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 اإلىـــــداء

 

 بدون انتظار الى من كممو اهلل بالييبة والوقار .. الى من عممني العطاء

 الى من احمل اسمو بكل افتخار

 )والدي العزيز(

 الى مالكي في الحياة الى معنى الحب ومعنى الحنان التفاني

 الى من كان دعائيا سر نجاحي .. وحنانيا بمسم جراحي

 )أمي الحبيبة(

الى من تميزو بالوفاء .. الى ينابيع الصدق الصافي .. الى من عرفت كيف اجدىم 
 ي ان ال أضيعيم.. وعممون

 )زمالئي(

 الى حضرة االستاذة الفاضمة )ىدى ميدي صالح( اىدي ىذا البحث مع التقدير
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 الشكر والتقدير

 

الحمد هلل أواًل وآخرًا الذي أنعم عمي بإكمال ىذه الدراسة وأصمي وأسمم عمى      

صحابتو أشرف خمق اهلل محمد بن عبداهلل المبعوث رحمة لمعالمين ورضي اهلل عن 

 الغر الميامين وبعد ،،،

باإلشراف عمى ىذا  التفضمي لألستاذة) ىدى ميدي صالح(أتقدم بالشكر والتقدير 
سداء النصائح واإلرشادات إلخراجو عمى الوجو الذي ىو فيو .   البحث وا 
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 مقدمةال

تعتبر العالقة الثنائية بين البمدين من اقوى العالقات في منطقة الشرق االوسط     
منذ الثمانينيات في القرن العشرين  معالميابين طرق عربي واخر فارسي ، بدأت 

عندما ساندت سوريا ايران في حربيا ضد العراق ، كما اتسمت العالقات بين 
الجانب العقائدي ، وكان ليا اثر كبير عمى  الثوابتمن الدولتين بخضوع المجموعة 

العديد من الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية وتجاوزات مجموعة من االزمات 
 االقميمية .

البارزة ليذه العالقات ىو الحركية والتغير في بيئة اقميمية حافمة  فالسمةوبذلك       
لى التغيرات عالم اليوم اصبحت ىذه العالقات بالقضايا المعقدة والمتجددة ، وبالنظر ا

لتداعيات المرحمة دون اغفاء االوضاع الداخمية المساىمة في وضع القرار خاضعة 
الخارجي لمدولتين ، فبرزت ىذه العالقات الثنائية بين الدولتين في عدة روابط بينيا 

   ية .ن حيث السمة المغوية والعراقالديمقراطية سواء م المتدادات  نظراً 
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 اواًل": مشكمة البحث.

لطبيعة  رة خارجية وىي امتدادان العالقة االيرانية السورية عالقات متشعبة متجذ     
الديمقراطية التي تربط البمدين حيث المغة والعقيدة ىو ان ايران استطاعت أن تفرض 
نفسيا كالعب اقميمي مؤثر في المنطقة العربية وخاصة بعد تحالفيا مع سوريا وذلك 

 لتحقيق مصالح ايران الدولية .

 ثانيا: أهداف البحث .

نفوذىا في  وتأثيرجية االيرانية تيدف دراسة البحث الى دراسة السياسية الخار      
 المنطقة العربية وباألخص تحالفيا مع سوريا .

 ثالثا: أهمية البحث .

اصبحت ايران العب اقميمي كبير ومؤثر في المنطقة العربية في ظل ضعف    
عربي كبير ومن ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة التي تسعى لتوضيح النفوذ االيراني 

 الكبير في المنطقة .

 رابعًا: منهجية البحث.

اعتمدت ىذه الدراسة عمى تتبع االحداث التاريخية لمعالقات االيرانية السورية ،     
واعتمدت أيضا عمى المنيج التحميمي لموصول الى الفيم الدقيق والحقيقي لمدى ىذه 

 العالقات .

 خامسا: تم تقسيم البحث الى ثالث مباحث :

 السورية االيرانية .التطور التاريخي لمعالقات  .1
 المتغيرات المؤثرة عمى العالقات السورية االيرانية . .2
   مستقبل العالقات السورية االيرانية . .3
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 المبحث االول

 المطمب االول

 (9191-9191العالقات السورية وااليرانية من )

يشكل العالم العربي الوجية االساس لالستراتيجية االيرانية المتعاقبة اعتماد عمى      
بناء فكري اسطوري يرمي الى بناء قوة اقميمية كبرى ، تتوجو نحو محيطيا في 
المشرق والخميج العربيين ، وكانت سوريا أول الخطوات في المشروع االيراني بعد 

 .(1)1979ثورة 

نتظري االبن( مؤسس الحرس الثوري االيراني ، حسين منتظري )مويعد محمد     
وادر التي عممت تحت ظل قات وواضع فمسفتيا ، وىو أحد الكمنّظر ىذه العال

الرئيس االيراني )خميني( حيث كان في منفاه في العراق ، وقبيل انتصار الثورة 
القوى السياسية في االيرانية ، مّثل منتظري االبن ىمزة الوصل بين حميني وعدد من 

الساحة العربية بين حركة التحرير الوطني الفمسطيني )فتح( ، إذ كانت لديو رؤية 
عمى قدمييا اال باالرتكاز الى مفادىا ان الثورة االيرانية الوليدة ال يمكن ان تقف 

تشاركيا االىداف السياسية ، وان ومة وثيقة من التحالفات مع كافة القوى التي منظ
 . (2)الفات تعد جزء من الثورة ذاتيا " ثورة مستمرة لدولة مستقرة" ىذه التح

قات ايران مع عدد من الدول وترك منتظري االبن لوضع المبنات االولى لعال       
وفة حينيا بالراديكالية في العالم العربي ، بما في ذلك سوريا وليبيا واليمن الموص

، شرعية الخارجية عمى حساب الداخل الجنوبي ، وبرع نظام األسر في استجالب ال

                                                           

،  1، االستثناء السوري بين الحداثة والمقاومة ، ترجمة الى الغرب )ط كارولين دوناتي( 1)
 . 161، ص 2112-الرياض الرئيس لمكتب والنشر ، بيروت 

 . 161المصدر نفسو ، ص( 2)
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وصل لى حد  بغية تكريس حكم دكتاتوري كان يواجو ضغطا داخميا معارضا ،
، وضغوطًا خارجيًا تيدد استمراره سوار عمى الجبية 1982المسمح عام الصراع 

في تصاعد التوتر في عالقاتو عمى  او م1976المبنانية التي كان قد احتميا منذ عام 
ي المصري وابتعادًا عن الحميف التقميد 1979الشرقية مع العراق منذ عام الجبية 

مع دول م وتوترات في عالقات 1973نجمة ومنذ عام )*(ديفيد(  )بعد اتفاق كامب
 .(3)مجمس التعاون الخميجي 

تحديات مشتركة ، تتقاطع اي ان النظامين كانا معزولين اقميميًا ويواجيان       
 -1981، اذ يسعى خميني من خالل حرب الخميج االولى ) ابرزىا في العراق 

(الى تعويض المنافس االقميمي االكبر لو )العراق( وفتح الباب امام تصدير 1988
فيما سعى الرئيس السوري السابق حافظ في مواقف من تمك   .  (4) تو عربياً ثور 

استقرار نظامو  الحرب الى تعويض المنافس االيديولوجية والقوة االقميمية الت تيد
        ان يحارب عثي ) العمماني ( الذي كتو االيديولوجية واصبح النظام البوشرعي

ي سوريا مدافعا عن حركة اسالمية شيعة راديكالية معادلة )  االخوان المسممين ( ف
الخصوصية مع العراق ىي التي تسبب ىذا  العربيةلمممالك السنية في المنطقة 

ورية الخارجية ، فكان حافظ االسد يسعى بأي ثمن الى منع التجول السياسة الس

                                                           
( بين الرئيس 1978سبتمبر  17اتفاقية كامب ديفيد ، عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عمييا في ) )*(

يوم من المفاوضات في  12وزراء اسرائيل ) مناحين بيغن( بعد  المصري انور السادات ورئيس
 منتجع )كامب ديفيد( الرئاسي في والية ميرالند القريب من عاصمة الواليات المتحدة واشنطن.

 21/8/2113عبد الجميل زيد المرىون ، قصو العالقات السورية االيرانية ، الجزيرة نت في ( 3)
 .  wwwaijazeera.netالرابط

اشرف كشكك ، التحالفات االقميمية االيرانية .. السياسة تتجاوز األيديولوجية  ، السياسة ( 4)
 ،  117، ص  2116، يوليو 165الدولية العدد 

 ، القاىرة 165العدد 
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االنتصار العراقي في الحرب ، الن مثل ىذا االنتصار كان سيعيد الى الجار العراقي 
   . (5) قوتو االقميمية من جديد 

ي اطار حرب كمفتيا الكثير ، فكانت توفر اما ايران التي ناىضت العراق ف     
االسرائيمي  –ييد خصمو فيما يتعمق بالصراع العربي حاالب وسائل عديدة لت لالسد
فيما يخص لبنان  فأنو صرف النظر القطيعة مع العراق ، دخل الخيار  وايضاً 

السوري في اطار خالفات متزايدة مع الدول العربية ، وال سيما السعودية بخصوص 
و لعل التحالف بين دمشق وطيران ىو بالدرجة  اإلسرائيمي –لبنان والنزاع العربي 

 .  (6)مى عزلة سورية ف المحيط العربي االول مؤشر ع

كما استطاعت القوات السورية الحصول عمى ىامش تحرك اوسع في لبنان      
 إلسنادبفضل الوجود االيراني في ىذا البمد من خالل حزب اهلل الذي انشأتو ايران 

زار اكثر  1984نة عمى لبنان ، وفي عام ماسرائيل لميي مع صراعوقوات االسد في 
من  وقد استغمت دمشق ىذه العالقات لتستحصلالف ايراني سوريا ،  161من 

طيران مبالغ كبيرة دون ان تكون ليا نية سداد ىذه المبالغ المستقبل ، وقد سيل 
ة بقيادة القمالتقارب بين البمدين الطائفي بين ايران ونظام االسد االب من  النظام

العموية غير ان حافظ االسد لم يكن يسعى لتشكيل محور شيعي يصل الى جنوب 
لم يكن النظام  اتتعمق باالستقرار الداخمي والتوازن الطائفي لذ ألسبابلبنان وذلك 

                                                           

  118بق ، ص اشرف كشك ، المصد السا( 5)
 2118/  7359ياسر سعد ، العالقات السورية االيرانية ، صحيفة العربية القطرية ، العدد  (6)

 .  12، ص
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الى العراق او الى لبنان موقع نفوذه السوري يسعى لتكريس انتقال الثورة االسالمية 
(7) . 

موازين القوى اوائل العام  باىتزازالسورية –وتذبذبت العالقات االيرانية        
م ايران بين وكالء الطرفين ، وفي عابسبب الديوان ، سورية شحن نفطيا الى 1986
ية ضاحاهلل( لمسيطرة عمى  ين التنظيمين الشيعيين )امل وحزبكان الحرب ب 1987

ىذا النزاع اظيرت صالبة العالقة بيروت الجنوبية وجنوب لبنان ، غير ان نياية 
االستراتيجية بين الدولتين ، اذ فضمت ايران ان ترضي سورية عمى الجبية المبنانية 

(8) . 

ل هلل ( عمى القبو ا ، ما اجبر )حزب وذلك لتحتفظ بدعميا عمى الجبية العراقية     
يميشيات المعالقة القوة    بي   نت لصالح بأية قواعد تفرضيا سورية ، ورغم ان ال

بين التنظيمين ليعزز  / 1989المقربة من ايران حزب اهلل جاء اتفاق كانون الثاني /
دعمو الدبموماسي لطيران  يةموقف )امل( وسوريا ، بالمقابل حاول االسد االب تسو 

 . (9)الخميج العربي  في دول 

 

 

 

 

                                                           

االيرانية تراجع ام تنشيط صحيفة الشرق االوسط ، العدد –ات السورية ىدى حسين ، العالق( 7)
 . 25، ص 12/2/2119،  11134

 .  25المصدر نفسو ، ص( 8)
 .  26ىدى حسين ، المصدر السابق ، ص ( 9)
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 المطمب الثاني 

 (3112-9111العالقات السورية االيرانية من )

افتتحت التسعينات باحتالل الكويت ، وما اعقبيا من حرب الخميج الثانية،       
امام عودة ايران الى جوارىا العربي وانياء عزلتيا ،  والتي فتحت الباب عمى مصراعي

( المنبثقة عن اعالن 2زائد 6تحرير الكويت ظيور صيغة ) وكان من مفاعيل حرب
ومصر من المشاركة بحفظ امن الخميج دمشق والتي تفسح دورا لكل من سورية 

بمقابل التزام دول مجمس التعاون الخميجي بزيادة االستثمارات في كل من مصر 
 .(11) وسوريا

ربحت ايران من الحرب خروجيا من عزلتيا الدولية ومنع اي مشاركة عربية       
في ضمانات الخميج الذي صار بحكم منطق االمور ،شأنًا امريكيًا وايرانيًا بعد خروج 
العراق من المعادلة ،ويبدو مالحظًا ان الدور السوري لم يعد مييمن منذ منتصف 

انحدر الى مستوى الحكم بين الفرقاء وفي الوقت السبعينات  وِاوائل الثمانينات بل 
انخرطت سوريا في)مؤتمر مرمر يد لمسالم( واستمرت في مفاوضات مع الذي 

اسرائيل رحت ايران لم تبأ ترحيبًا كبيرًا باالنخراط السوري في عمميو، السالم تحفظًا 
رائيمية ، واالس (11) كل مفصل في المواجيات المبنانية. عمى مواقعيا في لبنان عند

                                                           

ن االقميمي (،جريدة الحياة السوري )ركيزة مشرف طيرا–مصطفى المباد، التحالف االيراني ( 11)
 5،ص 2117 –نية ،  لندن المند

نوفمبر  1أكتوبر الى  31مؤتمر مدريد لمسالم / ىو مؤتمر عقد في الفترة من)*
 د رعايتو الواليات المتحدة واالتحا ت فيستضافتو اسبانيا وشاركا(في مدريدا 1991

  .السوفيتي
 .5المصدر نفسة ،ص( 11)
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برعاية امريكا وايرانية  انم(التي ضمت عنيا اتفاق نيس1996و1993مثل االعوام )
 (12) وسورية،

شيد النصف الثاني من التسعينات بفوز التيار االصالحي في ايران برئاسة       
 ةق)محمد خاتمي( كما شيدت ىذه الفتر ية متمثال بالرئيس االيراني االسبالجميور 

عمى ثالثة محاور  استراتيجياتياتحسين صورة طيران في العالم ،لقد ارسمت ايران 
الى  ىو النظر عتدال والتشدد، ىي السعودية وايران واىم ىذه المحاورتمتزج بين اال

كطرف اساسي في الصراع العربي االسرائيمي وابرز دعم ايراني المحتوي  سورية
وىكذا كانت منطقة الخميج ىي الساحة   والسياسي واالقتصادي في مواجياتيا

الرئيسية لنشاط ايران االقميمي وصارت العالقات مع السعودية ابرز مالمح التوجو 
في االواسط بالرغم التراجع مع استمرار سوريا كشريك اساسي  االيراني الجديد،

 (13) لدى السياسة االيرانية. ألىميتيا النسبي

السورية بعد وفاه الرئيس السوري حافظ االسد بعد  -لم تيتز العالقات االيراني      
ددات التي حبين البمدين قائمًا في ظل نفس الم واستمر التحالف م(2111عام )

بشار االسد( وجاء  نات تحت قيادة الرئيس السوري )يت عندىا عقد التسعيتان
ليسوق انجاز كبير لمتحالف  2111انسحاب اسرائيل من لبنان في منتصف عام 

السوري االيراني الذي بدأ يشكل ضغطًا معنويا عمى الدول الداعمة لعممية تسوية 
الصراع العربي االسرائيمي ، وحرصت كل من دمشق وطيران عمى ادانة احداث 

                                                           

السوري)ركيزة مشروع طيران االقميمي(، مصدر –تحالف االيراني مصطفى المباد: ال( 12)
 .6سابق،ص

 .14ياسر سعد، العالقات السورية االيرانية .مصدر سابق، ص( 13)
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الحادي عشر من سبتمبر وعمى التعاون لوجستيًا ومعموماتيًا مع واشنطن لمكافحة 
 .(14)رىابية التنظيمات اال

وفي لبنان كان مشروع االعمار الذي قاده السيد )رفيق الحريري( يسير جنبا الى     
جنب مع مشروع المقاومة تحت زعامة السيد )حسن نصر اهلل( وكانت سوريا مستمرة 

ف المختمفة ، ثم جاء احتالل افغانستان وتعاون في لعب دور الحكم بين االطرا
االمريكية لوجستيا ومعموماتيًا وىو ما رسخ دور ايران االقميمي طيران مع القوات 

 . (15)دون تأثير ايجابي يذكر لصالح سوريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

االيرانية في عيد الرئيس السوري  –السورية  اميرة اسماعيل محمد العبيدي ، العالقات( 14)
 . 4، ص 2111،  3، العدد 7بشار االسد ، مجمة التربية والعمم ، المجمد/

 . 4المصدر نفسو ، ص( 15)
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 المبحث الثاني

 المتغيرات المؤثرة عمى العالقات السورية اإليرانية

كان التدخل اإليراني في سوريا واضح وصريح ، كما انو كان مستفز الدول       
العربية واألخرى الدولية  والتي منيا أيدت ورحبت وشارك في ىذا التدخل ، ومنيا 
عارضت وحاربت ىذا التدخل ، وفيما يمي نستعرض تمك المواقف والمتغيرات المؤثرة 

ين ن المطمب األول : يتضمن المتغيرات في العالقات السورية اإليرانية بمطمب
اإليرانية ، أما المطمب الثاني فيتضمن : –اإلقميمية وأثرىا عمى العالقات السورية 

 المتغيرات الدولية وأثرىا عمى العالقات السورية اإليرانية.
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 المطمب األول

 المتغيرات اإلقميمية وأثرها عمى العالقات السورية االيرانية

أيدت بعض الدول العربية الثورة السورية منذ انطالقيا ، ووقفت بجانب الشعب      
السوري في مطالبو ضد النظام ، ولكن ما حدث بعد ذلك من تطور األحداث وتحول 
الوضع من مجرد ثورة عمى الحاكم الى حرب أىمية وذلك بمساندة ايران والتي تعمم 

اليو من خالل تدخميا في كل قضايا  كل الدول العربية ما تحاول ايران ان تسعى
 .(1)المنطقة ، فكان البد لمدول العربية من دور واضح وحاسم في تمك االزمة 

وجاءت مواقف القوى العربية متمثمة في عقد اجتماعات لمجامعة العربية      
باإلضافة الى االقتصار عمى اإلدانات الموجية لمنظام السوري وحمفائو والتأييد 

سوري في مطالبو ، فكان موقف الدول العربية ضعيف ولم يتخذ أي مواقف لمشعب ال
حاسمة ضد تطور الوضع في سوريا مثمما اتخذ في اليمن ضد الحوثيين ، وذلك 
بسبب دعم بعض القوى الدولية الكبرى لمنظام السوري وتطورىا بان ما يحدث في 

 .(2)سوريا ىو حرب عمى اإلرىاب 

وتركيا من اىم الدول اإلقميمية التي تأخذ عمى عاتقيا  وتعد السعودية وقطر     
السعي لحل االزمة السورية ، فقامت قطر يعمل مبادرة والتي تم اقتراحيا من قبل 

المتحدة في  لألممأمير قطر )تميم بن حمد( أمام الدورة السبعين لمجمعية العامة 

                                                           
الداخمية والخارجية االيرانية عمى العالقات االيرانية محمد احمد المقداد ، تأثير المتغيرات  (1)

 .461، ص 2113، بيروت ،  2العربية ، دراسة حالة ، العموم السياسية واالجتماعية ، العدد
عباس ناجي ، مستقبل الدور االقميمي إليران بعد الثورات العربية ، دار عمار لمنشر محمد  (2)

 .213، ص 2114والتوزيع ، عمان ، 
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الخميجية وايران ، واقترح ، والتي اقترح فييا بدء حوار بناء بين الدول  2115سبتمبر 
استضافة الدوحة ليذا الحوار ، لكن كانت ليو المبادرة جدل واسع بين مؤيد 

 .(1)ومعارض في أوساط الدول العربية

أما السعودية فكانت تقدم الدعم السياسي والعسكري لمقوات المعارضة السورية ،      
ومع وصول الممك سممان إلى الحكم زاد في ذلك الدعم بشكل حتى أصبح التخمص 
من الرئيس بشار ونظامو ىدف الرياض األول ، كما أنو بدأ الحديث عن تحالف 

ا ، ولكن ىذا العمل يرى البعض بأنو تركي لمقيام بحممة عسكرية في سوري –سعودي 
ضعيف وذلك ألن ذلك العمل ينقصو الغطاء القانوني ، ولكن السعودية تصرح بأنيا 
سوف تتدخل لمحاربة اإلرىاب الذي ييدد أمنيا ويمكن ان يكون ذلك غطاء لمتدخل 

 . (2)في سوريا

فيو القادة  وفي الفترة األخيرة كانت ىناك حركة دبموماسية نشيطة ، غذ عقد     
السعوديون محادثات رفيعة المستوى حول سوريا مع إيران وروسيا ، وبشكل عمني ال 
تزال الرياض ممتزمة بدعم المعرضة السورية التي تقاتل لإلطاحة بنظام الرئيس 
)بشار األسد( وتصر عمى انو يجب عميو التنحي ، وتشاركيا الموقف جارتيا 

 .(3)قطر

كانت صمبة في دعميا لمنظام السوري ، غذ ترفض أي اقتراح أما ايران دائما ما     
يضطر االسد لمتنحي عن السمطة ويعتبر نفوذىا السياسي والعسكري في دمشق اقوى 

                                                           
عبداهلل فيد النفيسي ، المشروع االيراني في المنطقة العربية واالسالمية ، دار عمار لمنشر  (1)

 . 56، ص 2114والتوزيع ، عمان ، 
 . 57المصدر نفسو ، ص (2)
،  24/5/2114آمال محمد ياسين ، المواقف االقميمية والدولية واثرىا في االزمة السورية ،  (3)

www.alrai.com. 
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من أي بمد آخر فدورىا القتالي الذي يقوم بو حميفيا حزب اهلل المبناني في دمشق 
 كبير .

تعدة لمعمل مع االخرين في وقال الرئيس االيراني )حسن روحاني( إن طيران مس    
 .(1)سوريا ولكن فقط إذا كانت االولوية لمحاربة االرىاب وليس لتغيير النظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مد المقداد ، تأثير المتغيرات الداخمية والخارجية االيرانية عمى العالقات االيرانية محمد اح (1)

 .461، ص 2113، بيروت ،  2العربية ، دراسة حالة ، العموم السياسية واالجتماعية ، العدد



88 
 

 المطمب الثاني

 االيرانية–المتغيرات الدولية واثرها عمى العالقات السورية 

في حالة االزمة السورية نرى قطبي القوى الولية في موقفين متناقضين فمنذ       
الثورة وتدخل ايران كانت الواليات المتحدة ضد ىذا التدخل ، وعمى النقيض  بداية

نجد روسيا كانت مؤيدة لمنظام ولمتدخل فبالنسبة لروسيا نجد موقفيا جاء صريحا 
وواضحا في دعم نظام الرئيس )بشار االسد( ودعم القوات االيرانية وتبنى نفس رؤية 

  .(1)نظامايران لممحتجين والمعارضين عمى ال
حل االزمة  كما عممت عمى تعطيل تنفيذ المبادرات العربية التي تيدف الى   

السورية وتحقيق مطالب المعارضة ، وذلك من خالل استخداميا حق الفيتو في 
مع الصين ، وكان ذلك بطمب من ايران حيث حاولت  باإلشراكمجمس االمن الدولي 

لمعب ذلك الدور في مجمس االمن فكانت ايران ايران بالدفع بروسيا حميفتيا بالمنطقة 
 تقوم بالدعم السياسي والعسكري واالقتصادي في حين ان روسيا والصين كانتا

  .(2) الى ما تقدمو من دعم عسكري باإلضافةتقومان بالدعم الدبموماسي 

، فعمى اثر طمب الرئيس  وفي تطور واضح تحولت روسيا من الدعم الى التدخل    
)بشار االسد( بمساعدة عاجمة من روسيا وبعد اعالن الكرممين منح الرئيس بوتين 
تفويض بنشر قوات عسكرية في سوريا ، قررت روسيا وبعد مضي خمس سنوات 
التدخل في سوريا ، حيث اعل نبوتين عن رغبة في مواجية تنظيم الدولة االسالمية 

  .(3) روسيا( –العراق  –ايران  –قيقي يضم )سوريا في سوريا وقيام تحالف ح

أما عن الواليات المتحدة فجاء موقفيا ليس بالتأييد لمثورة او الرفض لما يحدث     
في سوريا فيي وقفت موقف الحياد ، حيث كانت دائما تطالب بضرورة الحل 
السياسي دون ان تصل الى درجة مطالبة الرئيس )بشار االسد( بالرحيل ، ففي حقيقة 

                                                           
 .74، ص 2115نزار السامرائي ، المشروع االيراني اقميميا ودوليا ، دار دجمة ، االردن ، (1)
 .74المصدر نفسو ، ص (2)
 2115جمال عبداهلل ، دور الخميج والتدخل العسكري الروسي في سوريا ، مجمة الخميج ،  (3)

 .www.gulfmagazine.comالرابط 



89 
 

بين الطرفين واستنزاف مواردىم وذلك كمو االمر كانت أمريكا تريد استمرار الصراع 
لمصمحة اسرائيل ، ولم تعارض التدخل االيراني والحرس الثوري االيراني ومميشيات 

  .(1)حزب اهلل في سوريا ، طالما انو ال يغير من موازين القوى العسكرية 

لضرب التدخل الروسي وتعاونو مع القوات االيرانية والنظام السوري  وايضا بعد    
المعارضة ضد موقف امريكا كما ىو لم يتغير ، وبل يقال بانيا سممت لروسيا ادارة 
الممف السوري مع ايران ضد الثورة الشعبية ، وفي نفس الوقت تركت المجال لكل 
الدول الراغبة بدعم الشعب السوري لتقديم كل انواع المساعدات االنسانية وحتى 

، بحيث ال تمتمك اسمحة نوعية تجعميا تتفوق العسكرية ولكن ضمن شروط امريكية 
 .(2)عمى قوات النظام او تجاوز حدودىا باليجوم 

 
 خالصة المبحث

 
ان الواقع االقميمي والدولي يوجب عمينا التعامل مع ما يجري من واقع مصمحة     

السوريين من خالل تقاطعيا مع مصالح الدول الحميفة ، الطرف الروسي يبحث عن 
مخرج ويريد انياء الحرب في سوريا والتي باتت تيدد الجميع بدون استثناء وىناك 

ة خيارىا سببا في المضي في اتفاق امريكي روسي عمى ذلك ، فالمعارض
 المفاوضات وعسكريا وبالتنسيق مع الحمفاء لتحقيق تغيير ميداني لقواعد المعبة .

 
 
 

 

 

                                                           
 2115جمال عبداهلل ، دور الخميج والتدخل العسكري الروسي في سوريا ، مجمة الخميج ،  (1)

 www.gulfmagazine.comالرابط 
 المصدر السابق .جمال عبداهلل ،  (2)
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 المبحث الثالث

 المطمب االول

 االيرانية –مشهد االستمرار في العالقات السورية 

يرتبط مستقبل استمرار العالقات بين البمدين والرغبة عمى تطويرىا وتحسينيا      
عمى قاعدة من التعاون والتشاور والشغاف واالحترام المتبادل لخصوصية كل طرف 
اتجاه الطرف االخر وعمى مراعاة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة التي تحفظ 

 .(1)نسانية الحقوق الوطنية وتصون الكرامة اال

مظاىر والتحوالت ومن ثم النجاحات التي حققاىا في مسيرة تعاونيما تفرض لفا    
عمييما اكثر من اي وقت مضى البناء عمى ما تم انجازه والعمل عمى تطويره 

يتم عمى احداث شرق او سطر جديد )سورية ،  وتحديثو ، ونعتقد ان العمل الذي
فمسطين( تريده دول المنطقة كما قال الرئيس )بشار  ايران ، تركيا ، العراق ، لبنان ،

االسد( بديال عن الشرق االوسط الجديد التي بشرت فيو وزيرة الخارجية االمريكية 
  .(1) 2116السابقة )كوندليزا رايز( اثناء عدوان تموز 

ويأتي ىذا التوجو ضمن خطوة عمى الطريق الصحيح مدعومة بالمؤيدات    
 .(1)التالية

                                                           
،  15851ابراىيم بن سعد الماجد ، االمة في مواجية الصعود االيراني ، الجزيرة ، العدد  (1)

 www.al-jazirah.com، الرابط : 2116
االيراني في المنطقة العربية ومستقبمو ، شبكة البصرة ، العراق جابر خضر العزي ، المشروع  (1)

  WWW.albasrah.net، الرابط : 2111
،  15851ابراىيم بن سعد الماجد ، االمة في مواجية الصعود االيراني ، الجزيرة ، العدد  (1)

 www.al-jazirah.com، الرابط : 2116
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ادراك قيادي البمدين اىمية ىذه العالقة ودورىا في تثبيت استقرار المنطقة  .1
كمبدأ معمن في سياستيا وكمدخل لتصميب االرضية التي تستند عمييا 

الصييوني  –العالقات والتي كان من نتائجيا مالمح فشل المشروع االمريكي 
لمقاومة  وانتصار المقاومة وخاصة في الجنوب المبناني وزيادة فعاليتيا

 االحتالل في فمسطين والعراق .
التحديات التي تعرفيا العولمة في جانبيا االقتصادي والتي تحتاج مواجيتيا  .2

تعاونا عربيا واسالميا ودوليا ، تجد استجابة ليا في ان يبدأ التعاون اوال مع 
الداعمة والمتماثمة في التوجيات البمدان التي تتوفر فييا االرادة السياسية 

 لمتقاربة في المواقف .وا

أما التغيرات التي نشيدىا وال سيما العقوبات المفروضة عمى البمدين قد تتغير      
اشكاليا ، لكن اىدافيا لن تتغير وىذا ما يضع العالقات امام تحديات جديدة تحتاج 
الى اساليب وطرق جديدة تعالج وترمم القائم منيا ونظيف عميو كل ما من شأنو أن 

 . (1)ي قوتيا وأدائيايزيد ف

 االيرانية ىو : –وىنا فان ما يجب التنبو اليو في اطار العالقات السورية    

: ان تركز العالقات تركز قوة العالقات السياسية في قمة اليرم السمطوي  .1
بجانب كبير منيا في قمة اليرم كما ىو حال العالقات )السورية االيرانية ( 

تأييد الشعبي وال بد من أجل تعويضو من العمل يفقدىا بعض من قوة ودعم ال
عمى زيادة المقاءات والتواصل الثقافي والفكري واالعالمي واالكاديمي وتفعيميا 

 .(2)بمشاركة مؤسسات المجتمع االىمي لتصبح حالة مجتمعية بثقافة سياسية 
                                                           

وادواتو االستراتيجية ، مركز المزمار لمدراسات والبحوث الفاخر ، المشروع االيراني ابراىيم  (1)
 . 25،ص

 . 36مصطفى المباد ، مصدر سبق ذكره ،  (2)



82 
 

تواضع العالقات االقتصادية : تبين المقارنة بين مستوى العالقات السياسية  .2
واالقتصادية ضعفًا نسبيا في االساس االقتصادي الذي تستند عميو العالقات 
السياسية تحتاج عممية تقويتو الى توسيع شبكة العالقات االقتصادية والتجارية 

 .(1)والمصالح المشتركة وتصحيح االختالل القائم في المنافع المتبادلة 
ونستنتج عمى ما تقدم وباالستفادة من النجاحات في العالقات السورية     

االيرانية كنموذج عميو لزرع الثقة واالطمئنان مع دول الجوار العربي من 
خالل تشجيع االنفتاح والحوار مع الجانب االيراني تمييدا إلزالة المخاوف 

رائيميا واوربيًا ، وصوال الى ارساء سياسة تقوم والشكوك المفتعمة أمريكيا واس
عمى التعاون والتنسيق ضمن معايير واضحة ومحددة وحزمة تطمينات تحترم 

 الخصوصيات والسيادة لكل دولة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 جابر خضر العزي ، مصدر سبق ذكره . (1)
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 المطمب الثاني
 االيرانية –مشهد التغيير في العالقات السورية 

تنظر ايران الى الحرب الدائرة في سوريا ودعميا لنظام االسد عمى اساس انيا     
حرب بالوكالة ضد الواليات االمريكية واسرائيل وكذلك الدول الغربية حيث تعد ايران 

 .(1)نفسيا محور المقامة ضد الغرب وىذا سبب تحالفيا ضد النظام العموي السوري
لمقاومة في منطقة الشرق االوسط حيث تقف كعقبة ترى ايران انيا قائدة محور ا   

امام توسع النفوذ الغربي االسرائيمي كما ترى ان دعميا لمنظام ىو العمود الفقري 
ليذا المحور ، ولكي تحقق طيران اىدافيا الستراتيجية في مجمميا كان عمييا تقديم 

ر االدوات ذلك الدعم من خالل  ادوات سياسية وعسكرية واقتصادية وربما تنحص
ة بالرئيس السوري    السياسية لوضع الحل السممي في االزمة السورية دون االطاح

) بشار االسد( ، وكذلك طرح االزمة السورية عمى مائدة مفاوضات مشروعيا 
 .(2)النووي 

أما االقتصادي فيو الدعم المالي لمنظام السوري عالوة عمى تقديم النفط عمى    
احد الموارد اليامة وسط العقوبات االقتصادية المفروضة عمى سوريا ، وان الموقف 
االيراني ينطمق من تعقيدات الوضع االقميمي خصوصا الحالة السورية واالرباك 

رج نتائجيا عمى الداخل السوري والخارج الدولي في التعامل معيا والخوف من تدح
االقميمي ، وتحاول ايران من خالل الموقف االخير ممارسة نوع من الضغط عمى 

االسد( باتخاذ خطوات عممية والتسريع في تنفيذ الوعود االصالحية التي 1خميفيا 

                                                           
السورية في ظل التحوالت الدولية الراىن ، رسالة  –عبمة مزوري ، العالقات االيرانية  (1)

 . 75، ص 2111ماجستير ، جامعة باتنا ، كمية الحقوق ، الرباط ، ط
مصطفى المباد ، قراءة في مشروع ايران االستراتيجي اتجاه المنطقة العربية ، شؤون عربية ،  (1)

 . 38، ص 2117، القاىرة ،  129العدد 
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 اطمقيا لتنفيس احتقان الشارع قميال ، ولجم التصعيد الدولي الذي يعمل عمى تضييق
 .(1)الخناق عمى سوريا والنظام 

ان التحرك باتجاه المعارضة من قبل ايران قد يعني رسالة ايرانية لمرئيس االسد     
بانيا لم تقف مكتوفة االيدي بانتظار سقوطو وعجزىا عمى تأمين مصالحيا مع 

 .(2)البدائل ، وقد يعني رسالة ايضًا بأن عمى االسد التحرك سريعًا لوقف التدىور
وقد يعني اعترافا ايرانيا ضمنيا بان المجتمع الدولي لن يتراجع عمى خطوطو     

التصعيدية ضد سورية ، من ىنا فان القيادة االيرانية يبدو انيا استبعدت من 
اعتباراتيا عودة االمور في سوريا الى ما قبل الثورة ، لذلك فيي تضغط لمتواصل 

الطراف االيرانية والسورية وحتى مع المجتمع الدولي الى تسوية ترضي جميع ا
االقميمية ، وىي تسوية تقوم عمى مساعدة االطراف السورية في النظام والمعارضة 
عمى الحوار والتواصل بحل وسط يمتزم فييا النظام بتنفيذ االصالحات التي وعد فييا 
مقابل مشاركة المعارضة في السمطة في اطار حكومة وفاق او وحدة وطنية والعمل 

 .(3)ى تيدئة الشارع الشعبي بخطوات جديدة ومقنعة عم
وعمى غرار السياسات التي اتبعتيا طيران مع االحداث المصرية والتي ادت      

في نيايتيا الى رحيل )حسني مبارك( التي لم تقف مساعييا لمتخمص منو ، وتغيير 
ي السياسات النظام المصري اتجاه ايران واعتبرت ان ما حدث في مصر ىو ف

 .(4)مصمحتيا 
 

                                                           
، الرابط   2113السوري االيراني في ظل التحوالت ،  محمد مزيان ، التقارب (1)

www.Azzaman.com 
 المصدر نفسو . (2)
خيام محمد الزعبي ، المصالح مشتركة والغير مشتركة بين سوريا وايران من منظور  (3)

 . 112، ص 2114، ايران ،  116استراتيجي ، مختارات ايرانية ، العدد 
 112خيام محمد الزعبي ، ص (4)
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وفي سوريا تسعى ايران ان تكون غير بعيدة عن اي تغير قد يحدث في ىذا        
البمد في حال لم نستطع وقفو او منعو وىي بالتالي تعمل عمى االقل ان تكون 

 .(1)شريكة في اي معادلة جديدة انطالقا من مبدأ تخفيف الخسائر او الحد منيا
ان التواصل الى تسوية مع المجتمع الدولي حول الوضع في سوريا يضمن    

اليران بقاء االسد في السمطة مع مشاركة من المعارضة ، وسيوفر ليا ولحمفائيا في 
المرحمة القادمة والمدى المنظور تركيب اوراقيا انطالقا من الواقع السوري الجديد 

حد او التقميل من الخسائر المباشرة قد وىي مرحمة قد تضمن اليران ولحمفائيا ال
تحدث في حال ازيل االسد عن السمطة ، وبالتالي يفتح ليا المجال لوضع خطط 

 .(2)لمتعامل مع المستجد السوري بناء عمى الواقع الجديد 
ونستنتج بان اي مشيد لمتغيير في العالقات السورية االيرانية وحمفائيا او اي     

ري في الشراكة بين النظام والمعارضة سيوفر عمى جميع تسوية في الوضع السو 
االطراف والمنطقة معيم االنزالق نحو المواجية العسكرية التي قد تكون تتجو اما 
لحرب يفتحيا النظام السوري مع اسرائيل ويجر فييا اطراف حميفة لو في المنطقة ) 

لحرب واما ان تكون حزب اهلل ن ايران ، فمسطين( عمى الدخول الى جانبو في ىذه ا
نتيجة لقرار يتخذه حمف الناتو بالتدخل العسكري المباشر في سورية ، وىو ما 

                                                           
 . 69محمد عباس ناجي ، مصدر سبق ذكره ، ص (1)
 . 78عبمة مزوري ، مصدر سبق ذكره ، ص (4)
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سيدفع ايران وحمفائيا ىذه المرة الى التدخل والمواجية عمى اعتبار ان المستيدف 
 ون سوى ايران وحزب اهلل في لبنان .بعد سورية لن يك

 الخاتمة

 بعد االنتياء من كتابة البحث تم التوصل الى النتائج التالية :     

 1979تأسست العالقات السورية االيرانية بعد قيام الثورة في ايران عام  .1
وعندما افصحت الثورة عن رغبتيا بالتصدير الى دول الجوار وىذا ما ظنو 

واصطفت السياسة البعض عمى االقل بدأت الحرب العراقية االيرانية ، 
 السورية آنذاك الى جانب الدور االيراني .

كانت العالقات السورية االيرانية محط اىتمام ومتابعة من القيادتين السورية  .2
وااليرانية لجية تقويتيا وتطورىا وصوال الى انجاز متطمبات ما تقتضيو عممية 

 الوصول الى عالقات استراتيجية بين الدولتين .
لبمدين اىمية ىذه العالقات ودورىا في تثبيت استقرار المنطقة ادركت قيادة ا .3

كمبدا معمن في سياستيا وكمدخل في تصميب االرضية التي تستند عمييا 
 العالقات .

 في حالة االزمة السورية نرى قطبي القوى الدولية في موقعين متناقضين . .4
المتنوعة  فتح االيرانيون بوابة العالقات مع النخبة السورية بتخصصاتيا .5

 ة منيم .قريبوركزوا في صالتيم عمى النخبة ال

 المصادرقائمة 
 اوال : الكتب 

عبداهلل ميند النفيسي ، مشروع االيراني في المنطقة العربية و االسالمية ،   .1
 . 2114دار عمان لمنشر و التوزيع ، عمان ، 
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االستثناء السوري بين الحداثة و المقاومة ، ترجمة : لما  كارولين دوناتي .2
 . 2112الرياض الرئيس لمكتب والنشر ، بيروت ، 1الغرب ، ط

محمد عباس ناجي ، مستقبل الدور االقميمي اليران بعد الثورات العربية ، دار  .3
 .  2114عمار لمنشر و التوزيع ، عمان ، 

يميًا ودوليًا ، دار دجمة ، االردن ، نزار السامرائي ، المشروع االيراني اقم .4
2115  . 

 ثانيًا : المجالت والصحف .
اشرف كشك ، التحالفات االقميمية إليران ، مجمة السياسة الدولية ،  .1

 .  2116القاىرة ،  165العدد
امير اسماعيل محمد العبيدي ، العالقات السورية االيرانية في عيد الرئيس  .2

،العدد  ، دمشق ، 7تربية والعمم ، المجمد السوري بشار االسد ، مجمة ال
2111 . 

بي ، المصالح المشتركة والغير مشتركة بين سوريا وايران من خيام محمد الزع .3
 .  2114، ايران ،  116منظور استراتيجي ،  مختارات ايرانية ، العدد 

محمد احمد المقداد ، تأثير المتغيرات الداخمية والخارجية االيرانية عمى  .4
ة حالة ، مجمة السياسية واالجتماعية ، العدد لعالقات االيرانية العربية ، دراسا
 . 2113بيروت ،  2

مصطفى اليار ، التحالف االيراني السوري ، ركيزة مشروع طيران االقميمي ،  .5
 .  2117جريدة الحياة المذانية ، لندن ، 

،  صحيفة ىدى الحسيني ، العالقات السورية االيرانية تراجع ام تنشيط  .6
 .2119، الرياض ، 1134الشرق االوسط ، العدد 

ياسر سعد ، العالقات السورية االيرانية  ، صحيفة العرب القطرية ، العدد  .7
 .  2117، الروحة  7359
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 ثالثا: الرسالة والدورات 
عبمة مزورة ، العالقات السورية االيرانية في ظل التحوالت الدولية الراىنة ،  .1

 . 2111جامعة بانتا ، كمية الحقوق ، الرياض  ، رسالة ماجستير ، 
  رابعًا : مواقع الكترونية 

ابراىيم بن سعد الماجد ، االمة في مواجية الصعود االيراني ، العدد  .1
 . jazirah.com-www.alالرابط  26/4/2116، 15851

االقميمية والدولية واثرىا في االزمة السورية ، امال محمد ياسين ، المواقف  .2
 www.alai.comالرابط : 2112/ 24/5

جابر خضير العزي ، المشروع االيراني في المنطقة العربية ومستقبمو ، شبكة  .3
 .  www.albasrah.net  / الرابط2111البصرة ، العراق ، 

ا ، مجمة جمال عبداهلل ، دور الخميج والتدخل العسكري الروسي في سوري .4
  www.gulfmagazine.com، الرابط :   2115الخميج ، 

عبد الجميل زيدان المرىوم ، قصة العالقات السورية االيرانية ، الجزيرة نت  .5
  www.aijazeera.netالرابط : 21/8/2113

، الرابط  2113زيان ، التقارب السوري االيراني في ظل التحويالت ، محمد م .6
www.azzaman.com  . 
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