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 إهــــداء

 

بالنصح  لً  نبراساً  ٌضًء  فكري  ا، وكان بالتربٌة  فً الصغر  نًاإلى من تعهد

  أمً ،  وأبً           فً الكبر  ، و التوجٌه

                                                                                           

 حفظهما هللا 

إخىىوتً ،  ، نىىً للتقىىدم وحفزو ، نً بىىالعون وف ، وأمىىدنً بىىالع وإلىىى مىىن  ىىمل

 وأخواتً

                                                                                             

  رعاهم هللا

 

 العلم ، والمعرفة  .   تحصٌلسبٌل فً  علمنً حرفاً ، وأخذ  بٌدي  منكل إلى 

   المتواضع .  بحثً  جهدي ، ونتاج  رة ثم أهدي  إلٌهم جمٌعاً 
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 شكر وتقدير 

 

 جزاء للمعروف  الشكر ...الذكر، وأقل   ومن حق النعمة

    اء  ...يم الجز ـظـوع ،فضل  بجليل النعم ــولى عز وجل ، المتـــالم كرـــــفبعد ش

، وأخـذ بيـدي وجهنـي ، وعلمنـي ل العرفـان للـى كـل مـن ـــنان ، وجزيــبالغ االمتـدم بــقــيجدر بي أن أت

،  ت، وتابعـ تي قومـتـال ،م.م هدى مهـديالبحث .. وأخص بذلك مشرفي ، لنجاز هذا سبيل في 

ي وجدت في توجيهاتـ  حـرا المعلـم  تلي في كل مراحل البحث  ، وال  ابحسن لرشاده ، توصوب

 بة بإذن اهلل ...ـــؤتي ثمارها الطيــ، التي ت

النصـ  ، والتوجيـ   ة ، وأسدى لـي  ـلم ، والمعرفـدني بالعـكل من أمكما  أحمل الشكر والعرفان للى  

، وأخــص بالــذكر   كليــة القــانون والعلــوم السياســية ، وللـى ذلــك الصــرل العلمــي الشــامف متمــ  ً فــي  

واالسـاتذ  والتدريسـيين فـي قسـم  ورئـي  قسـم العلـوم السياسـية ، والعميـد،  العلوم السياسية لية ك

 ... العلوم السياسية 

 للى كل من ساندني بدعوات  الصادقة ، أو تمنيات  المخلصة ...   كما أتوج  بالشكر

   أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم من اهلل عز وجل أتمنىجميعًا و أشكرهم 

 

  ..... محمد عبد الباحث
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 املقدهت 

إن العالقات السورٌة اإلٌرانٌة تتمٌز بطابع الخصوصٌة حٌث تحولت إلى      

تحالف إستراتٌجً, وتعاون دبلوماسً, ووحدة سٌاسٌة, علما بؤنها العالقة الوحٌدة 

فً الشرق األوسط التً تتمٌز بالتوافق والترابط والثبات منذ ما ٌربو عن ثالثٌن 

لهدوء والتوتر فً آن واحد, ممزوجة دبلوماسٌة تتسم باً بٌئة سٌاسٌة عاما ف

بالتغٌرات والمفاجآت واإلستقرار المختلط بالتقلبات والصراعات, هذا فضال عن 

اإلنكشافٌة التً ٌعانٌها النظام اإلقلٌمً الشرق أوسطً, أي تلك التدخالت اإلقلٌمٌة 

وفً ظالم هذه  فً ظل هذه الظروف, التً تصل إلى مستوى اإلستباحة والدولٌة

 , ٌتعثر قٌام عالقات متؤصلة ومستقرة تجمع بٌن بلدٌن من بالد المنطقة, لذا الكهوف

تجدها عالقة ملفتة لإلنتباه, ومثٌرة للتساإالت, فما هى األسباب التً تجعل مثل هذه 

العالقة الدبلوماسٌة والسٌاسٌة راسخة وقوٌة حتى تستمر الى ماٌقرب من ثالثة 

متوترة سٌاسٌا, ومختلة دبلوماسٌا, ومهتزة عسكرٌا, فهى منطقة ال  عقود, فً بٌئة

تعرف اإلستقرار والهدوء؟ وهنا سإالٌن هامٌن ٌحبا أن ٌطرحا نفسٌهما وهما: لماذا 

وقفت أمرٌكا موقف العاجز عن حل لغز أو فك شفرة أو حتى تفكٌك هذه العالقة؟ 

مع إٌران والتدبٌر من أجل  وما هً األسباب الحقٌقٌة التً تدفع سورٌا للتحالف

اإلستمرار فً هذا التحالف, وبالتالً اإلبتعاد عن النظام اإلقلٌمً العربً؟ فعادة ما 

ٌصرح المسإولون السورٌون فً لقاءاتهم الصحفٌة تعاونهم المثمر مع إٌران, 

وترابطهم مع السٌاسة اإلٌرانٌة, وحفاظهم على البروتوكول الدبلوماسً بٌنهما, 

ٌتبادالن الرسائل البروتوكولٌة, والوفود الدبلوماسٌة, ورجال المال  فالبلدان

واألعمال واإلقتصاد, ولكن كل هذا الترابط الفكري والسٌاسً والروحانً, برأٌهم 

ال ٌكفً للقول بوجود حلف بٌنهما, فعند التدقٌق فً تفاصٌل السٌاستٌن اإلٌرانٌة 

الحظ الفروقات الكبٌرة بٌن موقف كل والسورٌة تجاه القضاٌا الساخنة فً المنطقة ت

 .منهما من هذه القضاٌا والتً قد تصل إلى درجة التناقض فً بعض األحٌان
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 هدف البحث : 

 ٘ٛ ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ عٛس٠ب ٚا٠شاْ ِٚذٜ لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ اْ ٘ذف اٌذساعخ 

 ا١ّ٘خ اٌذساعخ : 

االٚػبع اٌشإ٘خ ٚلذ ٚطٍذ  اْ اٌؼاللبد اال٠شا١ٔخ اٌغٛس٠خ لذ رطٛسد ثشىً وج١ش فٟ ظً

اٌٝ رذخالد وج١شٖ فٟ شئْٚ اٌذىِٛخ اٌغٛس٠خ , فًٙ ٘زٖ  اٌؼاللبد عٛف رغزّش اَ عزظً 

 اٌٝ ؽش٠ك ِغذٚد .

 اشكاليت البحث :

 وسٌتناول البحث العالقات االٌرانٌة السورٌة فً ظل التحالفات وماهو دور اٌران فً سورٌا 

 

 

 هنهجيت البحث : 

 : التالٌة المنهجٌة المقاربة على االعتماد تم الموضوع هذا لمعالجة

 ذلك و الدراسة هذه من الثانً و األول المبحثٌن فً استخدمناه الذي : الوصفً المنهج

 لعالقات السورٌة االٌرانٌةا فً المتمثلبدراستنا  المتعلقة المفاهٌم توصٌف خالل من 

مصالح اٌران فً  الثانً المبحث  فً خاصةتطور هذه العالقات  استخدام تم قد و

 سورٌا .
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 هٌكلٌة الدراسة : 

وتقسم تضمن البحث مبحثٌن تناولنا فً المبحث االول العالقات السورٌة االٌرانٌة 

المبحث الى مطلبٌن المطلب االول العالقات االٌرانٌة السورٌة  على اٌران والمطلب 

ا المبحث الثانً العالقات فً الثانً العالقات االٌرانٌة السورٌة على سورٌا ام

اوضاع الربٌع العربً فقد تقسم الى مطلبٌن المطلب االول دعم اٌران للنظام 

والمطلب الثانً مكاسب اٌران من بقاء االسد وختمنا هذه الدراسة بؤستنتاجات 

 توصلنا الٌها.
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 على اٌران العالقات السورٌة االٌرانٌةاهمٌة 

 

ثوابت السٌاسة السورٌة ومشروعها الوطنً والقومً كدولة محورٌة لقد شكلت       

فً الوطن العربً, إلى جانب التوجهات واإلجراءات التً قامت فٌها الثورة 

اإلٌرانٌة بدعمها وتؤٌٌدها للحق العربً األساس المرجعً فً التؤسٌس للعالقات 

 .السورٌة اإلٌرانٌة المتوازنة والمتناسقة

وك تثار حول نٌة الثورة بتصدٌر نفسها الى دول الجوار, اتخذت فعندما بدأت الشك

بعض الدول اإلقلٌمٌة والعالمٌة مواقف عٌر مإٌدة ومن ثم معادٌة لها )الحرب 

العراقٌة اإلٌرانٌة (, اصطفت السٌاسة السورٌة الى جانب الثورة االٌرانٌة مدفوعة 

واالستفادة من إمكاناتها  بالحرص على تمكٌن الثورة الولٌدة بالوقوف على قدمٌها

ودعمها فً مواجهة العدو االسرائلً وتحرٌر المحتل من أراضٌها, وبالخوف من 

 .أن ٌتحول الصراع الى غٌر وجهته الصحٌحة

 الم لب االول :اهمٌة العالقات السورٌة االٌرانٌة على اٌران

دتٌن السورٌة كانت العالقات السورٌة اإلٌرانٌة محط اهتمام ومتابعة من القٌا      

واالٌرانٌة لجهة تقوٌتها وتطوٌرها وصوال إلى انجاز متطلبات ما تقتضٌه عملٌة 

الوصول الى عالقات إستراتٌجٌة بٌن الدولتٌن, فإنها بالمقابل برزت كهدف للتؤمر 

والتخرٌب فً دائرة اهتمام القوى غٌر المإٌدة والمعادٌة تحت عناوٌن وحجج 

لتضلٌل, مما جعل السٌاسة السورٌة ترد علٌها بزٌادة مختلفة ٌغلب علٌها الزٌف وا

التمسك بمبادئها الوطنٌة والقومٌة وبخٌار المقاومة وتعزٌز عالقتها مع إٌران, ولكن 

مع اإلبقاء على مساحة بٌنها وبٌن السٌاسة االٌرانٌة لتحافظ من خاللها على 

لعربٌة والدولٌة, وكما استقاللها وتحٌزها لبعض القضاٌا األكثر ارتباطاً بمصالحها ا

ربحت سورٌة بموجب هذه االستقاللٌة, لم تخسر اٌران ألن المصالح اإلستراتٌجٌة 

 .(1)لكلتا الدولتٌن بقٌت مصانة

وغنً عن البٌان أن إٌران فً بداٌة الثورة لٌست كما هً إٌران الٌوم الدولة القوٌة 

إقلٌمٌة أكبر وأصبح لها  )سٌاسٌاً, اقتصادٌاً, عسكرٌاً( والتً حجزت لنفسها مساحة

 فلسطٌن(, -لبنان  -دور إقلٌمً وعالمً و قوى رئٌسٌة سٌاسٌة فً كل من )العراق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الحلٌم خدام , العالقات السورٌة االٌرانٌة فً ضوء االحداث , صحٌفة المستقبل  -1

 , 2111, بٌروت ,243,العدد اللبنانٌة 
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ٌٌم السٌاسة السورٌة هذا الدور الٌران اٌجابٌاً لجهة دعمها للمقاومة, فإنها      وكما تق

فً ذات الوقت تسجل على تفاصٌله بعض المالحظات التً كثٌراُ ما كانت تفسرها 

بعض األوساط الصحفٌة واإلعالمٌة والسٌاسٌة وكؤنها حجر عثرة تحد من تطور 

هاًٌة لها, وهذا من دون شك ٌعود إلى خطؤ فً التقدٌر ألن العالقات وتضع ن

وبالتالً فإن قوة العالقات اإلٌرانٌة السورٌة  .االختالف هنا الٌفسد فً الود قضٌة

وفتور العالقات السورٌة مع بعض البلدان العربٌة ال ٌعنً بؤي حال تخلً سورٌة 

ً برامجها عن عمقها العربً الذي كان والٌزال ٌحظى بؤهمٌة خاصة ف

 .ودبلوماسٌتها وأدبٌات الحزب الحاكم فٌها

 : األسباب التً تجعل العالقات السورٌة االٌرانٌة قوٌة

فً اطار األسس المشار الٌها اعاله ٌمكن القول أن هناك أسباب عدٌدة تجعل     

 :هذه العالقات قوٌة من أهمها

كونها تستجٌب  موضوعٌة وشرعٌة األسس التً تقوم علٌها هذه العالقات    

لتطلعات الشعوب فً التخلص من االحتالل وفً مسعاها لتحقٌق حرٌتها واستقاللها, 

وتجسد إرادة ورغبة قادة البلدٌن الصدٌقٌن بؤهمٌة هذه العالقات التً امتحناها فً 

أوقات المحن والشدة ووجدا فٌها سبٌالً ناجحاً فً مواجهة الضغوط والمشارٌع التً 

أنها تؤتً لترمٌم وتعوٌض حالة  .هت للنٌل من استقاللهماأثٌرت ضدهما ووج

الضعف فً المشروع العربً وتشتته الذي ظهر بشكل مكشوف فً السنوات 

األخٌرة, عندما كانت سورٌة تتعرض الى ضغوطات واتهامات ومإامرات عدوانٌة 

خارجٌة تستهدف الوطن ومرتكزاته األساسٌة, وكان بعض قادة النظام العربً 

هون بمواقفهم مع الخارج المتؤمر على سورٌة, وهذا ما ٌختلف عن موقف ٌتام

النظام اإلٌرانً الذي ظهر ملتزماً بالدفاع عن موقف سورٌة ومعبراً عن تطلعات 

وأهداف الشعوب العربٌة واإلسالمٌة, فً مواجهة المشارٌع المعادٌة التً كانت 

حرر واالستقالل والتنمٌة تحاول النٌل من عزتهم وكرامتهم وتطلعاتهم الى الت

 ( .1) الوطنٌة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  2117فقدان التحالف السوري االٌرانً بعد سقوط النظام العراقً ,  مقال -1

 tow all ancesالبحوث والدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة , بعنوان 
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اإلٌرانً إلى -مفاعٌل هذا الموقف و التعاون السوري وكان من الطبٌعً أن تمتد     

القوى المقاومة لتلك المشارٌع فً لبنان وفلسطٌن والعراق, وإلى حركات التحرر 

فً العالم فؤخذت منه واستقوت بمعطٌاته وأعطته بذات الوقت من رصٌدها فزادته 

سع واألهم قوة, وهذا ما جعل من هذا التعاون عامل جذب واستقطاب للشرائح األو

فً العالمٌن العربً واإلسالمً وركٌزة قوٌة ٌستند علٌها أحرار العالم فً نضالهم 

إنها تؤتً استجابة لحاجة كل من الطرفٌن إلضافة قوة جدٌدة  .ضد الهٌمنة والتسلط

إلى قوته لتعدٌل موازٌن القوى فً إطار المواجهة التً فرضتها القوى المعادٌة 

ع على نجاح كبٌر فً استخدام قوتهما معاً فً مواجهة علٌهما, وقد دلت الوقائ

الضغوط التً فرضت علٌهما وال نعتقد أن من مصلحة أي منهما إضعاف هذه القوة 

وجدٌر بالتنوٌه هنا أنه فً الوقت الذي ال تجد  .أو التسبب فً إحداث أي خلل فٌها

إجراء سورٌة أي مبررات ألن تذهب بمفردها لمواجهة الكٌان الصهٌونً أو 

التفاوض معه فً مسعاها الدائم السترجاع أراضٌها المحتلة دون حلٌفتها األساسٌة 

إٌران, فإن إٌران هً األخرى ال تجد مبرراً فً مواجهة الضغوط األمرٌكٌة 

واإلسرائٌلٌة والغربٌة التً تمارس علٌها, دون حلٌفتها اإلستراتٌجٌة سورٌة التً 

ٌة الموقف اإلٌرانً وتبدٌد الشكوك كان لها دور مشهود فً توضٌح صواب

المصطنعة التً تسّوقها أمرٌكا وإسرائٌل حول عسكرة برنامجها النووي واٌجاد 

وقٌاساً على ما تقدم نستطٌع التؤكٌد على  .الذرائع للعدوان علٌها وتخرٌب منشؤتها

عدم وجود رغبة لدى أي من الطرفٌن فً االستغناء عن هذه العالقة, السٌما إذا ما 

أخذنا بالحسبان مٌزة البرغماتٌة فً سٌاساتهما وقدرتهما على صٌاغة عالقات جدٌدة 

مع الغرب أو غٌره مع الحفاظ على عالقات قوٌة مع بعضهما, وهذا ما ٌظهر جلٌاً 

على صعٌد السٌاسة السورٌة فً االنفتاح األوربً المتزاٌد نحوها, بالتزامن مع 

تعاون اإلقلٌمٌة الهادفة إلى تعزٌز جبهة استمرار لقاءات ومإشرات التنسٌق وال

المقاومة على قاعدة عدم تقدٌم أي تنازالت أمام الضغوط األمرٌكٌة واألوربٌة و 

 .(1)التهدٌدات اإلسرائٌلٌة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مصر , حزٌران 634,العدد االتفاقٌة السورٌة االٌرانٌة , صحٌفة الحٌاة اللندنٌة  -1

2116  , 
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ٌرتبط مستقبل استمرار العالقات بٌن البلدٌن بالرغبة على تطوٌرها وتحسٌنها     

على قاعدة التعاون والتشاور الشفاف واالحترام المتبادل لخصوصٌة كل طرف 

اتجاه الطرف اآلخر وعلى مراعاة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة التً تحفظ 

فالمخاطر والتحوالت ومن ثم النجاحات  .نٌة وتصون الكرامة اإلنسانٌةالحقوق الوط

التً حققاها فً مسٌرة تعاونهما تفرض علٌهما أكثر من أي وقت مضى البناء على 

ما تم انجازه والعمل على تطوٌره وتحدٌثه, ونعتقد أن العمل الذي ٌتم على إحداث 

فلسطٌن( ترٌده دول المنطقة -لبنان-العراق-تركٌا-إٌران-شرق أوسط جدٌد )سورٌة

كما قال الرئٌس بشار األسد بدٌالً عن الشرق األوسط الجدٌد التً بشرت فٌه وزٌرة 

, ٌؤتً ضمن هذا 2116الخارجٌة األمرٌكٌة كوندالٌزا راٌس أثناء عدوان تموز 

 :التوجه كخطوة على الطرٌق الصحٌح مدعومة بالمإٌدات التالٌة

هذه العالقة ودورها فً تثبٌت استقرار المنطقة كمبدأ  إدراك قٌادتً البلدٌن أهمٌة

معلن فً سٌاستهما وكمدخل لتصلٌب األرضٌة التً تستند علٌها العالقات, والتً 

الصهٌونً وانتصار المقاومة  -كان من نتائجها مالمح فشل المشروع األمرٌكً 

سطٌن و وخاصة فً الجنوب اللبنانً وزٌادة فعالٌتها فً مقاومة االحتالل بفل

التحدٌات التً تفرضها العولمة فً جانبها االقتصادي, والتً تحتاج  .العراق

مواجهتها تعاوناً عربٌاً وإسالمٌاً و دولٌاً, تجد استجابة لها فً أن ٌبدأ التعاون أوالً 

مع البلدان التً تتوفر فٌها االرادة السٌاسٌة الداعمة والمتماثلة فً التوجهات 

 .(1)قفوالمتقاربة فً الموا

وبالقٌاس على ذلك ٌكون العمل على صٌاغة معادلة مابٌن اٌران وسورٌة تؤخذ بعٌن 

االعتبار المنافع المتبادلة والعالقات المتكافئة فً اطار عقد شفاف ٌعتمد القانون 

والمصالح المشتركة مطلباً ملحاً للتنسٌق والتعاون فً مواجهة تحدٌات العولمة 

 .ومإسساتها

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,  2117,بٌروت , 249,العدد تصرٌح محمود احمدي نجاد , جرٌدة السفٌر اللبنانٌة  -1
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أما التغٌرات التً نشهدها والسٌما العقوبات المفروضة على البلدٌن قد تتغٌر 

أمام تحدٌات جدٌدة تحتاج إلى أشكالها, لكن أهدافها لن تتغٌر وهذا ما ٌضع العالقات 

أسالٌب وطرق جدٌدة تعالج وترمم القائم منها وتضٌف علٌه كل ما من شانه أن ٌزٌد 

 .فً قوتها وأدائها

 :وهنا فإن ما ٌجب التنبه إلٌه فً إطار العالقات السورٌة اإلٌرانٌة هو

تركز قوة العالقات السٌاسٌة فً قمة الهرم السلطوي: إن تركز العالقات  -1

انب كبٌر منها فً قمة الهرم)كما هو حال العالقات السورٌة اإلٌرانٌة( بج

ٌفقدها بعضاً من قوة ودعم التؤٌٌد الشعبً والبد من أجل تعوٌضه من العمل 

على زٌادة اللقاءات والتواصل الثقافً والفكري واإلعالمً واألكادٌمً 

ة بثقافة وتفعٌلها بمشاركة مإسسات المجتمع األهلً لتصبح حالة مجتمعٌ

 .سٌاسٌة

تواضع العالقات االقتصادٌة: تبٌن المقارنة بٌن مستوى العالقات السٌاسٌة  -2

واالقتصادٌة ضعفاً نسبٌاً فً األساس االقتصادي الذي تستند علٌه العالقات 

السٌاسٌة, تحتاج عملٌة تقوٌته إلى توسٌع شبكة العالقات االقتصادٌة 

 .المنافع المتبادلة والمصالح المشتركةوالتجارٌة وتصحٌح االختالل القائم فً 

باالستناد على ما تقدم وباالستفادة من النجاحات فً العالقات السورٌة   -3

اإلٌرانٌة كؤنموذج ٌمكن التؤسٌس علٌه لزرع الثقة واالطمئنان مع دول 

الجوار العربً من خالل تشجٌع االنفتاح و الحوار مع الجانب اإلٌرانً, 

والشكوك المفتعلة والمغذاة أمرٌكٌاً وإسرائٌلٌاً  تمهٌدا إلزالة المخاوف

وأوربٌاً, وصوالً إلى إرساء سٌاسة تقوم على التعاون والتنسٌق ضمن معاٌٌر 

 .واضحة ومحددة وحزمة تطمٌنات تحترم الخصوصٌات والسٌادة لكل دولة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ,المركز اإلٌرانٌة نموذجاً  –اإلٌرانٌة )السورٌة  –ربٌة العالقات الع , موسى الغرٌر -1

 2111العربً لالبحاث ودراسة السٌاسات , حلب ,

http://www.dohainstitute.org/ 
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 على سورٌا العالقات اإلٌرانٌة السورٌةالم لب الثانً : 

مهد الطرٌق الصطفاف  1979ان سقوط الشاه فً كانون الثانً عام      

إستراتٌجً جدٌد بٌن سورٌة وإٌران , فقد رحبت سورٌة باستٌالء أٌة هللا على 

السلطة فً طهران , وفً شهر أب قام وزٌر خارجٌة سورٌة عبدالحلٌم خدام بزٌارة 

ناء ثامها وفً اٌطهران , وافتخر أن سورٌة قد دعمت الثورة اإلٌرانٌة قبل ق

 .  (1)دالعها وبعد انتصارها نا

السوري على رأس أولوٌات مشروع إٌران اإلقلٌمً  –وٌاتً التحالف اإلٌرانً      

ه ٌمكن لطهران ربط سلسلة جغرافٌة متصلة من النفوذ اإلقلٌمً تبدأ من ق, فعن طرٌ

فوذ اإلٌرانً نغرب إٌران مرورا بالعراق وصوال إلى سورٌة التً تنظم سلسلة ال

الفلسطٌنٌة المحتلة . وهذه االطاللة األخٌرة باتت أحد  ًوصوالً إلى لبنان واألراض

اإلقلٌمً سواء بحدود تماس مباشر مع  حصارها األوراق الممتازة بٌد إٌران لفرض 

إسرائٌل , أو بضغط معنوي كبٌر على الدول العربٌة الرئٌسٌة خصوصاً فً ظل 

 –اإلسرائٌلً , وألن إٌران ترتبط  –ٌاسٌة للصراع العربً تعثر عملٌة التسوٌة الس

. تارٌخٌاً وعادٌاً مع جبل عامل فً لبنان ,  تمثل سورٌة أٌضاً حلقة الوصل التً 

تربط لبنان المهم تارٌخٌاً ومالٌاً وإستراتٌجٌا وإعالمٌا إلٌران بسلسلة نفوذها 

ت سواء مع أحزاب تنطوي اإلقلٌمً , وهذه البراعة اإلٌرانٌة فً نسٌج التحالفا

بالكامل تحت مظلة الشٌطان األكبر فً العراق أو مسٌع أخسرى بدا لتحالف 

السوري فً لبنان , جعل جمعها لتناقضات األٌدٌولوجٌة فً مصالحها  -اإلٌرانً 

سٌاسٌة قل نظٌرها فً المنطقة   اغماتٌةالوطنٌة مضربا لألمثال ومثاالً ٌومٌاً على بر

محضاً واستمر طوال الثمانٌنات ف االٌرانً السوري دفاعٌا بدأ التحالن ئول

( وما بعدها  2113فً لبنان , إال أن سقوط العراق )  والتسعٌنات منخرطا أساسا

وتصاعد نفوذ الحركات اإلسالمٌة الرادٌكالٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة جعل 

نفس التحالف ولكن  إٌران فً هجوم على التوازنات السائدة بالمنطقة باستخدام

لتحقٌق أهداف دخلت الثورة اإلٌرانٌة على الساحة العربٌة , فً ظل ظرف سٌاسً 

إقلٌمً وعربً تمٌز بغٌاب , المشروع القومً الوحٌدي , وتراجع العمل الرسمً 

والشعبً من أجل الوحدة العربٌة , وتفتت النضال الشعبً الذي كان قوٌاً فً 

ع المواجهه مع الكٌان اإلسرائٌلً بتبنً , شعارات الخمسٌنات والستٌنات وتراج

التسوٌة , واتقاء شعار التحرٌر الذي كان شعار األغلبٌة الساحقة من القوى الوطنٌة 

 , وتغلٌب االتجاهات القطرٌة والطبقٌة الضٌقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باترٌك سٌل , االسد : الصراع على الشرق االوسط , شركة المطبوعات للتوزٌع  -1

  574-373, ص 1992والنشر , بٌروت ,
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الصهٌونً الداخلً وعجز القوى  –وضراوة الهجوم اإلمبرٌالً األمرٌكً      

القومٌة  كما تتسم المواجهة . كان هذا الوضع العربً تشخٌصه ٌشكل عنصراً سلبٌاً 

  (1)عل اإلٌرانً الكبٌر متجددة . أمام الف

اإلٌرانً فً أعقاب الثورة اإلسالمٌة فً إٌران ,  –لقد نشؤ التحالف السوري      

,فً حٌن ان بعض الدوافع االولٌة للتخالف تراجعت  الزمن وتطور مع مرور

ظاهرٌا , فقد استمرت التطورات بٌن البلدٌن وعبر مجال مصالحها فً التاثٌر على 

ٌعة عالقتهما المتبادلة , وٌمكن مالحظة ان ثمة عوامل تبرز كسمات هدف وطب

  (2) دائمة ومحددات ممكنة لهذا التحالف واتجاهه المستقبلً , ومن اهم هذه العوامل .

المصالح المشتركة بٌن الدولتٌن , والدور الحٌوي للشٌعة فً لبنان بالنسبة  -

رات مختلفة بالنسبة لكال لسورٌة واٌران علً حد سواء , وان كانت االعتبا

 الطرفٌن .

االعتبارات المتعلقة بمٌزان القوى االقلٌمً والحفاظ على المصالح السٌاسٌة  -

 واالستراتٌجٌة للدولتٌن المتحالفتٌن .

فً الواقع , وفً منطقة التحالفات المتذبذبة وغٌر المستقرة , برهنت أنها  -

 قة قرٌباً . أكثر ثبتاً ودٌمومة من أٌة عالمة أخرى فً المنط

وٌجد وقوف العالقة السورٌة سورٌة إلى جانب طروحات الثورة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة 

تفسٌراً له فً شعارات تلك قطع العالقات الدبلوماسٌة مع مع إسرائٌل و و أوقف 

لثورة المناهضة ألمرٌكا و والمعادٌة إلسرائٌل, فقد هاجم الخمٌنً أمرٌكا وسماها 

والسحب من من حلف المعاهد  ٌرانٌة تدفق النفط إلٌها,اإل -الشٌطان األكبر 

 لسنتو ( ورفع العلم الفلسطٌنً على مقر السفارة اإلسرائٌلٌة .االمركزٌة ) 

فالنسبة لسورٌة , كان توقٌت الثورة اإلٌرانٌة األكثر مالءمة , , وذلك لعدة 

ستراتٌجً اعتبارات : فقد تفاقم إحساس سورٌة بالعزلة وكونها عرضة للحظر اإل

بشكل متزاٌد نتٌجة خروج مصر من لمواجهة ضد إسرائٌل , وتوقٌعها على اتفاقٌة 

عراقً , تحرك حقٌقً باتجاه  -. كما أن فشل  1979كامب دٌفٌد فً فً عام 

تقارب سوري وتصاعد التوتر مع إٌران قد قلل من فرصة قٌام تجمع عربً فعال 

 زان القوى لصالح إسرائٌل وكانت سورٌةمن , شانه أن ٌقوم االختالل القائم فً مٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطفى اللباد , التحالف االٌرانً السوري ركٌزة مشروع طهران االقلٌمً , جرٌدة  -1

 ,  2117, ,بٌروت , لبنان   34العدد الحٌاة اللندنٌة 

  573باترٌك سٌل المصدر السابق , ص -2
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قلقة أٌضاً من من احتمال أن تقوم مصر وقد أ أصبحت فً المعسكر ) المإٌد 

فً جنوب  1978أطراف عربٌة أساسٌة أخرى إزاء إسرائٌل ٌضاف  للغرب( بجر

بما فً ذلك األردن , مما ٌإدي إلى ذلك اندالع الحرب إضافٌة على سورٌة وقد 

حلٌفا قوٌا بدال من مصر , . (1)حدثت جمٌع هذه التطورات فً ظل األهلٌة فً لبنان 

, وفتحت الباب أمام التنسٌق فى إلى زٌادة عزلة سورٌة وإضعاف محتمل ضد لبنان 

و سورٌا نفسها , هذا التدخل الذي سبقه االختراق اإلسرائٌلً لمنطقة اللٌطانً فً 

( فً لبنان , مما رتب المعادٌة للغرب فً المنطقة , وأحٌت اآلمال  1975عام ) 

 .(2)من بعض الضغوط على سورٌة بالتخفٌف 

نستخلص من هذا المبحث ان العالقات السورٌة االٌرانٌة قد تطورت بشكل كبٌر 

خاصة بعد االحداث االخٌرة فقد كان الٌران دور بارز فً سورٌا فقد تدخلت بشكل 

 كبٌر بالساحة السورٌة واصبحت الالعب الرئٌسً فً هذه المعادلة . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( , دار طالس للطباعة 1982-1946بشار الجعفري , السٌاسة الخارجٌة السورٌة ) -1

  228,ص 1987والنشر , دمشق , 

, دار 1حسٌن اغا خالدي , سورٌا واٌران تنافس وتعاون , ترجمة عدنان حسن , ط -2

  22-21,ص 1997الكنوز االدبٌة ,بٌروت لبنان , 
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 المبحث الثانً 

 العالقات السورٌة االٌرانٌة فً ظل اوضاع الربٌع العربً

فً الوقت التً اتفقت جمٌع االطراف االٌرانٌة على تؤٌٌد الثورات الشعبٌة العربٌة 

بٌن تٌار المحافظٌن من جهة والتٌار  فً تونس ومصر ولٌبٌا اختلفت االراء

االصالحً من جهة اخرى حول توصٌف هذه الثورات وتداعٌاتها على الوضع 

االٌرانً لقد ركز الجانب الرسمً والجانب المحافظ فً اٌران على اولجة واسلمة 

منطلقات الثورات العربٌة اما الموقف لدى التٌار االصالحً كان على نقٌض من 

محافظٌن فقد ركز على المنطلقات االجتماعٌة للتٌارات العربٌة . الموقف لدى ال

وعلى االسباب المرتبطة بوضع الحرٌات فً الدول العربٌة بهدف التلوٌح للنظام 

بؤن اٌران بعٌده عن تلك الثورات وفً هذا االطار تاتً تحركات الزعٌم االصالحً 

الحكومات العربٌة تحترم  رئٌس الوزراء السابق حسٌن موسوي التً اكد فٌها لو ان

سٌادة الشعب فً تقرٌر مصٌره لم ٌحدث ثورات على انظمة الحكم فً تلك الدول . 

ومنها دولة اما فٌما ٌخص موقف اٌران من االحتجاجات الشعبٌة فً بعض الدول 

البحرٌن بدأ الموقف االٌرانً  الرسمً والشعبً واضحا فً تؤٌٌد تلك الثورة او 

ع عنها وتؤكٌد مشروعٌة مطالبها . اما فٌما ٌخص مصر ولٌبٌا االحتجاجات والدفا

وتونس والٌمن كان مإٌدا للثورات الشعبٌة . اما فٌما ٌخص الموقف االٌرانً من 

االنتفاضة السورٌة فؤن النظام االٌرانً وتٌراها المحافظ اتخذ موقفا مإٌدا للنظام فً 

اذار الماضً وظهر ذلك 18فً  مواجهة االنتفاضة الشعبٌة فً سورٌا منذ انطالقها

التؤٌٌد من التبنً الكامل للرواٌة الرسمٌة السورٌة لالحداث وشن حمالت اعالمٌة 

مماثلة للنموذج االعالمً السوري ووصف االنتفاضة السورٌة بالمإامرة االجنبٌة 

التً تستهدف صمود المقاومة السورٌة من قبل الصهاٌنة والغرب والنظر الى 

وٌمكن من خالل تتبع  2119نها فتنة شبٌهة بما حدث فً اٌران عام االحداث على ا

الوسائل االعالمٌة الرسمٌة االٌرانٌة مالحظة مدى دعم النظام االٌرانً للنظام 

السوري والتزام االعالم االٌرانً بنقل الرواٌة الرسمٌة السورٌة لالحداث وتغٌٌب 

  .(1)اراء المعارضة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السورٌة فً ظل التحوالت الدولٌة الراهنة ,  –عبلة مزوزي , العالقات االٌرانٌة  -1

 13,ص2111رسالة ماجستٌر منشورة , جامعة باتنة , كلٌة الحقوق , 
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 انًطهب االول : دعى ايراٌ نهُظاو انسوري

 

لجً أذالع االدزجبجبد, ٌىٓ  ٌؼجذ ا٠شاْ دٚساً الزظبد٠بً ِزٛاػؼبً فٟ عٛس٠ب       

دٚس٘ب رطٛس ثظٛسح ِزضا٠ذح خالي اٌغٕٛاد اٌّبػ١خ ِذفٛػبً ثّظبٌذٙب االلزظبد٠خ 

اٌزٟ ثبرذ الفزخ ٚرغزذك اٌذفبع ػٕٙب. رغ١ش ِٛلغ ا٠شاْ ثبٌٕغجخ ٌششوبء عٛس٠ب 

االلزظبد١٠ٓ ِٓ دٚي اٌجٛاس ِٕز أذالع االدزجبجبد ٌزذزً ِٛلؼبً جذ٠ذاً. ػٍٝ عج١ً 

ثبي, رغججذ اٌّٛالف إٌّب٘ؼخ ٌٕظبَ األعذ اٌزٟ ارخزرٙب ثؼغ دٚي إٌّطمخ فٟ اٌّ

, ٚ٘ٛ اٌزذبٌف االعزشار١جٟ اٌزٞ رطٛس إٌبشئخ االلزظبد٠خ اٌزذبٌفبد رجذ٠ذ أدذ ألٜٛ

ث١ٓ عٛس٠ب ٚ رشو١ب ٚلطش. فٟ رٍه  4000-4002ّزذح ث١ٓ ػبِٟ خالي اٌفزشح اٌّ

اٌفزشح دٍذ عٛس٠ب ثبٌّشرجخ اٌشاثؼخ ػٍٝ طؼ١ذ اعزمجبي االعزثّبساد األجٕج١خ ِٓ 

اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚخظٛطبً ِٓ دٚي اٌخ١ٍج. ٚٔز١جخ ٌزٌه, اسرفؼذ اٌذشوخ اٌزجبس٠خ 

 83اٌٝ  4002َ اٌؼب ١ٍِبس دٚالس أِش٠ىٟ فٟ 9.4ث١ٓ عٛس٠ب ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ 

, وّب اسرفغ ػذد اٌّشبس٠غ االلزظبد٠خ اٌزشو١خ. 4009فٟ اٌؼبَ  ١ٍِٟبس دٚالس أِش٠ى

ٚلذِذ وً ِٓ رشو١ب ٚلطش دػّبً ع١بع١بً ل٠ٛبً ٌذضة هللا, اٌذ١ٍف اٌشئ١غٟ ٌألعذ فٟ 

لطش ثشثغ ١ٍِبس  ٚرجشػذ ,4002ٌجٕبْ, فٟ دشة اٌذضة ِغ اعشائ١ً ط١ف اٌؼبَ 

دٚالس ٌذػُ جٙٛد اػبدح االػّبس فٟ ثٕذ جج١ً ثٍذح ٌجٕب١ٔخ ِٛا١ٌخ ٌذضة هللا. 

اٌغٛس٠خ اإل٠شا١ٔخ, ٚلذ ثم١ذ  ثبٌّمبثً, وبْ اٌجّٛد االلزظبدٞ ٘ٛ ِب ٠طجغ اٌؼاللبد

ث١ٓ اٌجبٔج١ٓ ٚاٌّزؼٍمخ ثزؼض٠ض اٌزؼبْٚ  0440االرفبل١بد اٌّٛلؼخ ِٕز اٌؼبَ 

االلزظبدٞ ٚرجبدي اٌخجشاد ٚرشج١غ االعزثّبس ِٓ دْٚ رٕف١ز دزٝ أذالع 

 (0).4000االدزجبجبد فٟ اٌؼبَ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, جٛص٠ف  . اٌّؼبسػخ اٌّغٍذخ فٟ عٛس٠ب. ِؼٙذ األِٓ رمش٠ش اٌششق األٚعؾ.  ١ٌٛ٘ذاٞ (0)

 . 4004. 49ٌذساعخ اٌذشة . طفذخ 

http://www.albawaba.com/main-headlines/syria-threatens-qatari-investments
http://www.spiegel.de/international/qatar-s-reconstruction-aid-in-lebanon-envy-conspiracy-and-a-lebanese-motor-city-a-471382.html
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ثؼذ أْ دِشد اٌذشة لغّبً وج١شاً ِٓ اٌج١ٕخ اٌزذز١خ ٚاٌمطبػبد اإلٔزبج١خ       

اٌغٛس٠خ, لبِذ ا٠شاْ, ٚثخالف ثم١خ دٚي إٌّطمخ, ثبثشاَ اٌىث١ش ِٓ ارفبل١بد اٌزؼبْٚ 

ٚاٌؼمٛد االلزظبد٠خ ِغ اٌذىِٛخ اٌغٛس٠خ ِٓ اجً اػبدح رش١١ذ رٍه اٌمطبػبد. شًّ 

رٌه ِجبالد اٌخذِبد ٚاٌج١ٕخ اٌزذز١خ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌظذخ ٚاٌّطبدٓ ٚاٌّٛاد اٌغزائ١خ 

ٌز٠ًّٛ  4008ٚاٌمطبع اٌّبٌٟ. فؼالً ػٓ اٌمشٚع اٌزٟ أثشِذ فٟ اٌؼبَ 

ِٓ ا٠شاْ ٚػجش ششوبد ا٠شا١ٔخ. ٚلذ  اٌّغزٛسداد ثششؽ أْ رؤرٟ ٔغجخ وج١شح ِٕٙب

ششوخ ا٠شا١ٔخ ِخزظخ ثزظذ٠ش اٌّٛاد  4008أػفذ دِشك فٟ رّٛص ِٓ اٌؼبَ 

 أٔجبء اٌغزائ١خ ِٓ وً اٌشعَٛ ٚاٌؼشائت ٌذٜ دخٛي ثؼبئؼٙب اٌٝ عٛس٠ب. وّب عشد

ثً ػٓ أْ إٌظبَ اٌغٛسٞ لبَ ثش٘ٓ ِّزٍىبد ٚػمبساد دى١ِٛخ ِمب ِئوذح غ١ش

 (0)اٌذظٛي ػٍٝ اٌمشٚع اإل٠شا١ٔخ.

ثزطج١ك ارفبل١خ اٌزجبسح اٌذشح ٚثبرذ  , ششػذ وً ِٓ عٛس٠ب ٚا٠شاْ 4004فٟ اٌؼبَ 

اٌغٍغ ٚإٌّزجبد اٌزٟ ٠جشٞ رجبدٌٙب ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ غ١ش خبػؼخ ٌٍؼش٠جخ ٚ اٌزؼشفخ 

 ١ٍِْٛ 430 اٌجّشو١خ. عبُ٘ رٌه ثبسرفبع دجُ اٌزجبدي اٌزجبسٞ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ِٓ

 420, ثٕغجخ ّٔٛ رمبسة 4002, اٌٝ ١ٍِبس دٚالس فٟ اٌؼبَ 4000فٟ اٌؼبَ  دٚالس

فٟ اٌشلٟ  فٟ اٌّئخ فٟ غؼْٛ أسثؼخ أػٛاَ. ٚال ٠خفٟ اٌجبٔج١ٓ سغجزّٙب اٌىج١شح 

ِٓ خالي رغ١١ش خط١ٓ  4009ثذجُ اٌّجبدالد اٌزجبس٠خ اٌٝ ١ٍِبسٞ دٚالس فٟ اٌؼبَ 

ٓ ِجبشش٠ٓ ث١ٓ ا٠شاْ ٚعٛس٠ب وّب طشح اٌٍّذك اٌزجبسٞ فٟ اٌغفبسح اإل٠شا١ٔخ ثذش١٠

ٌذٜ دِشك ِطٍغ شٙش أ٠بس/ ِب٠ٛ اٌذبٌٟ. لذ ال ٠جذٚ دجُ رجبدي رجبسٞ ثم١ّخ ١ٍِبسٞ 

دٚالس وؼبًِ ِئثش فٟ ِمبسثخ ا٠شاْ ٌٍٍّف اٌغٛسٞ ٚخظٛطبً ارا ِب ل١ظ ثؤوثش ِٓ 

 اٌزجبسٞ ث١ٓ ا٠شاْ ٚاٌؼشاق ػٍٝ عج١ًػششح ١ٍِبساد دٚالس ٟ٘ دجُ اٌزجبدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ِش١ً. " ا٠شاْ ال رغؼٝ ٌٍغٍطخ غ١ش ِذذٚدح ٌألعذ , ٠مٛي دثٍِٛبعٟ وج١ش " . طذ١فخ د٠ٍٟ  .0

 4002 ١ٔغبْ 2عزبس )ٌجٕبْ ( . اؽٍغ ػ١ٍٗ ثزبس٠خ 

 

http://alhayat.com/Articles/7162986/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8--%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%25D
http://alhayat.com/Articles/7162986/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8--%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%25D
http://www.alaraby.co.uk/economy/2014/5/15/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/economy/2014/5/15/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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اٌزجبس٠خ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ٚفٟ ظً دشة د٠ِٛخ ٠جمٝ اٌّثبي. ٌىٓ إٌّٛ اٌغش٠غ ٌٍؼاللبد 

أِشاً الفزبً, ار ٠زوشٔب ثّظبٌخ ؽٙشاْ فٟ عٛس٠ب, ٚثذجُ س٘بٔبرٙب ػٍٝ الزظبد اٌجالد 

 (0)ثؼذ أزٙبء اٌذشة.

فؼالً ػٓ اٌؼمٛد اٌّجض٠خ اٌزٟ رذظٝ ثٙب اٌششوبد اإل٠شا١ٔخ دب١ٌبً فٟ عٛس٠ب 

غ عٛس٠ب ػّٓ ِخططبد ا٠شاْ اٌجؼ١ذح ٚاٌزجبدي اٌزجبسٞ اٌّضد٘ش ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ, رم

 ذاألِذ ٚاٌّزّثٍخ فٟ رٛع١غ ٔشبؽٙب فٟ عٛق اٌغبص اٌطج١ؼٟ اٌؼبٌّٟ. ٚلذ ٔجذ

 ا٠شاْ, ِغزف١ذح ِٓ اػزّبد إٌظبَ اٌغٛسٞ ػٍٝ دػّٙب اٌّبٌٟ, فٟ رٛل١غ ارفبل١خ ث١ٓ 

ٚعٛس٠ب ٌّذ أٔجٛة ٠ٕمً اٌغبص اإل٠شأٟ ػجش اٌؼشاق  4000اٌجٍذ٠ٓ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ 

١ٌجشٞ رظذ٠شٖ ػجش اٌجذش األث١غ اٌّزٛعؾ اٌٝ أٚسٚثب. ٚفٟ د١ٓ أػبلذ اٌذشة 

فٟ عٛس٠ب رٕف١ز رٌه اٌّششٚع اٌذ١ٛٞ ٌٍّظبٌخ اإل٠شا١ٔخ, فشثّب ٠ّثً أزٙبئٙب ثٙض٠ّخ 

إٌظبَ اٌغٛسٞ رالشٟ آِبي ا٠شاْ فٟ ِذ أٔجٛة اٌغبص ٚرؼض٠ض دظزٙب ِٓ عٛق 

 اٌغبص اٌطج١ؼٟ اٌؼبٌّٟ.

ٝ ػ١ٓ ا٠شاْ ػٍٝ ِشدٍخ ِب ثؼذ اٌذشة, ٚرذذ٠ذاً ػٍٝ ػ١ٍّخ اػبدح اإلػّبس, وّب رجم

د١ث ٠ٛجذ دب١ٌبً ِال١٠ٓ إٌّبصي ٚإٌّشآد ٚاٌجٕٝ اٌزذز١خ اٌّذِشح فٟ عٛس٠ب. 

ٚعٛف رىْٛ ا٠شاْ ِغزؼذح ثذٚس٘ب, فٟ دبي اِزٍىذ ػاللبد ؽ١جخ ِغ إٌظبَ اٌذبوُ 

ػبدح االػّبس, ٟٚ٘ اٌزٟ رظٕف وؤوجش فٟ رٌه اٌٛلذ, ٌٍؼت دٚس ١ِّٙٓ فٟ ػ١ٍّخ ا

 ِٕزج ٌألعّٕذ ٚاٌذذ٠ذ فٟ ِٕطمخ اٌششق األٚعؾ.

٠ّىٓ رذذ٠ذ ػذد ِٓ اٌذٚافغ اٌغ١بع١خ ٚاأل١ِٕخ اٌم٠ٛخ اٌزٟ رفغش اٌزضاَ ا٠شاْ 

االعزشار١جٟ فٟ دػُ إٌظبَ اٌغٛسٞ. سثّب ٠ؤرٟ فٟ اٌّمذِخ ػاللخ دِشك اٌزبس٠خ١خ 

 رجؾ ثذٚسٖ ثؼاللبد ع١بع١خ ٚػمبئذ٠خ ِغ ؽٙشاْ.ِغ دضة هللا فٟ ٌجٕبْ اٌزٞ ٠ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ٔغبْ 48"أصِخ عٛس٠ب : أٚثبِب ٠ذ٠ٓ اعزخذاَ " اٌفبدشخ " اٌمٛح" . ثٟ ثٟ عٟ .  -0

4000.. 
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رىش٠ظ ٔفٛر٘ب وّب ٠ؤرٟ رّغه ا٠شاْ ثبٌٕظبَ اٌغٛسٞ فٟ ِشدٍخ رؼًّ ف١ٙب ػٍٝ      

فٟ اٌؼشاق ٚرٛع١ؼٗ فٟ ا١ٌّٓ ٚاٌجذش٠ٓ. ٌىٓ اٌّظبٌخ االلزظبد٠خ إل٠شاْ فٟ عٛس٠ب 

عبّ٘ذ ثظٛسح ِزضا٠ذح فٟ دػّٙب اٌظٍت ٌألعذ, ٚسفؼٙب اٌّزٛاطً ٌج١بْ ِئرّش 

اٌزٞ دػب اٌٝ رشى١ً دىِٛخ أزمب١ٌخ وبٍِخ اٌظالد١بد فٟ عٛس٠ب ٠ّىٓ أْ  0ج١ٕف

فٟ ٚلذ رخٛع ف١ٗ ِفبٚػبد شبلخ ِغ اٌغشة ٌشفغ  رط١خ ثّظبٌذٙب االلزظبد٠خ

 (0)اٌؼمٛثبد االلزظبد٠خ.

سغُ أْ اٌّظبٌخ اٌغ١بع١خ اٌّزشبثىخ إل٠شاْ ٟ٘ ِب ٠ذفؼٙب اٌٝ اٌزؼٕذ فٟ ِٛلفٙب ِٓ 

اٌذٍٛي اٌغ١بع١خ ٌٍذشة فٟ عٛس٠ب, غ١ش أْ اٌّظبٌخ االلزظبد٠خ ثبرذ رٍؼت دٚساً 

ِخ أٞ رغ٠ٛخ شبٍِخ ٠ّىٓ أْ رمٛد اٌٝ رمبعُ ِزضا٠ذ األ١ّ٘خ. ٌزا رٛاطً ا٠شاْ ِمبٚ

فؼٍٟ ٚدم١مٟ ٌٍغٍطخ, خش١خ خغبسح ِظبٌذٙب اٌغ١بع١خ ٚاأل١ِٕخ اٌزم١ٍذ٠خ, ِٚظبٌذٙب 

االلزظبد٠خ دذ٠ثخ اٌؼٙذ, فؼالً ػٓ اٌّظبٌخ اٌّذزٍّخ ٚاٌزٟ ع١ذٍّٙب ِغزمجً عٛس٠ب 

 (4)ثؼذ أزٙبء اٌذشة.

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔبفْٛ , ا٠ّب٠ًٛٔ. " " ا٠شاْ ٚدضة هللا ِغبػذح فٟ عٛس٠ب ادزجبجب ػٍٝ لّغ االٔزفبػخ  -0

 . 4000ش رشش٠ٓ اٌثب١ٔ 08" . ج١شٚصا١ٌُ ثٛعذ . 

ر١غذ٠ً ع١ّْٛ  . " ا٠شاْ رغبػذ إٌظبَ اٌغٛسٞ شٓ دٍّخ ػٍٝ اٌّذزج١ٓ , ٠ٚمٛي  -4

 . 4004 شجبؽ  44دثٍِٛبع١ْٛ " . اٌغبسد٠بْ )ٌٕذْ ( . 

 



21 
 

 

 انًطهب انثاَي : يكاسب ايراٌ يٍ بقاء االسد

فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ٕبلش ف١ٗ اٌؼذ٠ذ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزذذح رذاػ١بد خغبسح ا٠شاْ        

ٌغٛس٠خ, ِبصاٌذ ؽٙشاْ ِشغٌٛخ ثبٌغ١طشح ػ١ٍٙب. فّغبػذح اٌجّٙٛس٠خ اإلعال١ِخ 

ثزذم١ك أ٘ذاف الزظبد٠خ  ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ ال رزؼٍك ثبٌذذ ِٓ خغبسارٙب, ٌٚىٕٙب رزؼٍك

ٚع١بع١خ ٚاعزشار١ج١خ ٌُ ٠ىٓ ثبِىبٔٙب رذم١مٙب ِٓ لجً. ال ٠زؼٍك ٘زا اٌزذبٌف ثؤ٠خ 

ٌمذ وبْ دِٚبً ٠خذَ ِظبٌخ رار١خ ٚلذخ, اْ اٌظٛس اٌّشٚػخ اٌزٟ رؤرٟ  –أ٠ذ٠ٌٛٛج١خ 

ِٓ عٛس٠خ رجؼً اٌزفى١ش ثٙزٖ اٌطش٠مخ أِشاً طؼجبً, ٌٚىٓ ا٠شاْ رشٜ دِشك وبعزثّبس 

 (0).ٙبٌ

ٌمذ اعزفبد اإل٠شا١ْٔٛ ِٓ اٌذشة األ١ٍ٘خ اٌغٛس٠خ ٌزم٠ٛخ ع١طشرُٙ اٌغ١بع١خ ػٍٝ 

إٌظبَ اٌغٛسٞ, ِذ١ٌٛٓ اٌزذبٌف اٌّٙزض اٌٝ ٚوبٌخ رجؼ١خ. أطً اٌزذبٌف اٌغٛسٞ 

اإل٠شأٟ ٘ٛ اٌذشة اٌؼشال١خ اإل٠شا١ٔخ, د١ث وبٔذ عٛس٠خ ادذٜ اٌذٌٚز١ٓ اٌؼشث١ز١ٓ 

فٟ دشثُٙ ػذ طذاَ دغ١ٓ. ٌُ ٠زؼٍك اٌذػُ اٌغٛسٞ إل٠شاْ اٌٍز١ٓ دػّزب اإل٠شا١١ٔٓ 

خالي رٌه اٌظشاع ثبٌمشاثخ األ٠ذ٠ٌٛٛج١خ ٌٍٕظب١ِٓ ٌٚىٕٗ رؼٍك ثبٌّظٍذخ اٌّشزشوخ 

إلػؼبف اٌؼشاق. فٟ اٌٛالغ, وبٔذ عٛس٠خ ٚاٌؼشاق ِزشبثٙز١ٓ ثمبف١بً ٚأ٠ذ٠ٌٛٛج١بً 

ٌغ١طشح ٔظب١ِٓ ثؼث١١ٓ  أوثش ِٓ عٛس٠خ ٚا٠شاْ. فمذ وبٔذ عٛس٠خ ٚاٌؼشاق خبػؼز١ٓ

 (4).ػٍّب١١ٔٓ ػشث١١ٓ, ث١ّٕب وبٔذ دىِٛخ ا٠شاْ دىِٛخ د١ٕ٠خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رف ا امرٌكا,روسٌا,اي(العالمٌة العسكرٌة القوى: الرعب ن,تواز )اديه (زعرور (1)

 نشرلل المطبوعات شركة:بٌروت.)الشمالٌة الصٌٌونً,حزباهلل,كورٌا. ,الكٌاف

 68صوالتوزٌع,

 الربٌع بعد الٌران ٌمًلاإلق النفوذ هل تراجع  : جدٌدة توازنات"شوبٌن ) شهرام ( (2)

 2112, مإسسة االهرام , مصر 1217, العدد الدولٌة السٌاسة ةلمج " العربً؟
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ٚػمت ا١ٙٔبس ساػ١ٙب اٌغٛف١زٟ اٌمذ٠ُ, وبْ ٕ٘بٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذالالد ػٍٝ أْ       

عٛس٠خ لذ رذبٚي أْ رزجغ خطٛاد اٌمبئذ اٌّظشٞ أٔٛس اٌغبداد ِٓ خالي ػمذ اٌغالَ 

ِغ اعشائ١ً ٚاػبدح رٛج١ٗ ٔفغٙب ٔذٛ اٌٛال٠بد اٌّزذذح ٚثؼ١ذاً ػٓ ا٠شاْ. ػمذد 

 0448ِذبدثبد عالَ جذ٠خ ث١ٓ اٌشئ١ظ دبفع األعذ ٚاٌم١بدح اإلعشائ١ٍ١خ فٟ ػبَ 

 .إل٠ٙٛد ثبسان 4000ث١ش٠ض, ٚفٟ ػبَ ٌشّؼْٛ  0449إلعذبق ساث١ٓ, ٚفٟ ػبَ 

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌؼاللبد اٌغٛس٠خ األِش٠ى١خ رذغٕذ ثبٌفؼً فٟ اٌزغؼ١ٕبد 

أ٠ٍٛي, اال أٔٗ فٟ دشة اٌؼشاق  00ٚرؼّٕذ الدمبً اٌزؼبْٚ ػذ اٌمبػذح ثؼذ دبدثخ 

اعزغً إٌظبَ اٌغٛسٞ اٌّزطشف١ٓ ػذ االدزالي األِش٠ىٟ ِّب عجت  4008فٟ ػبَ 

ٌؼاللبد ف١ّب ث١ّٕٙب ِجذداً. ِٚٓ ثُ رّذ اػبدح اد١بء اٌّفبٚػبد ٚاعزىّبٌٙب ثزجّذ ا

, فٟ اٌؼبَ اٌزٞ رالٖ, ساجؼذ ٚصاسح اٌخبسج١خ ٌٍٛال٠بد اٌّزذذح 4002فٟ ػبَ 

ع١بعزٙب اٌخبطخ ثغٛس٠خ, "ِّب لبد اٌٝ جٙذ ٌٍزؼبًِ ِغ عٛس٠خ إل٠جبد ِظبٌخ 

 ."فٟ اٌششق األٚعؾ ِشزشوخ, ٚرخف١غ اٌزٛرش اإلل١ٍّٟ, ٚدػُ اٌغالَ

ِٚغ ثذا٠خ أطالق ثٛساد اٌشث١غ اٌؼشثٟ, وبٔذ ؽٙشاْ لٍمخ ثّب ٠ىفٟ د١بي ادزّبي 

ِذاسٞ, اٌّغزشبس ٌٍمبئذ األػٍٝ إل٠شاْ,  "أمالة" عٛس٠خ ٌذسجخ أْ دغ١ٓ شش٠ؼذ

دزس ػٍٕبً ِٓ رٌه. ثُ رؤرد اٌؼاللبد اٌغٛس٠خ األِش٠ى١خ ثؼذ رٌه ثم١ًٍ ٔز١جخ لّغ 

اد اٌشث١غ اٌؼشثٟ, ِٕٚز رٌه اٌذ١ٓ دججذ جٙٛد٘ب اٌذثٍِٛبع١خ ٌزٛلف األعذ ٌّظب٘ش

 .""ِذٛس اٌّمبِٚخ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 342العدد  الحٌاةمجلة خالد الدخٌل, إٌران وموقفها من الثورات العربٌة,  -1

  .2111مارس  21,  -4
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عٛس٠خ أثؼبداً ؽبئف١خ ٚػ١ٕفخ أوثش, دػُ أخز اٌظشاع فٟ  4004ثذٍٛي ػبَ      

اٌذشط اٌثٛسٞ اإل٠شأٟ األعذ ِزضا٠ذ اٌزجؼ١خ ٚاٌٛدش١خ فٟ لّؼٗ ٌّؼبسػ١ٗ. ثذٍٛي 

, وبْ ٌذٜ اإل٠شا١١ٔٓ اٌىث١ش ِٓ إٌفٛر ػٍٝ األجٕذح 4008شٙش وبْٔٛ اٌثبٟٔ ِٓ ػبَ 

ٌت األعذ اٌغٛس٠خ اٌٝ دذ أٔٗ ٚخالي رجبدي ٌألعشٜ ث١ٓ إٌظبَ ٚاٌثٛاس, ٌُ ٠طب

ثبؽالق ِٛا١ٌٗ اٌّذ١١ٍٓ ٌٚىٕٗ ؽبٌت ثثّبْ ٚأسثؼ١ٓ ِٓ لبدح اٌذشط اٌثٛسٞ 

وّب أْ إٌّبفغ  .ثبئش ٚٔبشؾ ِؼبد٠ٓ ٌٍٕظبَ 40000اإل٠شأٟ ِمبثً أوثش ِٓ 

االلزظبد٠خ اٌزٟ رغزف١ذ ِٕٙب ا٠شاْ ِٓ ٘زا اٌظشاع ٠زُ اٌزغبػٟ ػٕٙب غبٌجبً, د١ث 

فمؾ ٌزذًّ اٌخغبسح اٌّب١ٌخ ١ٌٍّبساد اٌذٚالساد ٠فزشع اٌؼذ٠ذ أْ ؽٙشاْ ِغزؼذح 

ِمبثً ِٕبفؼٙب االعزشار١ج١خ. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ا٠شاْ وبٔذ رذفغ غبٌجبً ٌٍذظٛي ػٍٝ 

ٔفٛر أوجش ػٍٝ عٛس٠خ فٟ ِظبٌذّٙب اٌّشزشوخ, اال أْ آي األعذ رؤوذٚا ِٓ ِمذاس 

غ١شح ٌٍغب٠خ أٞ رجؼ١زُٙ االلزظبد٠خ إل٠شاْ, ٚ٘ٛ ٚالغ ٚاػخ ِٓ خالي اٌم١ّخ اٌظ

ٌٚىٓ, ثؼذ ثذء   (0).اٌزجبسح ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ خالي األػٛاَ اٌزٟ لبدد اٌٝ اٌشث١غ اٌؼشثٟ

اٌثٛسح ػذ األعذ ٚاٌزضاَ ششوبء عٛس٠خ اٌزجبس١٠ٓ ثبٌؼمٛثبد ػذ٘ب, ٌُ رىٓ ا٠شاْ 

فٟ "ِؤصق ٌٍغ١بعخ اٌخبسج١خ" ٌٚىٕٙب وبٔذ فٟ ِٛلغ ِٕبعت العزغالي ٚالغ فمذاْ 

اثمبئٙب ثؼ١ذاً. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رشاجغ اٌذبٌخ االلزظبد٠خ اٌغٛس٠خ,  األعذ ٌشفب١٘خ

, د١ث 4000رؼبػف اٌزجبدي اٌزجبسٞ ث١ٓ عٛس٠خ ٚا٠شاْ ثالثخ أػؼبف ِٕز ػبَ 

, ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ ٠غزّش ّٔٛ٘ب. ثبإلػبفخ اٌٝ 4002ٚطً اٌٝ ١ٍِبس دٚالس فٟ ػبَ 

زج األوجش ٌإلعّٕذ ٚاٌذذ٠ذ رٌه, فبْ طالد ا٠شاْ اٌٛث١مخ ِغ إٌظبَ ٚٚػؼٙب وبٌّٕ

فٟ اٌششق األٚعؾ ٠ؼؼٙب فٟ ِٛلف ِٕبعت ٌالعزفبدح ِٓ اٌذِبس اٌجبسٞ فٟ عٛس٠خ 

 (4).ٚاػبدح اإلػّبس ف١ٙب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عزمً بشارة , العرب واٌران , مالحظات عامة : مراجعة فً التارٌخ والسٌاسة , -1

 00-00ص, 2112المركز العربً لالبحاث والدراسات ,بٌروت ,الدوحة , 

إٌران تؤمل بؤداء سورٌة دورها التارٌخً بٌن الشعوب العربٌة وإالسالمٌة ", وكالة فارس للنباء,  -2 

 .3111أٌار/ماٌو  6

http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=1113161142 24 
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ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ا٠شاْ خططذ اعزشار١ج١زٙب ٚفك افزشاع أْ ٔظبَ األعذ ع١ٕجٛ, 

اال أٔٙب لبِذ أ٠ؼبً ثزذس٠ت ا١ٍ١ٌّش١بد اٌغٛس٠خ ٚرغ١ٍذٙب ٌخذِخ اٌّظبٌخ اإل٠شا١ٔخ 

دزٝ ثؼذ أْ أٙبسد اٌّئعغبد اٌذى١ِٛخ. ٌمذ اعزثّشد ا٠شاْ وث١شاً فٟ اثمبء األعذ 

ٚوجضء ِٓ اٌخطخ اٌثب١ٔخ ٌٍذفبظ ػٍٝ إٌفٛر فٟ دبي  ػبئّبً أثٕبء رذؼ١ش٘ب ٌغمٛؽٗ,

أٙبس ٔظبَ األعذ, رّٕٟ ا٠شاْ ٚدضة هللا ػاللبرّٙب ِغ ا١ٍ١ٌّش١بد اٌّغزٕذح اٌٝ 

األل١ٍبد ٚاٌزٟ رمبرً اٌٝ جبٔت األعذ. رزؼّٓ ٘زٖ ا١ٍ١ٌّش١بد اٌشجىخ اإلجشا١ِخ 

شج١ذخ ٚوزٌه اٌج١ش اٌغبِؼخ راد اٌظالد اٌٛث١مخ ِغ ػبئٍخ األعذ ٚاٌزٟ رؼشف ثبٌ

اٌشؼجٟ اٌزٞ رُ رذس٠جٗ ٚر٠ٍّٛٗ ِٓ لجً ا٠شاْ ٚدضة هللا ٚاٌزٞ رُ أشبإٖ ػٍٝ ِثبي 

١ٍ١ِش١ب اٌجبع١ج اإل٠شا١ٔخ. وٍّب أثجزذ ا١ٍ١ٌّش١بد أٔٙب عزّثً دٍفبء أل٠ٛبء ػٍٝ 

األسجخ, عزمشس ا٠شاْ اٌذذ ِٓ رىب١ٌفٙب ِٓ خالي دػُ اٌثٛاس اٌش١ؼخ فٟ عٛس٠خ 

١طشح اٌغ١ٕخ ف١ّب ثؼذ األعذ, ثذالً ِٓ االعزّشاس فٟ دػُ اٌذىِٛخ اٌخبػؼخ ٌٍغ

 (0).اٌغٛس٠خ

فٟ األعبط, اعزخذِذ ا٠شاْ اٌذشة األ١ٍ٘خ اٌغٛس٠خ وفشطخ ٌشػب٠خ رجؼ١خ األعذ 

اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚاٌم١بَ ثبٌٛلذ ٔفغٗ ثذػُ ا١ٍ١ٌّش١بد ٚرذس٠جٙب 

خ اإلعال١ِخ فٟ دبي أثجزذ دىِٛخ األعذ ٚاٌزٟ ثبِىبٔٙب خذِخ ِظبٌخ اٌجّٙٛس٠

 .اعزذبٌخ اٌذفبظ ػ١ٍٙب

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔٛس٘بْ اٌش١خ, "اٌخٛف ِٓ اٌزغ١١ش: ِذذداد عٍٛن اٌمٜٛ اٌذاػّخ ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ",  (0)

 .23, ص 4004, أوزٛثش 040اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ, اٌؼذد 
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اف ثؤْ رمغ١ُ عٛس٠خ ع١مٛد اٌٝ ع١طشح ا٠شا١ٔخ جضئ١خ ػٍٝ ال ثذ ِٓ االػزش     

ثبٌّئخ ِٓ  90اٌجالد. ٌٚىٓ, ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚالغ ع١طشح ٔظبَ األعذ ػٍٝ ٔذٛ 

ثبٌّئخ ِٓ اٌغىبْ. لذ رىْٛ  24اٌٝ  99أساػٟ اٌجالد, اال أٔٗ ٠غ١طش ػٍٝ ٔذٛ 

ػخ, ِٓ داػش ِغ١طشح ػٍٝ لغُ ٚاعغ ِٓ األساػٟ فٟ عٛس٠خ, اال أٔٗ ِٓ اٌٛا

اٌّذْ اٌم١ٍٍخ اٌزٟ رظٙش ػٍٝ اٌخشائؾ, أْ إٌّطمخ اٌزٟ رغ١طش ػ١ٍٙب رّثً أغٍجٙب 

اٌظذشاء اٌغٛس٠خ ٚإٌّبؽك اٌش٠ف١خ ال اٌّشاوض اٌذؼش٠خ. ٚػٍٝ فشع أْ اٌجٙٛد 

اٌغٛس٠خ اإل٠شا١ٔخ ٚجٙٛد دضة هللا اٌّشزشوخ ثبِىبٔٙب اٌّذبفظخ ػٍٝ ِٕبؽك أعبع١خ 

شٚد, فبْ لذسح ٔظبَ األعذ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ومٕبح ٌّشٚس ِثً اٌطش٠ك ث١ٓ دِشك ٚث١

 .األعٍذخ ِٓ ا٠شاْ اٌٝ دضة هللا عزجمٝ وّب ٟ٘

رمبسة اٌذشة األ١ٍ٘خ اٌغٛس٠خ ػبِٙب اٌخبِظ, ٚدٚي اٌخّظ صائذ ٚادذ رؼمذ ارفبلبً 

٠ٚٛٔبً ِغ ا٠شاْ لذ ٠ئدٞ ٌزذش٠ش ِئبد ِٓ ا١ٌٍّبساد ِٓ اٌذٚالساد. ٚٔظشاً ٌذػُ 

ا٢ْ, فبْ اٌزٛلؼبد اٌؼذ٠ذح ثغمٛؽ األعذ فٟ أ٠خ ٌذظخ عزجمٝ ال ٚالؼ١خ. ؽٙشاْ اٌٝ 

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚجٛد اٌىث١ش ِٓ اٌشىٛن دٛي إٌز١جخ إٌٙبئ١خ ٌذشة عٛس٠خ 

 (0).األ١ٍ٘خ, ٕ٘بن ِغؤٌخ ٚاػذخ: ا٠شاْ عزىْٛ ِغزؼذح

ٔغزخٍض ِٓ ٘زا اٌّجذث اْ اٌؼاللبد اال٠شا١ٔخ اٌغٛس٠خ فٟ ظً اٚػبع اٌشث١غ 

اٌؼشثٟ لذ اطجذذ ِزمبسثخ ثشىً وج١ش دزٝ اطجذذ ا٠شاْ ٟ٘ اٌؼؼٛ اٌفؼبي فٟ 

عٛس٠ب ٚدزٝ فٟ ثؼغ اٌثٛساد اٌؼشث١خ ٚاطجذذ ٟ٘ اٌّفبٚع اٌشئ١غٟ فٟ عٛس٠ب 

 ٚاطجخ إٌظبَ اٌغٛسٞ ٠ّثً اٌّظبٌخ اال٠شا١ٔخ ٌىٟ ٠جمٝ فٟ اٌغٍطخ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلس حقوق إالنسان ", وكالة المً ٌدعو إلى عقد اجتماع طارئ ممجلس الشورى إالس ( 1)"

 .3111نٌسان/ابرٌل  31مهرللنباء, 

http://www.mehrnews.com/ar/newsdetail.aspx?NewsID=1312211 
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 اخلامتت

أن سورٌا لن تجد بلدا أكثر استعدادا من إٌران للوقوف إلى جانبها فً حال      

تعرضها لهجوم إسرائٌلً أو أمٌركً، مع األخذ بعٌن االعتبار التصرٌحات اإلٌرانٌة 

التً صدرت فً أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول حتى أن الرئٌس 

إن أمن سورٌا  7002اإلٌرانً أحمدي نجاد قال فً أحدها فً ٌناٌر/كانون الثانً 

 .هو من أمن إٌران

الجوانب االقتصادٌة والثقافٌة إلٌرانٌة عموما شمل كل وتطور العالقات السورٌة ا

رجمت من خالل مجموعة من االتفاقٌات التجارٌة والثقافٌة بٌن البلدٌن، كما أن وت

 .المستشارٌة الثقافٌة اإلٌرانٌة تعد أنشط مستشارٌة تعمل فً العالم العربً

 

 االستنتاجات :

العالقات بٌن إٌران وسورٌا, نفترض ما تطرقنا له فً البحث عن وبناء على  -1

بداهة فً حال إستمرار توازن الرعب بٌن األطراف المتنازعة فً المنطقة, 

علٌها إستمرار سٌاسٌة التحالفات والتكتالت فً مجمل المنطقة العربٌة, 

ومحٌطها اإلقلٌمً, الذي ٌمكن أن ٌتمدد فً لحظات التؤزم إلى الصٌن 

لتوتر( لكن األخطر هو ترافق هذه التحالفات وروسٌا وأفغانستان ..) قوس ا

مع زٌادة توّسع وتعّمق أشكال وعً دون الوطنً, فً سٌاق تراجع تؤثٌر 

 .القوى العلمانٌة, بسبب سٌاسٌة الضغط والمنع

وتعتبر مذكرة التعاون الدفاعً التً وقعتها سورٌا مع طهران فً منتصف  -2

عربً وإٌران، ولم الوحٌدة من نوعها بٌن بلد  7002ٌونٌو/حزٌران 

تتعرض االتفاقٌة المذكورة وتصرٌحات الساسة اإلٌرانٌٌن الختبار فعلً ٌبٌن 

مدى جدٌتها حتى اآلن، وإن كان هناك من ٌعتبر الوقوف السوري مع حزب 

إحدى المحطات المهمة التً خرج منها  7002هللا أثناء حرب ٌولٌو/تموز 

 .الطرفان بعالقات أمتن

عالقات تكاثرت االتهامات لهذا التحالف من بعض وبسبب اتساع هذه ال -3

المعارضٌن السورٌٌن بأنه قائم على أسس مذهبٌة، وهو ما عبر عنه بعض 

الساسة العرب بالهالل الشٌعً الممتد من إٌران إلى دمشق ولبنان، فً 

أن البلدٌن ٌرٌان فٌه تحالفا بٌن قوى التصدي والممانعة لالختراق  حٌن

 لً للمنطقةاألمٌركً واإلسرائٌ
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 املصادر : 
  ُاٌمشاْ اٌىش٠ 

 اوال : الكتب 

  باترٌك سٌل , االسد : الصراع على الشرق االوسط , شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر
 ,  1992, بٌروت ,

 ( دار طالس للطباعة 1982-1946بشار الجعفري , السٌاسة الخارجٌة السورٌة , )

 ,  1987والنشر , دمشق , 

 , دار 1سورٌا واٌران تنافس وتعاون , ترجمة عدنان حسن , ط حسٌن اغا خالدي ,

 , 1997الكنوز االدبٌة ,بٌروت لبنان , 
  ,2111مارس  21الحٌاة, مجلة خالد الدخٌل, إٌران وموقفها من الثورات العربٌة. 

 رف ا امرٌكا,روسٌا,اي(العالمٌة العسكرٌة القوى: الرعب ن,تواز )اديه (زعرور 

 نشرلل المطبوعات شركة:بٌروت.)الشمالٌة ,كورٌا هللا ,حزب ٌونًهالص. ,الكٌاف

 والتوزٌع,

  , عزمً بشارة , العرب واٌران , مالحظات عامة : مراجعة فً التارٌخ والسٌاسة

 , 2112المركز العربً لالبحاث والدراسات ,بٌروت ,الدوحة , 
  ,"ٞٔٛس٘بْ اٌش١خ, "اٌخٛف ِٓ اٌزغ١١ش: ِذذداد عٍٛن اٌمٜٛ اٌذاػّخ ٌٍٕظبَ اٌغٛس

 , 4004, أوزٛثش 040اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ, اٌؼذد 

  .١ٌٛ٘ذاٞ , جٛص٠ف  . اٌّؼبسػخ اٌّغٍذخ فٟ عٛس٠ب. ِؼٙذ األِٓ رمش٠ش اٌششق األٚعؾ

 ٌذساعخ اٌذشة

 -ثانٌا : المجالت :

 2117السفٌر اللبنانٌة ,بٌروت ,  تصرٌح محمود احمدي نجاد , جرٌدة 

 ) الربٌع بعد الٌران ٌمًلاإلق النفوذ هل تراجع  : جدٌدة توازنات"شوبٌن ) شهرام 

 الدولٌة السٌاسة ةلمج " العربً؟
  عبد الحلٌم خدام , العالقات السورٌة االٌرانٌة فً ضوء االحداث , صحٌفة المستقبل

 2111اللبنانٌة , بٌروت ,
  مصطفى اللباد , التحالف االٌرانً السوري ركٌزة مشروع طهران االقلٌمً , جرٌدة

 ,  2117الحٌاة اللندنٌة , 

  , ًمركز  2117مقال فقدان التحالف السوري االٌرانً بعد سقوط النظام العراق

 البحوث والدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ,
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 ثانثا : انرسائم واالطاريح 

 . السورٌة فً ظل التحوالت الدولٌة الراهنة ,  –, العالقات االٌرانٌة  عبلة مزوزي

 2111رسالة ماجستٌر منشورة , جامعة باتنة , كلٌة الحقوق , 

. 

 االَترَت:رابعا : 

  . ٟأثش٠ً  48"أصِخ عٛس٠ب : أٚثبِب ٠ذ٠ٓ اعزخذاَ " اٌفبدشخ " اٌمٛح" . ثٟ ثٟ ع

4000.. 

  2116االتفاقٌة السورٌة االٌرانٌة , صحٌفة الحٌاة اللندنٌة , مصر , حزٌران  

  إٌران تؤمل بؤداء سورٌة دورها التارٌخً بٌن الشعوب العربٌة وإالسالمٌة ", وكالة فارس

 http://arabic.farsnews.com .2111أٌار/ماٌو  6نباء, لال
 ( ,المركز اإلٌرانٌة نموذجاً  –اإلٌرانٌة )السورٌة  –العالقات العربٌة  , موسى الغرٌر

 2111العربً لالبحاث ودراسة السٌاسات , حلب ,

http://www.dohainstitute.org/ 

  ( ًا٠شاْ ال رغؼٝ ٌٍغٍطخ غ١ش ِذذٚدح ٌألعذ , ٠م 4002أثش٠ً  ١ِ2ش١ " . ) ٛي

 4002أثش٠ً  2دثٍِٛبعٟ وج١ش " . طذ١فخ د٠ٍٟ عزبس )ٌجٕبْ ( . اؽٍغ ػ١ٍٗ ثزبس٠خ 

  ِجٍظ اٌشٛسٜ االعبٌّٟ ٠ذػٛ اٌٝ ػمذ اجزّبع ؽبسة ٍِجٍظ دمٛق االٔغبْ ", ٚوبٌخ

 ١ٔ8000غبْ/اثش٠ً  80ِٙشٌٍٕجبء, 

http://www.mehrnews.com/ar/newsdetail.aspx?Ne

wsID=131221 

  ( ًا٠شاْ ٚدضة هللا ِغبػذح فٟ عٛس٠ب  4000ِبسط  42ٔبفْٛ , ا٠ّب٠ٛٔ " " . )

 . 4000ٔٛفّجش  08ادزجبجب ػٍٝ لّغ االٔزفبػخ " . ج١شٚصا١ٌُ ثٛعذ . ثزبس٠خ 

 ( ّْٛا٠شاْ رغبػذ إٌظبَ اٌغٛس4000ِٞب٠ٛ  4ر١غذ٠ً ع١ " . )  ٍٝشٓ دٍّخ ػ

فجشا٠ش  44اٌّذزج١ٓ , ٠ٚمٛي دثٍِٛبع١ْٛ " . اٌغبسد٠بْ )ٌٕذْ ( . اؽٍغ ػ١ٍٗ ثزبس٠خ 

4004 . 
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