخلارجية اإليراني يتعّهد بدعم العراق في مكافحة داعش: محادثة مع محمد جواد ظريف«، مجلس العالقات 

http://cutt.us/19aL . ،اخلارجية، 17 سبتمبر 2014م

http://cutt. ،51- »بشار األسد يفوز في االنتخابات في سوريا بينما الثورة ضده تستمر«، اجلارديان، 4 يونيو 2014م

 .us/9FsF
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عبداللهيان،  اأمري  اأما  والربملانية)52(.  الرئا�سية  لالنتخابات  والتجهيز  اجلديدة،  النتقالية 
اأن يكون  اإن الرتكيز يف بادئ الأمر يجب  فقد قّدم ن�سخًة مغايرًة لهذه اخلطة، يقول فيها: 
اأجل  له من  الأ�سد ومتكينًا  يعني حتالفًا مع نظام  اأن ذلك  ويبدو  التكفريي(.  يف )الإرهاب 
اإ�سالمية، منها: جبهة  التي مّتت خ�سارتها مل�سلحة عدة جمموعات  الأرا�سي  ا�ستعادة هذه 
اأن  املمكن  واقعية هذه اخلطة؛ فمن  اإيران  اعتقاد  الوا�سح  و)داع�ض(. ومن غري  الن�سرة، 
تكون اأف�سل �سيناريو و�سعه امل�سّرعون الإيرانيون، ول يرّجحون ح�سوله. اأما النقطة الثانية 
التي يركز فيها اأمري عبداللهيان يف خطته البديلة، فهي توفري املعونات الإن�سانية، والنقطة 
�سوريا  داخل  وطنية  حمادثات  هي  الأخرية  واخلطوة  ال�ساملة،  املحادثات  قيام  هي  الثالثة 

مب�ساركة الأمم املتحدة)53(.
ويبدو كثري من هذه التو�سيات غام�سًا ب�سكل مق�سود، مرّكزًا يف اإعادة تعريف م�سكالت �سوريا 
اأن جتد فيه  اأكرث �سيء يهيمن عليها، وهذا الأمر ميكن  ال�سيا�سية، واأن عّلة )الإرهاب( هي 
الوليات املتحدة الأمريكية، ونظام الأ�سد، واإيران، ق�سيًة م�سرتكًة ميكن الإجماع عليها. وقد 
�سعى ب�سار الأ�سد منذ بداية الثورة ال�سوريا اإىل و�سف املعار�سة بـ)الإرهابية(؛ لتجريدها من 
اأّي مطالب �سيا�سية �سرعية، ول�سياغة ال�سطرابات التي تهّز �سوريا على اأنها موؤامرة اأجنبية 
مدّبرة، وهي رواية دعمتها ب�سكل �ساحق -كما ذكرنا �سابقًا- النخبة ال�سيا�سية الإيرانية)54(. 
لكن يبقى الهتمام الرئي�ض لي�ض املحافظة على الأ�سد مهما كّلف الأمر، بل املحافظة على تاأثري 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف بالد ال�سام، وعالقاتها الإ�سرتاتيجية مع حزب اهلل)55(.
وبذلك يجب اأن ناأخذ يف احل�سبان عدم ا�ستطاعة طهران ال�ستمرار يف العي�ض مع جارتني 
لديهما حدود مت�سّدعة على و�سك النهيار، وعوا�سم حُما�سرة، �ستجد طهران نف�سها اآنذاك 
واأمنها  حلفائها  اأمن  ل�سمان  الب�سرية  والقوة  املوارد  من  كبري  قدر  تخ�سي�ض  على  جُمربًة 
اأذربيجان يف  اإىل غرب  ت�سلل )داع�ض(  اأخبار  باإنكار  الإيراين  الثوري  وقام احلر�ض  اأي�سًا. 

52- آرون لوند، »لعبة النهاية غير الواقعية إليران في سوريا«، مرجع سابق.

.http://cutt.us/iKYd ،53- حسني أمير  عبداللهيان، »خطة إيران الرباعية إليجاد حّل سياسي في سوريا«، املونيتور، 5 مارس 2014م

54- ديفيد دبليو. ليش، سوريا: سقوط بيت األسد، )نيو هايفن، كونيكتيكوت: ييل يونيفرسيتي بريس، 2012م(، نسخة 

كندل، ص1334 من 6423.

55- كانت زيارة علي شامخاني -األمني العام للمجلس األعلى لألمن القومي- بيروت، وتعّهده مبساعدات عسكرية في 

الشام »فهرست  أواخر سبتمبر عام 2014م، يتماشيان مع املنظور األوسع فيما يتعّلق بإيران، وتثبيت نفسها في بالد 

 .http://cutt.us/L22a ،هدایای نظامی ایران به لبنان منتشر شد،« دیگربان، 19 أكتوبر 2014م
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اإثبات �سحة ذلك -كما اّدعت بع�ض امل�سادر)56(- فلن ت�ستطيع  اإذا مّت  اأبريل 2014م، لكن 
اإيران اأن تقف موقف امل�ساهد بينما ت�ستمر حليفتاها: العراق، و�سوريا، يف اإظهار عدم القدرة 

على ال�سيطرة على العنف املوجود على اأرا�سيهما.
يني يف اإقليم �سي�ستان- بلو�س�ستان، الواقع  نِّ وب�سبب مواجهة طهران اأن�سطة امل�سّلحني البلو�ض ال�سُّ
على احلدود الإيرانية- الباك�ستانية)57(، فلن ترّحب اإيران مبزيد من التهديدات من امل�سلحني 
يني)58(، ومع ذلك اأظهرت وزارتا الداخلية وال�ستخبارات ثقتهما باأن احلدود  نِّ واجلهاديني ال�سُّ
اآمنة، واأن امل�سوؤولني قادرون على الت�سّدي جلميع التهديدات، التي تن�ساأ يف معظمها من املظامل 
املحلية على اأّي حال. ومما يوؤّكد هذا التقومي اإعالن حجة الإ�سالم �سيد حممود علوي -وزير 
ليطمئن  تكفريية(؛  بـ)جماعات  ارتباطهم  بزعم  �سخ�سًا   130 على  القب�ض  ال�ستخبارات- 
الراأي العام باأن ما يحدث يف العراق لن متتد اآثاره اإىل اإيران)59(. اإ�سافًة اإىل ذلك، وعلى الرغم 
من م�ساهمة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف حالة عدم ال�ستقرار يف العراق و�سوريا، فاإن 
الإ�سالمية  اإظهار اجلمهورية  الإيرانية اعتمدت على قدرتها على  م�سداقية وزارة اخلارجية 
وباإمكانها  م�سطرب،  حّي  يف  ال�ستقرار(  من  )جزيرًة  كارتر-  الرئي�ض  قال  -كما  الإيرانية 
الإ�سهام يف الأمن الإقليمي بطريقة ل ت�ستطيع اأّي دولة يف املنطقة فعلها. باإيجاز: اإن اإيران -على 
الرغم من م�ساهمتها يف عدم ال�ستقرار الإقليمي من خالل زرع امليلي�سيات الطائفية يف العراق 
و�سوريا- �سعت مرًة تلو الأخرى لتظهر اأنه ل ميكن ال�ستغناء عنها يف هيكلية الأمن يف املنطقة. 
وكانت هذه الإ�سرتاتيجية تعود بالنتائج؛ ب�سبب ازدياد عدد ال�سيا�سيني الغربيني الذين دعوا 

علنًا يف الأ�سهر الأخرية اإىل التعاون الإيراين يف اأمر العراق ومناطق اأخرى)60(.

  http://cutt.us/kSSzC ;  56- »ادعا ی درگیری داعش با نیروهای نظامی ایران«، ب ب س فارسی ، 29 إبريل 2014م؛

 http://cutt.us/iYgF. ،2014 داعش به آذربایجان می رود«، ابنا 24 يونيو«

2014م،  أكتوبر   9 تاميز،  نيويورك  إيران«،  على  الضربات  يكّثفون  باكستان  في  »املسّلحون  إيردبرينك،  توماس   -57

.  http://cutt.us/a45N

ية املتشّددة في سيستان-بلوشستان هي -في املقام األول- قضية  نِّ 58- ومع ذلك ُيوجد اّتفاق عاّم بأن اجلماعات السُّ

محلية متعّلقة باحلرمان، وقلة التطوير، والتمييز العرقي والديني في اإلقليم، وميكن حّل هذه املظالم بشرط أن ختطو احلكومة 

بحذر، دون اإلكثار من الغلظة. سكوت بيترسون، »في مواجهتها اخلاّصة مع محاربني متأّثرين بالدولة اإلسالمية.. إيران 

 .http://cutt.us/DvUp ،متلك عصا أصغر«، كريستيان ساينس مونيتور، 30 أكتوبر 2014م

 .http://cutt.us/eq5h ،59- »وزیر اطالعات ایران از دستگیری ۱۳۰« عامل تکفیری »خبر داد،« بى بى سى فارسى، 7 أكتوبر 2014م

60- »أزمة الدولة اإلسالمية.. يقول كيري: إيران ميكنها املساعدة على االنتصار على داعش«، أخبار بي بي سي، 19 

الدولة  مسألة  معاجلة  الدولي  األمن  ومجلس  وإيران  العرب  من  تريد  »فرنسا    http://cutt.us/yCTj 2014م،  سبتمبر 

 .http://cutt.us/841z ،اإلسالمية«، أخبار فوا، 20 أغسطس 2014م
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اخلارجية  -وزير  الفي�سل  و�سعود  الإيراين-  اخلارجية  -وزير  ظريف  جواد  اأن  ومع 
اأولية يف طريق  الأجانب بو�سفها خطوة  املقاتلني  اأعلنا �سرورة �سحب جميع  ال�سعودي- قد 
حّل �سيا�سي)61( اإل اأن هذا اخليار يبدو خارجًا عن ال�سيطرة املطلقة لكّل من اإيران واململكة 
العربية ال�سعودية، خ�سو�سًا ال�سعودية؛ لأن حزب اهلل يعّد -لأ�سباٍب متعددٍة- اأكرث ا�ستجابًة 
ية يف �سوريا، التي لي�ست لديها عالقة  نِّ لقيادة راعيه الإيراين، بعك�ض اجلماعات اجلهادية ال�سُّ
مماثلة مع دول اخلليج؛ لذلك بداأت هذه اجلماعات يف اإن�ساء م�سادر دخل م�ستقلة، واإيران 
على علم بهذه احلقيقة. اإ�سافًة اإىل ذلك، فاإن احلر�ض الثوري -كما �سريد ذكره- اأّدى دورًا 
اأ�سا�سيًا يف ان�سياب امليلي�سيات املوالية لالأ�سد وتاأهيلها؛ فمن امل�ستبعد عدم قدرة اإيران على 
ال�سيطرة على حتّركاتهم وعملياتهم. والأهم من ذلك ت�سريح العميد ال�سيد م�سعود جزائري 
-النائب ال�سابق ل�سوؤون البا�سيج وال�سوؤون الدفاعية الثقافية، وم�ساعد الأركان العامة للقوات 
امل�سلحة الإيرانية حاليًا- الذي قال فيه بعبارات ل لب�ض فيها: اإن املفاو�سني الإيرانيني الذين 
يتفاو�سون مع دول اخلم�سة زائد واحد ل �سلطة لديهم يف املفاو�سة حول ال�سيا�سة الإيرانية يف 
�سوريا والعراق)62(؛ فالقرارات الإ�سرتاتيجية فيما يخ�ّض �سوريا �ستكون خا�سعًة ملكتب الويل 

الفقيه واأ�سحاب املنا�سب العليا يف احلر�ض الثوري.
الإقليمية  والتوقعات  روحاين،  حكومة  ب�سيا�سة  يتعّلق  فيما  مهمًا  اأمرًا  نالحظ  اأن  يجب 
بها،  املتعلقة  والدرا�سات  الأبحاث  ومراكز  اخلارجية  وزارة  يف  العاملني  للدبلوما�سيني 
يعّدون  اأنهم  وهو  رف�سنجاين،  ها�سمي  ال�سابق  الرئي�ض  مثل  ال�سيا�سية،  النخبة  وكذلك 
يف  وتركيا  العربي  اخلليج  لدول  اجليو�سيا�سني  املناف�سني   - �سكٍّ اأّي  دون  -من  اأنف�سهم 
الدول  هذه  مع  الثنائية  العالقات  على  احلفاظ  اأهمية  اأي�سًا  يدركون  اأنهم  اإل  �سوريا، 
و�ستبقى  الإقليمية)63(،  وطموحاتها  لإيران  القت�سادي  الزدهار  �سبيل  يف  وحت�سينها 
لالنخفا�ض  لهم؛  الأ�سا�سي  القلق  م�سدر   - �سكٍّ -بال  وتو�ّسعها  الإقليمية  التجارة 

 .http://cutt.us/T2If ،61- »إيران إف إم: تستطيع طهران سحب احملاربني األجانب من سوريا«، أخبار فوا، 5 نوفمبر 2013م

62- آراش كرامي، »املفاوضون اإليرانيون في املسألة النووية ال )سلطة( لهم في مناقشة الدولة اإلسالمية«، املونيتور، 

 .http://cutt.us/ffC0J ،24 سبتمبر 2014م

63- جهود إدارة رفسنجاني في تأسيس وفاق مع اململكة العربية السعودية في تسعينيات القرن املاضي معروفة بشكل 

اخلارجية  السياسة  أمور  اخلالفات حول  في ختفيف حدة  اإليرانية  التركية-  التجارية  الثنائية  العالقات  تفعل  كما  جّيد، 

إيران والسعودية، بالرغم من كونها متنافسة ولكنها يجب إال تأخذ  رة. أنظر أيضًا: تعليقات سبحاني حول عالقة  ُمقدَّ

طابعًا عدائيًا. »سبحانی: داعش تضعیف می شود، اما از بین منی شود،«
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ال�سديد موؤخرًا يف عائدات النفط ب�سبب ظروف ال�سوق العاملية)64(، وهو الأمر احلا�سم 
الرغم من هذه  على  ال�سدد،  القت�سادية. ويف هذا  وتوّقعاته  روحاين  لتعّهدات حكومة 
اأظهرت الدول الرئي�سة يف هذه املعادلة براعتها -يف معظم الوقت- يف ف�سل  التوترات 
املناف�سة  ولأن  فيها.  التعاون  يتّم  التي  تلك  عن  �سيا�سيًا  فيها  تختلف  التي  الق�سايا 
ال�سيا�سة  النفعيني يف  فاإن  منه  مفّر  ل  اأمر  ال�سوري  امل�سرح  الدول يف  مع هذه  واملواجهة 
اأخرى،  مناطق  اإىل  املناف�سة  امتداد هذه  يريدون  ل  الإيرانية  املوؤ�س�سة  داخل  اخلارجية 
اأو  تركيا  مع  عالقاتها  تهديد  اأو  ال�سام،  اأو  العراق  يف  ال�ستقرار  عدم  نريان  وتاأجيج 
ظريف  جواد  بني  الأخرية  الجتماعات  اأن  ويبدو  تداركه.  ميكن  ل  ب�سكل  اخلليج  دول 
اإىل  ت�سري  ال�سعودي-  اخلارجية  -وزير  الفي�سل  و�سعود  الإيراين-  اخلارجية  -وزير 
جناد،  اأحمدي  اإدارة  مدتي  يف  الدبلوما�سية  عن  غائبًا  كان  الواقعية  من  م�ستًوى  وجود 
حول  اخلالفات  بقيت  لو  حتى  جديدة،  اأ�س�ض  على  العالقات  و�سع  يف  رغبة  ووجود 
اأ�سا�سية  �سعودية  ثقة  عدم  اأي�سًا  ُيوجد  كما  للجدل)65(.  ومثريًة  عميقًة  �سوريا  م�ستقبل 
الإيراين  الثوري  احلر�ض  اأن�سطة  على  وروحاين  ظريف  �سيطرة  بعدم  العتقاد  من  تنبع 
ظريف  من  فكّل  الإيرانية؛  احلكومة  لهجة  يف  احلا�سل  التغرّي  من  الرغم  على  وتطّلعاته 
فعل  -كما  وت�سجيعه  خامنئي  اإقناع  على  القدرة  لديهما  روحاين،  وخ�سو�سًا  وروحاين، 
الأعلى  للمجل�ض  العام  الأمني  بو�سفه  النووي  امللف  مو�سوع  ب�ساأن  �سابقًا-  روحاين 
مدى  على  ويعتمد  الفقيه،  الويل  مع  الأمر  نهاية  يف  القرار  ويبقى  القومي)66(.  لالأمن 
مربح  جنيه،  �سيتّم  الذي  اأو  املوجود،  الدبلوما�سي  احلّل  باأن  ال�سيا�سية  النخبة  اقتناع 

ل. اأم  الكفاية  فيه  مبا 

64- أنتوني ديباوال، وجلنار متولي، »عائدات النفط اإليرانية تهبط بنسبة 30٪ بسبب تراجع األسعار العاملية«، بلومبرج، 

 .http://cutt.us/79xkQ ،30 أكتوبر 2014م

2014م،  21 سبتمبر  اإلسالمية،  اجلمهورية  أنباء  وكالة  السعودية«،  اإليرانية-  العالقات  في  »ظريف: فصل جديد   -65

 .http://cutt.us/bK2Yz

66- ُيقال: إنه عندما كان حسن روحاني رئيسًا للمجلس األعلى لألمن القومي أّدى دورًا حامسًا في إقناع خامنئي بقبول 

تعليق برنامج ختصيب اليورانيوم في أكتوبر عام 2003م في سياق مفاوضاته مع فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة. ديفيد 

باتركاراكوس، إيران النووية: والدة الدولة النووية، )لندن: آي. بي. توريس، 2012م(، ص198.
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الولي الفقيه آية اهلل علي خامنئي ومكتبه
»الصحوة اإلسالمية« ضد »الربيع العربي«

-وزير  وليتي  اأكرب  علي  منهم  املوثوقني،  م�ست�ساريه  من  وزمرٌة  خامنئي  علي  اهلل  اآية  اأخذ 
رحيم  يحيى  �سيد  واللواء  1997م()67(،   -1981( املدة  يف  خدم  الذي  ال�سابق-  اخلارجية 
اعتداًل  اأقّل  طريقًا  2001م(-   -1997( املدة  يف  الثوري  للحر�ض  ال�سابق  -الرئي�ض  �سفوي 
ودبلوما�سيًة فيما يتعّلق بالأزمة ال�سوريا؛ ففي عدة منا�سبات �سّرح خامنئي براأيه يف جمريات 
واأن  مثل )داع�ض(،  العراق، مبا يف ذلك ظهور جمموعات  وموؤخرًا يف  �سوريا،  الأحداث يف 
الوليات  ا�ستعمارية مدرو�سة من قوى خارجية، خ�سو�سًا  اإل جزء من موؤامرة  ذلك ما هو 
املتحدة الأمريكية، واململكة املتحدة، واإ�سرائيل؛ لتق�سيم الأمة الإ�سالمية وحكمها)68(. واأّكد 
والأمنية  الع�سكرية  القوات  من  امل�ستوى  رفيعو  اأع�ساء  منا�سبات  عدة  يف  هذه  النظر  وجهة 

67- عقب انتخاب روحاني رئيسًا مّت تعيني واليتي رئيسًا ملركز الدراسات اإلستراتيجية ملجمع تشخيص مصلحة النظام.

68- خامنه ای: »انگلیس خبیث داعش را برای مقابله با جمهوری اسالمی درست کرد«، رادیو فاردا ، 13 أكتوبر 2014م،  

 .http://cutt.us/IDjn

الجزء الثاني

الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد يلتقي الويل الفقيه اآية اهلل �سيد علي خامنئي
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الإيرانية، اأمثال العميد جزائري نائب قائد القوات امل�سلحة الإيرانية)69(. وقد اأنكر اآية اهلل 
�سيد جمتبى ح�سيني -ممّثل خامنئي املبا�سر يف �سوريا، الذي يقع على عاتقه اإبداء اآراء مكتب 
الويل الفقيه- فكرة اإبعاد الأ�سد بو�سفه اأحد اخليارات: »اإن اأغلبية النا�ض مع احلكومة، اأما 
لإ�سرائيل،  �سمانات  اإعطاء  وهدفهم  اخلارج...  من  واإر�سالهم  ت�سنيعهم  فيتّم  املتظاهرون 
اإيقاف اإدخال الأ�سلحة ب�سكل  وقطع يد الثورة واملقاومة الإ�سالمية يف املنطقة... واحلّل هو 
ر�سمي وتاّم، واإغالق احلدود«)70(. ومّتت اإعادة اإبداء فكرة املوؤامرة هذه بثقٍة من نائب وزير 
اخلارجية الإيراين يف نوفمرب عام 2014م: »جماعة )داع�ض( الإرهابية التكفريية هي نتاج 

املو�ساد الإ�سرائيلي، وهدفها ت�سويه �سورة الإ�سالم«)71(.
ر امل�سري الإخواين امل�سلمني �سيد  ومما جتدر الإ�سارة اإليه هنا هو ولع خامنئي يف �سبابه باملنظِّ
قطب؛ فاملفارقة يف موقفه جتاه املعار�سة الإ�سالمية يف �سوريا اختلفت متامًا مع اأمثال )داع�ض( 
والقاعدة؛ فحما�سة خامنئي ال�ساب -على الرغم من ت�سريحاته العامة- اأف�سحت الطريق اأمام 
)الواقعية الهجومية( اإذا ا�ستخدمنا م�سطلح جون مري�سيمري، التي تكون فيها الرغبة يف �سمان 
الهيمنة الإيرانية و)الوحدة الإ�سالمية( باإقرار من اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية اأولويًة �ساملًة.
ومع ذلك فقد حتّدث النواب املحافظون يف طهران عن انعقاد ما ل يقّل عن ع�سرة اجتماعات 
بني ممّثلني اأمريكيني واإيرانيني على الرغم من نفي كّل من اإدارة اأوباما واجلمهورية الإ�سالمية 
الإيرانية ذلك)72(. ومل يتم الإف�ساح عن حمتوى الجتماعات، لكن مثل هذه الت�سريبات تدفعنا 
اإىل الت�سكيك يف حتمية رف�ض خامنئي ال�سديد تعاونًا حمتماًل مع الوليات املتحدة الأمريكية 
حول )داع�ض( يف العراق بعد التغطية الإعالمية الوا�سعة حول عملية الربو�ستاتا التي اأجراها يف 

�سبتمرب عام 2014م)73(.

69- »اطالعات ما ثابت می کند امریکا در راس مدیریت داعش است/ اجازه منى دهيم اياالت متحده به هدف خود در 

.http://cutt.us/cxuow ،سوريه برسد« دفاع مقدس، 7 أكتوبر 2014م

70- »مصاحبه با مناینده مقام  معظم رهبری در کشور سوریه  نهاد منایندگی مقام  معظم رهبری در امور اهل سنت 

http://nahadsb.ir/?p=2348 ،سیستان و بلوچستان« 25 مارس 2013م

     .http://cutt.us/82Zxc ،71- »إيران تقول: داعش هي نتاج املوساد«، أخبار فارس، 4 نوفمبر 2014م

72- »یک مناینده محافظه کار مجلس خبر داد: ایران و امریکا ۱۰ جلسه خصوصی داشته اند«، دیگربان 15 أكتوبر 

 .http://cutt.us/9Ve5 ،2014م

امریکا در سوریه شکست خورد، در عراق هم هیچ غلطی منی توانند بکنند«، کیهان 15 سبتمبر  انقالب:  73- »رهبر 

 .http://cutt.us/l2jfX  ،2014م



العدد األول - نوفمبر 302014

منذ بداية الثورات العربية التي انطلقت يف يناير عام 2011م، �سعت اجلمهورية الإ�سالمية 
الإيرانية -من ناحية ت�سّورية- اإىل اأن ت�سف التطورات احلا�سلة يف املنطقة باأنها جزء من 
)ال�سحوة الإ�سالمية( امل�ستوحاة من الثورة الإيرانية عام 1979م، وما اأعقب ذلك من اإن�ساء 
دولة دينية �سيعية. ففي هذا النوع من اخلطاب �ستنتخب الدول التي متّر با�سطرابات �سعبية 
الراعي(  )العميل–  عالقة  عن  التخلي  وتقّرر  ال�سلطة،  اإىل  للو�سول  الإ�سالميني  زمالءها 
مع وا�سنطن، و�سيقومون بتهيئة اأنف�سهم للظهور ب�سكل ح�سن اأمام طهران بو�سفه جزءًا من 
التحول الذي �سيجري على نطاق اإقليمي اأكرب)74(، ف�ساًل عن وجود قناعة اأ�سا�سية يف عدد من 
خطابات الويل الفقيه باأن اإعادة التنظيم الإقليمي هذا اأمر ل مفّر منه، وهو جزء ل يتجزاأ من 

التدهور التدريجي للقوى واحل�سارة الغربية يف تنظيم يتزايد فيه تعّدد الأقطاب العاملية)75(.
وعلى النقي�ض من ذلك، جند اأن الثورة ال�سوريا مل تلَق هذا الرتحيب، وهو اأمر متوّقع اإىل حدٍّ ما؛ 
اإذ مّت رف�سها ب�سكل �سريع؛ ب�سبب التنافر الفكري الذي اأثارته على �سوء تو�سيف خامنئي للثورات 
العربية بو�سفها )�سحوة اإ�سالمية(. وعلى عك�ض الأحداث التي وقعت يف القاهرة، والبحرين، 
د بها بو�سفها موؤامرًة اأجنبيًة لتقوي�ض )حمور  عت الثورة ال�سوريا يف مو�سع ازدراء، وُندِّ وتون�ض، و�سِ
املقاومة(، ومن ال�سعب معرفة مقدار اإميان خامنئي بهذا اخلطاب اإذا اعتمدنا على امل�سادر 
العامة. وجتدر هنا الإ�سارة اإىل اأن خامنئي ي�سيغ خطابه ليالئم متطلبات الدوائر النتخابية 
املختلفة يف ال�ساحة املحلية، وبناًء على ذلك يجب توّخي احلذر عند قراءة مثل هذه الت�سريحات، 
وجتّنب الت�سليم بها من دون متحي�ض، وبذلك فمن املن�سف اأن نفرت�ض وجود �سّك را�سخ لديه 
جتاه ال�سيا�سة الغربية، وقناعته بالنية اجل�سعة لديها يف نهاية املطاف. ولأن خامنئي يرى الوجود 
الع�سكري الأمريكي يف املنطقة خطريًا، واأنه ي�سّكل تهديدًا لطموح اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية 
فيها، فاأّي حدث اأو ق�سية توّفر ذريعًة جديدًة لهذا الوجود ت�سبح م�سبوهًة، ويجب اأن تقاوم)76(. وقد 
اأن هذه  اإيرانية يف الأ�سهر الأخرية يف تعزيز خطاب  اأهدافًا  خدم اإعالن )داع�ض( �سربها 
املنظمة الع�سكرية اجلهادية لديها عدد من الرعاة الغام�سني الذين يكّنون البغ�ض لطهران، 
74- انظر: بايام، محسني، »الصحوة اإلسالمية: خطاب إيران الكبير عن الثورات العربية«، موجز الشرق األوسط، املركز 

امللكي للدراسات الشرق أوسطية، رقم 17، )إبريل 2013م(.

. http://cutt.us/DK9g ،75- »خامنه ای: نظم نوین در حال شکل گیری است«، راديو فاردا، 4 سبتمبر 2014م

76- يؤّكد كبار القادة العسكريني في احلرس الثوري - بشكل معتاد- أن هدف إيران هو دفع الواليات املتحدة األمريكية 
خارج املنطقة، خصوصًا من املناطق التي يوجد فيها نفوذ ومصاحل إيرانية مهمة؛ مثل: العراق، واخلليج، وبالد الشام. 

»گزارش فارس از اظهارات اخیر دریادار فدوی : خروج امریکا از خلیج فارس از برنامههای سپاه است«، فارس نيوز، 

 .http://cutt.us/iSfO  ،1 نوفمبر 2014م
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وعّزز ذلك خطاب املوؤامرة الذي �سعى خامنئي اإىل فر�سه على الأحداث)77(.

»المنحدر الزلق« والمخيف: من حملة مكافحة اإلرهاب إلى »تغيير النظام«

بناًء على كراهية خامنئي تعزيز الوجود الع�سكري الأمريكي يف املنطقة قام عدد من الرموز 
املحافظة البارزة يف النظام واملقّربة منه، مثل علي لريجاين رئي�ض الربملان، بانتقاد التحالف 
الدويل �سد )داع�ض( ب�سكل �سريح، وا�سفينه باأنه ل يعدو كونه خدعًة لإتاحة الفر�سة لتوجيه 
�سربة �سد �سوريا، وحتويل احلملة �سد )داع�ض( اإىل حملة لتغيري النظام)78(. اإنه باخت�سار 
املنحدر الزلق للتدخل الغربي الذي تهابه كل اأجهزة الدولة الإيرانية؛ ففي تقديرهم، الذي رمبا 
يكون دقيقًا، �ستجد اأّي حملة حمدودة نف�سها غري كافية، وهو ما �سيقودها ل حمالة اإىل التو�ّسع 
خارجيًا، ومن َثّم �ست�سبح جزءًا من نداء اأكرب لتغيري النظام)79(. لهذا ال�سبب -كما اأ�سلفنا- اأقّر 
خامنئي ب�سكل ل لب�ض فيه اأنه ا�ستخدم حّق النق�ض �سد التعاون مع الوليات املتحدة الأمريكية 
ب�ساأن )داع�ض()80(. وبغ�ّض النظر عن ذلك، فاإنه ي�سهل ت�سّور احتمال وجود تبادل ا�ستخباراتي 
حمدود وتعاون بني اجلانبني من خالل و�سطاء يف عدة مناطق �ساخنة يف العراق، اأو حتى الزعم 
به؛ اإذ ُيفرت�ض اأن كاًل من نظام العبادي واحلكومة الكردية الإقليمية حليفتان لإيران والوليات 
املتحدة الأمريكية معًا)81(، بينما تراقب اإيران عمليات الوليات املتحدة الأمريكية يف �سوريا من 

كثب، بل ت�ساعد الأ�سد على جني ثمار حملة الق�سف �سد )داع�ض(.

77- جاسم السلمي، »إيران تقول: إنها تتعّرض للهجوم من داعش«، ديلي بيست، 9 اكتوبر 2014م.

منطقه  در  نیروهها  قدرمتندترین  از  سپاه  مقدس:  دفاع  کتاب  ملی  منایشگاه  پنجمین  اختتامیه  در  »الریجانی   -78

است،« أخبار فارس، 1 أكتوبر 2014م.

79- ما زالت إدارة أوباما حتاول وضع سياسة مّتسقة حول هذه القضية. إليس البوت، »يسعى أوباما إلى مراجعة جديدة 

http:// ،إلستراتيجية سوريا في التعامل مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام واألسد«، سي إن إن، 13 نوفمبر 2014م

 .cutt.us/hVckC

80- سكوت لوكاس، »عدد إيران.. القائد األعلى: رفضت العرض األمريكي للتعاون حول العراق«، مجلة إي إيه وورلد 

 .http://cutt.us/ebm7 ،2014 فيو، 15 سبتمبر

81- يجب عدم نسيان الدور البارز الذي يؤّديه هادي العامري -رئيس منظمة بدر- ومن يعملون لديه في مجلس الوزراء 

 .http://cutt.us/jE09k ،العراقي، واحلملة ضد داعش. سوزانا جورج، »كسر بدر«، مجلة فورن بوليسي، 6 نوفمبر 2014م
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طائفية  أو  خفيّة  أهداف  دون  من  نيكسون  مذهب  إنتاج  إعادة 
سياسية متجّذرة

من غري امل�ستبعد اأن تكون حكومة روحاين م�ستعدًة على الأقّل لتقّبل ترتيب �سبيه باملذهب الذي 
اّتبعه نيك�سون يف الأيام الأخرية لإدارته، حتى اإن وجدت له اأهدافًا خفية؛ اإذ تعطي اجلمهورية 
الإ�سالمية الإيرانية ال�سوء الأخ�سر ملتابعة ال�سيا�سات مع �سركاء اإقليميني يف العراق، واخلليج، 
يعنيه  تفاهمًا �سمنيًا كهذا �سبيه مبا  اأن  ويبدو  با�سم )الأمن وال�ستقرار()82(.  ال�سام،  وبالد 
الإ�سرتاتيجية  الأبحاث  مركز  مثل  الإيرانية،  بالدولة  املّت�سلة  الفكر  موؤ�س�سات  �سو  متخ�سّ
)الذي كان يراأ�سه روحاين اإىل انتخابه رئي�سًا للبالد(، عندما حتّدثوا عن احلاجة اإىل اإدخال 
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف )البناء الأمني( للخليج وال�سرق الأو�سط الكبري؛ حتى يكون 
هناك اعرتاف بـ)�سلطتها( وا�ستقاللية ت�سّرفها يف ميادين نفوذها املتعددة. وامل�سكلة هنا تكمن 
يف اأن اعتماد اإيران على لعبني فرعيني، ووكالء طائفيني، يجعل العرتاف بحقوقها الإقليمية 
تاأكيدًا لطائفية املناف�سة الإقليمية وال�سراع داخل الهالل اخل�سيب)83(. كما اأنه لي�ض من �ساأن 
هذا العرتاف تاأمني الدول اأو الأطراف املتحم�سة لفكرة بناء دول ت�سم الطوائف املختلفة، لكنه 
يدفع باجتاه الت�سدي للمنظمات الفرعية واأجنداتها الطائفية. وزْد على ذلك اأنه متى ظهرت 
هذه امليلي�سيات الطائفية فاإنه من ال�سعوبة مبكان -اإن مل يكن م�ستحياًل- اإعادة هذا املارد اإىل 
القمقم؛ لأنهم �سيظّلون على ال�ساحة يعملون من اأجل ب�سط نفوذهم وم�ساحلهم يف املناطق 
والأحياء واملوؤ�س�سات املختلفة ب�سكل يحّقق املكا�سب احلزبية. وت�سهد على ذلك ق�سة منظمة 
بدر خالل املدة التي تلت �سقوط نظام �سدام ح�سني يف العراق. اأما علنًا، فقد اأقّرت اجلمهورية 
الإ�سالمية الإيرانية بالطبع اأنها تدعم وحدة الأرا�سي العراقية وال�سوريا واللبنانية، واإحقاقًا 
للحّق فاإنها وعدت موؤخرًا بتقدمي م�ساعدات ع�سكرية اإىل اجلي�ض اللبناين الذي ُينظر اإليه اإجماًل 

82- هذا األمر ال يعني القول: إن الفكرة ذات جدوى، أو ميكن حتقيقها على الساحتني السياسية، سواء أكانت احمللية 
األمريكية أم اإليرانية. إنها في احلقيقة االعتراف األمريكي، واالعتراف من املجتمع الدولي األكبر، الذي تطّرق إليه بشكل 

ما بعض النخبة من العناصر التكنوقراطية العملية داخل النظام.

)الداخلية( للنظام سياسة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في سوريا، وتوليدها مناخًا طائفيًا،  83- لم ينقد أحد الرموز 

سوى سيد مصطفى تاج زاده -نائب وزير داخلية الرئيس خامتي السابق-املسجون حاليًا. لكن بسبب استمرار سجنه 

وتهميشه الكامل سياسيًا منذ عام 2009م فإنه ليس في موضع ميّكنه من التأثير في سياسة النظام في الوقت احلالي. 

»تاجزاده به خامنه ای: سیاست ایران در سوریه به جانگ شیعه و سنی می اجنامد«، راديو فاردا، 16 فبراير 2013م، 

 .http://cutt.us/fls7u
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على اأنه موؤ�س�سة جامعة ومنف�سلة عن النظام ال�سيا�سي اللبناين الطائفي. ول ميكن ا�ستبعاد 
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية من امل�سروع العام لإعادة ال�ستقرار اإىل العراق وبالد ال�سام، 
لكن يجب مواجهتها بال�سوؤال: هل �ست�ستمر اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف دعم املنظمات 
الطائفية الفرعية لتعظيم نف�سها، وحتقيق النفعية ال�سيا�سية املفتقرة اإىل ُبعد النظر، اأو اأنها 

�ست�ساهم يف موؤ�س�سات وطنية ت�ستطيع امل�ساعدة على ك�سر هذه احللقة الطائفية املفرغة؟!.
يتعدى  ب�سكل قد  العراق و�سوريا  الغربية يف  الأمريكية-  للحملة  التو�ّسع املحتمل  اآثار  وب�سبب 
الأهداف املحددة لها �سلفًا، فاإنه من غري املتوقع اأن ي�سمح خامنئي بتعاون اإيراين- اأمريكي 
مفتوح، اأو على نطاق وا�سع، على الرغم من تطابق امل�سالح عند بع�ض املنعطفات. وت�سّكل عدم 
الثقة املتبادلة، وتداعيات مثل هذه النقلة يف ال�سيا�سات، التي �ستتنافى -يف اأغلب الظن- مع 
املوقع اجليواإ�سرتاتيجي للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف بالد ال�سام، عائقني كبريين اأمام 
منهج  لّتباع  ا�ستعداد  على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  كانت  اإذا  اإل  التعاون،  من  النوع  هذا 
التعاون عن ُبعد. ويعّد احتمال اعرتاف الويّل الفقيه بالتعاون -حتى واإن كان حمدودًا- اأمرًا 
غري وارد اإن مل يكن معدومًا، ومع ذلك اعرتف الفريق علي �ساخماين -�سكرتري املجل�ض الأعلى 
لالأمن القومي- باأن خامنئي رّد على بع�ض خطابات اأوباما الأربعة)84(، وهذا الأمر يوحي باأنه 
على الرغم من قيود التعاون عرب الو�ساطة فقد مّت فتح قناة متبادلة ومبا�سرة للتوا�سل بني 
زعيمي الدولتني، اإل اأن اّتخاذ املواقف العلنية الراف�سة للتعاون يخلق اإىل حدٍّ ما لكال الرئي�سني 

درجًة من الرتباط بطريق معني قد ي�سعب اخلال�ض منه.
ويف الوقت الذي تتطابق فيه اإىل حدٍّ ما اأهداف اإيران والوليات املتحدة الأمريكية يف العراق 
الف�سلى  الطريقة  اإن  �سوريا.  يف  النقي�ض  طريف  على  الأهداف  هذه  تكون  اأن  املحتمل  من 
لتهدئة خماوف خامنئي حول هذا الأمر قد تكون باإدخال نظام الأ�سد �سمن جهود احلملة 
�سد )داع�ض(. ولن يكتفي مثل هذا التعاون بدعم جهود الأ�سد يف اإعادة �سيطرته على مناطق 
مل يكن للنظام اأن ي�ستعيد �سيطرته عليها باأّي و�سيلة اأخرى، على الرغم من الدعم الإيراين، 
لكنه �سي�سعف اأي�سًا نظرية )تغيري النظام(؛ اإذ �سي�سبح الأ�سد يف نظر كّل املتابعني البديل 

 http://cutt.us/4wUd ،84- آراش كرامي، »مسؤول إيراني: مّت الرّد على خطابات أوباما«، املونيتور، 12 نوفمبر 2014م

; جاي سالومون وكارول إي لي، »كتب أوباما خطابًا سريًا خلامنئي بشأن قتال الدولة اإلسالمية«، صحيفة وول ستريت 

 .http://cutt.us/fiVs ،جورنال، 6 نوفمبر 2014م
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للجهاديني.  احلا�سنة  القوة  فراغات  من  كثريًا  ت�سم  فا�سلة(  لـ)دولة  تاأهيله  املُعاد  الوحيد 
وعلى الرغم من هذه الروؤية، التي قد تكون مفرطًة يف التفاوؤل، وم�ستبقًة للنتائج فيما يتعّلق 
�سيا�سة  متار�ض  كيف  جيدًا  تعلم  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  اأن  اإل  الإيراين،  باملنظور 
بًا لعدد من النتائج املحتملة،  ْين(، وقد اأعّدت -على اأّي حال- خطط طوارئ حت�سُّ )اأهون ال�سرَّ
على  يجربه  قد  تدّخل خارجي  التوّرط يف  اأوباما عن  الرئي�ض  اإدارة  فهمت عزوف  اأنها  كما 
و�سع جنود على الأر�ض، وهو الأمر الذي يعّزز روؤية خامنئي اأن الوليات املتحدة الأمريكية يف 

تدهور نهائي، واأن زمن التعّددية القطبية املوازنة لهذا الثقل قد اآن اأوانه.
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الحرس الثوري وقوة القدس.. العمق اإلستراتيجي الحتمي
القيادة  مواقف  بني  التاّم  الف�سل  ا�ستحالة  ال�سابق-  التحليل  من  يّت�سح  -كما  البدهي  من 
خامنئي،  وي�سرف  الثوري.  احلر�ض  ومن�سوبي  ورجاله،  الفقيه  الويل  وهي  الدينية،  املدنية 
�سوريا،  ب�ساأن  العامة  الإ�سرتاتيجية  على  امل�سلحة،  الإيرانية  للقوات  الأعلى  القائد  بو�سفه 
يف  ال�ستقاللية  من  كبريًا  قدرًا  املعّينني  قادته  خامنئي  يعطي  ذلك  ومع  بدفتها،  ومي�سك 
ال�سام  بالد  ترى  الإيرانية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  اإي�ساح  اأوًل  هنا  ويجب  العمليات.  ميدان 
جزءًا ل يتجزاأ من )العمق الإ�سرتاتيجي( للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية، ويوّفر لها القدرة 
املتحدة  الوليات  من  �سواء  التقليدية،  وغري  التقليدية  الع�سكرية  للتهديدات  الت�سدي  على 
الأمريكية اأو من اإ�سرائيل، وي�ساعدها على حتجيم قدرة اململكة العربية ال�سعودية على ب�سط 
نفوذها، وقد اأدىل بذلك �سراحًة عدد من قادة احلر�ض الثوري الإيراين، كان اآخرهم حجة 
الإ�سالم علي �ساعدي -ممّثل اآية اهلل خامنئي الديني لدى احلر�ض الثوري- الذي ا�ستخدم 
م�سطلح )العمق الإ�سرتاتيجي( بو�سوح، اإل اأنه �سمل بحديثه اأي�سًا اليمن والعراق والبحرين 
�سمن البلدان التي جتد فيها طهران حلفاء لها، ومتار�ض فيها نفوذها)85(. وجند اأن اجلهاز 

85- »علی سعیدی، مناینده خامنه ای در سپاه: یمن، بحرین، عراق و لبنان مرزهای نظام هستند«، دیگربان، 16 أكتوبر 

 .http://cutt.us/nLwh ،2014م

الجزء الثالث

الويل الفقيه اآية اهلل �سيد علي خامنئي مع اللواء ح�سن فريوزاآبادي )ي�سار( واللواء حممد علي جعفري )ميني( 
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الر�سمي لل�سعبة ال�سيا�سية للحر�ض الثوري الإيراين يتحدث اأي�سًا بهذا الأ�سلوب ب�سكل منتظم، 
بل اإنه يوؤّكد اأن هذا العمق الإ�سرتاتيجي �سرورّي لقدرة اإيران على الردع)86(؛ لذلك فاإن للحر�ض 
الثوري الإيراين -بطبيعة احلال- روؤيًة ع�سكريًة اإ�سرتاتيجيًة وتاأثريًا مبا�سرًا يف احلرب الأهلية 
ال�سوريا واآثارها على حزب اهلل -حليف اإيران الفرعي- الذي يعتمد بدوره على اإيران والأ�سد 

معًا للح�سول على املواد ال�سرورية للمحافظة على توازن القوى يف لبنان واملنطقة كلها.
يعّد هذا العمق الإ�سرتاتيجي �سرورًة للردع واحل�سول على النفوذ ال�سيا�سي؛ اإذ ميكن ا�ستثمار 
القوة لتحقيق مكا�سب �سيا�سية على ال�ساحة الدولية، بل تعّد هذه القوة �سرورًة لدعم تهديدات 
اإيران العلنية واملنتظمة ب�سّن عمليات انتقامية يف حال مهاجمة اإ�سرائيل اأو الوليات املتحدة 
الأمريكية من�ساآتها النووية اأو الع�سكرية)87(. لقد تعّلم قادة اإيران درو�سًا من مفاعل متوز العراقي، 
وعملية اأوبرا الإ�سرائيلية، عندما تقاع�ض �سدام عن الرّد على قرار اإ�سرائيل الأحادّي ب�سرب 
من�ساآته النووية يف يونيو عام 1981م. ومتا�سيًا مع هذه ال�سيا�سة، مّت مترير ال�سالح والإمدادات 
اإىل نظام الأ�سد ومنا�سريه من خالل ميناءي: الالذقية، وطرطو�ض)88(. وعربت ال�سفن احلربية 
الإيرانية قناة ال�سوي�ض يف فرباير عام 2012م م�ستفزًة بذلك اإ�سرائيل، ور�ست يف ميناء طرطو�ض 
حيث متلك رو�سيا اأي�سًا قاعدة بحرية مهمة)89(. وقد �سّرح اأمري علي حاج زادة -قائد قوات 
الطريان يف احلر�ض الثوري الإيراين- باأن للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية تاريخًا متميزًا يف 

تزويد دم�سق بال�سواريخ البال�ستية، بل اإنها قامت اأي�سًا ببناء م�سانع لإنتاج ال�سواريخ)90(.
ال�سوريا، وخالل املظاهرات الأوىل يف  اأ�سبح بعد ذلك النتفا�سة  ويف بداية احلراك، الذي 

86-  إسكندر صادقي بوروجردي، »مطبوعة احلرس الثوري اإليراني: هل يسعى احلرس الثوري إلى احلرب؟«، املونيتور: 

نبض إيران، 12 أكتوبر 2012م، http://cutt.us/NdWH  ؛  » ارگان رمسی اداره سیاسی سپاه پاسداران: ایران اهرمها 

 .http://cutt.us/NS7S  , October 28, 2014, ی فشار زیادی علیه عربستان دارد«، دیگربان

87- هناك من يرى أن هذا التهديد وصل ذروته إّبان إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، لكنه هدأ كثيرًا بعد انتخاب الرئيس 

باراك أوباما. وعلى الرغم من إصرار األخير أن )كّل اخليارات مطروحة( رأت إدارة الرئيس أوباما أنه سيكون من احلكمة 

النووي اإليراني، ومثال  البرنامج  التي انتهجتها رئاسة بوش بالفعل لإلبطاء من  )الذكية(،  االعتماد كليًة على الوسائل 

على ذلك تساكسنت. انظر: ديفيد إي سانغر، واجه واخِف: حروب أوباما السرية واالستخدام املفاجئ للقوة األمريكية، 

)نيويورك: راندم هاوس، 2012م(، االفتتاحية.

88- جوناثان سول، وباريسا حافظي، »إيران تعّزز دعمها العسكري في سوريا لدعم موقف األسد«، رويترز، 21 فبراير 

  .http://cutt.us/A0Quv ،2014م

  .http://cutt.us/Gbf6v ،89- »سفن إيران احلربية ترسو في ميناء طرطوس السوري«، اجلزيرة، 20 فبراير 2012م

90- » فرمانده هوافضای سپاه پاسداران: کارخاجنات مشکی سوریه ساخت ایران است ،” ب ب س فارسی  ، 11 نوفمبر 

 .http://cutt.us/nVsN ،2014م
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درعا، عّلقت اإيران اآمالها على اإعادة الهدوء بعدد قليل من ال�سحايا كما حدث خالل اأزمة 
اأحمدي  الرئي�ض حممود  انتخاب  اإعادة  نتائج  اإيران عقب  التي هّزت  عامي 2009 و2010م، 
جناد امل�سكوك فيها، والتي متّكنت خاللها كّل من: الأجهزة الأمنية الإيرانية، والقوات �سبه 
الع�سكرية، ونظام الق�ساء واملحاكم، و�سرطة مكافحة ال�سغب، من اإعادة حالة من ال�ستقرار 
احلذر من دون الإعالن عن حالة طوارئ، اإل اأن اأ�ساليب اأجهزة الأمن ال�سوريا املتاأ�سلة، التي 
مل تكن لتتغرّي على املدى القريب، �سرعان ما �سيطرت على املوقف، وقام نظام الأ�سد -يف �سعيه 
احلثيث لكيال يظهر اللني اأو ال�ستعداد لتقدمي التنازلت- باللجوء املتكّرر اإىل ا�ستخدام العنف 
ب�سكل مفرط ووا�سح، مع عدم اكرتاثه بال�سحايا املدنيني. نتيجًة لذلك �سرعان ما تبّددت رغبة 
اإيران يف واأد املظاهرات يف مهدها، وانزلقت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية -كما انزلقت دول 
اخلليج العربي وتركيا والوليات املتحدة الأمريكية )واإن مل تكن ملتزمًة التزامًا كاماًل(- اإىل 
مواجهة ع�سكرية �ساملة وحرب بالوكالة. دعمت كّل هذه الأطراف بدرجات متفاوتة عددًا كبريًا 
من املجموعات املدنية واملعار�سة امل�سلحة، التي كثريًا ما كانت على درجة متدّنية من الكفاءة؛ 
بهدف اإ�سقاط بيت الأ�سد. ومل يكن بالطبع ال�سراع الأهلي املمتد الذي اآلت اإليه الأمور يّت�سق 
مع رغبات اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، لكنها ا�ستطاعت التاأقلم مع �سبغة الواقع والتعامل 

معه؛ ب�سبب خربتها يف احلرب غري التقليدية ع�سرات ال�سنني.

االتفاق الزائغ حول النظام: أيرحل األسد أم يبقى؟

مع ذلك مل يكن التزام اإيران من دون حدود، ولن يكون كذلك؛ اإذ ي�سعب على خامنئي �سرف 
نظره عن املخاوف التي حتيط باقت�ساده املحلي يف �سوء ال�سغوط الغربية ب�سبب برناجمه 
النووي. و�سملت هذه ال�سغوط عقوبات �سد البنك املركزي الإيراين، وهو ما اأّثر ب�سكل كبري 
اململكة  مثل  الإقليميون،  ومناف�سوها  اإيران  وتدرك  وعائداتها.  النفطية  اإيران  �سناعة  يف 
اإيران  ال�سبب وراء قرار  اأنه  الأمر ل �سّك يف  ال�سعودية، هذه احلقيقة متامًا، وهذا  العربية 

ا�ستخدام مواردها الع�سكرية وال�سيا�سية مبهارة، بدًل من خو�ض احلرب بثقل يكّلفها كثريًا.
اأنه  لقد زار دم�سق يف عدة منا�سبات اللواء قا�سم �سليماين -قائد قوة القد�ض- الذي يبدو 
)قائد الظّل( املوجود يف كّل مكان، ويرتّدد ا�سمه على األ�سنة اجلميع)91(؛ فقد قام باأول زيارة 

  .http://cutt.us/aFUD ،91- مشرق عباس، »رجل إيران في العراق وسوريا«، املونيتور، 12 مارس 2013م
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معلومة له يف يناير عام 2012م للم�ساعدة على جهود نظام الأ�سد الع�سكرية، واإعادة احتالل 
ال�سراع  حول  ال�سخ�سية  �سليماين  اآراء  حقيقة  ا�ستقراوؤه  ي�سعب  ومما  املهمة)92(.  املناطق 
يف  راأ�سه  م�سقط  يف  2014م  عام  فرباير  يف  األقاه  مهم  خطاب  خالل  اأ�سار  لكنه  ال�سوري، 
حمور  هي  نف�سها  �سوريا  »اإن  التنّحي:  على  الأ�سد  ب�سار  اإجبار  فكرة  مقاومته  اإىل  كريمان 
اخلالف؛ اإذ لدينا العامل كّله يف جانب، واإيران يف اجلانب الآخر؛ فبع�ض املتابعني يحّب اأن 
اأن يتنّحى، واأن يحّل  اأن هذا الرجل )ب�سار الأ�سد( يجب  يقّدم نظريًة )فكريًة( مبنيًة على 
حمّله �سخ�ض اآخر، ويقولون: دعونا نعّده قد مات. اإنهم يقولون ذلك لأنهم يجهلون حقيقة 
الأمر... وال�سبب الذي جعل اأمريكا، والنظام ال�سهيوين، وتركيا، وال�سعودية، ي�سّرون مدة 

ثالثة اأعوام متتالية على اأن يغادر هذا الرجل �سوريا. هنا اأرى بو�سوح دور اخلوارج«)93(.
الأ�سد يف  يبقى  اأن  يجب  كان  اإذا  ما  هناك خالفًا حول  اأن  �سليماين  ت�سريحات  من  ويبدو 
من�سبه، اأو ينّحى بهدوء؛ ليف�سح املجال ل�سخ�ض اآخر ميلك تاريخًا �سيا�سيًا غري ملّوث، ويكون 
اأقّل اإثارًة للجدل. ومن املحتمل اأن تكون )النظرية الفكرية( املُ�سار اإليها يف حديث �سليماين 
فكرة طرحها م�سوؤولو حكومة روحاين خالل اجتماع املجل�ض الأعلى لالأمن القومي، اأو يكون 
قد طرحها اأمني املجل�ض نف�سه. وخالفًا لرئي�ض الوزراء العراقي ال�سابق نوري املالكي، الذي 
اأُزيح من ال�سلطة مبوافقة اإيران يف اأغ�سط�ض عام 2014م، جنح ب�سار الأ�سد اإىل الآن يف جتّنب 
ومقاومة  الإيراين،  الثوري  اإىل احلر�ض  -ولو جزئيًا-  عائدًا  يكون ذلك  وقد  نف�سه،  امل�سري 

خامنئي اأجهزة الدولة الإيرانية يف هذا ال�ساأن.
هل أصبحت سوريا فيتنام إيران؟

يحيط  اأنه  اإل  ال�سوري(  )امللف  عن  امل�سوؤولني  ال�سباط  اأكرب  اأحد  كونه  من  الرغم  على 
ب�سليماين)94( عدد من القادة الكبار. واإ�سافًة اإىل ذلك توجد اأدلة دامغة على اأن اجلمهورية 
قوة  جانب  اإىل  الإيراين  الثوري  للحر�ض  تابعة  اأر�سية  قوات  ن�سرت  الإيرانية  الإ�سالمية 

92- ويل فولتون، وجوزيف هوليداي، وسام واير، »إستراتيجية إيران في سوريا«، )تقرير مشترك، مشروع التهديدات 

اخلطيرة ملعهد املشروعات األمريكي ومعهد دراسات احلرب، مايو 2013م(، 12.

 http://cutt.us/f3seB ،93- »بازخوانی انقالب اسالمی به روایات حاج قاسم سلیمانی»، فارس نیوز ، 16 فبراير 2014م

. ويوّضح دانيال الف أن لفظ )خارجّي، وجمعها: خوارج( اسُتخدم لوصف اجلماعات )املنشقة(، التي تثور على )السلطات 

الشرعية(، ويسعون إلى متييز أنفسهم من بقية األمة اإلسالمية و)العقيدة املّتبعة(. دانيال الف، اإلسالم األصولي وإحياء 

معتقدات العصور الوسطى، )كمبريدج: مطابع جامعة كمبريدج، 2012م(، نسخة كيندل، ص172 من 10801.

مجلس  اجالس  چهاردهمین  ویزه  سخنران  سلیمانی  قاسم  سرلشکر  داد:  خبر  تسنیم  به  خامتی  اهلل  »آیات   -94

 .http://cutt.us/WmFp ،خبرگان«، خبرگذاری تسنیم  ، 17 أغسطس 2013م
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اأحد من�سوبي معهد امل�سروعات الأمريكية:  القد�ض يف �سوريا)95(، كما قال ويل فولتون، وهو 
»هذه حقيقة مهمة عندما نفّكر يف حجم القوة التي ميكن اأن ت�ستخدمها اإيران يف عملياتها 
قتالية ميلكها  اأكرب خدمة  الأر�سية هي  القوات  اأن  ال�سّرية يف اخلارج، خ�سو�سًا  الع�سكرية 
من  وعددًا  عاملة،  قواعد  وع�سر  اإقليمية،  وحدة   31 ت�سم  فهي  الإيراين؛  الثوري  احلر�ض 
الأق�سام والكتائب القتالية. وتتوىّل القوات الأر�سية للحر�ض الثوري الإيراين م�سوؤولية الدفاع 

عن اإيران يف حالة حدوث اقتحام بّري لأرا�سيها، كما تتوىّل العمليات الأمنية الداخلية)96(«.
لال�ستثمار  املحتملة  الدرجة  على  يدّل  الإيراين  الثوري  للحر�ض  الأر�سية  القوات  وجود  اإن 
الع�سكري، الذي ميكن اأن تقّدمه اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف نهاية املطاف، مع اأن الن�ساط 
العملي الذي تقوم به فعليًا يبدو منخف�ض امل�ستوى. وقد زعمت م�سادر مقّربة من احلر�ض الثوري 
الإيراين وجود نحو 60-70 قائدًا من قادة قوة القد�ض داخل �سوريا يف اأّي وقت من الأوقات)97(. 
ومع كون هذا الأمر التزامًا كبريًا اإل اأنه ل ي�ستوجب املقارنة التي يقوم بها بع�ض املحّللني عندما 
ي�سفون احلرب الأهلية ال�سوريا باأنها )فيتنام اإيران()98(. ون�سطت اإدارة ال�ستخبارات التابعة 
للحر�ض الثوري الإيراين يف �سوريا ن�ساطًا ملمو�سًا، وي�سهد على ذلك ال�سحايا الذين اأقّرت بهم 
امل�سادر الر�سمية نف�سها. وقد وقع اآخر هوؤلء ال�سحايا الرفيعي امل�ستوى، وهو العميد ثاين جبار 
داري�سايف نائب رئي�ض مقّر ال�ستخبارات امل�سرتكة يف كربالء، يف اأكتوبر عام 2014م)99(. واأقّر 
جواد كرميي قدو�سي علنًا، وهو ع�سو بارز يف جلنة الأمن الوطني مبجل�ض ال�سورى الإيراين، 
بوجود )املئات( من كتائب احلر�ض الثوري الإيراين )تعمل خلف الأ�ستار( يف �سوريا، واإن كان 
من املوؤّكد عدم خلّو حديثه من التهويل، حتى اإنه زعم اأنهم هم امل�سوؤولون عن )انت�سارات( 
اجلي�ض ال�سوري)100(. ويّت�سح اأي�سًا اأن ال�سباط الذين يتّم ن�سرهم يف �سوريا ياأتون من قيادات 
النف�ساليني  مع  التعامل  ال�سنني من اخلربة يف  فهم ميلكون ع�سرات  لذا  اإقليمية خمتلفة؛ 

95- ويل فولتون، »احلرس الثوري اإليراني يكشف يده )احلقيقية( في سوريا«، مرصد إيه إي آي إيران، 14 يناير 2014م، 

 .http://cutt.us/CaIb

96- املرجع السابق.

97- سول وحافظي، »إيران تعّزز دعمها العسكري«، مرجع سابق.

98- مارك فيتزباتريك، »لقد أصبحت سوريا فيتنام إيران.. فلنساعدها على الهرب«، وكالة أخبار آب بي إس، 6 سبتمبر 

 .http://cutt.us/3dUk ،2013م

 .http://cutt.us/Se1B ،99- »مرگ فرمانده ارشاد سپاه به دست نیروهای تکفیری در سوریه«، راديو فاردا، 17 أكتوبر 2014م

100- »کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: جمهوری اسالمی صدها گردان نظامی در سوریه دارد«، 

  .http://cutt.us/p6NRQ  ،دیگربان، 4 نوفمبر 2013م
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العرقيني، واجلماعات امل�ستقلة، وامل�سلحني ال�سنة. عمومًا، اإن قيادة احلر�ض الثوري الإيراين على 
دراية كاملة باإ�سرتاتيجيات حروب ال�ستنزاف املنخف�سة امل�ستوى، وحرب املدن، وقمع التمردات 
التي ل ت�ستدعي و�سع اأعداد كبرية من القوات على الأر�ض كما يحدث يف احلروب التقليدية. 
وقد اّت�سح مبرور الوقت م�ساركة حزب اهلل اللبناين، وهو منظمة �سيعية عالية التدريب تدعمها 
اإيران ولها باع طويل يف حرب الع�سابات غري التقليدية، يف احلرب ال�سوريا الأهلية، ولرمبا 
و�سلت م�ساركة حزب اهلل اإىل ذروتها خالل النت�سارات ال�سالف ذكرها يف مدينة الق�سري غرب 
�سوريا. ُولد حزب اهلل -مثله مثل بقية امليلي�سيات ال�سوريا املتزايدة يومًا بعد يوم- من رحم 
احلرب الأهلية، ثم �سّكله ودعمه احلر�ض الثوري الإيراين. وعلى الرغم من اإجادة اأعداد من 
املدربني وامل�ست�سارين الإيرانيني اللغة العربية ظّل احلاجز اللغوي م�سكلًة؛ لذا اأدى حزب اهلل 
دورًا حا�سمًا يف تدريب امليلي�سيات املختلفة املوالية لالأ�سد، اإ�سافًة اإىل اإدارته العمليات القتالية 
على الأر�ض واإ�سرافه عليها. ومع ذلك مل تكن قناعات قيادات حزب اهلل اأو التزامها مطلقًة اأو 
مبنيًة على عدم تفكري؛ فعلى �سبيل املثال: زعم ال�سيخ �سبحي الطفيلي، الذي خدم يف من�سب 
الأمني العام حلزب اهلل بني عامي 1989 و1991م، يف مقابلة اأجراها موؤخرًا: »كنُت اأمينًا عامًا 
للحزب، واأعلم اأن القرار اإيراين، واأن البديل كان مواجهة مع الإيرانيني... اأعلم اأن حزب اهلل 
اللبناين، وال�سيد ح�سن ن�سر اهلل قبل الكّل، لي�سوا مقتنعني بهذه احلرب«)101(. ومع اأننا ما زلنا 
يف انتظار تاأكيد القيادات العاملة يف حزب اهلل اّدعاءات طفيلي اإل اأن هناك موؤ�سرات على اأن 
�سلوك نظام الأ�سد يف هذا ال�سراع لي�ض مبناأًى عن النقد )انظر ما �سبق(. وعلى كّل، فاإن حزب 
اهلل يعي متامًا اأنه قد يخ�سر بالقدر نف�سه الذي �ستخ�سره اإيران -اإن مل يكن اأكرث- اإذا ُقتل الأ�سد، 
وحتى اإن كانت هناك �سكوك حول درجة التزام حزب اهلل هذه الق�سية فيبدو اأنها قد تبّددت 
متامًا يف اللحظة التي اأ�سبحت فيها جبهة الن�سرة و)داع�ض( ت�سّكالن تهديدًا للبنان، وبداأتا 
ب�سّن هجمات معادية �سد اجلي�ض اللبناين مبا�سرًة)102(. لكن حزب اهلل دفع الثمن؛ فقد خ�سر 
كثريًا من الحرتام والتقدير اللذين حظي بهما على جانبي املعادلة الطائفية عدة �سنوات؛ نتيجة 
حربه �سد اإ�سرائيل، والدور املحوري الذي اأّداه يف طرد الحتالل الإ�سرائيلي من جنوب لبنان، 
وحرب الـ33 يومًا مع اإ�سرائيل عام 2006م. تقف هذه الأ�سباب غالبًا وراء جتّنب اعرتاف ح�سن 

 .http://cutt.us/0B2L ،101- »تقرير خاّص: يغامر حزب اهلل بكل شيء في سوريا«، سامية خنول، رويترز، 26 سبتمبر 2013م

102- »الدولة اإلسالمية في العراق والشام والنصرة يقاتلون اجليش اللبناني جنبًا إلى جنب«، املنار، 5 أغسطس 2014م.
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ن�سر اهلل اإىل اإبريل- مايو عام 2013م مبدى انخراط منّظمته يف احلرب الأهلية، وهي احلقبة 
التي اأ�سبح فيها الإنكار ل طائل منه.

ا�ستمّرت -مع ذلك- امل�سادر الإيرانية، الع�سكرية منها واملدنية، يف اإ�سرارها على اأن دور احلر�ض 
الثوري الإيراين يف �سوريا ل يعدو كونه دورًا )ا�ست�ساريًا(، وهو لفظ اأ�سبح يعني التدريب الع�سكري 
يف �سوريا واإيران، وجمع املعلومات ال�ستخباراتية، وتقدمي الدعم اللوج�ستي، واإمدادات ال�سالح. 
كما اأ�سبح الهدف الأ�سا�سي من وراء هذا الدور )ال�ست�ساري( هو تاأ�سي�ض قوة مقاتلة تظّل مواليًة 
لنظام الأ�سد حتى يف اأحلك الظروف؛ ب�سبب التخّوف من ارتفاع عدد املن�سّقني عن اجلي�ض ال�سوري 
يف ذلك الوقت؛ حتى اأ�سبحت الن�سقاقات واقعًا يدعو اإىل القلق املتزايد)103(. ومن املعروف -على 
�سبيل املثال- اأن اجلي�ض ال�سوري احلّر ا�ستقطب كثريًا من هوؤلء املن�سقني، وهو ما كان دافعًا اإىل 
تاأ�سي�ض قوات الدفاع الوطني املوالية للنظام )املعروفة اأي�سًا باجلي�ض ال�سعبي(. وت�سري التقديرات 
اإىل بلوغ هذه القوات اأعدادًا تراوح بني 50 األفًا و70 األف رجل وامراأة بحلول منت�سف عام 2014م، 
كثريون منهم كانوا يف بادئ الأمر مدنيني متطّوعني)104(. وينتمي كثريون من اأع�ساء القوات اإىل 
الأقليات ال�سوريا؛ مثل: العلويني، وامل�سيحيني، والدروز، الذين يهابون تبعات انت�سار الإ�سالميني 
ة، وقد ا�ستغّل الأ�سد هذه املخاوف مرًة بعد اأخرى. ويتقا�سى العاملون يف قوات الدفاع الوطني  نَّ ال�سُّ
رواتب منتظمًة من النظام ال�سوري، كما يتلقون املعدات الع�سكرية. واعرتف عدد من امل�سوؤولني 
الع�سكريني الإيرانيني باأنهم يقومون بدور )ا�ست�ساري( جتاه قوات الدفاع الوطني، واأنهم ي�سّكلونها 
على �ساكلة قوات البا�سيج الإيرانية �سبه الع�سكرية)105(، التي تاأ�ّس�ست باأمر من اآية اهلل روح اهلل 
اخلميني عام 1979م بو�سفها ميلي�سيا �سعبية مهمتها حماية النظام، وعلى راأ�سه املوؤ�س�سة الدينية، 
وقد ان�سّمت حتت قيادة اللواء اجلعفري )منذ عام 2007م اإىل اليوم( اإىل نظام قيادة احلر�ض 
الثوري الإيراين. وان�سّمت عنا�سر مهنية اإىل �سفوف قوات البا�سيج خالل احلرب الإيرانية- 
العراقية، ووّظفت جهودها يف اأعقاب احلرب التي ا�ستمرت ثمانية اأعوام يف اإعادة الإعمار، والأمن 

103- »إيران في سوريا«، ص12.

104- »إيران في سوريا«، ص17-18؛ كارين دي يونغ، وجوبي واريك، »إيران وحزب اهلل يكّونون شبكة ميليشيات في 

الصراع  في  يتعّمق  اهلل  فبراير 2013م؛ جيم موير، »حزب   12 اجلارديان،  سوريا حسب تصريحات بعض املسؤولني«، 

السوري«، أخبار بي بي سي، 22 مايو 2013م، http://cutt.us/Xu3Oh. ويبدو أيضًا أن العميد حسني حمداني -أحد 

قادة احلرس الثوري اإليراني، واملسؤول عن امللف السوري- أّكد هذا الرقم. »حسین همدانی، یک از فرماندهان سپاه: 

 .http://cutt.us/oLhK ، برای منافع انقالب در سوریه می جنگیم«، دیگربان

105- »إيران في سوريا«، 12-14؛ دي يونغ وواريك، »إيران وحزب اهلل يكّونون شبكة ميليشيات في سوريا«.
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الداخلي، وقمع املعار�سة الداخلية.
اإيرانية  مناطق  يف  اجلنازات  من  وعدد  منا�سبات  عدة  يف  ظهرت  التي  الت�سريبات  تدعو 
يوؤّديه احلر�ض  الذي  للدور )ال�ست�ساري(  املحّددة  الطبيعة  الأ�سئلة حول  بع�ض  اإىل  خمتلفة 
املئات)106(.  قارب  الذي  الثوري  احلر�ض  )�سهداء(  عدد  ذكر  عن  ف�ساًل  الإيراين،  الثوري 
واألقى اجلي�ض ال�سوري احلّر القب�ض على 47 مواطنًا اإيرانيًا يف اأغ�سط�ض عام 2012م)107(، 
اأعلنت بعدها اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية اأنهم حّجاج �سيعة، واأبدى نظام الأ�سد ا�ستعداده 

مقابل  �سجينًا   2.130 عن  لالإفراج 
الذي  الأمر  وهو  هوؤلء،  عن  الإفراج 
الإيراين  الثوري  احلر�ض  انخراط  يوؤّكد 
على  اإيران  وقدرة  ال�سراع،  يف  املبا�سر 
اإحدى  وخل�ست  دم�سق)108(.  يف  التاأثري 
اأن ت�سعًة على الأقّل ممن  التحقيقات اإىل 
اأُلقي القب�ض عليهم كانوا �سباطًا عاملني 
يف احلر�ض الثوري الإيراين، بينهم العميد 
احلر�ض  قوات  قائد  خرم  عابدين  ثاين 

 http://cutt.،106- »فرمانده پیشین سپاه پاسداران از مدافعان حرم در سوریه کشته شد«، راديو زمانه، 28 مايو 2014م

us/Evzf8  »تشییع پیکر پنج مدافع حرم زینب در مشهد«، دیگربانOctober 2، 2014، ، http://cutt.us/sPhTB. االعتماد 

على القادة اإلقليميني أمر مثير لالهتمام في حّد ذاته، ويّتسق مع رؤية اللواء محمد على جعفري عندما قام بإعادة هيكلة 

احلرس الثوري اإليراني للمرة األولى عام 2007م، وهذا األمر أدى إلى دمج قوات الباسيج شبه العسكرية مع احلرس الثوري، 

وأولى اهتمامًا باألقاليم التي ُرؤي أنها أكثر ميلًا إلى الصراعات الدينية والعرقية التي قد تؤّججها قوات خارجية. علي الفونه، 

»كشف إيران: كيف يحّول احلرس الثوري احلكم الديني إلى ديكتاتورية عسكرية؟«، نسخة كيندل، ص1062 من 5434.

107- ثوم شانكر، وداميان كيف، »ثوار سوريون ُيقال: إنهم يحتجزون مقاتلني إيرانيني رفيعي املستوى«، نيويور تاميز، 

. http://cutt.us/LQNl ،15 أغسطس 2012م

108- علي الفونه، »ُحّجاج أم مرتزقة؟ اجليش السوري احلّر يطلق سراح رهائن إيرانيني«، )نشرة سياسات إف دي دي، 

15 يناير 2013م(، http://cutt.us/p3tBR ؛ فولتون، »احلرس الثوري يظهر يده )احلقيقية(«، حتقيق موقع ديغاربان، وهو 

موقع باللغة الفارسية ُيبثُّ من اخلارج بشكل مستقّل من عدد من استنتاجات الفونه وفولتون. » هویت هفت اوز آزاد شده 

سپاه مشخص شد«، دیگربان ، 11 يناير 2013م، http://cutt.us/yL21C. أّكد وزير خارجية إيران في ذلك الوقت -على 

الرغم من إنكار نائبه- أن بعض )احلجاج( الرهائن كانوا »ضباطًا متقاعدين من احلرس الثوري واجليش اإليراني«. »صاحلی 

http://cutt.us/ ،چند گروگان ایرانی در سوریه را بازنشاشته سپاه و ارتش دانست«، رادیو فاردا، 7 أغسطس 2012م

R21Fc. ويبدو أيضًا أن محمد تقي أوسانلو -قائد قاعدة عمليات حمزة سيد الشهداء في احلرس الثوري- أّكد ذلك عند 

إطالق سراح الرهائن اإليرانيني، وعودتهم إلى إيران. » فرمانده قرارگاه عملیاتی« حمزه سید الشهدا »سپاه: ۴۸ زائرین 

 .http://cutt.us/3qa0p ،ربوده شده در سوریه بسیج بودند«، دیگربان ، 16 يناير 2013م

teribon.ir ،قائد احلر�س الثوري ا�سماعيل علي تقي حيدري
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الثوري يف غرب اأذربيجان)109(. كما اأن اأحد الفيديوهات الأكرث اإثارًة هو الفيديو الذي ح�سل 
عليه الثوار ال�سوريون )كتيبة الداود على وجه التحديد(، وقيل: اإن ت�سويره مّت على يد اأحد 
ن�سبته  كمني  يف  لحقًا  ُقتل  الذي  الثوري،  احلر�ض  داخل  املوجودين  الإيرانيني  ال�سحفيني 
قوات املعار�سة بالقرب من حلب، ويظهر الفيديو اأحد قادة احلر�ض الثوري، وا�سمه اإ�سماعيل 
علي تقي حيدري، وهو يتفاخر بدعم اإيران املقاتلني املوالني لالأ�سد، واأنهم تلّقوا تدريباتهم 
يف اإيران نف�سها، بل يظهره الفيديو وهو ي�سارك يف القتال �سد قوات املعار�سة ال�سوريا)110(. 
ومّت التحّقق من و�سع هذا القائد عندما ن�سرت موؤ�س�سة احلر�ض الثوري وم�سادر اأخرى خرب 
اأن  اأمول مبزاندران)112(. كما  اأغ�سط�ض عام 2013م يف  وفاته)111(، ومّتت تغطية جنازته يف 
اغتيال العميد ح�سن �ساطري، وهو �سابط من قوة القد�ض له تاريخ طويل يف التعاون مع حزب 
اهلل اللبناين، الذي قيل: اإنه ُقتل وهو يف طريقه من دم�سق اإىل لبنان بعد عودته من حلب، 
بل يربهن  ال�سراع،  اأعلى م�ستوياته يف  الإيراين على  الثوري  انخراط احلر�ض  ُيربهن على 

اأي�سًا على وجود �سالت حمتملة بني الربناجمني الكيميائيني يف كّل من �سوريا واإيران)113(.

كثرة الميليشيات الطائفية: هل هي كروت لّلعب في موازين القوى؟

اأفغانية  اأدى دورًا حموريًا يف متويل ميلي�سيات  الثوري  باأن احلر�ض  اإ�سافية  اّدعاءات  هناك 
اأبي الف�سل العبا�ض،  وتدريبها )مثل كتيبة الفاطميني(، واأخرى �سيعية عراقية )مثل كتيبة 
املواقع  عن  الدفاع  بدعوى  بدر()114(،  ومنظمة  اهلل،  حزب  وكتائب  احلق،  اأهل  وع�سائب 

109- الفونه، »ُحّجاج أم مرتزقة؟«.

 .http://cutt.us/UJyeR ،110- »فيديو من سوريا يسّلط الضوء على دور إيران«، أخبار بي بي سي، 30 أكتوبر 2013م

111- »فیلم: سردار شهید امساعیل حیدری در سوریه چه می کرد«، تریبون مستضعفین 15 سبتمبر 2013م،

;http://cutt.us/SQmH»تشییع و خاکسپاری شهدای عملیات تروریستی سوریه در ۳ شهر«، اطالعات ، 22 أغسطس.

112- »مراسم تشییع جنازه سردار شهید امساعیل حیدری«، هراز نیوز ، 21 أغسطس 2014م.

من  مخزونها  سوريا  »زادت  بول،  جيمس  ص33؛  سوريا«،  في  إيران  »إستراتيجية  وواير،  وهوليداي،  فولتون،   -113

 .http://cutt.us/LvkQB يوليو 2012م،  إيران: عرض مستندات«، واشنطن بوست، 27  الكيميائية مبساعدة  األسلحة 

»تشير األدلة إلى تأدية سيبا باسدران دورًا في الهجوم الكيميائي على مدينة الغوطة السوريا في 2013م«، نعمه شام، 19 

 .http://cutt.us/U3UcB ،أغسطس 2014م

http:// ،114- سؤدد الصاحلي، »مسّلحون عراقيون وشيعة يقاتلون ألجل األسد في سوريا«، رويترز، 16 أكتوبر 2012م

cutt.us/b7Al1  ;سؤدد الصاحلي، »شيعة العراق ينفرون ملساندة األسد مع زيادة االنقسام الطائفي«، رويترز، 19 يونيو 

2013م، http://cutt.us/677O ; مارتن تشالوف، »امليليشيات القاتلة التي تسيطر عليها إيران جتّند رجال العراق ليموتوا 

في سوريا«، اجلارديان، 12 مارس 2014م.
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اإ�سرتاتيجية )التعاقد من الباطن( ل تعني  واأن  ال�سيعية داخل دم�سق وحولها)115(،  الدينية 
بال�سرورة اأنه يتعّذر على احلر�ض الثوري العثور على اأفراد م�ستعدين للقتال يف �سوريا، واإمنا 
يف  امل�ساركة  من  �سيمّكنه  الأمر  وهذا  تكلفًة(،  )اأقّل  حاًل  يختار  احلر�ض  اأن  بالأحرى  تعني 
براأ�ض ماله  ال�سرورية  الت�سحية غري  يتجّنب فيها  اأطول،  ا�ستنزاف متتد مدًة زمنيًة  حرب 
الب�سري )الثمني()116(. كما اأن هناك اّدعاءات اأي�سًا بقيام احلر�ض الثوري الإيراين، وحزب 
اهلل، بدور يف دعم ميلي�سيات ال�سبيحة التابعة لنظام الأ�سد وتدريبها، وهي امليلي�سيات التي 
ة)118(. وقد ذاع �سيت  نَّ يهابها كثريون)117(، وامل�سوؤولة عن هجمات غا�سمة �سد املدنيني ال�سُّ
الفرقة  قائد  الأ�سد  ماهر  قيادة  حتت  لحقًا  ثم  الأ�سد،  با�سل  قيادة  حتت  امليلي�سيات  هذه 

قادها  كما  ال�سوري،  اجلي�ض  يف  الرابعة 
رامي  ال�سيئة  ال�سمعة  ذو  الرئي�ض  خال  ابن 
ال�سبيحة  اأن�سطة  واقت�سرت  خملوف. 
التهريب  على  الأهلية  احلرب  قبل  امل�سبوهة 
وابتزاز الأموال يف مدينة الالذقية ال�ساحلية 
ال�سبيحة  لكن  العلوية)119(،  الأغلبية  ذات 
ُمنحوا دورًا اأكرث اأهمية عندما بداأ النظام يف 

http://cutt. ،115- فرناز فصيحي، »إيران تدفع األفغان ليقاتلوا ملصلحة األسد«، وول ستريت جورنال، 22 مايو 2014م

us/uGHu ; فيليب مسيث، »بولسي ووتش 2262: مقاتلو إيران األفغان الشيعة في سوريا«، معهد واشنطن لسياسات 

الشرق األدنى، 3 يونيو 2014م،  ;http://cutt.us/CE1SY» 10 مهاجر افغان مقیم ایران، شهید دفاع از حرم حضرت 

زینب در سوریه«، خبرگذاری تسنیم، 27 نوفمبر 2013م، ;http://cutt.us/1jlZ جاسم السالمي، »إيران جتبر األفغان 

 .http://cutt.us/ekVR  ،الفقراء على القتال واملوت في سوريا«، احلرب ممّلة، 22 أكتوبر 2014م

116- حتّدث كيفان هاريس -في سياق مختلف متامًا- عن الدولة اإليرانية، وميل احلرس الثوري اإليراني إلى التعاقد من 

يها )سياسة شبه اخلصخصة(. أقترح أن ننظر مؤقتًا إلى عملية  الباطن على املشروعات االقتصادية املتعددة، التي ُيسمِّ

نشر احلرس الثوري املقاتلني األجانب بالنظرة نفسها. انظر: كيفان هاريس، »نشأة دولة التعاقد من الباطن: سياسات 

شبه اخلصخصة في جمهورية إيران اإلسالمية«، الصحيفة الدولية لدراسات الشرق األوسط، ع45، 2013م، ص70-45. 

117- يجب التنويه إلى أنه من عدم الدقة الزعم بأن الشبيحة مكّونون من العلويني فقط، حتى وإن كان أغلبيتهم كذلك، 

إال أنه خطأ يقع فيه بعض احملّللني.

القوات السوريا وامليليشيات«، أخبار بي بي سي، 15 أغسطس  118- »مجزرة احلولة: األمم املتحدة تلقي باللوم على 

 .http://cutt.us/8VI3H ،2012م

http://  ،119- »رؤية: مقاتلو عصابات احلكومة السوريا ُيرسلون إلى إيران لتلّقي التدريبات«، رويترز، 4 إبريل 2013م

cutt.us/VzcmI ; هيو ماكلود، وأناصوفي فالماند، »سوريا: عضو وحشي وعنيف من ميليشيات الشبيحة يقّر باحلقيقة«، 

 .http://cutt.us/c7lII ،جلوبال بوست، 15 يونيو 2012م

ABNA.ir ،الأع�ضاء املزعومون يف كتيبة الفاطميني
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التهاوي، خ�سو�سًا عندما توىّل ماهر وخملوف قيادة عملية حتويل امليلي�سيات اإىل قوة ردع 
ل�سد املعار�سة بوح�سية)120(.

ُتوجد وجهات نظر ترى اأن تدخل اإيران وحزب اهلل يف هذه اجلبهة قد يكون جزءًا من �سيا�سة 
بعيدة املدى تعّد لعزل الأ�سد من من�سبه يف نهاية املطاف؛ اإذ حتتفظ اإيران بالقوة والنفوذ 
يف املدن ال�ساحلية املهمة ومقاطعات الأقليات، وهي طريقة ت�ستطيع بها ال�ستمرار يف املّد، 
والحتفاظ ببّوابتها على بالد ال�سام واملتو�سط. وهذا الأمر ل يعني حتمًا اأن اإيران تعتقد اأن 
نظام الأ�سد على و�سك النهيار، لكنه يعني بالأحرى اأنها قد اأعّدت لنف�سها عددًا من خطط 

الطوارئ للحفاظ على الأ�سل الإ�سرتاتيجي ال�سروري)121(.
على الرغم من وجود جمموعة �سغرية من ال�سيعة الثني ع�سرية املتفّرقة داخل �سوريا اإل اأنه 
يبدو اأن ال�سراع حفز تدّفق املقاتلني ال�سيعة الأجانب مّمن ترّكزوا داخل مقامي ال�سيدة زينب 
وال�سيدة رقية وحولهما، وهما املقامان اللذان كانا دومًا قبلة احلجاج وال�سياح الإيرانيني اأكرث 
من غريهم)122(. ويبدو اأن هوؤلء املقاتلني الأجانب، الذين جتّمعوا يف مناطق املقامني، خليط 
من امللتزمني دينيًا وفكريًا، لكنهم موجودون جنبًا اإىل جنب مع من دخلوا احلرب مقاتلني، 
�سواء دخلوا بالتهديد اأم كانوا طامعني يف مكا�سب مادية. وقد اأّدى احلر�ض الثوري دورًا حا�سمًا 
اأن املقاتلني  تاأ�سي�ض منّظمة )املدافعون عن مقام ال�سيدة زينب(، لكن هناك دلئل على  يف 
�سوريا  �سمال  يف  دم�سق  خارج  مناطق  اإىل  اإيرانية  قيادة  ذات  وحدات  مع  و�سلوا  الأجانب 
وغربها، خ�سو�سًا يف املناطق املحيطة بحلب وحم�ض)123(. وكما هو احلال مع اجلي�ض ال�سعبي، 
حاول احلر�ض الثوري الإيراين تدريب جمموعة من الأفراد غري النظاميني وغري املحرتفني 

وجتهيزهم، يف حماولة جلعلهم قوًة مقاتلًة حمرتفًة ومن�سبطًة، فكانت النتائج متفاوتًة.

هل ضاق الحرس الثوري اإليراني من انعدام الكفاءة العسكرية السوريا؟

مل تكن مهمة تنظيم جماعات موالية لالأ�سد وت�سليحها �سهلًة؛ فقد ظهر يف الأفق -يف عدة 

120- سلوى عمور، وروث شيرلوك، »كيف أوجد بشار األسد ميليشيات الشبيحة التي يخاف منها اجلميع: شخص من 

 .http://cutt.us/n7z3R ،الداخل يتحدث«، التليجراف، 23 مارس 2014م

121- دي يونغ، وواريك، »إيران وحزب اهلل يبنون شبكات ميليشيات«.

122- فون مالتزاهن، محور سوريا- إيران، الفصل 7.

123- »فرمانده پیشین سپاه پاسداران از مدافعان حرم در سوریه کشته شد«، رادیو زمانه، 28 مايو 2014م،

; , السالمي، »إيران جتبر األفغان الفقراء على القتال«.   http://cutt.us/3mKa 
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مواقف- �سيق اإيران من تكرار عودة القوات الع�سكرية والأمنية ال�سوريا اإىل العنف الغا�سم. ومع 
ذلك ل يبدو هذا املوقف م�ستندًا اإىل اأّي نوع من التعاطف اخلا�ّض، اإمنا هو مبنّي على قناعة باأن 
مثل هذه ال�سيا�سات �ستعود بنتيجة عك�سية على )معركة القلوب والعقول(، ومن �ساأنها الت�سّبب يف 
نفور ال�سواد الأكرب من ال�سوريني مّمن هم اأ�ساًل ناقمون وغا�سبون من الأحداث التي تلت ربيع 
عام 2011م، لكنهم غري م�ستعدين للم�ساركة يف التمّرد امل�سلح �سد النظام. اأ�سبح هذا املو�سوع 
التابعة  اإ�سماعيل قاين -نائب قائد قوة القد�ض  اأن العميد  اأكرث من موقف، لدرجة  ق�سيًة يف 
للحر�ض الثوري- �سّرح يف مايو عام 2012م باأنه لو مل تكن اإيران موجودًة يف �سوريا لرتفعت 
اأعداد القتلى بني املدنيني ب�سكل اأكرب، وهو مبنزلة نقد غري مبا�سر لأ�سلوب احلكومة ال�سوريا يف 
اإدارة احلرب)124(. كما اعرتف نائب قائد قوة القد�ض بعد عامني يف مايو عام 2014م بعدم ر�سا 
جزء من ال�سعب ال�سوري عن احلكومة، وح�ّض احلكومة على معاجلة اأ�سباب هذا ال�سخط يف 

اأ�سرع وقت ممكن، مع اإ�سراره على اأن ال�سراع ال�سورّي ل عالقة له بهذا ال�سخط)125(.
قادة احلر�ض  اأحد  العميد ح�سني همداين  هو  العملية  امل�سرف على هذه  باأن  هناك مزاعم 
2010م   -2009 انتخابات  تبعت  التي  احلملة  يف  حا�سمًا  دورًا  اأّدى  الذي  الإيراين،  الثوري 
ي وقتها باحلركة اخل�سراء بقيادة اثنني من رجالت النظام  يف اإيران، التي �سحقت ما �ُسمِّ
القدامى: مري ح�سني مو�سوي، وحجة الإ�سالم مهدي كروبي، رئي�سي الوزراء والربملان ال�سابقني 
على الرتتيب)126(. ومن الالفت للنظر اأن جنم همداين �سطع اأول مرة عندما اأّدى دور اأحد 
موؤ�س�سي احلر�ض الثوري الإيراين يف كرد�ستان؛ ل�سلوعه يف قمع املنادين بدولة كردية عرقية، 
واملنادين باللتحام الذاتي، وكذلك القوات الي�سارية يف ال�سنوات الأوىل للثورة الإيرانية)127(. 

124- »جانشین نیرو قدس: اگر ایران در سوریه حضور نداشت کشتار چند برابر می شد«، بازتاب امروز ، 27 مايو 

.http://cutt.us/oAEU ،2012م

 .http://cutt.us/ATdP ،125- »جانشین فرمانده نیرو قدس سپاه: امریکا از قدرت ایران واهمه دارد «، فارس نیوز ، 23 مايو 2014م

126- »پس از دو سال جنگ در سوریه در دفاع از بشار اسد نام فرمانده میدانی سپاه در سوریه اعالم شد«، دیگربان ، 5 

أكتوبر 2014م، http://cutt.us/8Ew1  »مرتضی نیک پندار ، فرمانده سپاه تهران بزرگ کیست؟« جرس، 22 نوفمبر 2009م،  

 ;http://cutt.us/RDWD »تازه ترین سخنان سردار همدانی در مورد سوریه«، ایسنا ، 27 يونيو 2014م. من اجلدير بالذكر 

أيضًا أن إيران أرسلت العميد أحمد رضا رادان -نائب قائد قوة إنفاذ القانون LEF- إلى دمشق في إبريل عام 2012م لتقدمي 

النصح إلى مديرية االستخبارات العامة السوريا حول السبل األكثر فاعليًة في التصدي ملظاهرات املعارضة واملقاومة. وكانت 

قوة إنفاذ القانون قد تعّرضت للنقد الالذع من وزارة اخلزانة األمريكية لدورها القمعي في أثناء املظاهرات الشعبية التي تلت 

انتخابات عام 2009م في إيران. كما أن الدور الذي تؤّديه قوة إنفاذ القانون يدين املرشد األعلى واملجلس األعلى لألمن الوطني؛ 

إذ تقف مسؤولًة أمامهما في نهاية املطاف. فولتون، وهوليداي، وواير، »إستراتيجية إيران في سوريا«، ص14-13.

127- »مرتضی نیک پندار ، فرمانده سپاه تهران بزرگ کیست؟« جرس.
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وحتدث همداين يف مايو عام 2014م ب�سراحة عن دور اإيران يف تكوين )حزب اهلل ثاٍن(؛ اأي: قوات 
الدفاع الوطني، يف �سوريا، كما حتّدث عن قدرتها على امل�ساركة يف حرب املدن، التي اّدعى اأنها اأّدت 
اأنه  اإل  اأعداد ال�سحايا)128(. وعلى الرغم من تبّجح همداين الوا�سح يف هذا الت�سريح  اإىل خف�ض 
الوطني- ميكننا افرتا�ض  الدفاع  ال�سوري وقوات  ال�سائد حول عدم كفاءة اجلي�ض  املفهوم  -ب�سبب 
وجود تاأثري كبري للحر�ض الثوري الإيراين، لي�ض فقط يف رفع م�ستوى احرتافية القوات، واإمنا اأي�سًا يف 
ا�ستقطاب حلفاء ميكنهم بعد ذلك تاأدية دور بو�سفهم جزءًا من م�ستقبل �سوريا ال�سيا�سي املت�سرذم.
التي  املتفجرة،  والرباميل  املكّثف،  اجلوي  الق�سف  عمليات  على  ال�سوريا  الع�سكرية  اعتمدت  لقد 
كانت لها اآثار مدّمرة من حيث اأعداد ال�سحايا املدنيني، والتي يبدو اأنها ارتفعت وتريتها منذ بداية 
اإيجابيًا، و�ساعد  اإيران كان  باأن تدّخل  اّدعاءات همداين  الآن)129(، وهو ما يكّذب  اإىل  عام 2012م 

اإيران يف  دور  اأن  اإىل  نف�سه  واأ�سار همداين يف اخلطاب  املدنيني.  بني  ال�سحايا  اأعداد  على خف�ض 
دوائر  يف  اإليها  امل�سار  العراق،  مع  اأعوام  الثمانية  حرب  خالل  دورها  اإىل  يرتقي  ال�سوري  ال�سراع 
ح الّدعاء اأن كبار �سباط احلر�ض الثوري اأ�سبحوا اأكرث جراأًة  النظام بـ)الدفاع املقد�ض()130(. ويو�سّ

 .http://cutt.us/ufxi ،128- »فرمانده ارشاد سپاه: ایران حزب اهلل دوم را در سوریه تشکیل داد«، ب ب س فارسی، 5 مايو 2014م

129- »سوريا: وابل من البراميل املتفجرة.. هجمات على املدنيني تتحّدى قرار األمم املتحدة«، هيومان رايتس واتش، 30 يوليو 

 .http://cutt.us/05qE ،2014م

130- »فرمانده ارشاد سپاه«.

Basijpress.ir ،القائد ح�سني همداين
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على الدفاع عن وجود احلر�ض الثوري يف �سوريا، وعن الأطراف التابعة للدولة، وغريهم من 
املتعاطفني مع اأجندة اإيران الإقليمية.

الخالصة

يّت�سح مما �سلف عن �سلوك املوؤ�س�سات الإيرانية، و�سيا�ساتها، ومواقفها املعلنة من ال�سراع 
واإن مل تكن هذه اخلالفات  الإيرانية، حتى  النخبة  اأن هناك اختالفات مهمة بني  ال�سوري، 
لي�ض  الإيرانية  الدولة  رموز  بني  والتعبري  الأ�سلوب  اختالف  اإن  تخّطيها.  ي�سعب  جذريًة 
املوؤ�س�سية،  اللغات، والثقافات  نتاج لختالف  اإنه  املوؤ�س�سية، بل  فقط دلياًل على الختالفات 
نع القرار، ويعّد اأمرًا عاديًا. ويف  والأولويات، واجلمهور، ويقع هذا اجلدل يف �سميم طبيعة �سُ
اإ�سرتاتيجية يف موقفها من دون حدوث تعديل  اإيران بنقلة  اأن تقوم  نهاية املطاف، ل ميكن 
على القرار اجلمعي للنخبة الداخلية، وهي النخبة التي ميلك فيها بع�ض ال�سخ�سيات، ل�سيما 
اأكرث من غريهم. ومع  ثقاًل  القد�ض،  وقوة  الثوري  الأعلى وكبار قادة احلر�ض  املر�سد  مكتب 
اإيران يف �سوريا م�ساألًة غري قابلة للجدل، بينما  الإ�سرتاتيجية مل�سلحة  ذلك تظّل ال�سرورة 
يدور اجلدل واقعيًا حول مدى اإمكانية اإنقاذ حليف اإيران، وعلى اأّي �سكل يكون هذا الإنقاذ؟ 
مع  املتعاطفني  نظامه  بقايا  على  احلفاظ  يجب  وهل  �سريحل؟  ومتى  الأ�سد؟  �سريحل  وهل 
القرار  �سانعي  بني  اجلدل  فيه  ي�ستمّر  الذي  الوقت  اأنه يف  يبدو  ذلك؟  وكيف ميكن  اإيران؟ 
الإيراين حول جدوى ال�ستمرار يف م�ساندة �سخ�ض الأ�سد جنح احلر�ض الثوري الإيراين يف 
احتفاظه بالنفوذ داخل �سوريا عن طريق ا�ستثماره الكبري يف تدريب امليلي�سيات املوالية لالأ�سد 
ا�ستمرار  نهاية تبدو يف املرحلة احلالية غري واردة يف �سوء  اإن �سقط، وهي  وتنظيمها حتى 
حتّفظات اإدارة الرئي�ض اأوباما. لقد �سمنت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية وجود اأوراق كثرية 
لت  يف يدها ت�سمح لها بامل�ساومة، و�سمان عدم اإق�سائها من اأّي عملية م�ستقبلية، حتى اإن تو�سّ
الإدارة الأمريكية اإىل قناعة باأن حماربة الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام ومن هم على 
�ساكلتها اأمر ل ميكن ف�سله عن العمل على اإيجاد حّل �سيا�سي حقيقي �سامل، والنتقال اإىل 
�سوريا ما بعد الأ�سد. ومتا�سيًا مع هذه الروؤية، �ست�ستمّر وزارة اخلارجية الإيرانية واملجل�ض 
الأعلى لالأمن القومي يف العمل من الزاوية الدبلوما�سية للدفع باجتاه اإقحام اإيران يف العملية 
الدبلوما�سية، واإن كان ب�سروط تّت�سق مع �سيا�سة طهران حول �سوريا. واإ�سارًة اإىل ما قيل يف 
بداية هذه الورقة، لي�ض من املتوّقع حدوث نقلة نوعية يف �سيا�سة اإيران جتاه �سوريا ما دامت 
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من  املتطّرفون  اجلهاديون  ويظّل  ال�سوريا،  احلكومة  م�سلحة  يف  ت�سّب  الع�سكرية  املوازنة 
تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام وجبهة الن�سرة هم البديل الوحيد لديكتاتورية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  متامًا  تدرك  حتديدًا  الإيرانية  اخلارجية  وزارة  اإن  الأ�سد. 
ل العمل مع �سيطان تعرفه على �سيطان جتهله، ومبعنى اآخر: �ستقبل دولة الأ�سد الأمنية؛  �ستف�سّ
لكيال تفتح على نف�سها �سندوق باندورا، الذي يبدو اأنه مملوء بالإ�سالميني املتطّرفني. وعلى 
الرغم من بزوغ فجرها على �سورة من الإ�سالم ال�سيعي املتطّرف ذي الطموحات الإقليمية 
نظام  ر�سمي-  اأ�سا�ض  -على  اخلميني  عمر  نهاية  يف  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  تقّبلت 
الدولة والأمناط الأ�سا�سية للنظام الدويل، حتى واإن بقيت بع�ض الختالفات التي ا�ستع�ست 
على احلل. تعلم اإيران اأنه باإمكانها اللعب على وتر اخلوف من املجهول، ومن قوى مثل الدولة 
بهذه  وهي  على عقب،  راأ�سًا  النظام  قلب هذا  ترغب يف  التي  وال�سام،  العراق  الإ�سالمية يف 
الطريقة ميكنها العمل على تقوي�ض طموحات الغرب -ورمبا تغطر�سه-يف ق�سية تغيري النظام 
يف �سوريا. ويف الوقت نف�سه، يبدو اأن اإيران بداأت تعي فكرة اأن ب�سار الأ�سد قد ل يتمّكن اأبدًا 
من ب�سط حكمه على كامل �سوريا كما فعل اأبوه؛ فبعد عقود من حتالف ذي اأهمية اإ�سرتاتيجية 
ق�سوى مع �سوريا اأ�سبح �سانعو القرار الإيرانيون يواجهون اليوم �سوؤاًل جوهريًا ل ميكن الفرار 

منه، وهو: ما القيمة احلقيقية للتحالف مع نظام الأ�سد الآن وهو حُما�سر من كّل اجلوانب؟!.
اآية اهلل خامنئي يف معار�سة الوجود الع�سكري الغربي يف املنطقة،  �سي�ستمر املر�سد الأعلى 
الذي يراه -كما يراه احلر�ض الثوري الإيراين- عائقًا اأمام خمّططات اإيران لل�سيطرة على 
املنطقة، لكنهم مع ذلك �سي�ستمرون يف ترّقب اعرتاف وا�سنطن بـ)احلقوق( التي ترى اإيران 
اأنها ملك لها يف اخلليج، وبالد ما بني النهرين، وبالد ال�سام. كما �سي�ستمر احلر�ض الثوري 
الإيراين وقوة القد�ض يف العمل داخل اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة التي ي�سعها املر�سد الأعلى، 
يكونون  ما  الذين غالبًا  ا�ستقطاب احللفاء،  الإ�سرتاتيجي يف  اتباع مذهبها  و�سي�ستمران يف 
فاعلني منف�سلني عن الدولة يف دول �سعيفة بها فراغات قوة، وتعزيزهم)131(. اإنهم الأطراف 
تهديدات  من  تراه  ما  مواجهة  يف  الإ�سرتاتيجي  عمقها  ل�سمان  اإيران  معهم  �ستعمل  الذين 
الإقليميني يف  الأمريكية، ومن كبار مناف�سيها  الوليات املتحدة  راأ�سها  �سدها من دول على 

131- ميكن رؤية هذا األمر أيضًا في العراق، وفي اعتماد نوري املالكي على ميليشيات الشيعة حلماية بغداد. كوكبيرن، 

عودة اجلهاديني، ص12.
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هوؤلء  اإيران  و�ست�ستخدم  ال�سعودية)132(،  العربية  واململكة  اإ�سرائيل،  وهم:  الأو�سط،  ال�سرق 
اأي�سًا  لكن  املنطقة،  القوة يف  اّتزان  لت�سمن  لي�ض فقط  اأق�سى درجة ممكنة،  اإىل  الفاعلني 

لتك�سب تنازلت اإذا تهّياأت الظروف، وفتح الطريق يف النهاية اأمام اخليارات ال�سيا�سية.
اإىل اأن حتني تلك اللحظة، �سيظّل امل�ستنقع الوح�سي للحرب الأهلية الفو�سوية يعّج مبا فيه، 
و�ست�ستمر رحى احلرب دائرًة كما دارت على مدى الأعوام الأربعة املا�سية، و�سيكون �سحاياها 
رت حياتهم ال�سابقة، واأ�سبح جمتمعهم جمتمعًا  -كما كانوا منذ البداية- مدنيني اأبرياء ُدمِّ

مت�سرذمًا، فيه املوت والرعب واحلرمان هي �سفات احلياة اليومية.

132- لتحليل مّتصل بهذا السياق انظر: إف جريجوري جوز الثالث، »ما بعد الطائفية: احلرب الباردة اجلديدة في الشرق 

 .http://cutt.us/SxR0 ،)األوسط«، )حتليل بروكينجز الدوحة، الورقة رقم 11، يوليو 2014م



51



العدد األول - نوفمبر 522014

نبذة عن الكاتب

د. اإ�سكندر �سادقي بروجردي هو باحث رئي�ض  يف وحدة الدرا�سات الإيرانية يف 
مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية.

كوينز  يف  احلديثة  اأو�سطية  ال�سرق  الدرا�سات  يف  الدكتوراه  درجة  على  وح�سل 
بعد  الإيراين  وال�سيا�سي  الفكري  التاريخ  على  مركزًا  اأك�سفورد  جامعة  كوليدج، 
التاريخ  عن  فيها  دّر�ض  حيث  اك�سرت،  جامعة  يف  م�ساعد  كمحا�سر  عمل  الثورة. 
احلديث  لل�سرق الأو�سط. وقد �سغل قبل ذلك من�سب حمرر يف �سحيفة املونيتور، 
نب�ض اإيران، واأي�سًا كباحث يف �سوؤون اإيران ملجموعة اأك�سفورد ري�سري�ض جروب، 

وكزميل تدري�ض يف كلية الدرا�سات ال�سرقية والأفريقية يف جامعة لندن.
القرن  يف  الإيراين  وال�سيا�سي  الفكري  التاريخ  من  البحثية  اهتماماته  تتكون 
واجلماعات  الثورة،  بعد  الإيراين  التاريخ  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  الع�سرين، 
والأحزاب الدينية الإيرانية، والإ�سالم ال�سيا�سي ال�سيعي؛ الأئمة ال�سيعة، وال�سيا�سة 

اخلارجية لإيران يف املنطقة.
وقد ن�سر مقالت يف جمالت حمّكمة، كما يقدم حتلياًل لالأحداث اجلارية حول 
اجلزيرة  لقناة  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  الإيرانية  والدينية  ال�سيا�سية  الق�سايا 
ال�سرق  للدرا�سات  الربيطانية  واملجلة  واملونيتور،  واجلارديان،  الإجنليزية، 
اأو�سطية، وموؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل – �سدى، لوب لوغ، اإيران واير، اإي-

اإنرتنا�سونال ريلي�سونز، بي بي اإ�ض فرونت لين: كتب طهران، من بني اآخرين.



ومقّره  1403هـ  عام  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  تأسس 

منها:  ة،  عدِّ بنشاطات  املركز  ويقوم  السعودية.  العربية  اململكة  عاصمة  الرياض، 

املحاضرات والندوات واملؤتمرات وحلقات النقاش، كما يحتضن مكتبة امللك فيصل، 

والباحثني  فيصل،  امللك  وقاعة  إسالمياً،  ومتحفاً  نادرة،  مخطوطات  ومجموعة 

إدارة  إنشاء  تم  فقد  العلمي  البحث  هو  باملركز  العمل  أساس  إن  وحيث  الزائرين. 

املعاصرة،  السياسية  القضايا  حول  متعمقة  بتحليالت  للقيام  1434هـ  عام  البحوث 

والدراسات السعودية واإلقليمية، ودراسات اللغة العربية والحداثة. كما يقوم املركز 

بالتعاون مع مراكز األبحاث األخرى حول العالم يف مجال تخصصه.

ر امللك فيصل  ويهدف املركز إىل أن يكون مصدر إشعاع لإلنسانية تحقيقاً لتصوُّ

بالبحوث والدراسات، وحفز األنشطة  القيام  الله، وذلك عرب  بن عبدالعزيز رحمه 

الثقافية والعلمية إىل ما يخدم البشرية، ويرثي الحياة الثقافية والفكرية يف اململكة 

العربية السعودية، ويمثل بوابة وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً. 

ويرتأس مجلس إدارة املركز صاحب السمو املليك األمري تريك الفيصل بن عبدالعزيز، 

وأمينه العام األستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد.

نبذة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

P.O.Box 51049 Riyadh 11543 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: (+966 11) 4652255 Ext: 6764 Fax: (+966 11) 4162281

E-mail: research@kfcris.com


