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 مقدمة :

تعد إيران من أكثر الدول إثارة للجدل في منطقة الشرق األوسـط  ويـي داامـا مـا ت ـاول مـد نعوىيـا ولـ  الـدول 
الجمهوريـة ارسـالمية اريرانيـة بعـد الثـورة اريرانيـة  وتسسـي  المنطقة وتطور والقتها مع الدول العربية خاصـة 

الو يد إليران لمد نعوىيـا يـو ارتجـار اربـا ن ـو الشـرق اروسـط والخلـي  العربـي ولـي     فإن الممر1979وام
فإن سوريا إ دى الدول العربية الت  تتمتع  بالتالي  مجال  يوي استراتيجي لها وجه الخصوص باوتبارر بمثابة

تطــور العالقــاي اريرانيــة الســورية فــي الجوانــ     ولــىل الخارجيــة اريرانيــة بسولويــة خاصــة فــي أجنــدة السياســة
المختلعــة ســوالى ولــ  المســتوى السياســي  وارقتصــادي والعســكرى وارمنــي  ويــىر العالقــة مــرة بمرا ــل المختلعــة  

ســتمرة  تــ  وــام  د فــي اتجــار   وبعــد الثــورة العربيــة يســم  بـــ ل الربيــع العربــي ل لعبــي إيــران دور مســاو2011وا 
تدويم وتقوية الثوراي وار تجاجاي الشعبية باستثنال سوريا؛ ولكن موقف إيـران تجـار الثـورة الشـعبية فـي سـوريا 
مختلعة تماماى  ويىا الموقـف  إدى إلـ  تريـر سياسـة  إيـران تجـار ارسمـة السـورية إلـ  دوـم النشـام ارسـد بشـكل 

إلــ  مجمووــة مــن الت ــدياي ولــ  المســتوى الخــارجي التــ   مباشــر أو ايرمباشــر   ولكــن مــع ىلــ  تواجــه إيــران
تـــ ثر ولـــ  الـــدور اريرانـــي فـــي ســـوريا ؛ ألن بعـــا االـــدول يســـاند القـــوى المعار ـــة الســـورية  بمـــا فيهـــا القـــوى 
الكردية  د النشام السوري   وبعا أخر ي اول مـدنعوىيا فـي المنطقـة  ـد نعـوى أقطـا  ارخـرى  ومـع ىلـ   
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ــ ي للنشــام الســوري يــربط بمجمووــة مــن الــدوافع مثــل  اريديولوجيــة  و ارقتصــادية والجيــو ووامــل الــدوم اريران
 سياسية.  

 مشكلة البحث: 
يلع  إيران دورَا فـاواَل فـي المشـهد العربـي ومومـاى والمشـهد السـورى ولـ  وجـه الخصـوص  شهـر ترييـراي     

تنشــيم الدولـة ارسـالمية فــي العـراق وشــام    خاصـة بعــد سـيطرة 2011فـي السياسـاي اريرانيــة تجـار ســوريا بعـد 
)داوــ ع ولــ  بعــا منــاطق ســوريا  و ــاول إيــران ب مايــة النشــام الســوري وــن طريــق  دوــم النشــام الســورى 

مااي أهم الهوااا  ولتههواثاا هثاا   ههبشـكل بشـكل مباشــر  ولهـىا  تكمــن مشـكلة الدراسـة فــي السـ ال الرايســي يـو   
هاس  يهبشكلهمبيش ه؟هعل هواسييسةهوالي ونيةها علهنظيلهوو

 وينبثق ون يىا التسا ل تسا ري فروية يي 
 ؟2011السورية منى نشسة الجمهورية ارسالمية اريرانية  ت   –كيف تطوري العالقاي اريرانية -1
 ما أبرس  الت دياي الخارجية  الت  واجهي  إيران  في سوريا  الت  ت ثر ول  دوريا؟ -2
 ؟2011الدوم اريراني للنشام السوري  بعد مايي أيم الدوافع   -3

 فرضية البحث:                                                                            

 سعي الب ث إلثباي ص ة العر ية التالية    

 إستراتيجية  إيران   يال سوريا تسثري بالموقع الجيو السياسي  وطبيعة النشام  السوري .

 ية البحث:أهم

تبدو اريمية الب ث في إشهار  جم ال قيقي إيران  في سوريا  و أيمية موقع سوريا لإليران لكي تطبق وتنعـى  
المشروع اريران   في الشرق اروسط  ومع ىل  تو يح موقف إيرانتجار الثـورة السـورية  و معرفـة ايـم الـدوافع 

 ري .  الت  ت ثر ول  سياسة اريرانية لدوم النشام السو 
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 أهداف البحث: 

 تتم ور أيداف الدراسة ول  الن و التالي 

التعــرف ولــ  طبيعــة العالقــاي الثناايــة بــين طهــران و دمشــق   فــي شــل وجودالجهوريــة ارســالمية اريرانيــة -1
 .1979بعدوام

بعــد تســع  يــىر الب ــث إلــ  تعميــق  ــول الــدور اريرانــي فــي المنطقــة الشــرق اروســط وخاصــة فــي ســوريا  -2
 .2011الثورة السورية 

  .إستعراا أيم الت دياي الت  ت ثر ول  ارستراتيجية اريرانية في سوريا ول  مستوى ارقليمي أو الدولي -3

 .ت ديد كل الدوافع الت  ي دي إل  دوم إيران للنشام السوري بشكل مباشر  -4

 منهجية  الب ث 

 مناي  الدراسة ويي   لت قيق أيداف الدراسة تم اروتماد ول  ودد من 

المـنه  التاريخي الـىي يسـاود ولـ  معرفـة جـىور العالقـاي اريرانيـة السـورية وتطوريـا   وتنبـع يـىا التطــور -1
 من خالل والقة إيران مع السورية قبل الو ع السوري الراين.    

  تقــوم يــىر الدراســة ولــ  اســتخدام مــنه  )ت ليــل النشمــيعإن طبيعــة الدراســة القاامــة  المننن ت تحليننن الننن م-3
تعتمـــد ولـــ  إســـلو  ت ليـــل الـــنشم باوتبـــارر اركثـــر ماللمـــة لهـــىا الب ـــث.ألن يـــىا المـــنه  يســـلط ال ـــول ولـــ  

تلــ  العتــرة  المـدخالي والمخرجــاي   وأثــر البياــة الداخليـة والخارجيــة ولــ  الســلو  الخـارجي للــدول. وألن طبيعــة
السمنيــة تتطلــ  مــن البا ــث ت ليــل األ ــداث التــ  وقعــي فــي السياســة اريرانيــة  تجــار الشــرق اروســط بشــكل  
العام  و سوريا بشكل خاص  والنشر ال  يىر المتريراي كمـدخالي خارجيـة للنشـام اريرانـي والقـراراي اريرانيـة  

لو  اريراني كترىية استرجاوية لمتابعة قراراتها السابقة كمخرجاي النشام تجار تل  المدخالي  وكىل  ترير الس
 تجار سوريا.

 االطار الن ري للبحث  :

يعتمد يىا الب ث ولـ  النشريـة الواقعيـة الدفاويـة  وخاصـة أرال ) سـتيعن والـيعي الـىي يعـد مـن الـدى البـارسين 
 يـث يـرى والـي أن     Balance of Threatلنشريـة الواقعيـة الدفاويـة ويركـس ولـ  معهـوم تـواسن التهديـد 
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الــدول تتــواسن  ــد التهديــداي ولــي   ــد القــوة  ويت قــق يــىا التــواسن ســوال بالــدخول فــي ت العــاي قاامــة   أو 
السعي لتشكيل تكتالي دولية جديدة لمواجهة يىر التهديداي   أو اروتمـاد ولـ  ىاتهـا  بتقويـة قـدراتها الدفاويـة 

 . ع1)ة لمواجهة تهديد أى طرف خارجيوتو يد الجبهة الداخلي

 هيكلية البحث:

 يتسلف يىا الب ث من ثالثة مبا ث 

  فــي يـــىا المب ــث نت ـــول ولـــ  العالقــاي اريرانيـــة الســورية قبـــل الو ـــع الســوري الـــراين مـــن المبحنننث ا ون
يـاي الخارجيـة التـ  يتكون من أيـم الت هالمبحث الثانيالجوان  السياسية وارقتصادية و العسكرية ارمنية  أما 

تـــ ثر ولـــ  الـــدور اريـــران فـــي الســـوريا مثـــل الت ـــدياي التركيـــة   الت ـــدياي ارمريكيـــة   الت ـــدياي الروســـية   
  نتاول من مجمووة مـن الـدوافع لـدوم انشـام المبحث الثالثالت دياي ارسراايلية  والت دياي الدول العربية  و 

 يي الدوافع اريديولوجية والدوافع ارقتصادية و الدوافع الجيوسياسية.السوري من قبل إيران   وأيم يىر الدوافع 

 المبحث االون

 2011العالقات االيرانية السورية قبن 

 أوالً: العالقات السياسية

  ويــــو العــــام الــــىي تسسســــي فيــــه 1979تعــــود العالقــــاي الســــورية اإليرانيــــة فــــي ســــياقها الــــراين إلــــ  العــــام    
منشــر يــىر العالقــاي يــو م مــد  ســين منتشــري و  .الجمهوريــة اإلســالمية فــي إيــران ولــ  يــد اإلمــام الخمينــي

ن يمـسة الوصـل بـين الخمينـي م س  ال ر  الثـوري اإليرانـي  وقبـل إنتصـار الثـورة اإليرانيـة مثـل منتشـري اربـ
وكانـي لـدى يـىا السياسـي الشـا  جملـة يردديـا ولـ  ن ـو دااـم   وودد من القوى السياسـية فـي السـا ة العربيـة

والقاي إيران مع ودد من الدول الموصوفة  ينهـا بالراديكاليـة فـي ل  وتعود تقول  لثورة مستمرة ر دولة مستقرة
و ت  يىر العالقة أدى إل  وـدم ت ـول ال ـر  بـين إيـران   .ع2)بيا واليمنالوطن العربي  بما في ىل  سوريا ولي

                                                           

 .1955ستيعن والي يو استاى العالقاي الدولية بجامعة يارفارد ارمريكية من مواليد  -)يع
 -331ص  2013جمال سالمة  ت ليل العالقاي الدولية  دراسة في إدارة الصراع الدولي  دار النه ة العربية  القايرة  - ع1)

332 . 
  .56، ص 2010االيرانيوالمنطقة، دار الشروق، القاهرة ، عبالحليم خدام، التحالف السوري    - (2)



 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 

  
 

 
 

 
   594      

 

إل   ر  إيرانية وربيـة يـىا مـن جانـ    ومـن جانـ  األخـر  ققـي إيـران نجا ـاى  1988-1980والعراق وام 
فــي بنــال قاوــدة لهـــا فــي لبنــان وبـــر تسســي   ــس  ا  الـــىي خــدم السياســتين الســـورية واريرانيــة فــي اســـتنساف 

ا مـــن لبنـــان  كمـــا شـــكل  ـــس  ا  ت ـــي المشلـــة الســـورية اريرانيـــة قـــوة تخـــدم اريـــداف إســـراايل وفـــي إخراجهـــ
. ويــىا موقــف ســوريا ع3)ارســتراتيجية اريرانيــة فــي المنطقــة  كمــا ســاوديما ولــ  إنتشــار فــي الســا ة العلســطينية

 . ع4)والصهيونيةتجار إيراي إلتسمي ول  إيران أن يدافع ون سورية ومواقعها في تصدي للمشاريع األمريكية 

شهـــر مـــن خـــالل فتـــرة  كـــم الـــراي   ـــافش األســـد بعـــا وبـــالرام وجـــود مصـــالح و تبـــادل  منـــافع سياســـية   
الت ار  في المصالح والصراع ول  النعوى و وصـلي الـىروة خـالل مـا سـميي  ـر  األشـقال فـي لبنـان والتـي 

؛ 1990وفـي وـام  .ع5) الم يـد مـن إيـرانسوريا و س  ا  تقاتل فيها العصيالن الشيعيان  ركة أمل الم يدة من
فعــي تلــ  العتــرة ومــن أجــل إخــراا العــراق مــن الكويــي و ــع البلــدان نعســيهما فــي الجبهــة المعار ــة لمــا فعلــه 
النشام السياسي في العراق؛ فسرسلي سوريا قواتها للمشاركة بقيادة الجنرال ولي  بي  الىي أصـبح ر قىـا وسيـرىا 

  ويعن  العالقة بين طهران ودمشق أن ينا  توافقاى سياسياى فـي  ركتهمـا ألنـه يجـ  وليهمـا فـي للدفاع السوري
 . ع6)جبهة وا دة  

ســـتمر 2000ولـــم تهتـــس العالقـــاي اإليرانيـــة الســـورية بعـــد وفـــاة الـــراي  الســـوري الســـابق  ـــافش أســـد  وـــام    وا 
 2000إسـراايل مـن لبنـان فـي منتصـف وـام الت الف بين البلدين قااماى ت ـي قيـادة بشـار أسـد  وجـال إنسـ ا  

الســوري  الــىي بــدأ يشــكل  ــرطاى معنويــاى ولــ  الــدول الداومــة لعمليــة  –ليســوق إنجــاساى كبيــراى للت ــالف اريرانــي
.  وسدادي سياراي  بينهما خاصة منى توليه ال كم  بشـار اسـد  ع7)التسوية السياسية للصراع العربي اإلسراايلي 

شهـار البعـد الخـارجي 2001 يث سار بشار ارسد إيران وقـ  تسـلمه لل ـم وـام    ولتاكيـد ت العـه مـع إيـران  وا 
في سياسته وبر تعسيس ربطها بالقوة اريرانية ول   سا  البعد العربي  كما ساريا ثانية  ـين تـول  ا مـد نجـاد 

                                                           
 .57نفس مصدر ، ص  - (3)
مجموعة من الباحثين،  العرب وإيران: مراجعة في التاريخ والسياسة، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، - (4)

 .167، ص 2012بيروت، 
االيرانية نموذجاً(، بحث نشر في مركز العربي لالبحاث ودراسة  -االيرانية )السورية -موسى الغرير، العالقات  العربية - (5)

 .2، ص 2011السياسات، الدوحة ، يناير 
 .3موسى الغرير، مصدر سابق،  ص  - (6)
 .3اسطنبول  ص 2017دراساي ارستراتيجية  إبراييم قيسون  تطور العالقاي السورية اإليرانية   طوران لالب اث وال- ع7)
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  لتكون أكثر الوجهاي 2010وكرر السيارة وام  /2008  وأوادة سيارتها مرة ثالثة وام 2005ة ال كم وام سد
 .ع8)1990ول  قاامته الخارجية  ول  خالف والدر  الىي لم يقوم سوى بسيارة وا دة إل  إيران وام 

 ثانياً: العالقات االقتصادية 

خـتالف بـين ع9)سوريا قبل اندرع الثـورة لعبي إيران دوراى اقتصادياى متوا عاى في       ولكـن ينـا  نقـاط تمـايس وا 
ارقتصادين  فارقتصاد اريراني بشكل وام يعتمد ول  النعط ويو الىي بدورة يسايم في وردة ونمو القطاوـاي 

القـومي. ع مـن الـدخل %85ارنتاجية ارخرى كالصـناوة والتجـارة والسراوـة فهـىر العااـداي النعطيـة تشـكل ن ـو)
أمــا ارقتصــاد الســورى بشــكل الرايســي يعتمــد ولــ  قطاوــاي السراويــة والمنتجــاي السراويــة المصــنعة والتــ  تعــد 

 . ع10)وص  ارقتصاد السوري

خاصـة فـي فتـرة ال ـر  العراقيـة   1975وشهدي العالقاي اإلقتصادية بين الطرفـان تطـوراى بعـد قيـام الثـورة وـام 
ل وفد سوري رفيع المستوى إل  إيران لتطـوير مجـاري التعـاون اإلقتصـادي وص 1982اريرانية   وفي مار  

بــرام الطرفــان مجمووــة مــن ارتعاقيــاي التجاريــة والنعطيــة   وبموجــ  يــىر ارتعــاق  تصــدير إيــران والسياســي  وا 
ألف طن من العوسـعاي  400 –ألف  300ماليين طن من النعط سنوياى مقابل تصدير سوريا إليران  9لسوريا 

لعام وا د ثم تقوم برفع  جـم صـادراتها إلـ  مليـون طـن ر قـاى )للوفـال بكامـل ا تياجـاي قطـاع البتروكيماويـاي 
اإليرانــيع. وصــرئ مســاولون إيرانيــون ننــىا  بــسن جــسلاى مــن الــنعط اإليرانــي المصــدر ســيكون قاامــاى ولــ  نشــام 

يكــن خا ــعاى لــىل  النشــام )ثــم كشــعي مليــون طــنع فلــم  6.3مليــون طــنع وأمــا الجــسل الثــاني ) 2.7المقاي ــة )

                                                           
، بحث نشر في مركزالمزماة للدرسات والبحوث، 2010-1979السورية : الفترة  –عبدالقادر نعناع ، العالقات اإليرانية - (8)

 ، متاح على الرابط:2013 /14/11
http://almezmaah.com/2013/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8)/) 

)9( at:02,2015Saadi, Iran s Stakes in Syria's Economy,June–alam Al S- 

http://carnegieendowment.org/sada/60280 
، متاح على الرابط:                                             2012 /2 /15دالالت ومعاني، ، تاريخ زيارة سحرغنوم، العالقة االقتصادية بين سوريا وإيران .. - (10)

http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news/138144 
 

http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news/138144
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دورراى للبرميل في مقابل سـعر األوبـ  الرسـمي  28مصادر اربية أن سوريا كاني تشتري النعط اإليراني بسعر 
 .ع11)دورراى في ىل  الوقي 34الىي البالغ 

ارتعــع  جــم مليــون دورر  كمــا  200و جــم التبــادل التجــاري بــين البلــدين قبــل إنــدرع الثــورة  ووصــل  ــوالي   
مشروع فقط إلـ  جانـ   100مليار دور  توسوي ول   5 1المشاريع وارستثماراي اريرانية إل  سورية  والي 

مـن سـبتمبر  24و تـ  فـي   ع12)  اكثـر مـن نصـف مليـون سـااح 2010ىل  استقلبي سورية  تـ  نهايـة وـام 
  اتعــــق الطرفــــان ولــــ  إنشــــال شــــركاي مشــــتركة فــــي مجــــاري اســــتثمارية مختلعــــة؛ خاصــــة فــــي قطــــاع 1990

المقــاوري  ثــم وقــدي اللجنــة المشــتركة للتعــاون ارقتصــادي والتجــاري بــين البلــدين جلســتها األولــ  قــر  نهايــة 
ع لهياــة ارســتثمار الســورية  منــى وــام 2010)وفقىــا للتقريــر الســنوي الخــام    1996النصــف األول مــن وــام 

  كــان إليــران أربعــة مشــروواي فــي ســوريا بتكلعــة اســتثمارية بلرــي أكثــر مــن خمســة 2005إلــ  وــام  1991
فاستثمري إيران في سـويا فـي  2010و ت  وام  2006ملياراي ليرة سوريا؛ وأما خالل العترة الممتدة من وام 

ــــار ليــــرة ســــوري 20لرــــي أكثــــر مــــن ســــبعة مشــــروواي بتكلعــــة اســــتثمارية ب ويكــــىا تعــــسسي العالقــــاي . ع13)ملي
 ــوالي مليــار دورر  كمــا تــم  2006ارقتصــادية بــين الطــرفين  يــث بلرــي ارســتثماراي اإليرانيــة بســوريا ســنة 

  وبىل  اتجهي الدولتان إل  تعسيس والقاتهما ارقتصادية وخلق فرص 2008توقيع مىكراي تعاون في مار  
مليـار دورر  7تثمار وتنميـة ارقتصـاد السـوري. وقـدمي طهـران مسـاوداي اقتصـادية لدمشـق بلرـي جديدة لالس

لمواجهة األسمة  كمـا أقامـي مشـاريع اقتصـادية مشـتركة بسـوريا كم طـاي إنتـاا السـياراي  وم طـاي الكهربـال 
 .ع14)والوة ول  إوعال الصادراي السورية إل  إيران

                                                           
ان والن ام السوري : مؤشرات واالختالن، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، تامر بدوي ، العالقات االقتصادية بين إير- (11)

 .3، ص 2015يوليو /تموز 
تنامي الدور اإليراني  وتاثيرر ول  ارمن القومي العربي  ب ث نشر في   موقع موسووة مقاتل  تاريخ - ع12)

 )بدون ىكر اسم البا ثع   متائ في  الربط  التالي 16/9/2013

      http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/DoorIrani/sec05.doc_cvt.htm 
  

 .9 -8  مصدر سابق  صانشر  تامر بدوي   - ع13)
 متائ في الربط  التالي  15/11/2013راني في شل الت وري   موقع السمان  د.م مد مسيان  التقار  السوري اإلي - ع14)

https://www.azzaman.com/?p=51168 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/DoorIrani/sec05.doc_cvt.htm
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 واالمنيةثالثاً: العالقات العسكرية 

ول  رام وجود العالقاي السياسية وارقتصـادية بـين الطـرفين  ولكـن يوجـد العالقـاي العسـكرية وارمنيـة بينهمـا 
اتعـــق  1988-1980بعـــد تسســـي  الجمهوريـــة ارســـالمية اريرانيـــة  مـــن خـــالل ال ـــر  العالقيـــة اريرانيـــة وـــام 

  وفي المقابل أن يرلق سوريا  1988-1986 الجانبان ول  أن يوسود سوريا بالصواريخ  سكود   بين وامي
ل رمــان وــراقيين مــن اإليــراداي  و الــدوم الســوري فــي  بانيــا –خــط أنابيــ  كركــو خــط أنابيــ  الــنعط العراقــي 
 . ع15)ال ر  إيراني  د العراق

تعـق ولـ     1992وفي نوفمبر إجتمع كل من إيران و سوريا وتركيـا  لت ديـد مـوقعهم تجـار  كردسـتان العـراق  وا 
تشكيل اللجنة الثالثية ول  مستوى الوسارة الخارجية لالجتماع دورياى مرة في السنة بشكل متداول وللتـداول ولـ  

ة ورقــة  ــرط  ــد بع ــهم الــبعا ومعار ــة الق ــايا ارمنيــة مــع إمتنــاع دولهــم وــن إســتخدام الق ــية الكرديــ
فــي دمشــق ويــىر ارتعاقيــاي أدى إلــ  بروتوكــوري  1993.وتكــرر ارجتمــاع وــام ع16)تقســيم المنطقــة و  مايــة 

إجتمـع دول الثالثـة بطهـران   و كـل مـن  1995و تـ  وـام  .ع17)أمنية بين الدول الـثالث  ـد ال ركـة الكرديـة
رنـه أنتهاكـاى لـودة اررا العـراق ويهـدد بتجساـة  1995ي العـراق وـام طهران و ديمشق أدانة التـدخل التركـي فـ

 . ع18)العراق

يـران ولـ  فويـة بركـان 2003و عي  ر  الخلي  الثالثة وار تالل ارمركي للعـراق وـام    كـالى مـن سـورية وا 
ام مــن أن ســوريا وكانــي الــدولتان يــدفاى ر قــاى فــي مســارر  وفــق ماتقولــه المــىكراي والوثــااق المتداولــة وولــ  الــر 

يــران تبنتــا مقــاربتين مختلعتــين للتعامــل مــع الرــسو ارمريكــي للعــراق  إر أنهمــا اشــتركتا فــي الشــعور بــالخطر   وا 
ويىا أدى ال  تطور العالقاي بينهما  وبرس التعاون العسكري  العني والتقني  وخاصة ول  صعيد الصـناواي 

                                                           
 .6موسى الغرير، مصدر سابق ، ص  - (15)
 .40، ص 2001إبراهيم الياس الداقوقي، صورة االتراك لدى العرب، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية الدوحة، - (16)
)17( -),Syria and Iran Middle Power in a 1997Raymond A.Hinnebush and Anoushirvan Ehteshami(

Penetraed Regional System, London ,Routledge.p195. 
االيرانية ، ترجمة: محمد إحسان ن دار أراس للطباعة والنشر،  –روبرت أولسن ، المسألة الكردية في العالقات التركية  (18)

 .67، ص2011 اربين ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%E2%80%93%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B3
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  أن يــىا التعــاون قــد بــدأ فعليــاى بــدوم ســوري للبرنــام  اريرانيــة الصــاروخية  وتشــير التقــارير الرربيــة المتا ــة إلــ
الناشاة  قبل أن تصبح إيران داوماى رايسياى للتصنيع العسكري السوري وامـة  والصـاروخي خاصـة  وقـد ارتـدى 

ا السـوري المشـتر  ل ـس  ا  فـي لبنـان   يـث نقلـي سـوري -يىا التعاون مدلورى جيوسياسياى  مع الدوم اريرانـي
 ع19)وملياى تجربتها الصاروخية لل ر .

اتعق طرفان ول  دفاع مشتر  قال اريرانيون بشسنه لإن إيران تعتبر أمن سورية من أمنها ل  2006وفي يونيو 
ويتعلـق التعـاون العسـكري بامـداد سـورية بارسـل ة البالسـتية ويهـدف إلـ  ت سـين قـدراي دفـاع الجـي  السـوري  

ــــة وبتــــدري  وســــكريين ســــوريين فــــي إيــــران  وكــــان لل ــــر  الجمهــــورى الســــوري وبتطــــوير أســــل ة ايــــر  تقليدي
مستشارون ايرانيون. كىل  سايم اريرانيون في ت ديث نشـام ارتصـاري  الخـاص بالرااسـة السـورية. ايـر أن 

لعسـكريين التعاون مـع طهـران أن اثـر كثيـراى فـي التواسنـاي الداخليـة السـورية  أىا كـان جـسل مـن كبـار المسـ لين ا
ــــة  ــــر مســــتعدة لت ميــــل نتــــاا  ارنشمــــان إلــــ  طهــــران  ورســــيما ان الجمهوري وارمنيــــين يعرفــــون أن دمشــــق اي
ارسالمية كاني تت دي المجتمع الدولي وتعـرا نعسـها لـردود فعـل انتقاميـة  وكـىل  العقوبـاي و تـ   ـرباي 

ارة الرسمسة إل  سوريا   وسب  يىر قام بشار ارسد بسي 2010.  وو ت  في اكتوبر  تشرين ارولع20)وسكرية
السيارة  س  التلعسيون الرسمي اريران  يت ث ون اتعاق بين البلدين بشسنلتعسيس جبهـة المقاومـة  ـد إسـراايل 

 .ع21)ل 

 المبحث الثاني

 التحديات الخارجية التى تؤثر على دور إيران في سوريا

يقصد بالت دياي يي مجمووة من المعوقاي الت  تواجه إيران في سوريا ول  مستوى الخارجي؛ ألن سوريا    
اصب ي سا ة الصراواي ول  المستوى ارقليمي و الدولي  لىل  كل الطرف ي اول أن ينعى إستراتيجيتها في 

 اي في مايلي الشرق اروسط بما فيها إيران   سنتشول في يىا المب ث  ول  أيم الت دي

                                                           
، متاح في الربط  21/8/2013عبدالجلين زيد المرهون، قصة العالقات السورية االيرانية ،الجزيرة نت ،  تاريخ زيارة   - (19)

 التالي:
)9A8%D5%B8%D9%82%%D/2013/8/21http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/) 
 عبدالقادر نعناع ، ، مصدر سابق.   - (20)
 نفس مصدر . - (21)
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 أوالً: التحديات ا مريكية

 ينقسم الت دياي ارمريكية إل  مر لتين    

 مرحلة أوباما -1

إل   مر لة الصراع   تـ  إنـدرع  1979وصل العالقاي األمريكية اريرانية بعد قيام الجمهورية اريرانية وام 
اإلدارة ارمريكية إلـ  تصـعيد إجراااتهـا تجـار النشـام   دفعي 2011  وبعد  إندرع الثورة وام ع22)الثورة السورية

الســوري  ورســيما بعــد ارمــر التنعيــى الــىي أقــرر أوبامــا بو ــع أســمال ســبعة مســ لين ولــ  رأســهم الــراي  بشــار 
. ع23)األسد ول  قاامة العقوبـاي ارمريكيـة  و ركـس الخطـا  ارمريكـي ولـ  التن ـي بشـار ارسـد وـن السـلطة 

  دوــا فــي ارســد للتن ــي قــااالى ل إن مســتقبل ســورية يجــ  أن 2014ااســط   18ا فــي وكــىل  صــرئ أوبامــ
. وفــي مر لــة أوبامــا اســتخدم الجوانــ   ع24)ي ــددر الشــع  الســوري و مــن ولكــي  ــان الوقــي كــي تن ــي ارســدل

منــع العســكرية لت قيــق ايــداف وديــدة  ولكــن يــىا اريــداف الــىي يــ دى الــ  تقلــيص دور إيــران فــي ســوريا يــي 
يران من انشال خط أو أكثر من خط تواصل بري وبر األرا ي العراقية من إيران إل  سوا ل الب ر األبيا إ

المتوسط في سوريا ولبنان ل رمانها من خط اإلمداد للمجموواي الشيعية المسل ة التي يمكن أن تشـكل تهديـداى 
سـراايل. وكـىل   تعسيـس والقـاي الت ـالف ارسـتراتيجي مـع مسدوجاى لكل من  ليعي الوريـاي المت ـدة و األردن وا 

 . ع25)القوى الكردية ودوم مشرووها في اإلدارة الىاتية  من إطار دولة سورية مو دة

                                                           
  ب ث نشر في وترام  اوباما بين ما سوريا تجار ارمريكية ارستراتيجية في التريير  وبد الر من م مد وسكر - (22)

   متائ في الربط التالي 24/4/2017 ةم كزوامص يهال  وسيته والبحيثهوالسث وثيجأ
)8%A%D9%8A%D9%8BA%D8%AA%D8%D9%84%D7%A8%http://efsregypt.org/%D) 
تطور الموقف األمريكي من النشام السوري  من دوواي ارصالئ إل  التعاوا   ب ث نشر في  مركس العربي لالب اث  - ع23)

 .3  ص 2015ىكر اسم البا ثع   ابريل 1ودراسة السياساي  الدو ة  ) دون 
 .4، مصدر سابق، ص  تطور الموقف األمريكي من النشام السوري - (24)
نوفمبر /  3رائد حامد ، التواجد العسكري االمريكي في سوريا غاياته وأفاقه المستقبلية، مع د العالمي للدراسات،   - (25)
 599ar/item/-http://alaalam.org/ar/politics-611031117    ، متاح في الرابط التالي:2017ا
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 مرحلة دونالد ترمب -2

 العــراق فــي جديــدة اســتراتيجية إلــ  المت ــدة الوريــاي قــرر  2017و بعــد وصــول ترمــ  إلــ  الســلطة فــي وــام  
 اريرانـي الـدور مـن ال ـد تشـمل التـ  ارسـتراتيجية ويـىر أوبامـا مر ـاة من أكثر إيران م اربة شهرة و  وسوريا 

 ال كومـة ولـ  اإليرانية السيطرة من ال د و  سوريا من وميليشياتها العسكرية إيران قواي طرد  يي  سوريا في
 .ع26)سنية وربية مسل ة قوة نشول تسهيل و سوريا  في المناطقو 

وفــي يـــىا الســـياق  اســتخدمي القـــوة العســـكرية   ــد النشـــام الســـورى  بعــد ثالثـــة أيـــام مــن يجـــوم كيمـــاوي  قتـــل 
صاروخ كـروس تومـا يـا   59بـ 2017أبريل  17وشراي المدنيين في خان شيخون  ألقي الورياي المت دة في

و  ســ  المت ــدث باســم وسارة الخارجيــة   .ع27)اراي التابعــة لنشــام الســوري والقــو اي اإليراني ــةولــ  قاوــدة الشــعي
اريرانية  بهرام قاسمي  إستخدام يىر الراراي موجهة فعلياى للمشروع اإليراني الهـادف إلـ  إنهـال النعـوى اإليرانـي 

ولوجسـت  للقـواي الكرديـة   يـث ومـن جانـ  ارخـر  قامـي  كومـة ارمريكيـة بـدوم وسـكري  .ع28)في سـورية ل
المت ـــدث بسســـم قـــواي ســـوريا الديمقراطيـــة )طـــالل ســـلع  كشـــف وـــن بعـــا المســـاوداي العســـكرية األمريكيـــة 
لو داي  ماية الشع  الكردية الت  تعـد القـوة ارساسـية فـي صـعوف قواتـه  مو ـ اى أن وسارة الـدفاع ارمريكيـة 

كبـــاي والـــدرواي ونـــاقالي وبعـــا ارســـل ة الثقيلـــة التـــ  سودي و ـــداي  مايـــة الشـــع  الكـــردي بعـــدد مـــن المر 
 . ع29)تستطيع من خاللها مواصلة القتال داخل سوريا

                                                           
(26) - Jennifer Cafarella,Kimberiy Kagan, Fredrick W.Kagan, U.S. Grand Strategy: Detroying ISIS 
and Al Qaeda, Institute  for theStudy of War, and Critical threats Project, Report Four, 
Washington,DC ,March 2017,P12. 

،   7/4/1720قصف أمريكي لقاعدة سورية .. ترحيب دولي وتنديد سوري روسي إيراني، موقع اكاديمية دى دبليو، - (27)
 /arHP2http://p.dw.com/p         .متاح في الربط التالي: 

  متائ في 20/5/2017اارة التنف  أميركا تثب ي خط ها األ مر  د إيران بسورية موقع العربي الجديد  ريان محمد،   - (28)
 الربط التالي     

)%-https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/19/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9( 

العسكرية في سوريا الخلفيات ، والسياق، والتوقعات، بحث نشر في مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، )دون   العمليات  -(29)
   .                                   7، ص 2016اغسطس/20ذكراسم الباحث( ، 

http://p.dw.com/p/2arHP
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/19/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%25
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 ثانياً: التحديات الروسي 

يــران فــي ســوريا  فــان ينــا  العديــد مــن اردوار الروســية   ولــ  الــرام مــن وجــود مصــالح مشــتركة بــين روســيا وا 
  التي ت دي إل  ت عيف دور إيراني في سوريا 

مع و داي  ماية الشع  الكردي من أجل دوم نشام السوري   ؛ يتعامل إيران واقضيةهواك  يةهلأهس  ييه-1
بينمــا ؛ ألن ســوف يــ دي إلــ  إقامــة فيدراليــة ســنية  ولكن هــا موقعهــا الــرافا إلوــالن فدراليــة  فــي شــمال ســوريا

أولنـي روسـيا بعـد إنتهـال مبا ثـاي أسـتانا التـ  و تـ   .ع30)ت د ثي روسـيا وـن إقامـة نشـام فيـدرالي فـي سـوريا 
ـــ أنهــا قــدمي لوفــد المعار ــة الســورية مســودة تقتــرئ 24/1/2017و  23وقـدي فــي العاصــمة الكاساخيــة يــومي 

وشهـــر الـــرفا . ع31) 2017  ينـــاير 27فيهـــا دســـتوراى جديـــداى لســـوريا   وفيهـــا النشـــام العيـــدرالي   فـــي الجمعـــة 
يىا الملف  من خالل تصري اي الراي   سن رو اني   ـين أكـد أن لبـالدر ر  اإليراني للسلو  الروسي تجار

توافق بال رورة ول  أي خطوة تقوم بها روسـيال  م كـدا أن لإيـران مـع و ـدة األرا ـي السـورية وسـيادتها ولـ  
 .ع32)كامل أرا يها

فــإن روســيا تب ــث وــن تعسيــس مكانتهــا كقــوة دوليــة مــ ثر مــن خــالل تــدخلها فــي    قضاايةه يمنااةهم وان اا  ه-2
سوريا  والتسكيد ول  دوريا في التسثير ول  ق ايا المنطقة وتسويتها  والعمل ول  تعسيس مصال ها في الشرق 

لنعــوى اروســط ت ــي تــاثير تسايــد ال ــروط والمخــاطر ارســتراتيجية الناتجــة وــن توســع النــاتو شــرقاى فــي منــاطق ا
السابقة لالت اد السوفيتي. ولكن إيران دخلي إل  سوريا لتثبيي موقعها إقليميىا وللسيطرة ولـ  الشـريط اإلقليمـي 

                                                           
    متائ في الربط التالي24/3/2016دستور روسي لسوريا صال ياي  مجل  الوسرال والراي   - (30)

       258466akhbar.com/node/-http://www.al 

   متائ في الربط التلي 1/2017 /27النص الكامل للمقترئ الروسي في دستور جديد لسوريا  موقع السورية  تاريخ سيارة - ع31)
)5B8%D9%86%D9%84%D7%A8%https://www.alsouria.net/content/%D) 
، 11/5/2016، موقع سياسة ، تاريخ التدخل الروسي ولي دور إيران في سوريا انعكاسايمحمد محسن عبد النور ،   - (32)

 http://www.siyassa.org.eg/News/8752.aspx متاح في الربط  التالي :
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الســوري العراقــي وارقتــرا  مــن إســراايل  رســتثمارر نيــديولوجيا وبــر  ــس  ا    بينمــا دخلــي روســيا لت كــد أنهــا 
عــود دولــة كبــرى لــديها مواقــع ثابتــة تمتــد ولــ  خريطــة العــالم  دولــة كبــرى منافســة للوريــاي المت ــدة  وتريــد أن ت

 20و تـ  ونـدما سارة بشـار ارسـد لمسـكوفي يـوم   .ع33)وستكون سوريا قاودة مركسية لها ولـ  الب ـر المتوسـط
  اي بعد وشرين يوماى من التدخل العسكري الروسـي فـي سـوريا   وكـان الهـدف الرايسـي لهـىر  2015اكتوبر/ 

وطال الشروية لهىر التدخل  والقول أن موسكو و ديا القادرة ول  ارمسا  بالملف السوري   ومع السيارة يو إ
اير وادية  واستقبل من قبل الراي  الروس  بوتين   وركس  2017ىل  سارة بشار ارسد لمدينة سوتش   وام 

 . ع34)يىر السيارة ول  أن سب  بقال النشام السوري يعود إل  دوم الجي  الروسي

في  ول يىا  أيم نتاا  التدخل العسكري الروسـي فـي سـورية أدى إلـ  تراجـع أدوار القـوتين اإلقليميتـين إيـران 
ــداار فــي ســورية  لكنــه افقــد مــن جهــة أخــرى النشــام الســوري اســتقاللية القــرار  بعــد أن  و تركيــا فــي الصــراع ال

يا بالتـدخل بشـكل ولنـي ومباشـر فـي نهايـة ألن  قامـي روسـ .ع35)اصـب ي إرادتـه مرتبطـة كليـاى بـاإلرادة الروسـية
لدوم نشام ولكن ت ي اطال ماجهة تنشيم الدولة الىي لم يـنجح الت ـالف الـدولي  2015شهر سبتمبر /ايلول 

 ع36)الىي تقودر الورياي المت دة في الق ال وليه  

 ثالثاً: التحديات التركية

كاني تركيا أبرس العاولين جيو ستراتيجياى في المنطقة العربية  ويقدر لها أن ي ثر ول  الو ع السوري الراين   
وبعــد إنــدرع الثــورة الســورية قــام تركيــا برقابــة ولــ  جميــع معابريــا ال دوديــة البريــة والجويــة والب ريــة خوفــاى مــن 

ستخدمها في قمع ارنتعا ة  وقـد أوقعـي السـلطاي التركيـة إمداد النشام السوري بارسل ة والعتاد  بدووى أنه ي
  2011بالععل بعا الش ناي العسكرية الت  متجهة من إيران إل  دمشق ول  مختلف المعابر  فعـي مـار  

                                                           
ريبوار عبدالرحيم عبدهللا، التدخن الروسي في الوضع السوري الراهن) العوامن والنتائت(، بحث منشر في مجلة القانون  - (33)

 .492-491، ص 2016لسنة  20ة،  العدد والسياس
، 2017 /11،/ 25حسين عبدالعزيز، االسد في روسيا .. بين زيارتين ، مقان منشور في موقع الجزيرة نت، بتاريخ  - (34)

 متاح عن الربط:
http://www.aljazeera.net. /Knowledge.. 

، مجلة سياسات عربيةي إدارة لعبة التوازنات اإلقليمية، مروان قبالن، الثورة والصراع على سورية: تداعيات الفشن ف - (35)
 .76، ص 2016، ، يناير 18العدد 

م كزهواجزي ةهم مود سمير الرنتيسي   لخياراي السياسة الخارجية التركية و متريراتها اإلقليمية والدوليةل  ب ث نشر    - ع36)
 .5  ص 2015سبتمبر 14  تقارير   الدو ة   ال  وسيت
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اجبـري الســلطاي التركيــة وــدد مــن الطـااراي اإليرانيــة المتجهــة إلــ  دمشــق وبـر أجوااهــا ولــ  يبــوط لتعتيشــها. 
وتقلــي طاقمها.رنــه مخالعــة للقــوانين  19/3/2011التركيــة إ ــدى يــىر الطــااراي فــي  وقــد أوقعــي الســلطاي وا 

 . ع37)والت  كاني ت م ش نة من ارسل ة متجهة إل  سوريا

ويىا الموقف أدى إل  شهور توتر بين البلدين؛ و تـ  شهـر تهديـداي العسـكرية اريرانيـة تجـار تركيـا إى يتـدخل 
تركيـــا فـــي ســـورية  تـــ   مـــل مبعوثـــاى خاصـــاى للـــراي  ا مـــدى نجـــاد رســـالة لـــراي  الـــوسرال انـــىا  رجـــ  طيـــ  

ا لقصــف صــاروخي إيرانــي اردواــان ل أن اســتعمال ايــة قواوــد وســكرية تركيــة للهجــوم ولــ  ســورية  سيعر ــه
 ل.ع38)

لم يترير موقف تركيا  يال سوريا  وقام بتدخل العسكري في سوريا كمر لة نهااية من موقعها بمر لتيين  الت  
  2016أاسـط   24بدأ في الرابعة من فجر يوم األربعال   م حلةهوال ا ت ثر ول  دور اريران في سوريا  

فـي مدينـة جــرابل   تنشـيم الدولـة ارسـالمية )داوــ ع بـدل ومليـة وسـكرية  ــد القـواي المسـل ة التركيــة أولنـي
ــــة    عهوا اااا وت  وليهــــا ر قــــا اســــم ل الســــورية القريبــــة مــــن  ــــدوديا أطلــــق و ملــــي متريــــرا جــــىريا فــــي المقارب

  ف ــال وــن أســالة كثيــرة وســوريا تركيــا ي كــل مــنوألقــي بشاللهــا ولــ  المشــهد العــام فــ لألسمــة الســورية التركيــة
يـي  وام حلةهوا ينيةأما  ع39).مع مختلف األطراف رةأنق أثارتها  ول الدور التركي المرتق  في سوريا ووالقاي

 أطلق وليها اسم الكردية بمدينة وعرين  و داي  ماية الشع  قد بدأ وملية وسكرية  د الجي  التركيكان 
ـــــوم   "غصااااايهوازيثااااا ي" ـــــاني 20ي ـــــة  2018 يناير/كـــــانون الث ـــــة البري ـــــراي   بعـــــد تدشـــــين المر ل ـــــن ال إى أول

  وستسـتمر  تـ  منـب  قـد بـدأي ولـ  األرا  وسـتتبعها مدينـة أن ومليـة وعـرين رج  طيـ  أردواـان التركي

                                                           
  الدو ة وام كزهواع بأهاالبحيثه   وسةهواسييسيتالتواسناي والتعاوالي الجيوستراتيجية والثوراي العربية  ب ث نشر في  - ع37)

 .5  ص 2012  ابريل 
(38) -Ali Hussen Bakirk,"Turkish- Iranian relation in the shadow of the Arab revolution: A vision of 
the present and the future, Aljazera Center For  Studies , Doha, July2011: 

./7/4/_1071856_1_51/pdf2011/mritems/stream/www.aljazera.net 
 .2، مصدر سابق، ص ، والسياق، والتوقعاتالعسكرية في سوريا الخلفيات   العمليات  -(39)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/2c50fa07-5157-4584-afb5-33f8dde6f877
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/0ea76c0c-af44-4832-a1b3-1fa50aad22df
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/2c50fa07-5157-4584-afb5-33f8dde6f877
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/9afe7978-55e8-4047-af84-ba50302a5688
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/f949c07f-6640-488f-b5dd-2929d6877ea8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7d99750d-9215-49f3-ac36-69fb0f7d09e5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/232c5a4e-d653-457b-a6bb-eaff1b4b7e0d
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ــــةالعــــراق  ــــدود ــــاطق  وت صــــين األمــــن القــــومي    وىلــــ  لطــــرد و ــــداي  ماي الشــــع  الكرديــــة مــــن تلــــ  المن
  .ع40)التركي

في يىا المنشـو  ىكـر المت ـدث باسـم الخارجيـة اإليرانيـة بهـرام قاسـمي أن ولـ  تركيـا وقـف وملياتهـا العسـكرية 
وـودة  في سوريا وا ترام سيادة األرا ي السورية  معتبـرا أن اسـتمرار العمليـاي العسـكرية التركيـة قـد يـ دي إلـ 

أن  2018 /5/2لاإلريــــابيينل  ولــــ   ــــد قولــــه. وأ ــــاف قاســــمي خــــالل مــــ تمرر الصــــ عي األســــبووي اليــــوم 
  وأن أي أسـتانا فـي وملياتهـا  م كـدا أن أي خطـواي لهـا يجـ  أن تطـرئ فـي مـ تمرأن تعيد النشر  أنقرة ول 

 .ع41)قة ال كومة السوريةتدخل لها في األرا ي السورية يج  أن يكون بمواف
شهـر الـراي  التركـي  رجـ  طيـ  إردواـان موقعـه مـن  19/4/2017في مقابلة له مـع قنـاة الجسيـرة القطريـة و 

الــدور اإليرانــي  التوســعي   منتقــدىا سياســة إيــران فــي ســوريا قــال   لطهــران تنــته  سياســة انتشــار وتوســع فارســي ة 
القومي ة العارسي ةل  م كدىا أن بالدر ل لن تسمح باقتطاع أراٍا مـن سـوريا واوتمدي السياسة التوسعي ة بنال ول  

. ولىل  يرجـع أيـم ارسـبا  تـدخل تركيـا فـي سـوريا مرتبطـة بالـدور اريرانيـ  يـي إوـادة ع42)لصالح دول أخرىل
 . ع43)   التواسناي اإلقليمية إسال إيران لسيادة نعوىيا في المنطقة  و د من التوسع اريراني في المنطقة

 رابعاً : التحديات اإلسرائيلية

فإن تطوراي ال ر  الداارة في سوريا ربما تعرا ول  إسراايل تريرا ما في سياستها  و م اولة ت جيم النعوى  
اإليراني كان وا دا من أيم م دداي السياسة اإلسراايلية  فإن نجائ إيران في تـدويم ىلـ  النعـوى يعنـي  ـرورة 

وخيــاراى مع ــالى لــدي تــل أبيــ  يــو تعكــ  الدولــة الســورية بو ــعها ال ــالي إلــي  ع44)ســراايلية.ترييــر السياســة اإل

                                                           
 :التالي ، متاح في الربط5/2018،2تركيا تؤكد أستمرار "غض الزيتون" وتعلن حصيلت ا، موقع جزيرة نت،   - (40)

(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/2/5/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%) 
، 3،1،  47، السنة 16074على حسين باكير، هن إليران عالقة بالميليشيات الكرية في سوريا، جريدة الفبس ، العدد  - (41)

 .25، ص 2018
 
 عبدالرؤف مصطفى ، مصدر سابق. - (42)
   شي وتم كزهإ  وكهال  وسيته والسثم دداي السياسة الخارجية التركية إسال سوريا   ب ث نشر في سعيد الحاج ،   - (43)

 .13، ص  2016مار  

  5/1/2017صب ي وسيلة  إسراايل و رسمة السورية  مقال  نشر  في مركس اريرام  للدراساي السياسية وارستراتيجية   ع44)
                                     /aspx5636http://acpss.ahram.org.eg/News.   :متائ ول  الربط

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/2b89b576-ebac-4f39-ab70-94e1d2e0ce7d
http://acpss.ahram.org.eg/News/5636.aspx


 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 

  
 

 
 

 
   605      

 

دويــالي ولويــة وكرديــة وســنية  وتمثــل تلــ  المســسلة ؛ فقيــام دويــالي ورقيــة ومىيبيــة  ــعيعة فــي ســوريا ســينت  
ونــه أن تكــون إســراايل يــي المســيطر ولــي تلــ  الــدويالي الجديــدة  وبــىل  تخــرا دمشــق مــن معادلــة الصــراع 

مسااةاةهمةمااةهال ييااةه  ااأهوسااثم و يةهواسااي  ةهربــي اإلســراايلي  يــىا مــن جانــ   ومنجانــ  ارخــر يــو  الع
كماايهصاا نهنثنيااي  هثعةاا هبعاا لههوإلساا وليليةهعلااأه ضاابةهواجاا اليهواثااأهثم االهم ميااةهجي سييساايةهإلساا وليل 

لـىل  قـام  ه(45)2016ونسحيبهإس وليلهميهم ث عيتهواجا اليهواسا  يةهوامحثلاة هلاأهوجثمايعهعيقا هلاأهإب يال
إســراايل باســتخدام الجوانــ  العســكرية  ــد الجــي  الســوري   وقــد شــن الطيــران اإلســراايلي اــاراي وديــدة ولــ  

ردًّا ولــ  ســقوط  2016و 2012مواقــع للجــي  الســوري بــالقر  مــن ي ــبة الجــورن فــي العتــرة مــا بــين وــامي 
ا في العتـرة بعا القىااف في المنطقة التي ت تلها إسراايل من اله بة. كما  استهدفي الراراي اإلسراايلية أي ى

المشار اليهـا مواقـع للجـي  السـوري بىريعـة منـع وصـول أسـل ة إيرانيـة إلـ   ـس  ا   بـل إن تـل أبيـ  أولنـي 
أن طااراتهــا ال ربيــة أاـاري ولــ  موقــع تــابع لتنشـيم الدولــة اإلســالمية جنــو  الجــورن  2016نــوفمبر  28فـي 

. يعني بشكل وام ارستراتيجية اإلسراايلية  في المنطقة  د د ول  المدى المنشور والتكتيكي  أربعة  ع46)السوري
خطــوط  مــرال  دونهــا لــن تت ــر  للتــدخل فــي الصــراع الســوري  المتعــدد األطــراف   ايــم يــىر الخطــوة المرتبطــة 

يـــران مـــن اســـترالل ال ـــر  فـــي ســـوريا لتهريـــ  ســـالئ  ب ـــعيف دور إيرانـــي فـــي ســـوريا يـــي منـــع  ـــس  ا  وا 
ا الصواريخ داخل الجنو  اللبناني لدوم الترسانة ال ربية ل س  ا  متطو ر  خصوصى
 .                                            ع47)

 خامساً: التحديات الدون العربية

و ـة بوجـه الخـاص الريـاا والدالـدول العربيـة بوجـه العـام وموقـف  منى بداياي الثـورة  ينـا  تبـاين فـي موقـف 
تجار ارسمة السورية  فقد كان البلـدان مقتنعـي ن بـسن اسـتقرار سـوريا والمنطقـة لـي  ممكنـاى بوجـود نشـام السـوري  
ور بعد المجاسر المريعة ب ق المدنيين  وفوق يىا مك ن إيران من السيطرة ول  بالدر وسكرياى بما يهـدد إقليميـاى 

                                                           
على عاطف، اليد الخفية... طبيعة الدور اإلسرائيلي في ا زمة السورية،  بحث   نشر في مركز البردين للتخطيط - (45)

  pss.org-https://elbadil ،  متاح على الربط:24/5/2017والدراسات اإلستراتيجية ، القاهرة، 
 
سعيد وكاشة  المراق  الربح   ستقبل الخطوط ال مرال إلسراايل بعد معركة  ل  ب ث نشر في  المستقبل لالب اث  - ع46)

  pss.org-https://elbadil    متائ في الربط12/2016 /22والدراساي المتقدمة   ابوشبي  
 وبد الر وف مصطع  الرنيمي  مصدر سابق.- ع47)

https://elbadil-pss.org/
https://elbadil-pss.org/
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ع  الشع  السوري من من قبل النشام  وييمنـة إيـران فـي سـوريا لـم يكـن أمن دول   ووافق الطرفين ول  ان قم
أن الـــدول الخلــي  العربيـــة رأي أنــه مـــن ال ــروري أخــى سمـــام المبــادرة فـــي ت ديــد مســـتقبل  .  ولهــىا ع48)مقبــورى 

ومع ىل   بدأ قطر بـدوم المعار ـة السـورية ع49) .المنطقة العربية وودم تر  األمور لدول أخرى بما فيها إيران
و المطالبين ب رورة ر يل النشـام وىلـ  وبـر دومهـا الالم ـدود للمعار ـة بشـقيها السياسـي والعسـكري  يعـود 
الــدوم القطــري إلــ  مجمووــة مــن العوامــل منهــا  الرابــة القطريــة فــي جعــل ســورية مصــبىا ومرفىــا لتصــدير الــنعط 

لـ  تركيـا ر قىـا وىلـ  نتيجـة والراس القطري إلـ  الـدول األ وربيـة وبـر أنابيـ  مـن قطـر إلـ  األردن ثـم سـورية وا 
القرصـنة الب ريـة وال ــر  فـي الــيمن والصـومال والتهديـد المســتمر بـإاالق م ــيق يرمـس مـن قبــل إيـران  ويــىر 

مشــروع لتصــدير الرــاس إلــ  أوروبــا باوتبــارر الارســالمي  ــد خطــوة إيرانيــة  التــ  ي ــاول أن يشــكل خــط الرــاس 
وكىل  موقف السعودية تجار سوريا لي  متريراى بل ثابتـاى بإسـقاط النشـام السـوري  .ع50)المناف  للمشروع القطري

  وــن اجتمــاع مجلــ  الــوسرال األســبووي أن 2017ااســط  7وقالــي وكالــة األنبــال الســعودية الرســمية اليــوم 
  ال ـل القـاام ولـ  مبـادال إوـالن لجنيـف لالمجل  شدد ول  موقـف المملكـة الثابـي مـن األسمـة السـورية  وولـ

  الــىي يــنص ولــ  تشــكيل 2254وقــرار مجلــ  األمــن الــدولي رقــم   2012 يونيــو   30الصــادر بتــاريخ  ل 1
يياــة انتقاليــة لل كــم تتــول  إدارة شــ ون الــبالد  وصــيااة دســتور جديــد لســوريا  والت  ــير لالنتخابــاي لو ــع 

 ع51)."ار األسدمستقبٍل جديٍد لسوريا ر مكان فيه لبش

وفــي  ــول تهديــداي اريرانيــة  ــاولوا الــدول العربيــة بتقلــيص دور إيــران فــي ســوريا   ووقــد وــدة ارجتماوــاي  
جتمــع بعــا القــادة الــدول العربيــة مــع راــي  بــارا  أوبامــا  فــي كامــ  *هومنهــا إجتمــاع فــي ) كامــ  ديعيــدع   وا 

بلعــ  دور فــي الــيمن و ســوريا   وا  تــرام الموقــع العربــي ديعيــد  وطلــ  مــن إدارة اوبامــا  بعــدم الســمائ إليــران 
                                                           

، 2017يوليو  18، 14112عبدالرحمن الراشد، خالف قطر والسعودية في سوريا، جريدة الشرق االوسط، العدد  - (48)
 .8ص

   متائ في الربط التالي 2012اكتوبر 19م مد قياتي  الخلي  وارسمة السورية   شبكة ارخبار العربية   -  ع49)
http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=50487 

 هانى أحمد ، مصدر سابق. - (50)
 متاح في الربط التالي: 7/2017،8السعودية : موقفنا من ا زمة السورية ثابت المكان لالسد، عربي سبونيك نيوز،  - (51)

https://sptnkne.ws/feR4 
، ويستضيف الرئيس االمريكي السابق باراك أوباما قدة دون الخليت ، سعياً  2015 -14-13قمة كامب ديفيد في  عقد-(*)

لطمأنت م بشأن االتفاق المرتقب مع إيران بخصوص برنامج ا النووي،  لمزيد من التفاصين  أن ر:  أمين بنضريف،  قمة 
 ، متاح على الموقع :2015 /13/5ان، تاريخ زيارة كامب ديفيد: ل جة خليجية جديدة لخلق التوازن مع إير

%D9%83%D8%A7%D)-(http://www.dw.com/ar/%D9%82%D9%85%D8%A9 

https://sptnkne.ws/feR4
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. وانعقد م تمر ع52)الخليجي في إوادة تنشيم المنطقة   و إصرار الدول الخليجي ول  إخراا إيران في المنطقة
وينقســم المــ تمر إلــ  قســمين  لارول يتعلــق بارتعــاق ولــ  ع  1الثــاني فــي ريــاا المســمي بـــ ) مــ تمر ريــاا 

قالية وتبني ر ية سياسية وا  ة  بار افة إل  سـوريا المسـتقبل وت ديـدا شـكل النشـام السياسـي. المر لة ارنت
اما الثاني فيتم ور  ول كيعية التعامل مع مقـرراي فيينـا وتشـكيل را ـة مشـتركة مـن المعار ـة للتعـاوا مـع 

عي  و أكــد يــىا 2 )ريــااأمــا المــ تمر الثالــث انعقــد فــي ريــاا المســمي بـــ  ع53)النشــام  وينــا تكمــن الصــعوبة.
ــديمقراطي الالمركــسي  المــ تمر ولــ  مجمووــة مــن النوا يومنهــا تريــر النشــام السياســي فــي ســوريا إلــ  نشــام ال
نشــــال العيدراليــــة  و كــــىل  أوطــــال  قــــوق لكــــل القوميــــاي الموجــــودة بــــدون اســــتثتال مثــــل الكــــرد  والتركمــــان  وا 

   .ع54)والمسي ين

 المبحث الثالث

 اإليراني للن ام السوريدوافع الدعم 
 أوالً: الدوافع ا يديولوجية

تعاملــي إيــران مــع الثــوراي العربيــة بمــا يالاــم مــع مصــال ها الوطنيــة  و لعااهــا اإلقليميــة  إيــران التــ  تــدوم   
المقاومـة  بمـا فيهــا  ركتـ   مــا  والجهـاد اإلســالمي و ـس  ا ؛ ألن اتبعـي سياســة مىيبيـة فــي تعاطيهـا مــع 

   ع55)عربيــة   يــث  اولــي تقــديم نعســها ولــ  أنهــا  املــة لــوال الــدفاع وــن الشــيعة فــي الــوطن العربــيالثــوراي ال
ولـ  أن هـا الثـورة األولـ  أليـديولوجيا إسـالمية والميـة جديـدة  1979إن  النجـائ المعلـن للثـورة اإليرانيـةوام ويىر 

مث ــل التسامــاى بتصــدير الثــورة إلــ  الخــارا. وصــ يح أن  لهــىا ارلتــسام كانــي فــي البدايــة نيــة  قويــة بت قيــق و ــدة 

                                                           
حازم ن ار، المسألة السورية : التطورات الميدانية وعودة االهتمام السياسي،  دوحة، المركز العربي لالبحاث ودراسة  - (52)

 .18، ص 2015السياسات، يونيو 
بين األطراف  الرياا السعودية في العاصمة 2015ديسمبر  10–8م تمر سياسي سوري انعقد في العترة من و  - (53)

لمزيدمن ، والتدخل العسكري الروسي في سوريا ال ر  األيلية السورية السياسية السورية المختلعة وجال انعقادر في شل أ داث

 متاح في الربط  التالي: /2015عام   1: مؤتمر رياضالتفاصيل انظر
(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7) 

امزي هميهفي واصمة السعودية بين ارطراف السياسية     2017 /11 / 22في يوم   2انعقد الم تمر رياا   - ع54)
الجسيرة ني     م تمر الرياص يتواصل والمعار ة تتمس  بر يل ارسد  مقال منشور في موقع واث يصيلههونظ 
   متائ في الربط التالي 2017 11 23

(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/23/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%) 
 .17التواسناي والتعاوالي  الجيوستارتيجية والثوراي العربية  مصدر سابق  ص- (55)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 ل مختلعة ويي  اليقشة ارسالمية  مر لـة انتصـار و إقامة ال  ارة ارسالمية في العالم ولكن بمراإسالمية. 
نتهـــال بإقامـــة  ـــبالد ارســـالمي  وا  قامـــة ال كومـــة ارســـالمية  مر لـــة تنشـــيم ال الثـــورة  مر لـــة اســـتقرار النشـــام وا 

لىل  تعد الخلعية اإليديولوجية التي يت ر  من خاللها النشامـان ال اكمـان فـي . ع56)ال  ارة ارسالمية  ديثة 
يا  وامال أساسيا في تو د المصالح والمواقف كونهمـا ينتميـان للمدرسـة الشـيعية  ويعس ـر ىلـ  تـول   إيران وسور 

طهـــران  مايـــة وشـــراي المواقـــع الشـــيعية المقدســـة فـــي ســـوريا  ألنهـــا تســـتخدم يـــىر المواقـــع المقدســـة فـــي تجنيـــد 
لشـيعي  المـىيبي  الـىي يمتـد  مـن الهـالل اويعود يىا إل  تطبيـق مشـرو    .ع57)المقاتلين لمساودة النشام السوري

العـــراق مـــرورىا بســـوريا وصـــورى إلـــ  لبنـــان فـــالخلي  العربـــي   وتطـــو ر يـــىا المشـــروع التوســـعي  خـــالل فترتَـــي  كـــم 
[ بتدشينه ميثاق األفق العشريني  الىي تسس  ول  قاودة مىيبي ـة 2013-2003الراي  السابق أ مدي نجاد ]
ــيم فــي الميثــاق بـــ)منطقة فــي ا 2025لت ويــل إيــران ب لــول وــام  ــد د اإلقل ــة  و م ــيم إلــ  الدولــة فــوق اإلقليمي  إلقل

ولهـــىا  أولنـــي إيـــران فـــي . فكـــرة الجيوبوليتيـــ  الشـــيعيويعـــود يـــىا المنشـــور  إلـــ   ع58).جنـــو  اـــر  نســـياع 
ون تشكيل قواي وسكرية شـيعية وـابرة لل ـدود ت ـي ونـوان ) الجـي  الشـيعي ال ـرع بقيـادة  2016ااسط  

فيلـــق القـــد  قاســـم ســليماني مقريا ســـوريا ويتكـــون مـــن لـــوال) فــاطميون ع وي ـــم الشـــيعة ارفرـــان  ولـــوال) قااــد 
سينبيونع ويتشكل مـن شـيعة باكسـتان  لوال) يـدريونع وي ـم شـيعة العـراق  ولـوال)  ـس  ا ع الـىي يتعـرع إلـ  

س  ا  في سوريا ين درون جنا ين  يتشكل ارول من شيعة لبنان وارخر من شيعة سوريا  واال  وناصر  
 .ع59) من شيعة دمشق.

                                                           
قامة ال كومة ارسالمية    - (56) طايل يوسف   امزي هميهواث يصيلهونظ وبهىا فإن  الثورة تعي  ارن بمر لة استقرار النشام وا 

يران ن و الشرق اروسط)  جامعة الشرق   سياةهميجسثي  ع   2013-2002فيصل  ارستراتيجية اإلقليمية من تركيا وا 
 125-124ص، 2013ياسية  اروسط  كلية اردا  والعلوم  قسم العلوم الس

أسباب قتال إيران من أجل بقاء األسد.. لماذا تخشى طهران سقوط حليفها القديم.. وماذا وراء التضحية شروق صبري ،  - (57)

 ، متاح في  الربط التالي: 2016مايو//10بالحرس الثوري والخسائر المادية الفادحة في الحرب؟، موقع دستور، 

http://www.dostor.org/1060930. 

  نشر بتاريخ م كزهواخليجهواع بأهال  وسيتهوإلي ونيةالتوال اإليراني والصرواي الالمتنايية في سوريا  ب ث نشر في  - (58)
 cA39http://cutt.us/k)بدون كراسمالبا ثع   متائ في الربط التالي         2016يوليو  11

التوسعي الشيعي إل  ماورال ال دود اريرانية أو إل   يث تقف المصالح اريرانية وفقاى لمجالها  يقصد به العكر السياسي - (59)
د. محمد بن صقر السلمي ، و   المزي هميهواث يصيلهونظ ال يوي للسيطرة ول  اررا والمسا ة الت  تليق بالدولة اريرانية  
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وسب  الدوم  إيراني للنشام السوري من نا ية اريديولوجية إل  الر يـة اريرانيـة تجـار النشـام السـوري تـرى  أن 
سقوط النشام السـوري  سـوف يـ دى الـ  قيـام  كومـة سـنية  ويـو بـالطبع ريصـ  فـ  مصـل ة إيـران ألن تلـ  

ورة معادية إليران بسب  دومها ل كم األسد  كما أنهـا سـوف تقـوم بت جـيم دور الشـيعة ال كومة ستكون بال ر 
ف  سوريا وقطع طرق اإلمداداي الت  تصـل الـ   لعااهـا الشـيعة فـ  لبنـان وبـر األرا ـ  السـورية. باإل ـافة 

قـاتلين السـنة إلـ  إل  إمكانية ترير معادلة تواسن القوى القاامة ف  العراق  يث سيتدفق وشراي األألف من الم
 ع60).العراق لتريير الو ع ينا  وال  يمكن أن يكون ف  اير صالح إيران

 ثانياً:الدوافع االقتصادية

يعتبر العامل ارقتصادي متريراى أساسياى في العالقاي الدولية خاصـة بعـد إنهيـار نشـام القطبيـة الثناايـة و إتجـار 
يســع  إيــران دول العــالم الــ  خلــف تكــتالي إقتصــادية إقليميــة و دوليــة لمواجهــة النشــام العــالمي الجديــد   لــىل  

شكَّلي الثورة السورية نقطة ت ورى في العالقـاي   ولهىا ع61)لت قيق أيداف اقتصادية من ورال دوم نشام السوري
التجاريــة وارقتصـــادية بــين طهـــران ودمشـــق؛ مــن  يـــث سيـــادة اوتمــاد الثانيـــة ولـــ  األولــ  بصـــورة دراماتيكيـــة  

ولىل  قام الدولتان إل  خلق األجوال المنافسة لها خاصـة  .وبشكل فاقم من وجس الميسان التجاري بين الطرفين
د ال ــرط اإلقليمــي والــدولي ولــ  نشــام ســوري  خاصــة بعــد انــدرع الثــورة الســورية راــم ىلــ  صــوي مــع تسايــ

ولـــ  إتعاقيـــة التبـــادل ال ـــر مـــع دمشـــق فـــي رد ولـــ  الوريـــاي المت ـــدة  2011البرلمـــان اإليرانـــي فـــي ديســـمبر 
الثورة السورية دافعىا   ويىا أدى إل  أن .ع62)األمريكية و لعااها الىين تقول إنهم يسعون إل  إسقاط نشام سوري

جيوسياسيًّا قويًّا لطهران لكي تسير في طريق تعسيـس والقاتهـا التجاريـة وارقتصـادية بدمشـق؛ التـي كانـي جـسلىا 
شرق متوسطية )ت م إل  جانـ  إيـران وسـوريا كـالًّ -من مشروع إيراني يطمح إل  إنشال كتلة اقتصادية إيرانية

                                                                                                                                                                                            

الشيعي..الواقع والمستقبن "، مجلة الدراسات االيرانية، الدوحة  ، العدد د. عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، " الجيوبوليتيك 
 .36، ص 2016ديسمبر  –االون 

، متاح 2015 /16/2الدور االيراني في سوريا ضرورة استراتيجية ،مصرالعربية،’اسالم احمد حسن إسالم أ مد  سن   -(60)

 في الربط التالي: 
%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%D)(http://www.masralarabia.com/%D8%A7 

 ،مصدر سابق. إسالم أ مد  سن  - (61)

 مصدر سابق..محمد مزيان، - (62)
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يــران 2012شــور   فــي العــام فــي يــىا المنو مــن  العــراق  األردن   بتطبيــق اتعاقيــة    شــروي كــل مــن ســوريا وا 
التجـــارة ال ـــرة وباتـــي الســـلع والمنتجـــاي التـــي يجـــري تبادلهـــا بـــين البلـــدين ايـــر خا ـــعة لل ـــريبة و التعرفـــة 

  إلـ  2010فـي العـام  دورر نمليـو  280 الجمركية. سايم ىل  بارتعاع  جم التبادل التجاري بـين البلـدين مـن
. و تـ  قـد مي ع63)فـي الماـة فـي ا ـون أربعـة أوـوام 2600  بنسبة نمـو تقـار  2014مليار دورر في العام 

لــدوم ار تيــاطي النقــدي واســتيراد  2013إيــران لســوريا ثالثــة قــروا أولهــا مليــار دورر فــي شــهر ينــاير وــام 
ا ثانيىـا بلرـي قيمتـه  2013السلع الرىااية  وفي شهر أاسط /ن   مليـاراي  3.6تلقَّي دمشق من طهران قر ى

دورر؛ وقـد خصصـه النشـام السـوري بشــكل أساسـي رسـتيراد المشـتقاي النعطيـة  كمــا سـاود القـرا الثـاني فــي 
كــبح  ــدة انخعــاا ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدورر لتجنــ  انهيــار العملــة الم ليــة والقــرا الثالــث 

للسـالم فـي الشـرق  2  وبـالتسام مـع مـ تمر جنيـف 2014وفـي وـام  . ع64)لدوم الصـادراي الوطنيـةمليار دورر 
األوسـط  كثعـي إيــران مـن دومهــا للنشـام  الســوري   يـث أولــن وسيـر ارقتصــاد السـوري أن النشــام اإليرانـي قــد 

مـن العـراق وســوريا  مليـار دورر. وكـىل   قـام إيـران بالمعاو ــاي مـع كـل  15سـاود النشـام السـوري بـسكثر مــن 
إلنشال خط الراس ارسالمي    لكي يصدير الرـاس اإليرانـي للعـراق وسـوريا ولبنـان ومـن ثـم ليمتـد فـي المسـتقبل 

 :ع66)وبهىا الشكل تعود أيمية سوريا ارقتصادية إليران إل  ثالثة ووامل .(65)إل  أوربا ون طريق سوريا

 . ع67)كرد فعل لتل  ال روطاي  2010ولبنانع في وام 

                                                           
يران .. درري ومعاني   - ع63)        متائ في الربط التالي 2/2012 /15س ر انوم  العالقاي ارقتصادية بين سوريا وا 

138144http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news// 
 .10تامر بدوي  مصدر سابق  ص  - ع64)
العراق ون طريق خطين فرويين  خط ويالم الىي سيرىي برداد   المنصورية و الصدر و  ويمتد هذا الخط من إيران إلى  -(65)

هواث يصيلهونظ :ه امزي هميخط خرمشهر الىي سيرىي البصرة.. 

 Importing of Iranian oil and gas… Present and Future, 29 Aug 2016,at: 

http://arabiangcis.org/english/studies/importing-of-iranian-oil-and-gas-present-and-future/ 

 .2تامر بدوي    مصدر سابق  ص  - ع66)
 .9بدوي   مصدر سابق   ص  ثيم ه-ه(67)

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
http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news/138144/
http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news/138144/
http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news/138144/
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ال اجـة إلـ  إنقـاى ارقتصـاد السـوري بشـكل مباشـر وايـر مباشـر لتالفـي انهيـارر؛ الـىي سـي دي  :العامـل األول
  .إل  انهيار الدولة

  .تعسيس إيران لوجوديا في سوق يمكن له أن يمتصَّ صادراتها اير النعطية :العامل الثاني
لخطط تصدير الراس اإليراني إل  منطقـة شـرق المتوسـط ما تمثله الجررافيا السورية من أيمية  :العامل الثالث

 .وأوروبا مستقبالى 
 
 
 

 ثالثاً: الدوافع الجيو السياسية 

يقصــد بـــ)الجيو السياســي ع العالقــة بــين الموقــع الجررافــي وقــوة الدولــة وسياســتها  أو يــي لدراســة تــاثير مواقــع 
الـــي لعـــ  دور رايســـي ســـوال ولـــي المســـتوى وســـعي ايـــران خـــالل العتـــرة الما ـــية . ع68)الـــدول ولـــ  السياســـةل

  فــــإن ســــورية 1979. بالنســــبة إلــــ  إيــــران بعــــد الثــــورة ع69)ارقليمــــ  او الــــدولي إلســــتعادة مكانتهــــا مــــرة اخــــرى
ي وربــي فــي منطقــة دبمعطياتهــا الجيــو السياســية تقــع فــي قلــ  المشــروع اإليرانــي؛ فممارســة دمشــق لــدور قيــا

ر مـع إسـراايل فـي وـدد مـن الجبهـاي  فالت ـالف مـع النشـام السـوري الهالل الشـيعي  وكونهـا ولـ  تمـا  مباشـ
    ع70)يجعل من إيران روباى مهماى في لبنان وفلسطين  ومن ثم في قل  الق ية العلسطينية.

إى سقط النشام السوري فسيكون ىل  بمنسلة سلسال جيوبوليتيكي يسقط  وهواجس إيران تجاه سقوط سوريا هو  
ارستراتيجية وأكثريا ثباتاى وفاولية في الشرق اروسط خـالل العقـود الثالثـة الما ـية  يـ دي معه أيم الت العاي 

سيكون له تداوياي . وإل  انتهال  نعوىيا المباشر في بعا المناطق  ويقلص إل  أدن   د في مناطق أخرى
 تاريخياى ريمكـن تعوي ـه مهمـا وميقة ول  بنية المشروع اريراني في المنطقة  إى ستعقد إيران  ليعاى إستراتيجياى 

                                                           
 .52، ص 2006، دار مجدالوي  للنشر والتوزيع، عمان، المدخل إلى دراسة االستراتيجيةعبدالقادر محمد ف مي، - (68)
أمن  مدحت عبدالحميد، أثر السياسة اإليرانية على ا من القومي العربي، بحث منشور في المركز الديمقراطي العربي، - (69)

هhttp://democraticac.de/?p=33848، متاح الربط التالي:    2016يوليو 7 /12
وام كزواع بأهاالبحيثهل سورية  ب ث نشر في ول   سين باكير  اربعاد الجيو ستراتيجية للسياستين اإليرانية والتركية جيا ع70)

 .12  ص 2013  الدو ة  مار     وسةهواسييسيت
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لـــىل  فـــإن التعامــل مـــع الخـــارا يـــتم ب ـــىر شــديد  ويتخـــى كـــل الوســـاال الممكنـــة و . ع71)كانــي المكتســـباي ر قـــة
ن اف ــل  مايــة للنشــام فــي نشــر ال كــم اإليرانــي يــي ال ــر  خــارا اررا اإليرانيــة  . ع72)ل مايــة النشــام  وا 

جيــو إســتراتيجياى إى يكســ  الالوبــون الجيوســتراتيجيون ارخــرون  وتشــعر إيــران أن التريــر فــي ســورية يســتهدفها
  ع73)نقاط قوة .

وفــي  ــول يــىا  تعتمــد إيــران إســتراتيجية المواجهــة ايــر المتواسيــة  كمــا تــدافع وــن نعســها خــارا  ــدوديا وبــر  
نقطـة اإللتقـال يشكل اي اى الب ـر المتوسـط   و ع74) سام من الدول وارىرع اإلقليمية يوصلها إل  الب ر المتوسط

وقـد إكتسـ  يـىا ال ـسام الـىي تعتبـر منسلـة سـورية فيـه كالقلـ  مـن الجسـد ه.ع75)والربط بين نسيا وأفريقيـا وأوروبـا
و صرئ  الرجـل الـدين اإليرانـي . ع76)و ت  اليوم 2003أيمية كبرى بالنسبة إل  إيران  بعد سقوط العراق وام 

وـدال وكـانوا يريـدون أخـى إمـا سـوريا أو م افشـة خوسسـتان  إىا ياجمنـا األ”  “ 2014فـي العـام ” مهدي طي “
فإن األولوية ينا الم افشة ول  سوريا  فإىا  افشنـا ولـ  سـوريا معنـا  فـإن بإمكاننـا اسـتعادة خوسسـتان أي ـاى  

 وكــىل  إى لــم يصــل إلــ  ســوريا  .إر دلــيالى ولــ  ىلــ ” ولكــن إن فقــدنا ســوريا  ر يمكننــا أن ن ــافش ولــ  طهــران
ال لقة الواصلة بين إيران مع  س  ا  كما س ثر ىل  في موقع إيران ودوريـا فـي الق ـية العلسـطينية   ستقطع

ومع ىل  تعقد القوة الناومة التي كاني تسـترلها لتعميـق ترلرلهـا فـي الشـارع العربـي  وقـد ت ـرط يـىر التريـراي 
سوريا يمكن سيادة وجود العسكرية و تسسي  . ومن خالل ع77)الجيوبوليتيكية السريعة ول  موقع إيران في سوريا

و   .ع78)جبهـــة القتـــال  ـــد إســـراايل خاصـــة تجـــار اله ـــبة الجـــورن و و القـــد  وـــن طريـــق  ركـــة ال مـــا 
                                                           

 .13نع  مصدر  ص  - ع71)
د. م مد الرمي ي  دول الخلي  وال اجة الثورة اإليرانية  مقاربة للواقع ور ية للخروا منه  مجلة الدراساي اإليرانية     ع72)

 .26  ص 2017للدراساي اإلرانية  السنة ارول  _ العددالرابع  تصدر ون مركس الخلي  العربي 
 .31التواسناي والتعاوالي  الجيوستارتيجية والثوراي العربية  مصدر سابق  ص - ع73)
 .13ول   سين باكير  اربعاد الجيو ستراتيجية للسياستين اإليرانية والتركية جيال سورية مصدر سابق  ص   - (74)
    متائ في الرابط  24/5/2015د. ارمين إدمون مل م  الصراع ول  سورية  أبعادر ارستراتيجية - ع75)

D)7%A8%D1%B8%D5%B8%D9%84%D7%A8%http://www.ssnpstudents.com/wp/%D) 
لالب اث ودراسة  ول   سين باكير  اربعاد الجيو ستراتيجية للسياستين اإليرانية والتركية جيال سورية المركسالعربي  - (76)

 . 13  ص 2013السياساي  الدو ة  مار  
)77( ,at :2016Jul  21 stop Conflicts ( Syria, The Shredded State )-The Iranian incursion and non  

)%9D1%B8%D7%A8%D9%82%AA%D8%D9%84%D7%A8%https://arabiangcis.org/%D) 

 .70ص .2013ارردن اومارللنشر والتوسيع  المنطقة العربية وارسالمية  دارمجمووة من البا ثين  المشروع اإليراني في -(78)
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باختصــا  ت قــق العالقــة  إيــران مـــع ســورية فــي اإلطــار الجيــو بـــولتيكي  اريــداف الرايســية الثالثــة  للمشـــروع 
ه.ع79)  وقيادة العالم اإلسالمي و ماية أمن إيراناإليراني والتي تت من التوسع اإلقليمي

 االسـتنتـــاجــــــات

مـــن خـــالل يـــىا الب ـــث المعنــــون ) العالقـــاي اريرانيـــة الســـورية  دراســـة فــــي دور الـــدوم النشـــام الســـوري بعــــد 
 ع  توصلنا إل  مجمووة من ارستنتاجاي وسنطر ها في مايلي 2011

العالقــة اريرانيــة الســورية لهــا جــىور قــديم  ولكــن تطــور يــىر العالقــة بعــد تسســي  الجمهوريــة اريرانيــة  وــام -1
  ولــ  راــم مــن وجــود خالفــاي بينهمــا  ار إن إيــران يطبــق النشــام ارســالمي ولكــن ســوريا يطبــق نشــام 1979

                       العلماني.                                                       

  جعـل سـوريا كالوـ  مهـم بالنسـبة إليـران  إلن سـوريا قـام بمنـع 2011و تـ   1979في فتـرة مـابين وـام -2
 شهور الصراواي اريرانية العربية كما شهر بين إسراايل ودول العربية.                 

بـ) الربيع العربيع  تجـار الثـورة السـورية  إيـران شهري موقف إيران مختلعاى تماماى إسال الثوراي العربية مسمي -3
 يدافع و يساند المعار ة  د ال كام العر  سوى بشار ارسد الىي يردي أن ينقى النشام السوري.

ول  رام من أن إيران لها دور مهم ل ماية نشام بشار ارسد  ت  لم يتن ي السلطة  ولكن واجهـي إلـ    -4
ة الت  ت ثر ول  دور اريران في سوريا   وكل يىر الت دياي يرجع إل  ق ية مجمووة من الت دياي االخارجي

 الهيمنة و التواسن القوى في السا ة الدولية.

الصراواي الموجودة ول  المستوى ارقليمي والدولي بين الدول ىاي المصالح الخاصة في الشرق اروسط  -5
       و ـاع السـورية إلـ  مر لـة صـعبة لكـي يعالجهـا.                                                                                     بوجه وام وسـوريا ولـ  وجـه الخصـوص أدي إلـ  تـديور ار

الق ـــية الكرديـــة يـــي ق ـــية مهمـــة فـــي إطـــار الصـــراواي الموجـــودة فـــي ســـوريا؛ ألن بعـــا الـــدول ولـــ   - 6
 لكردية   ويىر الق ية ي دى إل  ترير النشام السوري .المستوى الدولي وارقليمي  يساند الق  ا

                                                           
 .14،مصدر سابق، ص  اربعاد الجيو ستراتيجية للسياستين اإليرانية والتركية جيال سوريةعلى حسين باكير،  - (79)
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تعتبر سوريا طرفا مهما في مشروع الهالل الشيعي اريراني   ألنها تقطع يىا الهـالل إر فـي سـوريا  لـىل   -7
                                                                                     الجان  اريديولوجي ي ثر ول  السلو  اإليراني تجار سوريا  ت  يدافع ونها بشكل مباشـر وباشـكال المختلعـة.       

ارقتصاد يو وامل مهم في العالقاي اريرانية السورية  ألن إيران ت تاا سوريا كمنعى لتصدير سلعها إل   -8
 الخارا وخاصة إل  اوروبا والدول األفريقية .

جـــساى كبيـــراى فـــي ال ســاباي الجيوالسياســـية إليـــران   يـــث يعـــد مـــن العوامـــل  الب ــر اربـــيا المتوســـط يشـــكل -9
 المهمة في التمس  اريراني بسوريا.                   

 ثـوخـتـةى تويذينةوة

ئَيران وةك دةوَلةتَيكى بةهَيز لةسةر ئاستى هةرَيمى، هةلطرى هزرى شيعى ية، وة لةسةةرةتاى دورسةتونو ى مارةارى    
، هةوَلى بةديهَينا ى ئاراجنةما ى داوة مةبريتية لة هة اردةمر ى شةار  بةا دةرةوة و   1979ئيساَلري ئَيران لةساىل 

ناو دورسةةتكرد ى دةوَلةةةتَيكى ئيسةةالرى  يهةةا ى مةةة ئَيةةران  ثاراسةةتنى ئةةةو وةتا ةةةى مةةة هةةةلطرى ئةةة  هةةزرةن لةةةثيَ 
 سةرمردايةتى ئة  دةولةتةبكات. .  

سنريا هةرضة دة ثةيرةوى سيستةرى ئيسالرى  امات بةَلكن سيستةرَيكى عةملا ية، بةَة  لةبةرئةوةى هةةلطرى هةزى   
تى علنيةمان لة سنريا، ضن كة لةرَيطةى شيعية ثةينة ديةمى بةهَيز لة ينا يان دورست بنة لةدواى هاتنة سةردةسةَة

سنرياوة دةتنا َيت ئةو ثرؤذةيةى بة اوى هيالىل شةيعي  يَوةة َى بكةات، بايةة هةرلةسةةرةتاى شارشةى سةنريا سةاَلى         
بةهةرنو ئاررازَيك هةىل ثاراستنى داوة لةروى ياررةةتى دا ةى ئةابنرى و سياسةى و سةةربازى، بةةَة  ئةرةة          2011

هةرَيمي  تنشى هيض بةربةستَيك  ةبنيتةوة، بةلكن مارةلَيك بةربةست لةسةرئاستى  اوخايى و بةرا اى ئةوة ية مة
و  َيندةوَلةتيةوة باى دورست بنة بةشةَينةيةك مةارى رةةرى لةسةةر ئَيةران دورسةت مةردوة مةة  ةةتنا َيت رؤىل خةاى           

ا ةةمان لةسةنريا. وة ثرسةى مةنرد     بةثى ثَينيست بوينَيةت. وة ئةة  بةربةسةتا ة بنيتةة هامةارى كنَلةمرد ةةوةى كةير      
بةدةر  ية لة  باز ةي كةيرا ا ة ، ضن كة هة ةدَى وَةت ثتةتط ى لةة ثرسةى مةنرد دةمةةن لةهةروةةر رذَيمةى سةنريا،          
 بائةوةى سنريا بةرةو هةلنةشا د ةوة يان رارينى سيستةرى وةت  بوةن ، واتا هة طاو ان بةرةو  سيستةرى فيدراىل.

نررافياى سنريا  واتا لةروة  ينؤثنلةتيك ،  سنريا  ميتنةرةما ى ئةوروثا و ئاسيا و ئةفريقيا وةهةروةها ، ثَيطةى  
بةيةك دةرينَيةت زؤر رر طةة بةا ئَيةران، ئةرةة  بنيتةة هةاى ئةةوةى  مةة  ئَيةران زيةاتر ثتةتط ى لَيوكةات  ضةن كة               
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بكةات، ئةرةلةةيةةك وة لةةيةةمى تةرةوة      لةرَيطةى سنريا دةتنا َيت ماَةما ى هة اردةى وةتةا ى ئةةوروثى و ئةةفريقى   
دةتنا َيت ثرؤذةى هَيلى رازى ئيسالرى  َيوة يوكات، وة هةةروةها لةرَيطةةى سةنرياوة دةتنا َيةت بوَيتةة هةرةشةة بةا        

 .سةرئيسرائيل وة ياررةتى هاوثةميا ا ى بدات مة بريتني لة حزب اللةى لونا ى و بزوتنةوةى محاس لة فةلةستني 

Abstract 

Iran, as a regional power, follows the Shia ideology sects since holding power in 

1979. It attempts to achieve their goals via exporting revolution to other countries, 

support and protect them to form a global Islamic state leading by Iran itself. 

However, Syria is secular regime, but it has a good relationship with Iran due to 

their sectarian ties, as an Allawite, Shiite–offshoot. Iran has supporting Syria 

politically, militarily, and economic since the Syrian Arab Spring in 2011 to 

achieve its goal to create a Shiite Crescent thru Syria. Nevertheless, it doesn’t mean 

that, Iran did not face any obstacles. There are many barriers; internally, regionally, 

and internationally have impact on Iran to play its role effectively. These 

hindrances have deeply effects the crisis in Syria. Kurdish issue is not out of the 

crisis circle because some countries support the Kurdish rights against the Syrian to 

change the regime or to replace the authoritarian political system in the country to a 

democratic federal state system. 

Also, Iran supports Syria due to its geopolitics interconnection among Asia, 

Europe, and Africa continents. On the one hand, Iran could export its goods to 

Europe and Africa through Syria. On the other hand, Iran possibly will form the 

Islamic Oil Pipeline. Additionally, Iran will become a threat on state of Israel via 

helping its allies such as Hezbollah in Lebanon and Hamas in Palestine as well.  

 قائــمة المــصادر

 اوالً: الكتب

 .2017اي ارستراتيجية   إبراييم قيسون  تطور العالقاي السورية اإليرانية   طوران لالب اث والدراس -1

 2001إبراييم اليا  الداقوقي  صورة ارترا  لدى العر   بيروي مركس دراساي الو دة العربية الدو ة  -2

جمــــــال ســــــالمة  ت ليــــــل العالقــــــاي الدوليــــــة  دراســــــة فــــــي إدارة الصــــــراع الــــــدولي  دار النه ــــــة العربيــــــة   -3
 .2013القايرة 
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 .2010اريرانيوالمنطقة  دار الشروق  القايرة   وبال ليم خدام  الت الف السوري  -4

 .2006وبدالقادر م مد فهمي  المدخل إل  دراسة ارستراتيجية  دار مجدروي  للنشر والتوسيع  ومان   -5

يـــران  مراجعــة فـــي التــاريخ والسياســـة  المركــس العربـــي لالب ــاث ودراســـة -6 مجمووــة مــن البـــا ثين   العــر  وا 
 2012السياساي  بيروي  

مجمووـــة مـــن البـــا ثين   المشـــروع اإليرانـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة وارســـالمية  دار اومارللنشـــر والتوسيـــع   -7
 .2013ارردن  

 ثانياً: مجالت واالبحاث العلمية
فنني المركننز  kavأمننن  منندحت عبدالحمينند، أثننر السياسننة اإليرانيننة علننى ا مننن القننومي العربنني، بحننث --1

، متنننننننننننننننننننناح علننننننننننننننننننننى الننننننننننننننننننننربط:  2016يوليننننننننننننننننننننو 7 /12الننننننننننننننننننننديمقراطي العربنننننننننننننننننننني، 

http://democraticac.de/?p=33848 

وام كاازهواع بااأهاالبحاايثه   وسااةهالتواسنــاي والتعــاوالي الجيوســتراتيجية والثــوراي العربيــة ب ث نشــر فــي  -2
 .2012  الدو ة) دون ىكر اسم البا ثع   ابريل واسييسيت

ســـوريا  ب ـــث نشـــر فــي مركـــس الخلـــي  العربـــي للدراســـاي    التواــل اإليرانـــي والصـــرواي الالمتناييـــة فــي --3
 http://cutt.us/k39cA. متائ ول  الربط التالي   2016يوليو 11الدو ة  )دون ىكر اسم البا ثع 

نشر في  مركز تامر بدوي ، العالقات االقتصادية بين إيران والن ام السوري : مؤشرات واالختالن،بحث -3

 .2015الجزيرة للدراسات، قطر، يوليو /تموز 

تطور الموقف األمريكي من النشام السوري  من دوـواي ارصـالئ إلـ  التعـاوا  ت ليـل سياسـاي  ب ـث  -4
 .2015نشر في مركس العربي لالب اث ودراسة السياساي  الدو ة   )دون ىكر اسم البا ثع  ابريل 

السورية : التطورات الميدانينة وعنودة االهتمنام السياسني، بحنث نشنر فني ، المركنز حازم ن ار، المسألة  -5

 .2015العربي لالبحاث ودراسة السياسات، دوحة ، يونيو 

رائد حامد ، التواجد العسكري االمريكي في سوريا غاياته وأفاقه المستقبلية،بحث نشر في  مع د العالمي  -6

 ، متاح على الرابط التالي:2017يىنوفمبر / تشرين الثان 3للدراسات،  
http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/599-611031117 

http://cutt.us/k39cA
http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/599-611031117


 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     
10/5/2018 

  
 

 
 

 
   617      

 

م كاازهإ  وكهال  وساايتهســعيد ال ــاا    م ــدداي السياســة الخارجيــة التركيــة إسال ســوريا  ب ــث نشــر فــي   -7
 .2016  أىار /مار   وت والسثشي ه

صـــــب ي وســـــيلة  إســـــراايل و رسمـــــة الســـــورية   ب ـــــث نشـــــر فـــــي مركـــــس اريـــــرام  للدراســـــاي السياســـــية  -8
   متــــــــــــــــــــــــائ ولــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــربط التــــــــــــــــــــــــالي          5/1/2017وارســــــــــــــــــــــــتراتيجية  

http://acpss.ahram.org.eg/News/5636.aspx 

يـــران ن ـــو الشـــرق اروســـط)  -9 ع   2013-2002طايـــل يوســـف فيصـــل  ارســـتراتيجية اإلقليميـــة مـــن تركيـــا وا 
 .2013رسالة ماجستير  جامعة الشرق اروسط  كلية اردا  والعلوم  قسم العلوم السياسية  

 18  14112  العــدد ج ياا ةهواشاا وهوال ساا وبــدالر من الراشــد  خــالف قطــر والســعودية فــي ســوريا   -10
 .2017يوليو 

،  بحث منشور في مركزالمزماة 2010-1979السورية : الفترة  –عبدالقادر نعناع ، العالقات اإليرانية -11
     ، متننننننننننننننننننناح علنننننننننننننننننننى النننننننننننننننننننرابط التنننننننننننننننننننالي:2013 /14/11للدرسنننننننننننننننننننات والبحنننننننننننننننننننوث، 

http://almezmaah.com/2013/12/148)/) 

ل  ب ث وترام  اوباما بين ما سوريا تجار ارمريكية ارستراتيجية في لالتريير  وبد الر من م مد وسكر -12
   متائ ول  الربط التالي 24/4/2017 ةم كزوامص يهال  وسيته والبحيثهوالسث وثيجأنشر في 

ttp://efsregypt.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A

%D8%)) 

ـــربح   ســـتقبل الخطـــوط ال مـــرال إلســـراايل بعـــد معركـــة  ـــل  ب ـــث نشـــر فـــي  -13 ســـعيد وكاشـــة  المراقـــ  ال
 https://elbadil-  متـائ ولـ  الـربط 12/2016 /22المسـتقبل لالب ـاث والدراسـاي المتقدمـة   ابـوشبي  

      pss.org 

ولــ   ســين بــاكير  اربعــاد الجيــو ســتراتيجية للسياســتين اإليرانيــة والتركيــة جيــال ســورية  ب ــث نشــر فــي  -14
 2013المركسالعربي لالب اث ودراسة السياساي  الدو ة  مار  

، 16074لى حسين بناكير، هنن إلينران عالقنة بالميليشنيات الكرينة فني سنوريا، جريندة الفنبس ، العندد -15ع
 25، ص 2018متاح ، 1،3،  47السنة 
علننى عنناطف، الينند الخفيننة... طبيعننة النندور اإلسننرائيلي فنني ا زمننة السننورية،  بحننث منشننور فنني مركننز -16

،  متنننناح علننننى الننننربط التننننالي: 24/5/2017البرديننننن للتخطننننيط والدراسننننات اإلسننننتراتيجية ، القنننناهرة، 
               pss.org-https://elbadil 

http://acpss.ahram.org.eg/News/5636.aspx
http://almezmaah.com/2013/12/148)/
http://almezmaah.com/2013/12/148)/
http://almezmaah.com/2013/12/148)/
https://elbadil-pss.org/
https://elbadil-pss.org/
https://elbadil-pss.org/
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مروان قبالن، الثورة والصراع على سورية: تداعيات الفشنن فني إدارة لعبنة التوازننات اإلقليمينة، مجلنة -17

 .2016، كانون الثاني ، يناير 18سياسات عربية، العدد 

نشـر م مود سمير الرنتيسي   لخياراي السياسة الخارجيـة التركيـة و متريراتهـا اإلقليميـة والدوليـةل  ب ـث  -18
 .2015سبتمبر /كانون ارول14   الدو ة   م كزهواجزي ةهال  وسيتفي  

م مد الرمي ي  دول الخلي  وال اجة الثورة اإليرانيـة  مقاربـة للواقـع ور يـة للخـروا منـه  مجلـة الدراسـاي  -19
 .2017اإليرانية    العددالرابع   السنة ارول    

االيرانية نموذجاً(، بحث نشر في مركز العربني  -االيرانية )السورية -موسى الغرير، العالقات  العربية -20
 .2، ص 2011لالبحاث ودراسة السياسات، الدوحة ، يناير/ كاننالثاني 

 

العسننكرية فنني سننوريا الخلفيننات ، والسننياق، والتوقعننات، بحننث نشننر فنني مركننز الجزيننرة   العمليااات  -21
 /2016اغسطس/اب20للدراسات، الدوحة، )دون ذكراسم الباحث( ، 

 المواقع الكترونية  -3

 :: 2015 /16/2الدور االيراني في سوريا ضرورة استراتيجية ،مصرالعربية،’اسالم احمد حسن  -1
(http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7

%D8%D) 

 
 /13/5إينران، تناريخ زينارة  أمين بنضريف،  قمة كامنب ديفيند: ل جنة خليجينة جديندة لخلنق التنوازن منع -2

 ، متاح على الموقع :2015
(http://www.dw.com/ar/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D) 

    متائ في الرابط  24/5/2015ارمين إدمون مل م  الصراع ول  سورية  أبعادر ارستراتيجية  -3
http://www.ssnpstudents.com/wp/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8

%A7%D) 
 ، متاح على الربط:5،2،2018إيران :على تركيا وقف عمليات ا بعفرين،  موقع جزيرة نيت ، تاريخ  -4

(http://www.aljazeera.net/news/international/2018/2/5/%D8%A5%D9%8A%D8%
B1%D8% 

متاح علنى  7/8،2017السعودية : موقفنا من ا زمة السورية ثابت المكان لالسد، عربي سبونيك نيوز،  -5
 https://sptnkne.ws/feR4الربط: 

  1/2017 /27النص الكامل للمقترئ الروسي في دستور جديد لسوريا  موقع السورية  تاريخ سيارة  -6
https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5) 

 
 ، متاح على الربط:5/2،2018تركيا تؤكد أستمرار "غض الزيتون" وتعلن حصيلت ا، موقع جزيرة نت،  -7

https://sptnkne.ws/feR4
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(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/2/5/%D8%AA%D8%B1%D9%83%
D9%8A% 

فلســطينع   موقــع مقاتــل    -ارردن -لبنــان -ســورية –توجهــاي إيــران تجــار دول المشــرق العربــي) مصــر  -8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ ول  مت

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/DoorIrani/sec05.doc_cvt.htm   

    

،/ 25اريخ حسين عبدالعزيز، االسد في روسيا .. بين زيارتين ، مقان منشور في موقع الجزينرة ننت، بتن -9
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