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الح�ضور الإيراني في الأزمة ال�سورية:
قراءة تحليلية
ﻣﺤﺠﻮب اﻟﺰوﻳﺮي

ملخص

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﴏ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ

تقدم هذه الدراسة رؤية حتليلية ملسارات املوقف اإليراين من الثورة السورية التي
حتولت إىل أزمة ،تلك املسارات التي بدأت مع بدء الثورة السورية ،وتشكلت وفق
التطورات اليومية يف املشهد السيايس السوري ،وكذلك وفق تطورات املشهد السيايس
اإليراين ،واملشهد السيايس اإلقليمي والدويل .وتتناول الدراسة التغريات املتسارعة التي
مهمة تعدّ إيران حارضة فيها ،كامللف النووي اإليراين واالتفاق النهائي
تطال ملفات ّ
الوشيك يف هناية حزيران  ،2015وكذلك التأثريات املحتملة لعملية عاصفة احلزم عىل
اليمن يف مسار املوقف اإليراين من الثورة السورية ،وكذلك تأثري التقدم الذي حيققه تنظيم
الدولة اإلسالمية ،وما إذا كان يفيد إيران أم يضيف حتديات جديدة أمام السياسة اإليرانية
يف املشهد السيايس العريب بشكل عام.
مقدمة

بعد حوايل ثالثة أشهر من حرق التونيس
حمم�د بوعزي�زي نفس�ه وانطلاق رشارة م�ا
يس�مى بالربي�ع الع�ريب يف ديس�مرب ،2010
خرج مجع من الس�وريني يف درعا بمظاهرات
مطالبين باإلصلاح الس�يايس يف س�وريا،
مظاه�رات كانت أقرب إىل تل�ك التي بدأها
املرصيون من قبلهم والتونس�يون والليبيون.
رد احلكوم�ة الس�ورية ش�أنه ش�أن ردود
ُّ
حكومات الدول سالفة الذكر كان التشكيك
يف فك�رة املطالبات ذاهتا ،باعتبار أن الناس يف
تلك البلدان يعيشون يف جنة اهلل عىل األرض!

وبع�د التش�كيك يف املطالب�ات كان رب�ط
م�ن خرج�وا بق�وى خارجية منه�ا إرسائيل،
وشيطنتهم ،والرد عىل ذلك بمظاهرات تأييد
باهتة معروفة من حيث الوجوه واخلطابات،
وبالتزام�ن مع ذلك كان ال�رد القوي العنيف
بقت�ل الطفل الس�وري مح�زة اخلطي�ب الذي
حتول مع آخرين إىل أيقونة للثورة السورية.

ردود الفع�ل م�ن اخل�ارج كان�ت حت�ت
وطأة الصدمة والدهش�ة من ظاهرة ما يسمى
بالربي�ع الع�ريب .فأحس�ن الس�يناريوهات رؤية تركية
املتوقعة للتغيري السيايس يف الواقع العريب كان
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حص�ل يف العراق من تدخل أمريكي .يف هذا
الس�ياق كانت الردود متأث�رة بواقع املفاجأة،
وكان�ت متدرج�ة وفق تط�ور األحداث عىل

والس�يام من ال�دول احلليفة للنظام
األرض،
ّ

الس�وري ،أو الدول الراغبة يف املحافظة عىل

الوض�ع الس�يايس يف املنطقة م�ن دون تغيري.
إي�ران بوصفها حلي ًفا للنظام الس�وري كانت

املثال األبرز لتط�ور املوقف وتأثره بتطورات
األحداث عىل األرض.

هت�دف ه�ذه الدراس�ة إىل حتلي�ل املوقف

اإليراين من الثورة السورية التي حتولت وفق

مصطلح�ات اإلعالم والسياس�يني إىل أزمة.

تتب�ع تط�ور املوقف
ويش�مل ه�ذا التحلي�ل ّ

اإلي�راين وخلفي�ات ه�ذا املوق�ف ،وكذلك
عالق�ة املوقف اإلي�راين من الثورة الس�ورية

بالتط�ورات يف ملف�ات أخ�رى ،مث�ل امللف

النووي اإليراين وظاهرة الدولة اإلسلامية،
واملوجة الطائفية يف املجال السيايس العريب.

�إيران و�سوريا :خلفية العالقة
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تط�ورات العالق�ة بين طهران ودمش�ق
يف املج�ال الس�يايس ملتهب ومش�وش .هذا
املجال السيايس مرتبط بنظام سيايس يف حالة
ثورة آنذاك 1979-واملقصود هنا اجلمهورية
ٍ
مرفوض من قبل حميطه السيايس
اإلسالمية-
واملحي�ط ال�دويل ،ونظام آخ�ر لديه خصومة
مع حميطه العريب ،فالنظام الس�وري يف مطلع
الثامنيني�ات كان�ت لدي�ه أزم�ة متفاعل�ة م�ع
حزب البعث يف العراق بقيادة صدام حسني،
وأزمة مع النظام امللكي يف األردن .فالنظامان
السياسيان الس�وري واإليراين مجعهام حتالف
من أجل البقاء .وتعزز هذا التحالف بس�بب
جلوء النظامني إىل وس�ائل القوة الناعمة التي
تتسرب إىل ال�رأي الع�ام الع�ريب ،وحت�دث
فجوة بني ذلك الرأي العام وبني احلكومات.
كان أهم وسائل القوة الناعمة هو املوقف من
القضي�ة الفلس�طينية .كان اإلعلان اإليراين
بعدم االعرتاف بإرسائيل ،ومنح مقر س�فارة
إرسائيل ملنظمة التحرير الفلس�طينية -بمثابة
اخلط�وة األوىل واألبرز الت�ي اعتمدهتا إيران
لتعزيز حضورها السيايس يف املجال السيايس
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الع�ريب .يض�اف إىل ذل�ك موق�ف النظامني
م�ن األنظمة امللكية بش�كل خ�اص يف العامل
الع�ريب ،وترويج أهنا أدوات أمريكية كام كان
النظام امللكي البهلوي يف إيران.

تط�ورت العالق�ة بين البلدي�ن بس�بب
احلرب العراقي�ة اإليرانية ،وتزاي�د التحالف
والس�يام مع السياسة الس�ورية التي
صالبة،
ّ
فتحت الباب أم�ام اإليرانيني لزيارة األماكن
الدينية املقدسة لدى الشيعة يف سوريا .كانت
س�وريا ً
واجتامعيا
سياس�يا واقتصاد ًّي�ا
منفذا
ًّ
ًّ
للمجتمع اإلي�راين بعد الث�ورة .من هنا ومع
انتهاء احلرب العراقية اإليرانية كانت العالقة
�وي ارتب�اط البلدي�ن
ق�د ازدادت ق�وة ،و َق َ
والس�يام م�ع اس�تمرار
سياس�يا واقتصاد ًّي�ا،
ًّ
ّ
حصول س�وريا عىل النفط بسعر رخيص من
إيران ،واس�تمرار البلدين يف اس�تثامر القضية
الفلس�طينية والتش�كيك يف مواق�ف ال�دول
العربي�ة األخرى .تزايدت ق�وة العالقة حني
وق�ف البل�دان بصالبة أم�ام اجتي�اح النظام
البعث�ي يف الع�راق الكويت يف ع�ام ،1990
وكان موق�ف البلدي�ن ه�و ذات�ه موق�ف
الواليات املتحدة ودول أخرى ،بعدم السامح
بتغيري اجلغرافيا السياسية يف املنطقة.
االختبار احلقيقي للحلف اإلستراتيجي
بني دمش�ق وطهران كان مؤمت�ر مدريد الذي
ُعق�د يف عام  ،1993حيث حرضت س�وريا
حمادثات السالم عىل طاولة واحدة مع الدولة
الت�ي ال تعترف هب�ا إي�ران وه�ي إرسائي�ل.
كثيرا،
مل تتوق�ف إي�ران عن�د ه�ذا التط�ور
ً
واضح�ا أن النظامين على معرف�ة
فق�د كان
ً
باحل�دود املشتركة بين البلدي�ن ،وأن هناك

ً
هامشا من التحرك لكل بلد من دون أن يرض
بتحالفهما .التعليق اإليراين آن�ذاك كان يركز
عىل أن س�وريا م�ن حقها أن تفع�ل كل يشء
السترداد أراضيها .ومع التلك�ؤ الذي طال
املفاوض�ات يف اجلانب الس�وري اإلرسائييل
ط�وال عق�د التس�عينيات ،وع�دم الوص�ول
مهم�ة -حافظت العالق�ة اإليرانية
إىل نتائ�ج ّ
الس�ورية على بريقه�ا ،ونجح�ت يف اختب�ار
كان يمك�ن أن يؤدي إىل اهني�ار التحالف .يف
هذا الس�ياق جت�ب اإلش�ارة إىل أن الواليات
املتحدة من خالل إداراهتا املختلفة -باستثناء
إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن-
يف أواخر التس�عينيات -حاولت تفكيك هذا
التحالف ،لكنها مل تنجح.
م�ع اهني�ار االحت�اد الس�وفيايت يف مطل�ع
التس�عينيات م�ن الق�رن العرشي�ن ،تزايدت
حاج�ة النظامين السياس�يني إىل بعضهما،
فالتفرد األمريكي باملش�هد الس�يايس الدويل،
وقي�ادة أورب�ا بش�كل اختف�ى فيه�ا أي تأثري
لدورها السيايس ،كل ذلك ضاعف من عمق
والسيام مع اشتداد وطأة
العالقة بني البلدين،
ّ
العقوبات االقتصادية عىل إيران.
تطورا آخر يتعلق
شهد عقد التس�عينيات
ً
باملش�هد الس�يايس الداخيل اإليراين ،فصعود
التي�ار اإلصالح�ي بزعام�ة الرئيس األس�بق
حممد خامتي أس�هم يف تغيري مس�ار السياس�ة
اخلارجية اإليرانية يف منطقة الرشق األوسط،
والس�يام العالق�ة مع ال�دول العربي�ة .فمبدأ
ّ
"نزع فتيل األزمات" الذي تب ّناه خامتي ساعد
إي�ران عىل حتسين عالقاهتا م�ع دول اخلليج
العربية .يف الس�ياق نفسه تعززت عالقتها مع
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سوريا يف إطار املصلحة العليا للنظام السيايس
واضحا أن التغريات يف
اإليراين .لقد أصب�ح
ً
املش�هد الس�يايس اإلي�راين ومس�ألة التنافس
بين م�ا يس�مى باإلصالحيين واملحافظين
ال يب�دو هل�ا أي تأثير يف مس�ار العالق�ة بين
النظامين السياس�يني .اإلش�ارة إىل ه�ذا
األم�ر تبدو رضورية يف س�ياق فهم السياس�ة
الداخلي�ة وتبعاهتا عىل السياس�ة اخلارجية يف
م�ا يتعل�ق باجلمهوري�ة اإلسلامية يف إيران.
على الصعيد الس�وري ،مل تؤثر وف�اة الرئيس
السوري الس�ابق حافظ األسد عىل مسارات
العالقة بني البلدين ،فإيران ساندت االنتقال
السيايس يف سوريا من األب حافظ األسد إىل
االبن بشار األسد .هذا األمر يؤكد مرة أخرى
أن قرار العالقة بني البلدين كان عىل مستوى
بعيد عن تأثري األشخاص أو األحداث .فهي
عالقة عابرة لألزم�ات ،وكذلك بعيدة املنال
م�ن حيث الق�درة عىل التالعب هب�ا من قبل
السياسيني داخل كال البلدين.

مع بدء القرن احلادي والعرشين ،دخلت
متأث�را
العالق�ة بين البلدي�ن فصًل�اً جدي�دً ا
ً
بالتط�ورات املتتابع�ة بعد ما يس�مى باحلرب
على اإلره�اب .فإي�ران الت�ي ش�جبت م�ا
تعرضت ل�ه الواليات املتح�دة األمريكية يف
سبتمرب  ، 2001دعمت احلرب عىل حكومة
طالب�ان يف أفغانس�تان ،لتتخل�ص م�ن ع�دو
رأت فيه�ا حتد ًي�ا هل�ا يف حديقته�ا اخللفية من
الشرق ،واملقص�ود هنا أفغانس�تان ،ذلك أن
إيران كانت ترى يف طالبان حلي ًفا غري رسمي
للمملكة العربية السعودية؛ اخلصم اإلقليمي
التقليدي لنظام اجلمهورية اإلسالمية.
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العالق�ة بني دمش�ق وطهران حتس�نت يف
ّ
ظ�ل ما يس�مى باحلرب عىل اإلره�اب ،ففي
الوق�ت الذي ش�نت في�ه الوالي�ات املتحدة
وحلفاؤها احلرب عىل العراق يف عام ،2003
رأى البلدان أن الثقة بواش�نطن وما تفعله يف
العراق هو نوع من السذاجة املكلفة سياس ًيا،
من هنا كان�ت إيران تؤيد اخلط�وات الدولية
لتشكيل نظام سيايس جديد يف العراق مستند
إىل هوي�ة مذهبي�ة وطائفي�ة ،وكانت س�وريا
تفتح حدودها ل�كل أعداء الواليات املتحدة
وخصومها من اجلامعات اإلسالمية اجلهادية
للتوجه إىل العراق ملحاربة الواليات املتحدة،
ولع�ل الوض�ع األمن�ي املتفاق�م يف الع�راق
يف الفترة الت�ي تل�ت ع�ام  ،2003وظاه�رة
التفجريات واستهداف الشخصيات واملراكز
ذات الطاب�ع املذهب�ي م�ا ه�ي إال أدل�ة على
التردي األمني ال�ذي انحدر إلي�ه العراق يف
ظل وجود أكثر من  170000جندي أمريكي
وبريط�اين يف الع�راق م�ن شماله إىل جنوبه.
إيران وسوريا يف سياق تلك التطورات ،كانتا
ترك�زان عىل حالة "الورط�ة" التي كانت فيها
أمري�كا ،وه�ي احلال�ة التي جتع�ل الواليات
املتح�دة حتجم ع�ن أي مغامرة عس�كرية من
شأهنا استهداف كل من إيران وسوريا .جيب
التذكير هن�ا أن احلرب اإلعالمي�ة التي تلت
احل�رب على الع�راق يف ع�ام  2003كان�ت
تتحدث ع�ن اهلدف الالحق للع�راق ،وكان
النق�اش يركز عىل أهيام يكون األول :إيران أم
جليا أن النظامني يف دمشق
سوريا .وقد ظهر ًّ
وطه�ران يري�دان املزيد من توريط واش�نطن
وإن دفع ثمن ذلك العراق وشعبه .ويبدو أن
إستراتيجيتهام نجحت يف إبعاد اخلطر عنهام.
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خطرا حمد ًق�ا حتى كتابة
لكنها أبق�ت العراق
ً
هذه الدراسة.

ظه�ر تناغ�م واض�ح يف عالق�ة البلدين،
والس�يام ح�ول املل�ف العراق�ي ،فالبل�دان
ّ
الل�ذان احتضن�ا املعارض�ة السياس�ية لنظ�ام
البعث يف العراق ،والت�ي تولت زمام األمور
يف الع�راق بعد عام  ،2003هلا ارتباطات مع
النظامين بش�كل أو بآخ�ر  ،كل ه�ذا جع�ل
حضور البلدين يف املش�هد الس�يايس العراقي
ً
ومؤثرا ،رغ�م االنتق�ادات التي كانت
ب�ارزا
ً
احلكوم�ة العراقي�ة توجهه�ا إىل احلكوم�ة
والسيام يف األعوام ما بني -2004
السورية،
ّ
عم�ن
 2007فيما يتعل�ق بغ�ض الط�رف ّ
تس�ميهم احلكومة العراقية آنذاك باجلهاديني
واإلرهابيني.

حافظ�ت العالق�ات على زخ�م ق�وي،
ومل تنج�ح كل املحاوالت يف احل�د منه ،وبدا
النظام�ان أكث�ر تقار ًب�ا كلما زادت حماوالت
إح�داث أي قطيع�ة بينهما .وهك�ذا وم�ع
تعقيدات الوضع يف العراق ،والتدهور الذي
حص�ل يف لبن�ان بع�د اغتي�ال رئي�س وزرائه
رفي�ق احلريري يف ع�ام  2005-بقي البلدان
يدافعان عن خيارات بعضهام السياسية ،فقد
ظه�رت إيران يف موقف املس�اند النس�حاب
اجليش الس�وري من لبنان ،باعتب�ار أن ذلك
يتعلق بالس�يادة الس�ورية ،وه�و ذاته املوقف
الذي تبنته إيران من س�وريا عندما دخلت يف
مفاوض�ات مؤمتر مدريد يف عام  .1993هذا
األم�ر يظهر مدى تفه�م كل نظام العتبارات
النظ�ام اآلخر ،كام أنه يظهر املرونة السياس�ية
الت�ي تتحرك يف س�ياقاهتا عالق�ات البلدين.

األم�ر ال�ذي ال يق�ل أمهي�ة عن ذل�ك هو أن
التط�ورات املتالحقة تظهر كذل�ك قدرة كل
م�ن النظامني السياس�يني على الفصل بني ما
حيتاج�ه النظ�ام الس�يايس من النظ�ام اآلخر،
وبين م�ا حيتاج�ه النظام�ان م�ن اآلخرين يف

االختبار الحقيقي للحلف الإ�ستراتيجي بين دم�شق
وطهران كان م�ؤتمر مدريد الذي ُعقد في عام ،1993
حيث ح�ضرت �سوريا محادثات ال�سالم على طاولة واحدة
مع الدولة التي ال تعترف بها �إيران وهي �إ�سرائيل
الع�امل ،وتل�ك معادل�ة ّ
متك�ن النظامين م�ن
املرور م�ن منعطفاهتا احلادة حت�ى مطلع عام
 2011حي�ث ب�دأ ما يس�مى بالربي�ع العريب
يأخذ طريقه إىل سوريا.

ربيع العرب واالختبار الأخير في
العالقة ال�سورية الإيرانية
تفاج�أت إيران ش�أهنا ش�أن دول أخرى
بكرة الثلج املتدحرجة يف بالد العرب املسماة
بـ"الربيع العريب" .وكان�ت مفاجأة إيران من
ط�راز خمتل�ف .فبالنس�بة لطه�ران أن يث�ور
التونس�يون أو املرصي�ون أو اليمني�ون يمكن
أن ُيفهم يف إطار أن أنظمة تلك البلدان تسير
يف الفل�ك األمريكي ،لكن احلالة الس�ورية مل
تك�ن مفهومة إليران م�ن منطلق أهنا ترى أن
النظ�ام الس�وري هو نظام خي�دم خط مقاومة
إرسائي�ل يف املنطق�ة ،وه�و خص�م إن مل يكن
ع�دوا للوالي�ات املتحدة .يب�دو أن طهران مل
ًّ
تك�ن ترى أو ربما مل تكن ترغ�ب أن ترى أن
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تزايد الموقف الإيراني �صعوبة عندما لم تنجح �إيران في �إقناع
حما�س بالوقوف �إلى جانب النظام ال�سوري �ضد ال�شعب ال�سوري،
كم�������ا زاد الأم�������ر �ص�������عوبة على طه�������ران حين رف�ض�������ت جماعة
الإخوان الم�سلمين ال�س�������ورية ومعها التنظيم الدولي الحديث
مع �إيران لبلورة حل في �سوريا ت�ساعد في و�ضعه �إيران
النظ�ام الس�وري نظ�ام مس�تبد ،وأن ماليني
الس�وريني متا ًما مثل ماليين اإليرانيني الذين
ث�اروا ض�د النظام امللك�ي يف م�دن إيرانية يف
عام  1978يستحقون حياة أفضل يرون أهنم
ال ينعمون هبا.

ّ
تشك َل املوقف اإليراين من الثورة السورية
تدرجييا،
حوهلا املجتم�ع الدويل إىل أزمة
التي ّ
ًّ
ووف�ق تط�ورات املوقف على األرض .وفق
ه�ذا التدري�ج ظه�رت املصطلح�ات الت�ي
تناس�ب كل فترة وكل موق�ف .يف بداب�ات
الث�ورة تبنت احلكومة اإليرانية موقف النظام
السوري ،عىل أن املتظاهرين أقلية مغرر هبم.
ثم ما لبث أن حتول املوقف وفق إيقاع املوقف
الرسمي القادم من دمشق ،وذلك باعتبار أن
املش�هد السيايس حيتاج إىل إصالح يف سوريا،
وأن النظام نفس�ه يقود عملية التغيري .الدعوة
اإليرانية كانت يف ذات الس�ياق تؤكد الرواية
الرسمية للنظام الرسمي بأنه مستهدف لكونه
يدعم خيار املقاوم�ة ،كام أن القوى اخلارجية
وعلى رأس�ها الوالي�ات املتح�دة األمريكية
وإرسائي�ل تس�تهدف س�وريا كمقدمة إلهناء
خي�ار املقاوم�ة يف املنطق�ة تأمينً�ا إلرسائي�ل.
كانت تس�عى حالة الرتويج ملثل هذا التفسري
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إىل البن�اء على الص�ورة النمطي�ة والتقليدي�ة
الت�ي كانت طهران ودمش�ق ومن قبلهام دول
أخ�رى تتبناه�ا ،خالص�ة تل�ك الص�ورة أنه
كلام اس�تحرضت إرسائي�ل كان الفرصة أكرب
يف احلص�ول عىل تأييد الرأي الع�ام ،ومن َث ّم
احلصول عىل مرشوعية خارج حدود املاملك
التي حتكمها تلك األنظمة .تلك كانت وسيلة
من وس�ائل القوى الناعمة التي ربام نجحت
يف سنوات ما قبل عام  ،2010لكن املزاج يف
املنطقة تغري بعد العام املذكور .مل يقنع موقف
النظام السوري الس�وريني املطالبني بالتغيري،
والسيام مع انتقال النظام إىل املواجهة املسلحة
ّ
مع املظاهرات وتزايد أعداد الضحايا.

تزاي�د املوق�ف اإلي�راين صعوب�ة عندم�ا
مل تنج�ح إي�ران يف إقن�اع مح�اس بالوق�وف
إىل جان�ب النظ�ام الس�وري ض�د الش�عب
الس�وري ،كام زاد األمر صعوب�ة عىل طهران
حين رفض�ت مجاع�ة اإلخ�وان املس�لمني
الس�ورية ومعها التنظيم ال�دويل احلديث مع
إيران لبلورة حل يف س�وريا تساعد يف وضعه
إي�ران .كان كل ذل�ك بمثاب�ة إعلان إخفاق
ألدوات القوى الناعمة التي اس�تثمرت فيها
إي�ران بعد الث�ورة اإلسلامية .بالطبع ُ
رفض
حركة املقاومة اإلسلامية "محاس" ،وكذلك
تنظي�م اإلخوان فتح قنوات حوار مع إيران-
يمك�ن تفسيره من خلال النظ�ر إىل الفضاء
املذهب�ي والطائف�ي يف املنطق�ة ال�ذي عززته
السياس�ة اإليراني�ة م�ن خالل التط�ورات يف
العراق سنة .2003

عدم القدرة عىل التفاهم مع قوى اإلسالم
الس�ني الت�ي كان�ت تتهم دائًم�اً بأهن�ا أداة من
ُّ

الح�ضور الإيراني في الأزمة ال�سورية

أدوات إي�ران أعط�ى هلذه الق�وى مصداقية،
لك�ن ذلك مل يك�ن كاف ًيا لت�ؤ ّدي تلك القوى
أي دور حاس�م فيام يتعلق بالثورة الس�ورية،
األم�ر ال�ذي فتح الب�اب أمام قوى إسلامية
ه�ي أقرب إىل الفكر اجلهادي منها إىل العمل
السيايس.
م�ع تزاي�د الس�طوة األمني�ة والقت�ل يف
س�وريا ،وبع�د مرور حوايل س�تة أش�هر عىل
بدء الثورة السورية؛ أي يف اوئل عام ،2012
انتقلت املواجهة إىل مستوى جديد بني النظام
الس�وري وبين ق�وى س�ارعت إىل تنظي�م
نفس�ها يف س�وريا ،وانتق�ل احلراك الس�لمي
إىل مواجه�ة مس�لحة .التح�ول إىل املواجه�ة
املس�لحة دفع إي�ران إىل التدخ�ل بزخم أكرب
يف دع�م النظام الس�وري .التدخل كان بتب ّني
تفسير قائم عىل أن ما حيدث يف س�وريا مرده
وجود ق�وى تكفريية "وهابي�ة" مدعومة من
دول إقليمي�ة ،منها تركيا والس�عودية وقطر،

وأن ه�ذه الدول ه�ي التي ّ
تغ�ذي حالة عدم
االستقرار يف سوريا.

تبني إيران والنظام الس�وري إسرتاتيجية
إلق�اء الل�وم على اجلامع�ات اإلسلامية
كان هي�دف إىل حتقي�ق مجل�ة م�ن األه�داف
اإلستراتيجية طويل�ة األم�د :اهل�دف األول
متثل يف نقل الثورة الس�ورية م�ن مربع الثورة
الش�عبية املطالب�ة بالتغيير بطريق�ة س�لمية
إىل مرب�ع جيع�ل منه�ا مشروع هتدي�د لألمن
اإلقليم�ي وال�دويل .هب�ذا يت�م اس�تجالب
الدعم األوريب للحفاظ عىل النظام الس�وري
ومن َث ّم املحافظة على الوضع الراهن وعدم
التغيري ،وعليه ستكس�ب إي�ران بقاء احلليف
اإلستراتيجي .اهلدف الث�اين يتعلق بالداخل
اإلي�راين واملتعاطفين م�ع إي�ران يف اخلارج؛
وتفسير ذلك أن إيران اجلمهورية اإلسالمية
هي نتاج ثورة ش�عبية قام هب�ا اإليرانيون عىل
نظام مس�تبد ،وطاملا تغنت إي�ران بأهنا تدافع
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ع�ن املظلومين ،وعليه�ا تس�ويغ موقفه�ا
الس�يايس ودعمه�ا لنظام بش�ار األس�د ،لذا
فإن األمر يس�تدعي الرتكيز على أن ما تفعله
إي�ران يف س�وريا إنام ه�و مس�اعدة النظام يف
احلف�اظ عىل أمنه أمام ح�ركات تكفريية وفق
التوصي�ف اإلي�راين والس�وري .هب�ذا يتوقع
النظ�ام الس�يايس اإلي�راين أن يس�تمر التأييد
والس�يام أم�ام حتديات
والدع�م الداخيل له،
ّ
اقتصادي�ة متزاي�دة؛ بس�بب العقوب�ات .من
جهة أخ�رى يأمل النظ�ام الس�يايس اإليراين
أن حياف�ظ على قاع�دة املتعاطفين يف خارج
إيران الذين يروهنا مثالاً حيتذى يف الدفاع عن
احلق ومس�اندة املقاوم�ة .الرتكيز عىل فئة من
السني يس�تهدف ً
أيضا الرد عىل من
اإلسلام ُّ
يس�مون إيران باملذهبي�ة ،وكأن طهران تقول
الس�نة وإنام
أن ال مش�كلة هلا م�ع غالبية أهل ُّ
م�ع أولئك التكفرييين وفق التعبير اإليراين
والس�وري .يف ه�ذا الس�ياق كان حض�ور
ح�زب اهلل يف مش�هد الثورة الس�ورية؛ حيث
إن احل�زب كان ي�رى أن النظ�ام الس�وري
اس�تنفذ كل أدوات التغيري السلمية ،لكن من
يراهم احلزب من التيارات التكفريية خطفت
وج�رت النظام
املطالبات الس�ورية بالتغيريّ ،
الس�يايس إىل اس�تخدام الق�وة للحف�اظ عىل
وجوده.

املوق�ف اإليراين ومعه ح�زب اهلل مل يكن
بعي�دً ا عن موق�ف روس�يا االحتادي�ة العضو
الدائ�م يف جمل�س األمن ال�دويل الت�ي كانت
يف موقفه�ا أق�رب إىل املوق�ف والتفسير
اإليرانيني .فروسيا ترى أن هناك أزمة وحر ًبا
أهلي�ة يف س�وريا  ،وهو املصطل�ح الذي أخذ
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مس�احة كبيرة يف اإلعلام الغ�ريب .وعلي�ه
م�ن الضروري الدفاع عن الدولة يف س�وريا
ً
حفاظ�ا على األم�ن واالس�تقرار اإلقليميني

والدوليني .ه�ذا املوقف الرويس كان احلائظ
الصلب الذي كان يمنح إيران قوة إضافية يف
موقفها من األزمة الس�ورية ،ذلك أن املوقف
ال�رويس متب�وع بأدوات سياس�ية ،وهي حق
اس�تخدام الفيتو يف جملس األم�ن .هذا يعني
تعطيل القرارات الدولية التي يمكن أن تدفع
هبا دول مثل الواليات املتحدة أو فرنسا لتبني
مواق�ف متامس�كة م�ن النظ�ام الس�وري ،أو
حتى امليض الس�تخدام ورقة الفصل الس�ابع
يف جمل�س األمن .لق�د وفرت روس�يا ومعها
إي�ران غط�اء محاية الف�ت للنظام الس�وري،
والس�يام يف موض�وع اس�تخدام األس�لحة
واضحا أن روس�يا تريد
الكياموي�ة ،وقد كان
ً
أن تقط�ع الطري�ق أم�ام أي فرص�ة للعم�ل
العس�كري ضد النظام الس�وري ،سواء حتت
غط�اء أممي ،أم بجهد ف�ردي من دولة بعينها،
مثل الواليات املتحدة األمريكية.
وق�د كان املوق�ف اإلي�راين وتنامي�ه م�ن
الث�ورة الس�ورية ودعم�ه املتزاي�د للنظ�ام
الس�وري يسيران يف خ�ط م�واز م�ن حيث
الثم�ن الذي يرتتب عىل إي�ران .فاالنتقادات
لدع�م طه�ران الس�يايس ،كان�ت اجلمهورية
اإلسلامية تواجه�ه من خالل التش�كيك يف
م�دى مصداقي�ة م�ا حي�دث يف س�وريا ،وأنه
لي�س إال مؤام�رة كوني�ة على س�وريا .ويف
الس�ياق نفس�ه تس�عى إي�ران إىل اإلبقاء عىل
نظري�ة املحاور التي كانت قبل بدء ما يس�مى
بالربي�ع الع�ريب ،حي�ث كان احلدي�ث ع�ن
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حم�ور االعتدال الذي ش�مل مصر واألردن
واململك�ة العربي�ة الس�عودية القريب�ة كله�ا
من الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة .يف املقابل
هن�اك حم�ور املقاوم�ة الذي ت�رى إي�ران أهنا
عىل رأس�ه هي مع س�وريا وقوى مثل حزب
اهلل وحرك�ة مح�اس الت�ي تراجع�ت عالقاهتا
مع إيران بس�بب موقفها من الثورة السورية.
خريط�ة التحالفات اجلديدة الت�ي ترى إيران
أهن�ا فاعلة يف املنطقة تش�مل اململك�ة العربية
الس�عودية وقط�ر وتركي�ا ،وه�ي دول وف�ق
التعري�ف اإليراين حليف�ة للواليات املتحدة.
يف هذا الس�ياق تأيت إيران بم�ن تطلق عليهم
التيارات التكفريية الوهابية ،والتي ترى فيهم
ج�ز ًءا من التحالف الذي يعمل عىل إس�قاط
نظام بشار األسد.

لقد دف�ع املوقف اإليراين م�ن محاية نظام
بشار األسد وعدم االهتامم بالكلفة العالية من
الضحايا من الشعب السوري إىل مواجهة مع
أط�راف متعددة .فالعالقة مع اململكة العربية
السعودية دخلت يف خريف حقيقي ومواجهة
إعالمية واضح�ة .يف املقابل مل ترتدد إيران يف
انتق�اد تركي�ا يف موقفها من الثورة الس�ورية،
وتأمني ملاذ للمعارضني للنظام الس�وري.
يض�اف إىل ذلك أدخل املوقف اإليراين ومعه
حزب اهلل املش�هد الس�يايس اللبناين إىل مزيد
م�ن التوتر ،حي�ث زادت القطيعة بني القوى
السياس�ية اللبنانية ذات العالقة مع السعودية
مث�ل تيار املس�تقبل وح�زب اهلل .كما أن تيار
احل�زب التقدم�ي االشتراكي بزعام�ة ولي�د
جنبلاط زاد من انتقاداته حلزب اهلل وتدخله

يف الثورة السورية التي حتولت بإرادة املجتمع
الدويل إىل أزمة دولية.
نقلت املواقف املتباينة من الثورة السورية
املنطق�ة إىل مرحل�ة احل�رب الب�اردة بين كل
م�ن اجلمهورية اإلسلامية واململك�ة العربية

لقد دفع الموقف الإيراني من حماية نظام ب�شار الأ�سد وعدم
االهتمام بالكلفة العالية من ال�ضحايا من ال�شعب ال�سوري �إلى
مواجهة مع �أطراف متعددة .فالعالقة مع المملكة العربية
ال�سعودية دخلت في خريف حقيقي ومواجهة �إعالمية وا�ضحة
الس�عودية .وقد زاد م�ن التوتر مواقف إيران
من التط�ورات يف البحرين ،وكذلك العالقة
م�ع احلوثيين يف اليم�ن ،والت�ي أس�همت
بش�كل كبير يف تدمير م�ا كان يس�مى دولة
يف اليم�ن ،وتعمي�ق فك�رة الدول�ة الفاش�لة
يف اليم�ن .ورغ�م الفج�وات يف املواقف فإن
إي�ران واصلت خياراهتا السياس�ية ومواقفها
يف س�وريا واليم�ن .لكنه�ا يف الوق�ت نفس�ه
اخت�ارت أن تنفت�ح عىل الغرب وعىل رأس�ه
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة .حصل ذلك
م�ن اتف�اق اإلط�ار بش�أن الربنام�ج النووي
اإلي�راين يف ع�ام  ، 2013ث�م اتف�اق اإلطار
أساس�ا
يف أوائل عام  2015الذي سيش�كل
ً
لالتف�اق النهائي يف أواخ�ر حزيران .2015
لقد أس�همت التطورات السياسية بعد الربيع
العريب يف فرض خيارات سياس�ية عىل إيران،
ربام مل تكن لتقبلها من قبل .إن حرص النظام
الس�يايس اإليراين ال حكومة الرئيس حس�ن
روح�اين فقط على التوصل إىل اتفاق بش�أن
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الربنام�ج النووي اإليراين ال يب�دو بعيدً ا عن
اخلس�ارة التدرجيي�ة الت�ي تواجهه�ا إيران يف
ملفات مثل س�وريا وكذلك العراق واليمن.
إيران تبدو يف مرحلة حتضري البدائل السياسية
التي تقلل من وقع اخلسائر أو التغيريات التي
ستطال املنطقة يف حال سقط النظام السيايس
السوري بش�كل كامل .يف هذا السياق ينبغي
التوق�ف عن�د نقطة بالغ�ة األمهي�ة ،وهي أن
إي�ران من�ذ ع�ام  2011يف خممص�ة سياس�ية
فعلي�ة ،فالعالق�ة م�ع النظ�ام الس�وري التي
كان�ت يف يوم من األي�ام نقطة تف�وق إليران
وعام�ل رب�ح ،حتول�ت إىل عالق�ة عنواهن�ا
"النظ�ام الع�بء" ،فالنظ�ام الس�وري حتول
إىل ع�بء س�يايس واقتص�ادي على إي�ران،
وربام لوال وج�ود عالقة خاصة بني احلكومة
العراقية وإيران مل تكن إيران لتنفق عىل النظام
الس�يايس الس�وري .من هنا جيب التذكري أن
اخلس�ارة وقعت بالفعل ،وه�ي تواجه إيران،
وما حيصل منها م�ا هو إال حماولة إىل حمارصة
تلك اخلسائر .معركة إيقاف مسلسل اخلسائر
ربما هو ما يفرس انتقال إيران إىل إستراتيجية
التدخ�ل العس�كري املب�ارش يف س�وريا م�ن
خالل مستش�ارين يف احل�رس الثوري ،ومن
خلال تأمني عملية حش�د ق�وات للقتال إىل
جانب النظام الس�وري .فبعد التدهور الذي
واجهه اجليش السوري ،واالنتقال إىل قوات
الدف�اع الوطني التي حاولت إيران أن جتعلها
ش�عبيا للجيش الس�وري ،بقيت قوات
ردي ًفا
ًّ
النظ�ام يف تراج�ع ،لذل�ك ج�اء خيار حش�د
قوات من خارج س�وريا .م�ا تدركه إيران أن
اجليش الس�وري قد استنزف من جهة ،أو أن
أع�دا ًدا كبرية منه غير قابلة للثقة هبا.وقس�م
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آخر مل يعد مستعدًّ ا لالنضامم إىل اجليش حتى
ضم�ن سياس�ة التجني�د اإلجب�اري ،وذلك
بس�بب مغادرة ماليين الس�وريني لبالدهم.
عملية حش�د قوات من خارج سوريا أعادت
إي�ران إىل مرب�ع الدولة الطائفية التي تس�تغل
ش�بكة عالقاهت�ا م�ع الش�يعة يف أفغانس�تان
وباكس�تان .يش�ار إىل أن إيران حتتضن حوايل
ملي�ونيَ الج�ئ أفغ�اين من�ذ احل�رب األهلية
يف أفغانس�تان يف ثامنيني�ات الق�رن العرشين.
ه�ذه املرحلة تزامن�ت مع الصعود املتس�ارع
حلضور الدولة اإلسالمية يف العراق والشام،
وس�يطرهتا عىل أج�زاء من س�وريا والعراق،
وه�و م�ا نق�ل السياس�ة اإليرانية م�ن الثورة
الس�ورية إىل مس�توى جدي�د لكن�ه ال يب�دو
خمتل ًفا عماّ سبق.

على صعيد متصل ال تبدو إيران متفاجئة
بما يتحق�ق م�ن س�قوط أج�زاء م�ن العراق
وس�وريا حتت س�يطرة الدولة اإلسلامية يف
العراق وس�وريا ،ذلك أن السياس�ة اإليرانية
واملوق�ف م�ن تط�ورات س�وريا والع�راق مل
يربح�ا مكاهنما ،حي�ث بق�ي الرتكي�ز عىل أن
هناك حتال ًف�ا يدعم من تس�ميهم التكفرييني،
لكنه�ا ال تب�دو مس�تعدة للقت�ال بالنيابة عن
النظ�ام العراق�ي أو النظ�ام الس�وري .إيران
تب�دو يف وضعي�ة م�ن يدي�ر أزم�ة وال يري�د
أو يس�عى إىل ح�ل ج�ذري هلا .وم�رة أخرى
تس�تفيد إي�ران م�ن الف�وىض السياس�ية عند
اآلخري�ن ،فاس�تمرار ت�ردي األوضاع حتى
التوص�ل إىل اتف�اق بش�أن الربنام�ج النووي
اإليراين يكاد يكون أمنية إسرتاتيجية إليران.
منصبا
ذلك أن االنش�غال األمريكي س�يبقى
ًّ
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عىل احلرب عىل اإلرهاب .عىل صعيد متصل
ف�إن إي�ران تب�دو يف حال�ة تردد من مس�توى
التدخ�ل العس�كري الذي يمك�ن أن تذهب
إلي�ه .طه�ران طامل�ا أش�ارت إىل أهن�ا ال تريد
حرو ًبا أخرى بعد احل�رب العراقية اإليرانية.
القلق من ردة الفعل الدولية عامل حاسم فيام
يتعلق بمس�توى التدخل العسكري اإليراين،
يضاف إليه تسويغ ذلك عىل املستوى اإليراين
الداخيل.
ماحصل يف سوريا منذ عام  2013يظهر
أن التدخ�ل اإليراين ومعه تدخل حزب اهلل مل
ينجحا يف حتسين املوقف العسكري للنظام،
وهو أمر جيعل الطرفني يف حرج ،والسيام بعد
اخلس�ائر التي مني هبا حزب اهلل ،والتي دفعته
إىل اإلعالن عن أنه س�يفتح باب التطوع .ومل
يتوقف األمر عند مواجهة الدولة اإلسلامية
يف سوريا بل يف العراق ً
أيضا ،حيث مل تستطع

ق�وات احلش�د الش�عبية العراقي�ة ذات اهلوية
الش�يعية الدف�اع ع�ن مدينة تكري�ت إال بعد
التدخل األمريكي من خالل الغطاء اجلوي.

كان الصع�ود املتس�ارع لظاه�رة الدول�ة
اإلسالمية ،والتقدم العس�كري الذي حققته
يف س�وريا والع�راق بمثاب�ة اختب�ار إىل املدى
ال�ذي يمك�ن أن تتحرك فيه إي�ران يف دفاعها
ع�ن النظ�ام الس�يايس يف س�وريا ،أو حت�ى
الوضع الس�يايس يف العراق .ما ظهر بش�كل
ً
متامس�كا
ش�به جيل أن املوق�ف اإليراين ليس
بالش�كل الذي يتح�دث عنه خص�وم إيران.
صحي�ح أن هناك حمافظة عىل الوضع بش�كله
سياسيا
اخلارجي ،لكنها حمافظة مكلفة إليران
ًّ
والس�يام مع الرتاج�ع الكبري يف
واقتصاد ًّي�ا،
ّ
أس�عار النفط الذي ين�ذر بأخطار أكرب تواجه
االقتص�اد اإلي�راين .كل ه�ذا يفرس "سياس�ة
اخلروج" التي حتاول طهران تبنيها من خالل
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توافق ح�ول برناجمه�ا النووي ،على أمل أن
حيص�ل هناك ن�وع من الت�وازن بين موازين
اخلس�ارة والربح التي تواجهها طهران نتيجة
خياراهتا السياسية يف املنطقة.
خامتة

ال يبدو أن طهران مستعدة لتغيري جوهري
يف كيفية تعاملها مع الوضع السيايس املتفجر
يف س�وريا .اخلي�ارات تب�دو حم�دودة بالنظ�ر
إىل املتغريات السياس�ية اإلقليمي�ة والدولية،
والس�يام نظرية "الفراغ الس�يايس" ،وهتش�يم
ّ
ظاهرة اإلسلام الس�يايس املعتدل املتمثل يف
حركة اإلخوان املس�لمني التي كانت طهران
تس�تثمرمها خلال أكثر من عقد م�ن الزمن.
يب�دو أن ظاهرة غي�اب الالعبين أو تغييبهم
من خالل تسليم األمور إىل الواليات املتحدة
األمريكي�ة مرش�حة إىل زوال ول�و بش�كل
مرحلي .ما حصل يف اليمن مؤرش عىل ذلك.
العملية العس�كرية عاصفة احلزم ال يبدو أهنا
رد فقط عىل السياس�ة اخلارجية اإليرانية نحو
خيارا يمك�ن أن يعمم .من
اليم�ن ،بل تب�دو ً
هن�ا ظهر احلدي�ث عن عاصفة ح�زم مرتبطة
بسوريا من خالل تعاون سعودي تركي.
العالق�ة بين إيران وروس�يا ت�كاد تكون
أح�د العوام�ل الت�ي س�تلقي بظالهل�ا على
مواق�ف طهران من امللف الس�وري بش�كل
خاص .ليس معلو ًما مدى السياسة الصدامية
الت�ي تتبناها روس�يا يف مواجهتها لواش�نطن
فيام يتعلق بامللف الس�وري .م�ا هو ظاهر أن
روسيا ليس�ت مرسورة باالستعجال اإليراين
يف الوص�ول إىل صفقة مع واش�نطن .مس�ألة
مهمة ملوس�كو .بالنسبة لروسيا فإن
التوقيت ّ
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التوص�ل إىل اتف�اق يعط�ي لواش�نطن نقط�ة
تف�وق دبلوم�ايس .ه�ذا التف�وق مل تس�تطع
واش�نطن أن حتقق�ه لوال السياس�ة الروس�ية
نحو الثورة الس�ورية التي عطلت مقرتحات
ومش�اريع قرارات دولية اقرتحتها واشنطن.
لعب�ة البدائ�ل الت�ي أتق�ن ّ
كل م�ن طه�ران
وواش�نطن تنفيذه�ا ال تبدو أهنا س�تكون بال
تأثريات سلبية يف السياسة الروسية يف املنطقة
بش�كل ع�ام .يف ه�ذا الس�ياق جي�ب تأكي�د
رضورة مراقب�ة الي�وم التايل لتوقي�ع االتفاق
النهائ�ي بش�أن الربنام�ج الن�ووي ،وكي�ف
ستكون ش�كل العالقة بني الواليات املتحدة
األمريكي�ة وبين اجلمهوري�ة اإلسلامية من
جانب ،وبني روس�يا واجلمهورية اإلسالمية
م�ن جان�ب آخ�ر .ش�كل تل�ك العالق�ات
ً
مؤرشا لطبيعة السياسة اإليرانية نحو
سيكون
كليا،
سوريا ،وما إذا كانت ستتغري
تدرحييا أو ًّ
ًّ
أو أهنا ستحافظ عىل مسارها ومنطلقاهتا التي
اتبعتها خالل السنوات اخلمس املاضية.

املواجه�ة بين الري�اض وطه�ران تب�دو
مرش�حة لالس�تمرار يف س�ياق ح�رص كل
ط�رف باللج�وء إىل قواع�د لعب�ة حيق�ق فيها
تفو ًق�ا بالنق�اط وليس باحلس�م ال�كيل .إيران
غير ق�ادرة وال تب�دو يف وض�ع يؤهله�ا إىل
أن حتس�م األم�ور يف س�وريا لصال�ح النظام
الس�يايس .م�ن جهة أخرى ال تب�دو الرياض
ق�ادرة عىل حس�م هنائ�ي يف اليم�ن ،لكنها يف
ذات الوق�ت تب�دو متأك�دة م�ع حلفائها أهنا
ً
حقيقيا يف السياس�ة اإليرانية
ارتباكا
أحدث�ت
ًّ
نح�و اليمن ،ارتباك من ش�أنه أن حيد بش�كل
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كبري م�ن ف�رص احلوثيين بتك�رار أي جتربة
شبيهة بتجربة حزب اهلل يف لبنان.

بعد مرور حوايل مخس سنوات عىل ظاهرة
الربي�ع العريب ،تب�دو اجلمهورية اإلسلامية
سياس�يا م�ن حماوالهت�ا االس�تثامر يف
منهك�ة
ًّ
حركة التغيري التي تش�هدها الساحة العربية.
فق�د اعت�ادت اجلمهورية اإلسلامية الرتكيز
على فكرة اخلص�م األوح�د الذي من ش�أن
املوق�ف من�ه أن جيل�ب األصدق�اء واحللفاء،
واملقص�ود هن�ا أن املوق�ف م�ن إرسائي�ل
واملوقف من الواليات املتحدة األمريكية كانا
يعطيان إيران صورة إجيابية ،لكن بعد موقف
طهران من حركة التغيري والس�يام يف س�وريا
واليم�ن ،تغيرت الصورة إىل العك�س متا ًما،
فاملواقف السياس�ية اإليرانية أصبحت جتلب
عليها غض ًبا عىل مس�توى الرأي العام ،وعىل
مس�توى احلكومات ،واالنسجا ِم يف املوقف،
بحي�ث مل حي�دث أن وص�ل إىل هذا الش�كل
والق�وة منذ قيام اجلمهورية اإلسلامية .هذا
التغير متأث�ر بدون ش�ك بالفضاء الس�يايس
الطائف�ي ال�ذي خيي�م على املنطق�ة من�ذ عام
 ،2003والذي يبدو من الصعب تربئة إيران
من تأدية دور يف تأجيجه.
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Iran's Presence In The Syrian Crisis: An Analytical Reading
DR. MAHJOUB ZWEIRI
This study provides an analytical view on the paths of the Iranian position towards
the Syrian revolution that has transformed into a crisis. These paths start with the
beginning of the Syrian revolution and took shape according to the daily developments
in the Syrian political scene as well as the developments in the Iranian regional and
international political scene. The study reviews the rapid changes that affect important
issues in which Iran is involved whether it has to do with the Iranian nuclear issue
and the final agreement expected by the end of June 2015 as well as possible effects
of Decisive Storm in Yemen on the Iranian position towards the Syrian revolution as
well as the impact of the progress achieved by ISIS and whether it would benefit Iran
or adds new challenges to the Iranian politics in the Arab political scene in general.
It does not seem that Tehran is ready for fundamental change in how it deals
with the volatile political situation in Syria. The options seem to be limited given the
regional and international political changes especially the theory of "political vacuum"
and after the ending of the phenomenon of moderate political Islam represented by the
Muslim Brotherhood Movement which Tehran was investing in for more than a decade.
It seems that the absence of players or disregarding them by handing things over to
the United States is a phenomenon that seems to come to an end though seemingly
temporarily. What happened in Yemen indicates this. It doesn’t seem that the military
operation Decisive Storm is only a response to Iran's foreign policy toward Yemen; it
rather seems to be as an option that could be generalized. Therefore a Decisive Storm
in Syria by Turkish-Saudi cooperation was suggested.
The relationship between Iran and Russia is almost one of the factors that cast
shadows on Tehran positions particularly towards the Syrian issue. The extent and the
confrontational policy that Russia would adopt in confronting Washington concerning
the Syrian issue.
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