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 مقدمة

  Lobbiesمن املعلوم أن لجماعات الضغط أو اللوبيات 
َ
eي أمريكا حظوة معت`_ة، وتحاول اإلدارات األمريكية املتعاقبة املوازنة

راستنا)، األدوية واللوبي الكوبي واللوبي اإليراني (محط دبيpqا قدر اإلمكان، فهناك اللوبي االسرائيhي ولوبيات السالح ولوبيات 

ولكل مpqا أهدافها واس{_اتيجيا}pا وتحالفا}pا وصراعا}pا. وعhى الرغم من املوازنة وضبط النغمة الx. يحاولها كل رئيس 

 ا، نرى إنزعاج إدارةأمريكي، فال بد أن يكون لكل لوبي م��ة عhى آخر عند مختلف الرئاسات األمريكية. ففي عقيدة أوبام

] "
ً
 عhى املراكز الx. 1أوباما من مراكز الدراسات املتواجدة eي إحدى شوارع ماساشوستيس بأ�pا "أرض محتلة عربيا

ً
] داللة

 عhى أن إدارة أوباما ال ميل لها إ�ى ما يسم� "اللوبي العربي".
ً
 يقوم اللوبيات العربية بدعمها وتمويلها، وداللة

، Cambridge Journalsالتابعة لـ  Perspectives on Politics] نشر}pا مجلة 2دراسة [ بتلخيص BBC NEWSقد قامت الـ و 

 باملع�� الحقيقي ]. 3حاولت تحليل نظريات السياسة األمريكية [
ً
تستنتج الدراسة أن نموذج الحكم األمريكي ليس ديمقراطيا

 باملع�� العمhي، لكن "حكم األقلي
ً
 أقلويا

ً
ة" هذا ليس هو املفهوم املعروف eي دراسات النظم السياسية، إنما هو إنما حكما

 عhى بيانات 
ً
"حكم اللوبيات" الx. تحوز عhى ال¢_وة واملال والنفوذ والعالقات. وقد قامت الدراسة بتحليل املتغ�_ات اعتمادا

من الجماه�_ (أو مجموعات العمل املدني  كب�_ة وخرجت بنتيجة مفادها أّن املجموعات الصغ�_ة (أو اللوبيات) لها تأث�_ أك`_ 

 الخارجية. نأو الشؤو الx. تمثل الجماه�_) عhى صناعة السياسات وتوجيھ القرارات املعنية بالشأن الداخhي 

 أنَّ شركات التقنية الك`_ى ªي شكل آخر من أشكال اللوبيات، وذلك بأثرها املتجاوز إ�ى السياسات 
ً
يمكننا أن نعت`_ أيضا

شركة إ�ى املحكمة الدستورية العليا لدعم املساواة  379ت املتعلقة بالشأن العام. فعhى سبيل املثال، تقدمت والتشريعا

]. وeي تقرير طويل نشرتھ 4ب�ن األزواج وذلك لتشريع زواج املثلي�ن، مpqا مايكروسوفت وآمازون وآبل وفيس بوك وغوغل [

تتالعب شركة غوغل باالنتخابات الرئاسية، وأ�pا قادرة عhى دفع صحيفة بوليتيكو، أثبت مجموعة باحث�ن إمكانية أن 

مالي�ن األصوات إ�ى مرشح دون أن يعلم أحد، وذلك من خالل القرارات السرية للشركة وتالعب بسيط بالخوارزميات 

 ].5البحثية [

اإليراني،  ف اللوبيمن طر األبيض eي زمن الرئيس أوباما  عhى حالة االخ{_اق الكب�_ للبيت تسليط الضوء يحاول هذا البحث

 وأن
ً
ريكية األم -أحد أهم مستشاريھ eي امللف اإليراني وeي مجلس األمن القومي eي البيت األبيض هو اإليرانية  خصوصا

 من 
ً
سحر نوروزاده. باإلضافة إ�ى فريال كواش�_ي وªي كاتبتھ الخاصة ومساعده اإلداري ومن األشخاص القريب�ن جدا

، كانت قد ، و الرئيس أوباما
ً
عملت eي الف{_ة الرئاسية األو�ى لرئاستھ مستشارة eي مجلس األمن القومي eي البيت األبيض أيضا

 ]6باإلضافة إ�ى أ�pا عضوة eي إحدى مؤسسات اللوبي اإليراني "مؤسسة املرأة اإليرانية األمريكية"[

  



 
 

  @idraksy 4 

WWW.IDRAKSY.NET	

 أقطاب اللو,ي اإليرا1ي 56 الواليات املتحدة	.１

هذا اللوبي  توصيففإنھ ال بد من استنكاه مواقف اللوبي اإليراني eي أمريكا من الثورة السورية، ا البحث ألننا نحاول eي هذ

 تحت راية "املجلس القومي اإليراني األمريكي"، والذي  بأعضائھوالتعريف 
ً
وخلفيا}pم. بعض هؤالء األعضاء يعملون معا

ٍل ، والبعض اآلخر يعمل بشك”رضا مرا½/.“حاث فيھ سنتحدث عنھ eي سياق حديثنا عن مؤسسھ ورئيسھ ورئيس قسم األب

 عن اللوبوهذا البحث ليس منفصل ويقدم رؤية إيرانية ذاتية. 
ً
ع لنماذج م و ي اإليراني eي أمريكا، بقدر ما هدراسة ن تتبُّ

 قضايا املنطقة وامللف السوري أطروحات هؤالء ومواقفهم حول 
ً
 .تحديدا

  Trita parsiريتا بار0/.  .أ

م 1974/  7/  21، ولد eي أحواز إيران بتاريخ إيراني األصل سويدي الجنسية

]. يحمل شهادة الدكتوراه eي العلوم السياسية والعالقات الدولية من 7[

جامعة جون هوبك�Ä، وكانت أطروحتھ عن العالقات اإليرانية االسرائيلية، 

 
ً
أشرف عليھ فpÅا املفكر األمريكي الشه�_ فرانسيس فوكوياما. وهو أيضا

جلس القومي اإليراني األمريكي" الذي سنأتي عhى ذكره مؤسس ورئيس "امل

 لشؤون أفغانستان 8بالتفصيل [
ً
]. عمل بارe ./0ي مجلس األمن مستشارا

والعراق وطاجيكستان. يكتب eي الكث�_ من الصحف العاملية كصحيفة وول 

تايمز. وقد ألف كتاب�ن، األول هو  وفايننشالس{_يت ونيويورك تايمز 

دع: التعامالت السرية ب�ن إيران وإسرائيل والواليات املتحدة"، وتمت ترجمتھ إ�ى اللغة العربية. الثاني هو "التحالف املخا

 .عنوان "إيران واملجتمع الدو�ي" العربية تحتكتاب "فرصة واحدة: دبلوماسية أوباما مع إيران"، وقد تمت ترجمتھ إ�ى اللغة 

 إليران، حضر تريتا بار0/. مع اإليراني األمريكي سيماك  ، وعندما كانe1999ي تشرين الثاني/ نوفم`_ 
ً
محمد خاتم. رئيسا

 ورقة تأسيسية عنوا�pا "إيران 
ً
 eي ق`_ص كان بعنوان "الحوار والفعل ب�ن شعÇَ. إيران وأمريكا". وقدما معا

ً
نامزي مؤتمرا

قة ب�ن أمريكا وإيران. بعد تقديم هذه وأمريكا: جسور التواصل ب�ن شعب�ن"، الx. طرحا فpÅا مق{_حات إلعادة بناء العال

 لحادثة 2001الورقة بعام�ن، eي عام 
ً
 "املجلس القومي اإليراني األمريكي"، الذي يمكن القول  9/  11، واستثمارا

ً
أسسا معا

 للمجلس، وبق
ً
 ومؤسسا

ً
 َي أنھ مكون أسا0/. من مكونات اللوبي اإليراني eي أمريكا، فخرج تريتا بار0/. إ�ى السطح رئيسا

 ].  9"سيماك نامزي" eي الخلف العتبارات ليس هنا مقام الحديث حولها [

 Reza Marashi ”رضا مرا½/.“ .ب

عضو تأسيe ./Éي "املجلس القومي اإليراني األمريكي"، ورئيس قسم األبحاث فيھ و"مستشار" لكث�_ من الدول الغربية فيما 

تب شؤون إيران eي الخارجية األمريكية مدة أربع أعوام. كما يتعلق بإيران. قبل أن ينضم إ�ى املجلس عمل مرا½/. eي مك
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يقوم بالكتابة eي العديد من الصحف الهامة كالفورين بوليÉ/. والفورين 

مع ت�_تا بار0/. بعالقتھ مع عائلة نامزي، العائلة  ”رضا مرا½/.“أف�_ز. تقاطع 

ملجلس، ااإليرانية األمريكية ال¢_ية، والx. تتحدث معلومات أ�pا تقوم بتمويل 

  ولها صلة وطيدة بالرئيس الحا�ي حسن روحاني.

واملوجودة eي موقع املجلس اإللك{_وني  ”رضا مرا½/.”eي الس�_ة الذاتية ل

]، يتحدث رضا عن عملھ eي الخارجية األمريكية كما أشرنا، والذي كان 10[

 eي مكتب شؤون إيران عhى قضيت�ن مركزيت�ن: الديمقراطية وحقوق 
ً
ا منصبَّ

eي إيران. كما تتحدث بعض الصحف عن معلومات تتعلق بعملھ،  اإلنسان

 eي معهد الدراسات االس{_اتيجية القومية eي جامعة الدفاع  ون إيران eي الخارجية األمريكية،قبل التحاقھ بمكتب شؤ 
ً
باحثا

زي الx. عمل عندها مرا½/. ]. االلتقاء الذي دار ب�ن مرا½/. وب�ن بار0/. عن طريق عائلة نام9القومي، التابعة للبنتاغون [

 م.2006كخب�_ اس{_اتيËي ح�x عام 

  Nowrouzzadeh Saharروزاذه نو سحر  .ج

إيرانية أمريكية، خب�_ة eي السياسة الخارجية، ورئيسة قسم إيران eي مجلس األمن 

]. نالت نوروزاده اإلجازة الجامعية eي 11القومي eي البيت األبيض تحت إدارة أوباما [

الدولية من جامعة جورج واشنطن، وشهادة املاجست�_ eي الدراسات الفارسية العالقات 

eي جامعة ماريالند. عملت قبل ذلك محللة للشؤون الخارجية eي وزارة الدفاع 

األمريكية، وعملت eي مكتب الشؤون الخارجية eي الخارجية األمريكية. وªي أحد أعضاء 

 عن املفاوضات ب
ً
�ن الواليات املتحدة وإيران فيما يتعلق املجموعة الx. كان مسؤولة

بامللف النووي. نوروزاده تنكر عالقpÌا بـ"املجلس القومي اإليراني اإلمريكي"، لكن بعض 

 ].13, 12, 9الصحف العاملية تؤكد عملها تحت لواء اللوبي اإليراني الذي يمثلھ املجلس القومي [

  Seyyed Hossein Nasrسيد حس�ن نصر  .د

/ 4/  7اني مسلم يعيش eي الواليات املتحدة، ولد eي طهران بتاريخ فيلسوف إير 

م، وهو أستاذ الدراسات اإلسالمية eي جامعة جورج واشنطن. سيد نصر هو 1933

" األكاديم. الشه�_ ومستشار الخارجية األمريكية ومؤلف كتاب ”و�ي نصر“والد "

 نة األديان والتصوف"�pوض الشيعة". لنصر األب عدة كتب eي مجاالت متعددة كمقار 

وفلسفة العلم. ليس لسيد حس�ن نصر عالقة مع نظام و�ي الفقيھ (وال أدلة عhى 

)، وذلك لسابق عالقتھ وعملھ مع الشاه إذ كان ذا منصب 
ً
عالقة صدامية بيpqما أيضا
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 من الثورة  ]. يقف سيد حس�ن14ثقاeي eي ديوان امللكة فرح ديبا الزوجة الثالثة لشاه إيران محمد رضا pÎلوي [
ً
نصر موقفا

 عhى تطابق رأيھ مع رأي اللوبي اإليراني (شبھ الرسم.).
ً
، داللة

ً
 السورية، سنش�_ إليھ الحقا

 Vali Nasrو�ي رضا نصر  .ه

أمريكي من أصول إيرانية، والده الفيلسوف املسلم سيد حس�ن نصر كما أشرنا إ�ى 

، ولد eي طهران عام 
ً
عhى شهادة الدكتوراه eي  م. حصل1960/  12/  20ذلك سابقا

م. وهو زميل بارز eي 1991العلوم السياسية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا عام 

بأنھ :"مرجع  Economistالفورين بوليÉ/. وeي معهد بروكينغز، وقد وصفتھ مجلة الـ 

 eي الكث�_ من املعاهد الهامة eي جامعات 15عالم. لإلسالم الشيÐي" [
ً
]. عمل سابقا

ة عريقة كجامعة هارفرد وجامعة ستانفورد وجامعة كالفورنيا، يعمل اآلن عميد أمريكي

]، باإلضافة إ�ى أنھ عضو دائم eي مجلس العالقات 16قسم العالقات الدولية العليا eي مدرسة جونز هوبكe �Äي واشنطن [

 الخارجية.
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 ا?<طوط العرAضة ملواقف اللو,ي اإليرا1ي من الثورة السورAة	.２

تلخيص موقف اللوبي اإليراني eي أمريكا من الثورة السورية أو امللف السوري بخط�ن عريض�ن رئيس�ن سنتحدث يمكن 

 عpqما بÒ/.ٍء من التفصيل، وذلك بإضفاء بعض األمثلة من األطروحات واملواقف:

 نحو الحل السيا0/. الدفع .أ

الطرف�ن أقنع اآلخر بالحل السيا0/.، فهل اإلدارة األمريكية تأثرت وهو موقف اإلدارة األمريكية ذاتھ، وليس من دالئل أّيِ 

ف اللوبي اإليراني نفسھ مع خيارات اإلدارة األمريكية؟! نحن نرى  بطرح اللوبي اإليراني املتقدم حول الحل السيا0/.، أم كيَّ

 eي 
ً
 زمنيا

ً
 متقدما

ً
ي ، e”رضا مرا½/.“يراني األمريكي ، م لرئيس قسم األبحاث eي "املجلس القومي اإل 2012/  10/  14حديثا

 ،
ً
لقاء لھ مع قناة الجزيرة األمريكية، حيث أكد نقطت�ن: األو�ى حينما قال: إنھ "وإن كان موقف إيران eي سوريا ليس إيجابيا

لة و فإ�pا eي موقع ال يمكن تجاوزه، إن تم الحديث عن التفاوض أو الحل. إ�pا ليست من الدول الx. تحّل املشاكل، لكpqا د

ال يمكن حل املشكلة من دو�pا". والنقطة الثانية ªي قولھ: إننا " ال نعرف ما ªي النتيجة الpqائية للحل eي سوريا إال حينما 

 ]. 17تجلس إيران للتفاوض" [

، كتب مقالة eي روي{_ز [
ً
، ]، يتسأل "ماذا حدث للحل الدبلوماe ./0ي سوريا؟"18تريتا بار0/. بدوره، وبتاريخ متقدم أيضا

 
ً
وªي مقالة تبحث الرد األمريكي املحتمل عhى استخدام األسد السالح الكيميائي eي غوطة دمشق. يقول فpÅا: "هل تم فعال

طرق كل األبواب قبل توجيھ ضربة عسكرية لنظام األسد؟"، ثم يجيب بأن "أوباما يخّ�_ الشعب األمريكي ب�ن خيارين خطي�ن 

 أو أن ال 
ً
". يبدو أنھ من الواضح، كما يقول، "أن الحل السيا0/. أو الطرح التفاو×/. خاطئ�ن: إما نضرب عسكريا

ً
نفعل شيئا

 لم يوضع ضمن الخيارات عhى طاولة الرئيس األمريكي". سنعدد هنا وجوه "الحل الدبلوما0/." الذي يطرحھ بار0/.:

ل للعالم وقيُمها، فإن هذا التدخ"إذا كانت مسؤولية الواليات املتحدة التدخل eي سوريا، بما تمليھ علpÅا قيادُ}pا  .1

 ."
ً
، ال عسكريا

ً
 دبلوماسيا

ً
 كان يجب أن يكون منذ عام�ن تدخال

"إن كل الجهود الدبلوماسية الx. قامت pÎا إدارة أوباما ح�x اآلن، ªي محاولة الضغط عhى روسيا من أجل (توبيخ)  .2

 األسد، ال من أجل إيجاد حل �pائي لألزمة".

 ليتمكن من "إن من الواضح ح�x الل .3
ً
 كما كانت تعتقد اإلدارة األمريكية، وليس قويا

ً
حظة أن األسد ليس ضعيفا

، وهذا يعطي بيئة جيدة إلمكانية إيجاد حل دبلوما0/. 
ً
 مسدودا

ً
إ�pاء االحتجاجات أو الفوز بالحرب. إن هناك طريقا

 يوقف إطالق النار".

خطوط أمريكا الحمراء، لكن هيبة القيادة األمريكية لن "إن أي ضربة تأديبية لألسد ربما تعيد الثقة أو الهيبة ل .4

 يتم إعاد}pا إال بالطريق الدبلوما0/.، الذي يوقف الحرب ويؤسس لعملية سياسية".
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 كتب بار0/. تحت عنوان "ملاذا اآلن هو الوقت املناسب للدبلوماسية eي سوريا؟!" [
ً
]، أنھ "ال يبدو 19وeي مقالة سابقة أيضا

 لأل 
ً
 عhى األرض. لكن يبدو أن الوقت حان من أن هناك حال

ً
 طويال

ً
زمة السورية eي القريب املنظور، وال يبدو أن هناك سالما

أجل تخفيف العنف وإيقاف شالل الدم". eي هذا الكالم فكرتان هامتان، األو�ى أن بار0/. يحاول أن يصور القضية السورية 

 ب�ن املجرم والضحية، هو ال يخ`_نا من يقوم بالعنف كملف عنف ب�ن أطراف متشارك�ن eي العنف عhى حٍد سواء
ً
، مساواة

ومن عليھ أن يوقفھ. والفكرة الثانية أنھ يحاول أن يحصر القضية السورية بوجهها اإلنساني دون باÝي الوجوه الحقوقية 

 من أعراضها.
ً
 والسياسية، والx. يعت`_ امللف اإلنساني َعَرضا

طة فقط، هو يضع اللوم األك`_ عhى الجيش السوري الحر eي عدم إنجاح الخط لكن بار0/. ال يتوقف عند هذه النق

 الجيش السوري الحر ال تتوافق مع هذه الخط، وذلك لعدة أسباب: أولوياتالدبلوما0/. أو التفاو×/.، وذلك ألن 

ن رغبة وأل  أي خط تفاو×/. يع�. �pاية الخط العسكري أو إضعاف الرغبة الغربية eي التدخل العسكري eي سوريا، .1

 
ً
 إصالحيا

ً
الجيش السوري الحر ªي التغي�_ الجذري للبنية العلوية للدولة السورية، فإن أي خط تفاو×/. يع�. حال

 ُيبقي هذه البنية.

2.  .xة النصرة، والpÞمن الدعم املادي واملعنوي، من طرف ج 
ً
أي خط تفاو×/.، سيفقد الجيش السوري الحر كث�_ا

 ادعاء بار0/.. تدعمها الدول الخليجية، بحسب

 غ�_ مرغوب بھ لدى الجيش السوري الحر، وهو حل من املمكن أن يبقى رئيس  .3
ً
الخط التفاو×/.، قد ينتج حال

 النظام السوري eي كر0/. الرئاسة.

 

، كان يرى أنھ من أجل اإلعداد ملرحلة ما بعد األسد، فال بد من ”و�ي نصر“
ً
، وهو من أك¢_ أفراد اللوبي اإليراني اعتداال

ً
 أيضا

 eي مرحلة الحقة، ما بعد كتابة مقالتھ الx. كانت بعنوان "ما بعد سقوط 
ً
إشراك إيران eي الطاولة، وهو ما حصل فعال

 لألسد هو سقوط لسوريا، لكنھ ال يرى من سقوطھ 19سوريا"[
ً
، فما يراه نصر سقوطا

ً
]. كما أن عنوان املقالة مح�_ فعال

. ولذلك طرح eي وقت متقدم فكرة الحل ا
ً
]، الx. 20لسيا0/.، واعت`_ أن إدارة أوباما قد خيبة آمالھ eي كث�_ من امللفات [بدا

كان يرى أن عhى اإلدارة التعامل معها بشكل دبلوما0/.، كامللف النووي وامللف السوري، وهو السبيل الذي عادت لھ إدارة 

 أوباما. 

ردية ، فاألقليات العلوية واملسيحية والكhى بعضيفضل نصر الحل السياe ./0ي سوريا، ألنھ يرى أن البلد منقسم بعضھ ع

وجزء كب�_ من السنة ال يزالون يفضلون بقاء األسد، كما أ�pم متخوفون من اليوم الذي يhي سقوطھ. eي ح�ن أن الجهة 

 فيما بيpqا، ما ب�ن 
ً
ة وسياسية مجموعة عسكري 100املقابلة الª .xي األك¢_ية السنية، والx. تدعم املعارضة، منقسمة أيضا

ال يمكن أن تقوم بالحفاظ عhى وحدة البالد، واحتمالية أن يحصل اقتتال بيpqا كب�_ة. كما أنھ يرجح أن سقوط األسد ال 

 ].20يع�. انpÌاء القتال، فكث�_ من العلوي�ن والكتائب العسكرية ستستمر eي محاربة املعارضة [
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 إليرانتجريم تركيا والسعودية وإغفال الدور اإلجرامي  .ب

يصور بار0/. أن الدعم الخليËي للثورة السورية كان ينطلق من اس{_اتيجية "ضرب عصفورين بحجر واحد"، وذلك أن 

 
َ
الدعم املباشر أو غ�_ املباشر للراديكالي�ن السلفي�ن من طرف دول الخليج، سيؤدي إ�ى نتيجت�ن، بحسب ما يراه بار0/. رغبة

لراديكالي�ن السلفي�ن الشرس�ن سيؤذون غريمهم األسد، وهذا هو العصفور األول. حكومات الخليج. النتيجة األو�ى: أن ا

 عن الداخل الخليËي، وهذا هو العصفور 
ً
 للتخلص مpqم بعيدا

ً
النتيجة الثانية أنھ ستكون سوريا بؤرة للراديكالي�ن، ومكانا

 ].21الثاني، وهكذا سيخسر الطرفان وسينتصر السعوديون [

م، أي 2015/  12/  14]، قال سيد حس�ن نصر، eي تاريخ متأخر من الثورة السورية 22جامعة ميتشيغان [eي لقاء لھ eي 

 حزب 
َ
، eي معرض انتقاده الرئيَس ال{_ك��، رجب طيب أردوغان، وحكومة

ً
 وسياسيا

ً
بعد أن أصبحت القضية واضحة إنسانيا

ا مذنبة للغاية، الرئيس ال{_كي رجب طيب أردوغان صديٌق �ي، العدالة، eي دعمهم للقضية السورية: "انظروا إ�ى تركيا، تركي

بد ع األسبقزرت تركيا عدة مرات، ونحن متفاهمون للغاية. لقد قرأ كتÇ. عندما كان eي السجن، وقد كان كذلك الرئيس 

 لهم. لكن ماذا تفعلون (يع�. eي سوريا)؟! أين شخصياتكم اإلسالم هللا
ً
سمحون ية؟! ملاذا تغول، إ�ى هذه الدرجة كنت قريبا

لكل هؤالء القتلة باملرور من تركيا إ�ى سوريا؟!. إذن، قبل لوم الواليات املتحدة وإسرائيل وبريطانيا، يجب علينا أن نلوم 

 أنفسنا. من الواجب أن نكون صادق�ن مع أنفسنا". 

أنھ َمن أشرف عhى رسالة  عhى الرغم من تلك العالقة الوطيدة الx. يتحدث عpqا السيد سيد نصر، وعhى الرغم من

، إال أن ذلك لم يمنعھ من ”إبراهيم كالن“الدكتوراه ألحد أهم مستشاري أردوغان واملتحدث الرسم. للرئاسة الدكتور 

ت فpÅا الهجمة الغربية عhى تركيا وا}pامها eي اإلعالم الغربي  تلطيخ صورة تركيا بpÌمة اإلرهاب، وªي تلك الف{_ة الx. قد اشتدَّ

ضن لإلرهاب وذات عالقة بتنظيم داعش. باإلضافة إ�ى أن سيد نصر استطاع أن يوجھ اللوم إ�ى تركيا وطالpÞا بأ�pا حا

بموقف أخالÝي وبمراجعة النفس، لكنھ أغفل أيَّ حديث عن إيران! eي تناقض كب�_، من املمكن بل من السهل تفس�_ه 

 بشكل طائفي.

 أن أهم دولة يجب أن تتواجد ”و�ي نصر“يرى 
ً
eي الطاولة الدبلوماسية حول سوريا، ªي إيران، وذلك أل�pا الوحيدة  أيضا

الx. يمكن أن تؤثر عhى األسد. هو يكرر رؤية مرا½/. ذا}pا، بأن يع{_ف أن إيران ال يمكن أن تحل أي مشكلة، لكن لن يتم 

رتكبpÌا إيران eي سوريا، إنما هو حل أي مشكلة من دو�pا. وeي هذا الكالم سيولة كاملة، فال نرى إية إدانة للجرائم الx. ا

 eي أي ملف من ملفات املنطقة. األمر الوحيد الذي يتخوف عليھ 
ً
يس ، ل”و�ي نصر“االع{_اف بأن إيران يجب أن تكون جزءا

ارتكاب إيران الجرائم، إنما صور}pا eي العالم العربي، وªي الصورة الx. تدعم النضال الفلسطي�.، وتحقق ما أراده من 

 شيعة" eي العالم اإلسالمي."�pوض لل

أن عhى الواليات املتحدة تو�ي مهمة تنظيم املعارضة السورية، ونزع امللف من اليد السعودية والقطرية،  ”و�ي نصر“كما يرى 

ت قدرا}pا eي التأث�_ عhى األسد [
َّ
 ”و�ي نصر“]. ظاهر الكالم يوçي بنظرة إيجابية من طرف 23وذلك ملا صنعتاه من فو×/� شل
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عارضة السورية ورغبتھ eي الخالص من األسد. لكن من املمكن فهم كالمھ، من جانب آخر، عhى أنھ رغبة بأن تجاه امل

 eي 
ً
تسيطر الواليات املتحدة عhى خطوط اللعبة ومواضع القوة، مما سيؤثر eي تدج�ن املعارضة السورية، وإدخالها الحقا

 .عملية معالجة امللف السوري تحت املاكينة الدبلوماسية

 
ً
، وهو رئيس قسم األبحاث eي املجلس القومي اإليراني األمريكي كما ”رضا مرا½/.“أن  إ�ىولعلھ من املفيد أن نش�_ هنا أيضا

أشرنا، يرى أن إيران ليست راديكالية eي �pاية اللعبة eي سوريا، وأ�pا ستقبل التفاوض عhى رأس األسد، لكن إن حفظ لها 

أن ما pëم إيران ليس سوريا إال بقدر ما ªي خط تواصل وإمداد إ�ى حزب هللا.  هذا مصالحها األمنية eي سوريا، فهو يرى 

ولذلك ªي تفضل الخيار العراÝي eي سوريا، وذلك بأن يتم اإلبقاء عhى املنظومة األمنية eي سوريا والx. ستكون موالية لها، 

 ].24[البلد ويمكن للمعارضة أن تقتسم الواجهة املدنية eي 
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 خاتمة

، وربما جزء هامÒ/.، من الصورة الكب�_ة الx. ستحدد موقع إيران eي الشرق  يعت`_ 
ً
امللف السوري عند اللوبي اإليراني جزءا

األوسط من جهة، وeي عالقpÌا مع أوربا والواليات املتحدة من جهة أخرى. إذ إن هناك عامل�ن مهم�ن يندرج امللف السوري 

، العامل األول 
ً
 اإليرانية. والعامل-هو: االتفاق النووي وموقع سوريا ضمن هذه الصفقة الغربية  تحت أحدهما أو تحpÌما معا

 أك`_ eي املنطقة. وإلنجاز 
ً
الثاني هو: دور إيران eي محاربة اإلرهاب eي املشرق العربي (العراق وسوريا)، مّما يضمن لها دورا

ملحاربة اإلرهاب، eي مقابل محاوالت إلصاقھ }pمة صناعة النقطة األخ�_ة، فإن دور اللوبي اإليراني كان eي طرح إيران كحليف 

 ].25الكب�_ت�ن eي املنطقة: اململكة العربية السعودية وتركيا [ السنيت�ناإلرهاب، وذلك بمعاونة اإلعالم الغربي، بالدولت�ن 
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