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( باحث م�شري متخ�ش�ص يف ال�ش�ؤون الإيرانية. (

إيران وتنامي اإلرهاب: 
األزمة السورية 

أنموذجًا

محمد محسن أبو النور 

الإرهاب  ظاهرة  تنامي  يف  كربى  اأدوارًا  اإيران  لعبت 
الإقليمي يف ال�سنوات الأخرية، وبدا ذلك وا�سحًا من خالل �سلوكها يف 
الأزمة ال�سورية بعد عام 2011، الذي زاد من فر�ص تنامي اجلماعات 
الإرهابية لي�ص يف �سوريا فح�سب، بل يف الإقليم بوجه عام، اإذ عملت 
على تكوين نحو )50( ف�سياًل م�سلحًا ي�سم ما قرابته )60( األف مقاتل 
خالل  من  املذهبية  اأمناطهم  وتربز  الدول،  من  عدد  اإىل  ينتمون 
الف�سل  و»اأبو  »الزينبيون«  بني  ترتاوح  التي  الف�سائل  تلك  ت�سميات 
ذات  الأ�سماء  من  وغريها  العابدين«،  زين  الإمام  و»لواء  العبا�ص« 

الدللت املذهبية الطائفية ال�سيعية.
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تلك  خ�ش��شًا  اإيران،  من  املدع�مة  اأو  الإيرانية  الطائفية  امليلي�شيات  احتلت 
قادة احلر�ص  ودربتها عن طريق  وباك�شتان  اأفغان�شتان  ا�شتقدمتها طهران من  التي 
الث�ري، احتلت مكانًا بارزًا يف م�شار تعقيدات الأزمة املمتدة منذ ذلك احلني وحتى 
بامليلي�شيات يف  ودفعها  ال�ش�رية  الأح��داث  اإيران من  اإن م�قف  الق�ل:  الآن، وميكن 
تنامي  على  الدالة  العالقات  حمددات  اأبرز  ه�  املتماثلة،  واملعارك  احلروب  �شل�شلة 

ظاهرة الإرهاب املبني على اأ�شا�ص مذهبي يف احلالة ال�ش�رية.

وعليه؛ تعترب �شيا�شات اإيران يف �ش�ريا جمرد م�شف�فة مرتا�شة من الأ�شباب 
التي تدفع يف اجتاه تنامي ظاهرة الإرهاب يف بالد ال�شام ويف اأماكن اأخرى ذات �شلة، 
م�شتمدة من تاأ�شي�ص اإيران تلك امليلي�شيات على نح� مذهبي، دافعها وم�ش�غها، ذلك 
الذي يخدم يف �ش�رته النهائية اأهداف اجلماعات الإرهابية على اختالف ت�شكيالتها 

وم�شاربها، ومينحها طاقة الدفع لتاأ�شي�ص عملياتها على نح� مذهبي مقابل.

يت�شع الإطار الزمني للدرا�شة يف الفرتة املمتدة بني ن�ش�ب احلراك الحتجاجي 
يف اخلام�ص ع�شر من مار�ص )اآذار( 2011، وحتى اللحظة الراهنة مع التعريج على 
الأزم��ة  يف  املبا�شر  الإي��راين  النخراط  اأ�شباب  بفهم  املتعلقة  التاريخية  اخللفيات 
منهج  اتباع  طريق  عن  الإقليمي،  الإره��اب  ظاهرة  تنامي  على  ذلك  واأثر  ال�ش�رية، 

درا�شي م�شحي للخروج بخال�شات مفيدة.

تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف فهم وحتليل طبيعة الإ�شكالية الطارئة يف كون اإيران 
عاماًل م�شرتكًا جلهة تنامي ظاهرة الإرهاب الإقليمي، يف ال�قت الذي يبدو فيه جليًا 
يف  احلال  ه�  كما  مبا�شر،  ب�شكل  والراديكالية  املتطرفة  اجلماعات  دعمت  اإما  اأنها 
دعمها ال�شري والعلني حلركة طالبان وتنظيم القاعدة، واإيواء العرب الأفغان الفارين 
الدويل  والتنظيم  اهلل  حلزب  دعمها  عن  ف�شاًل  الأفغانية،  الرو�شية-  احل��رب  من 
جلماعة الإخ�ان امل�شلمني، اأو ب�شكل غري مبا�شر من خالل دعمها للدول واملنظمات 

التي تدعم اجلماعات املتطرفة يف �شوريا.

لعل اأبرز مثال على ذلك الدعم الإيراين املطلق للنظام القطري الذي ي�شتقبل 
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ويوؤوي وميول بع�ض اجلماعات الراديكالية املتحاربة يف �شوريا، وكم كان هذا وا�شحًا 
جبهة  تنظيم  لزعيم  القطرية  الإع��الم  و�شائل  ا�شت�شافة  خالل  من  لالأعني  وجليًا 
الن�شرة اأبي حممد اجل�لين)1( يف غري مرة بدءًا من العام 2013 وحتى الآن، مما 
اأو  مبا�شر،  ب�شكل  الراديكالية  اجلماعات  مع  متحالفة  اإي��ران  اأن  املح�شلة  يف  يعني 

الدول الداعمة لهذه اجلماعات.

تهدف الدرا�شة يف الأ�شا�ض اإلى التو�شل اإلى اأ�شباب الدعم الإيراين للجماعات 
املتطرفة، وح�شر التحديات التي ت�اجه عملية اإعادة ال�شيا�شة الإيرانية اإلى النظام 
اإلى طرح عدد  الدرا�شة  العاملي الذي يحارب الإرهاب ويكافح التطرف. كما ت�شعى 
الداعم  الإرهابي  ال�شلوك  ملواجهة  العام،  وال��راأي  القرار  �شناع  اأمام  اخليارات  من 
لالإرهاب يف الإقليم على وجه العموم، ويف الأزمة ال�شورية على وجه اخل�شو�ض عن 
طريق برنامج عمل تنفيذي مكون من تو�شيات ت�شاعد على اخلروج باأف�شل الو�شائل 

والأقنية التي ت�ؤدي اإلى حلحلة الأزمة.

محددات دعم اإلرهاب في دوائر صناعة القرار بإيران

اإيران مبراحل معقدة تتداخل فيما بينها، وت�شكل  متر عملية �شنع القرار يف 
مع  املتماهية  الر�شمية،  �شبه  امل�شتقلة،  الدرا�شات  مراكز  من  يبداأ  هرميًا  اأمن�ذجًا 
النظام والدولة، ومير مبراكز الدرا�شات الر�شمية التابعة مل�ؤ�ش�شات الدولة، وينتهي 
عند متخذي القرار، وهم جمموعة من ال�شخ�شيات املركزية يف نظام ولية الفقيه، 
لي�ض اأهمهم وزير اخلارجية ورئي�ض اجلمهورية، بل الأكرث اأهمية على الإطالق، قائد 

جي�ص حرا�ص الث�رة )احلر�ص الث�ري( واملر�شد الأعلى للجمه�رية الإ�شالمية.

)1( اأجرت قناة اجلزيرة القطرية عددًا من اللقاءات مع اجل�لين، واأدار احل�ار الرئي�ص الإعالمي والقيادي يف جماعة الإخ�ان، اأحمد 
من�ش�ر، وميكن مطالعة تلك احل�ارات املن�ش�رة عرب القناة الر�شمية للجزيرة من خالل م�قع ي�تي�ب عرب الروابط التالية:

https://goo.gl/HQ4mnY 
https://goo.gl/qaBPy6 
https://goo.gl/WaZ85C 

https://goo.gl/HQ4mnY
https://goo.gl/qaBPy6
https://goo.gl/WaZ85C
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تنط�ي  باإيران  ال�شيا�شي  القرار  �شنع  عملية  انط�ت  الأخ��رية  ال�شن�ات  يف 
على غم��ص وتعقيدات بالغة، تتك�ن وتت�شكل يف ك�الي�ص م�ؤ�ش�شات الدولة الر�شمية 
واأخرى غري الر�شمية، اأو تلك التي ا�شُطِلح على ت�شميتها بامل�ؤ�ش�شات �شبه الر�شمية. 
ويزداد هذا الغم��ص تعقيدًا وذلك التعقيد غم��شًا يف الدوائر غري الر�شمية املعنية 
اأو تلك املعنية بعملية ما قبل القرار ال�شيا�شي، وُيق�شد بها  ب�شنع القرار يف الظل، 
للم�ؤ�ش�شات  اأو  للجامعات  التابعة  وال�شرتاتيجية  ال�شيا�شية  الدرا�شات  مراكز  هنا 
الر�شمية، اأو تلك املراكز اخلا�شة املتماهية مع النظام والدولة، �شاأنها �شاأن اأي تركيبة 
عادة،  ال�شرورة  اقت�شت  وكما  اإي��ران،  لكن  الأو�شط،  ال�شرق  دول  اأنظمة  يف  اأخ��رى 
قادتها على مراكز  اعتماد  كافة، ومن ذلك  املجالت  وفرادتها يف  لها خ�ش��شيتها 
نع  بح�ث �شيا�شية وا�شرتاتيجية �شبه م�شتقلة، لها اأثرها الفاعل يف ت�جيه القادة و�شُ

عقيدتهم ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية، من خالل اأربعة حمددات مركزية)2(.

الوالية على الشيعة

للث�رة،   الأول  ر اخلميني، املر�شد  العام 1979 ط�َّ الث�رة اخلمينية  منذ جناح 
يف  هذا  وورد  العامل،  حول  ال�شيعة  كل  على  ًا  وليِّ مبقت�شاها  لي�شبح  الفقيه«  »ولي��ة 
ن�ش��ص �شريحة من خالل د�شت�ر الث�رة وتعديالته، تلك التي اأدخلت عليه بعد ذلك 

يف العام 1989 )3(.

يف  ب��ارزة  مكانة  اخلميني  اإي��ران  يف  الفقيه  ولي��ة  نظرية  تطبيق  منح  وهكذا 
يف  العرو�ص  باأعتى  اأطاحت  عارمة  �شعبية  لث�رة  زعيمًا  ب��شفه  املعا�شر،  التاريخ 
تاريخ  ال�شيعي يف  اأ�شخم حركة لالإحياء املذهبي  نافذًا قاد  املنطقة، ومرجعًا دينيًا 

)2( اأب� الن�ر، حممد حم�شن، مراكز �شنع القرار يف اإيران.. املحددات والت�جهات، مركز �شناعة الفكر، بريوت، يناير )كان�ن الثاين( 
.2015

)3( ن�ّص الد�شت�ر الإيراين يف ديباجته على ولية الفقيه، كما ن�ّص على تلك النظرية �شراحة يف املادة اخلام�شة منه، تلك التي تق�ل 
الإ�شالمية  ف�ي اجلمهورية  الأمة  واإمامة  الأمر  ولية  تكون  تعالى فرجه(  ل اهلل  املهدي )عَجّ الإمام  »ف�ي زمن غيبة  اإن  الواحد:  باحلرف 
الإيرانية بيد الفقيه العادل، املتقي، الب�شري باأم�ر الع�شر، ال�شجاع القادر على الإدارة والتدبري وذلك وفقًا للمادة )107(«. انظر: فهمي، 
اأماين، د�شاتري العامل.. املجلد اخلام�ض، د�شتور اإيران، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ط2، 2016، �ص20، وانظر اأي�شا: ن�ض الد�شتور 

الإيراين من خالل امل�قع الر�شمي ل�زارة اخلارجية الإيرانية على الإنرتنت، وميكن مطالعته من خالل الرابط املخت�شر التايل: 
https://goo.gl/axkEkx 

https://goo.gl/axkEkx
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اإيران منذ قيام الدولة ال�شف�ية عام 1501م، واأ�شبح وليًا لالأمر بالإنابة عن الإمام 
الغائب؛ ومن ثم فقد اخت�شه ال�شيعة يف العامل بلقب الإمام، وهو اللقب الذي مل يكن 
ي�شتمد  اأنه كان  الثنا ع�شر، خ�ش��شًا  الأئمة  اإل  النظرية،  به من قبل و�شع  يحظى 
اأمري امل�ؤمنني اخلليفة  اإلى  مكانته الدينية لدى ال�شيعة، من ك�نه فقيها ي�شل ن�شبه 

الرا�شد الرابع يف فرتة �شدر الإ�شالم، علي بن اأبي طالب، كرم اهلل وجهه))(.

والكلمة  الط�لى  واليد  الف�شل  الق�ل  �شاحب  اإيران  الأعلى يف  املر�شد  اأ�شبح 
الأر�ض  يف  امل�شت�شعفني  زعيم  بذلك  وهو  العامل،  حول  ال�شيعة  من  كثري  على  العليا 
وزعيم الثورة الإ�شالمية يف اإيران اأي�شًا، ويجمع بني الزعامتني الدينية وال�شيا�شية يف 
اآٍن معًا، وه� نائب اإمام الزمان الغائب، ومبا اأنه يجمع كل هذه ال�شالحيات وال�شلطات 

الدينية وال�شيا�شية، فاأمره مطاع لدى كل ال�شيعة ح�ل العامل.

تلك  من  اإي��ران  يف  ال�شيا�شي  النظام  اتخذ  ال��ث���رة،  تلت  التي  ال�شن�ات  ويف 
الأقليات  الإ�شالمية ذات  والدول  العربية  الدول  النظرية منطلقًا جي��شرتاتيجيًا يف 
الإيراين يف املنطقة، وه� ما مت  للم�شروع  ال�شيا�شي  التاأييد  ال�شيعية، للح�ش�ل على 
و�ش�ريا  واأفغان�شتان  ولبنان  ال�شع�دية  العربية  واململكة  والك�يت  البحرين  بالفعل يف 

وباك�شتان وغريها من الدول.

دعم األقليات الشيعية

والراديكالية،  املتطرفة  اجلماعات  دع��م  ا�شرتاتيجيات  على  اإي��ران  تعتمد 
كونها اإحدى اأهم الو�شائل التي تركن اإليها لت�شدير ثورتها، ودعم الإرهاب هو اأحد 
تعظيم  ذلك  وراء  من  م�شتهدفة  الغر�ض،  هذا  لتحقيق  والعملية  النظرية  املحددات 
مكانتها املذهبية يف العامل الإ�شالمي ب�شكل عام ولدى جميع الأقليات ال�شيعية ب�شكل 
خا�ض، وح�شر املرجعية الدينية يف مدينة قم املقد�شة، ومن َثّم ن�شر القراءة الإيرانية 
املوؤدجلة للمذهب ال�شيعي بني امل�شلمني، ودعوتهم اإلى اعتناق معتقداتها الراديكالية 

للن�شر،  الثقافية  الدار  والآليات،  واملك�نات  للمحددات  حتليلية  درا�شة  الإيرانية..  للث�رة  ال�شرتاتيجي  الت�شدير  �شعيد،  ال�شباغ،   )((
القاهرة، ط1، 2018، �ص17.
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للم�شت�شعفني يف الأر�ض، ول  اإل  التي ل تنت�شر  الثورية  الثقافية وقيمها  ومفاهيمها 
تناوئ اإل امل�شتكربين فيها)5(.

دول  ال�شيعية من  العنا�شر  اإيران على جتنيد  املحدد عملت  للدللة على هذا 
اأفغان�شتان وباك�شتان، ولعبت على حم�ر مظل�مية ال�شيعة  اإ�شالمية �شنية كربى هي 
لدى الأقلية الب�شت�نية يف كل من الدولتني، واأر�شلت ع�شرات الآلف من ه�ؤلء املقاتلني 

اإلى �شوريا حتت م�شمى »الزينبيون« و»الفاطميون«)6(.

قدرت و�شائل اإعالم اإيرانية عدد الباك�شتانيني املقاتلني يف �ش�ريا بنح� )1000( 
عن�شر حتى العام 2015، لكن هذه الأعداد �شهدت زيادة مطردة يف ال�شه�ر التالية، 
كما قدرت و�شائل اإعالم اإيرانية اأخرى اأن هناك نح� )20( األف مقاتل من�شمون ملا 
يعرف بلواء »فاطميون« امل�شكل من متجن�شني اإيرانيني من اأ�شول اأفغانية يعي�شون يف 

اإيران واآخرين جاوؤوا من اأفغان�شتان)7(.

الإره��اب، وتعدته  الطائفي لدعم  اإي��ران املحدد  الأخ��رية جتاوزت  ال�شهور  يف 
مع  العمل  حمدد  اإلى  بل  الإ�شالمي،  الدين  اأتباع  على  العمل  حمدد  اإلى  فقط  لي�ص 
الفرقاء الدينيني، وحتديدًا اأتباع الديانات الأخرى، ومن ذلك اأنها عملت على دعم 
امليلي�شيات امل�شيحية يف العراق اإذا �شح التعبري، طاملا اأنها �شت�ؤمن لها اخلط الربي 

امل��ش�ل من طهران حتى لبنان، ذلك الذي ل بد اأن مير عرب العراق و�ش�ريا)8(.

)5( ال�شباغ، ال�شابق، �ص11. 

الأول( 2015. وميكن مطالعة  العربية نت، 11 دي�شمرب )كان�ن  للقتال يف �ش�ريا،  الباك�شتانيني  ال�شيعة  اإيران جتند  )6( �شكري، غادة، 
التقرير كامال من خالل الرابط املخت�شر التايل: 

http://ara.tv/8j3kx 

)7( م�شلح، ح�شمت اهلل، اإيران جتند اأفغانًا �شيعة للقتال يف �شوريا، اجلزيرة نت، )2 يناير )كان�ن الثاين( 2016، وميكن مطالعة التقرير 
من خالل الرابط املخت�شر التايل:

 https://goo.gl/twc7Aa 

الرتكيبة  وتغيري  نين�ى  ط�ائف  لخرتاق  تت�شلل  طهران  العراق..  يف  م�شيحية  ميلي�شيات  ت�شكل  اإيران  حم�شن،  حممد  الن�ر،  اأب�   )8(
الدمي�جرافية يف املدينة التاريخية.. و�شه�د عيان: عنا�شر احلر�ص الث�ري نزع�ا �ش�ر ال�شيدة مرمي العذراء وا�شتبدل�ها ب�ش�ر اخلميني، 

الي�م ال�شابع، 26 دي�شمرب )كان�ن الأول( 2017. وميكن مطالعة التقرير من خالل الرابط التايل:
 http://www.youm7.com/3572265 

http://ara.tv/8j3kx
https://goo.gl/twc7Aa
http://www.youm7.com/3572265
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الإدارة  دوائر  يف  ال�شرتاتيجي  امل�شت�ى  على  القرار  �شناع  اإن  الق�ل:  وميكن 
العليا باإيران، انتقلوا مبحددات فكرهم ال�شيا�شي عرب تلك اخلطوة من العمل على 
كف�شيل  ال�شيا�شية،  احلياة  داخ��ل  واإدماجهم  بالعراق  ال�شيعية  امليلي�شيات  تكوين 
م�شلح، يتماهى مع جتربة حزب اهلل يف لبنان، اإلى مرحلة جديدة تختلف جذريًا عن 

كل الث�ابت والأ�ش�ص التي حاول�ا ت�شديرها اإلى العامل يف ال�شن�ات الأخرية.

توسيع النفوذ الشيعي

واملنطلقات،  املحددات  اأهم  اأحد  ال�شيعية  النفوذ  دوائر  تو�شيع  حمدد  يعترب 
املتطرفة،  ال�شنية  باجلماعات  عالقاتهم  اإي��ران  يف  القرار  �شناع  عليها  يبني  التي 
الإ�شالمية يف م�شر  اأو اجلماعة  القاعدة،  تنظيم  اأو  بحركة طالبان  العالقات  مثل 
بفل�شطني  غزة  يف  ال�شابرين  وحركة  حما�ص  وحركة  الإ�شالمي  اجلهاد  جماعة  اأو 
الإ�شالمي  مت�شيع�ن عن حركة اجلهاد  من�شق�ن  قيادي�ن  اأ�ش�شها  التي  تلك  املحتلة، 
من  م�شتن�شخًا  �شعارًا  ترفع  والتي   201( العام  من  )ني�شان(  اأبريل  يف  الفل�شطينية 
�شعار احلر�ض الثوري الإيراين كما �شعار ميلي�شيا »حزب اهلل« اللبناين، وتدعو علنًا 
للم�شروع الإيراين الت��شعي يف املنطقة، وتروج اإلى اأن اإيران هي راأ�ص حربة الإ�شالم، 

والدولة الوحيدة التي حتمل هموم الق�شية الفل�شطينية)9(.

التماهي  على  املتطرفة  ال�شنية  اجلماعات  دعمها  خ��الل  من  اإي���ران  تعمل 
ت�ش�رات  اأو  احللفاء  ت�ش�رات  يف  �ش�اء  بينهما،  اجلامع  وال�شيا�شي  الأيدي�ل�جي 
الأعداء اأو ت�شورات مفاهيم احلاكمية واجلهاد وحكم الأمري اأو حكم الفقيه، ومرد 
مهد  ال��ذي  املذهبي،  لالختالف  املتجاوز  والعملي  النظري  التقارب  اإل��ى  كله  ذلك 
للتقارب من اأجل الت�ظيف املتبادل وحتقيق الأهداف امل�شرتكة، واإرهاق العدو القريب 
املتمثل يف الأنظمة العربية والإ�شالمية الأخرى املتهمة بالردة واخليانة، حتى العدو 
البعيد املتمثل يف الغرب وال�ليات املتحدة الأمريكية واإ�شرائيل، مع مالحظة اأن طريف 

)9( حميد، �شالح، من هي حركة »ال�شابرين« ذراع اإيران يف فل�شطني؟، العربية نت، 2 فرباير )�شباط( 2018، وميكن مطالعة التقرير 
من خالل الرابط التايل:

 http://ara.tv/yrvkq 

http://ara.tv/yrvkq
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العالقة اأي اإيران وتنظيم القاعدة على �شبيل املثال مل يخ�ض �شدها مواجهة مبا�شرة 
حتى الآن)10(. 

اإلى  الراديكالية  ال�شنية  باجلماعات  الإيرانية  العالقة  تلك  الباحث�ن  ويعزي 
حتالف ما يعرف باملرجعية الإ�شالمية ال�شيا�شية واجلهادية، وهذه مرجعية ومنطلق 
املذهبية  اخلالفات  على  يتعالى  بل  مذهبي،  اأو  فرقي  ت�ش�ر  منها  اأك��ر  لل�شلطة 
اأعدائهما  مناطق  يف  فقط  وت�ظيفها  ا�شتدعاوؤها  فيجري  قليال،  اإل  والطائفية، 

امل�شرتكني، اأو يف مناطق ال�شراع املحتمل اأو القائم بينهما)11(.

الإ�شالمية  باجلماعات  عالقاتها  ت�طيد  على  عملت  اإيران  اإن  الق�ل:  وميكن 
ال�شنية الراديكالية، اإزكاًء ملحدد ت��شيع دوائر النف�ذ ال�شيعي لدى العامل الإ�شالمي، 
الثورة  ملحتوى  اللتفات  »مع  اأنه  على  ديباجته  ين�ض يف  د�شتور اجلمهورية  اأن  ذلك 
الإ�شالمية ف�ي اإيران -التي كانت حركة ت�شتهدف النت�شار جلميع امل�شت�شعفني على 
امل�شتكربين- فاإن الد�شتور يعد الظروف ل�شتمرارية هذه الثورة داخل البالد وخارجها، 
خ�ش��شًا بالن�شبة لت��شيع العالقات الدولية مع �شائر احلك�مات الإ�شالمية وال�شعبية 
ُكْم  َنا َرُبّ ًة َواِحَدًة َواأَ ُتُكْم اأَُمّ َمّ حيث ي�شعى اإلى بناء الأمة الواحدة ف�ي العامل: {اإَِنّ َهِذِه اأُ
ف�ي  وامل�شطهدة  املحرومة  ال�شعوب  لإنقاذ  اجلهاد  موا�شلة  على  ويعمل  َفاْعُبُدوِن} 

جميع اأنحاء العامل)12(.

دعم اإلرهاب من منظور نظام والية الفقية

القيم اخلا�شة  اإيران جمموعة من  العام 1979، قدمت  الث�رة يف  بعد جناح 
وال�شتجابة  لها  الولء  مدى  على  للحكم  معيارًا  منها  وجعلت  هويتها،  �شاغت  التي 
اأهم القيم التي ن�شرتها ومثلت غطاء لتمددها اخلارجي، هي قيمة  لأهدافها، ومن 

اإيران.. املالذ الآمن والتحالف امل�شبوه، كتاب ال�شرق الأو�شط، بريوت، ط1،  )10( ن�شرية، هاين، وال�شافعي، حممد، رجال القاعدة يف 
2016، �ص12. 

)11( املرجع ال�شابق، ال�شفحة نف�شها. 

)12( الد�شت�ر الإيراين، مرجع �شبق ذكره. 
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ما ي�شمى ب�»ن�شرة امل�شت�شعفني« وغريها من املفاهيم القيمية مثل املظلومية املذهبية 
والوحدة الإ�شالمية، تلك القيم التي متيزت بال�شحن املعنوي، ذلك الذي ي�شتهدف 

التاأثري يف وجدان اجلماهري)13(.

العمليات  لإط��الق  من�شة  النبيلة  القيمة  تلك  من  اتخذت  اإي��ران  اأن  وال�اقع 
اخلارجية وال�شيطرة على الدول الأخرى، وه� ما جت�شد بالفعل يف احلرب ال�ش�رية 
املايل  والدعم  الع�شكريني  وامل�شت�شارين  امليلي�شيات  عرب  اإيران  فيها  انخرطت  التي 
واللوجي�شتي، وتوجيه ميلي�شيات حزب اهلل خلو�ض املعارك �شد الأطراف املت�شارعة 

حتقيقا للطم�حات والأهداف ذات الطابع الق�مي واجلي��شرتاتيجي.

اأتباع  ح�شد  ا�شتهدفت  مذهبية  ا�شرتاتيجية  املظل�مية  من  اإي���ران  �شاغت 
حقوقهم  ا�شتعادة  بدعوى  وال�شيا�شي،  الجتماعي  الظهور  نحو  العامل  يف  مذهبها 
الدينية عرب مواجهة اأحفاد من ظلموهم، غري اأن العتماد الإيراين على ا�شرتاتيجية 
املظل�مية هذه اإمنا ا�شتهدف اأ�شا�شًا، يف ظل واقع الت�ش�رات ال�شرتاتيجية الإيرانية، 
حتقيق امل�شالح ال�شيا�شية لنظام ولية الفقيه يف طهران وهي، خلق مك�نات معرفية 
بالويل  و�شيا�شيا  وتنظيميا  عقديا  وربطهم  ال�شيعة،  لدى  واحدة  و�شلوكية  ووجدانية 
الفقيه بو�شفه ويل اأمر الإ�شالم وامل�شلمني، كي يكونوا مبثابة قواعد الدعم ال�شعبي 

ل�شيا�شة اإيران وحلفائها الذين ميكن حتريكهم حال تعر�شهم خلطر خارجي))1(.

وبالرغم من اأن فكرة ولية الفقيه هي نظرية م�شتحدثة لقائد الثورة اآية اهلل 
روح اهلل املو�شوي اخلميني، فاإن اأفكارها انتقلت بالتبعية اإلى خليفته يف املن�شب اآية 
اهلل علي خامنئي، ذلك الذي حافظ على النظرية وراأى فيها فر�شة �شانحة لتجاوز 
اإلى اخلارج عن طريق دع�ة  احلدود ال�شيا�شية، ونقل �شاحات ال�شراع من الداخل 

الأقليات ال�شيعية العربية وغري العربية اإلى الإميان بالفكرة.

)13( ال�شباغ، �شبق ذكره، �ص20. 

))1( نف�شه، �ص23. 
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التي حت�لت من  الفل�شطينية، تلك  املنظ�ر نف�شه حتقق مع حركة ال�شابرين 
وبطبيعة  الفقيه،  ولية  لنظام  ولءها  واأعلنت  الت�شيع،  اإلى  الت�شنن  بالغ  تنظيم  قلب 
احلال تلقت الدعم املطلوب من الويل الفقيه علي خامنئي، قبل اأن حتظرها حركة 

حما�ض، وكانت �شببا جوهريا يف اخلالف الإيراين- احلم�شاوي.

املالحظ اأن فكرة ولية الفقيه نف�شها حتمل مدل�لت اإق�شائية من حيث الدللة 
والتطبيق، فعندما د�شن اخلميني نظريته جنح يف حما�شرة الفقهاء ورجال الدين 
والثقافية  الأمنية  التدابري  الأ�شا�ص عرب جمم�عة من  للنظرية من حيث  املعار�شني 
والت�ع�ية، فدخلت نظرية ولية الفقيه يف بنية النظام وم�ؤ�ش�شاته و�شارت معار�شة 

النظرية تهمة ل تغتفر)15(.

لالإنفاق  ت�جيهاته  اأ�شدر  الذي  اإلى خامنئي، ذلك  كاماًل  نقل اخلميني فكره 
الفقيه،  ب�لية  ت�ؤمن  التي  تلك  اخلارجية  ال�شيعية  الأذرع  على  مفت�حة  مبيزانيات 
وكم لقت تلك الفكرة جناحًا خا�شة لدى حزب اهلل يف لبنان، ذلك الذي بايع اأمينه 
العام ح�شن ن�شر اهلل خامنئي على الولية)16( ف�شاًل عن احلوثيني يف اليمن، اأولئك 
الذين غريوا عقيدتهم الدينية وحتولوا من اجلارودية الزيدية اإلى اجلعفرية الثني 
الدعم  على  احل�شول  ثم  ومن  النظرية  مع  التماهي  لهم  يت�شنى  حتى  ع�شرية)17( 
الع�شكري واملايل لل�شيطرة على ال�شلطة يف اليمن، وقد بدا ذلك وا�شحا من خالل 

النقالب الذي قادته جماعة اأن�شار اهلل احلوثية يف اليمن خريف )201.

)15( ال�شلمي، حممد وال�شياد، حممد ال�شيد، الفقيه والدين وال�شلطة.. جدلية الفكر ال�شيا�شي ال�شيعي بني املرجعيتني العربية والإيرانية، 
مركز اخلليج العربي للدرا�شات الإيرانية، الريا�ض، ط1، 2017، �ص237. 

)16( من خطاب لأمني عام حزب اهلل اللبناين، ح�شن ن�شر اهلل، على الرابط املخت�شر التايل:
 https://goo.gl/5Wvg9i 

الت�شّيع توؤمن بدور اليمن ب�»حروب القيامة« وتهاجم ال�شحابة وترتبط  اإلى  )17( انظر: احلوثيون.. فرقة جارودية حتولت من الزيدية 
باإيران، �شي اإن اإن، 26 مار�ص )اآذار( 2015 وميكن مطالعة التقرير من خالل الرابط املخت�شر التايل: 

https://goo.gl/ZagHPC 

https://goo.gl/5Wvg9i
https://goo.gl/ZagHPC


 محمد محسن أبو النور

217 المسبــار

الدعم اإليراني للميليشيات الطائفية في سوريا

منذ الي�م الأول لقيام احلركة الحتجاجية �شد الرئي�ص ال�ش�ري ب�شار الأ�شد، 
عملت اإيران على دعمه وتثبيته، بالرغم من كل ال�شطرابات التي طالته وتعر�ض لها، 
لدرجة اأنه كان ينت�ي بالفعل مغادرة الق�شر الرئا�شي واإعالن التنحي عن ال�شلطة، 
ل�ل اأن م�ؤ�ش�شة جي�ص حرا�ص الث�رة )احلر�ص الث�ري( اأر�شل له وفدًا رفيع امل�شت�ى 
اأقنعه باإمكانية البقاء يف ال�شلطة، ل� اأعلن ت�شكيل امليلي�شيات للدفاع عنه وم�شاعدة 

اجلي�ص ال�ش�ري الذي كان قد �شهد كمًا كبريًا من الن�شقاقات)18(.

�شوريا  امل�شلحة يف  الطائفية  للميلي�شيات  الإيراين  الدعم  اآليات  اإجمال  ميكن 
من خالل:

ت�سكيل امليلي�سيات امل�سلحة

ابتعثه احلر�ص  الفكرة، حيث  رمبا يعد اجلرنال ح�شني همداين �شاحب تلك 
الث�ري حلماية الق�شر اجلمه�ري للرئي�ص الأ�شد يف العام 2011 حني كانت املعار�شة 
قد اقرتبت بالفعل من الق�شر الرئا�شي، وكان الأ�شد يخطط لأن يفعل مثل ما فعل 
الرئي�ص الت�ن�شي زين العابدين بن علي، ووقتها ن�شحه اجلرنال ح�شني همداين الذي 
لقي م�شرعه بعد ذلك قرب مدينة حلب يف �شوريا، على يد عنا�شر تنظيم داع�ض 
الإرهابي خالل تاأديته مهماته ال�شت�شارية، بتاأ�شي�ص ميلي�شيات �ش�رية وت�زيع ال�شالح 

على اأفرادها حلماية النظام.

اأيام  اأغلب  الأ�شد، يف  ب�شار  ق�ات  مهًما من  امليلي�شيات جزًءا  �شّكلت  وبالفعل 
احلرب ال�شورية، ومت و�شفها ب�»امليلي�شيات الوطنية ال�شورية« تلك التي اتبعت اإلى حٍد 
دم�شق  مثل  الأ�شا�شية  ال�شكانية  املراكز  اأجل حماية  بالقتال من  النظام  اأول�يات  ما 

)18( قال علي حممدي، ع�شو جمل�ض ت�شخي�ض م�شلحة النظام يف اإيران: اإن الرئي�ض ال�شوري، ب�شار الأ�شد، كان مقتنعا برتك ال�شلطة 
مطلع الأزمة ال�ش�رية قبل لقاء الل�اء الإيراين، �شردار ح�شني همداين، الذي اأقنعه بالبقاء وت�شكيل ميلي�شيات. وميكن مطالعة الت�شريح 

من خالل الرابط املخت�شر التايل:
 https://goo.gl/1ifGF5 

https://goo.gl/1ifGF5
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وحلب وحماة، وت�شمل تلك امليلي�شيات ال�ش�رية التي تتلقى تعليماتها من الأ�شد ق�ات 
»درع القلمون« و»درع الوطن«. وركزت معظم حمالتها ف�شال عن حلب وحماة، على 

اإدلب وريف دم�شق وعمليات اأ�شغر حجمًا مثل »معركة القريتني«)19(.

قال  همداين  فاإن  الر�شمية،  �شبه  الإيرانية  الإع��الم  و�شائل  تناقلته  ملا  ووفقًا 
جمموعات  يف  النا�ض  وتعبئة  ال�شعب  بني  ال�شالح  بتوزيع  �شمحت  لو  »اإن��ك  لالأ�شد: 
من  األفًا   )80( تعبئة  على  همداين  ح�شني  اجل��رنال  عمل  وبالفعل  اخلطر،  �شيزول 

القوات ال�شورية، و�شمح بتطوع املواطنني وحملهم ال�شالح)20(.

جتنيد امليلي�سيات الطائفية من اأفغان�ستان وباك�ستان

منطقة  يف  ال�شيعية  الأقليات  من  ال�شيعية  العنا�شر  جتنيد  على  اإي��ران  عملت 
اإقليم البنجاب بباك�شتان والب�شتون الأفغان واإر�شالهم للقتال يف �شوريا، وقد ا�شطلع 
امللقب  الث�ري،  الكبري يف احلر�ص  القيادي  زادة،  ر�شا فالح  بذلك اجلرنال حممد 
ب�»اأبي باقر« ذلك الذي يعد القائد الثاين يف �شوريا من حيث الرتبة بعد اجلرنال قا�شم 
�شليماين، قائد فيلق القد�ص النخب�ي الذراع اخلارجية للحر�ص الث�ري الإيراين)21(.

ووفقا لتقارير اإخبارية فاإن احلر�ص الث�ري يق�م باإر�شال امليلي�شيات الأفغانية 
بني  من  كمتطوعني  اأ�شمائهم  ت�شجيل  بعد  ثابت،  ب�شكل  الثالثاء  اأي��ام  �شوريا  اإل��ى 
الالجئني الأفغان، مقابل منح اإقامات ومبالغ مادية يف مركز لق�ات احلر�ص الث�ري 
ثكنة  اإلى  اإر�شالهم  يتم  ثم  يقع جنوبي طهران مقابل حمطة مرتو ملقربة اخلميني، 
اإر�شالهم  ليتم  طهران،  غرب  جنوب  �شهريار،  منطقة  يف  احلافظني«  »خري  ت�شمى 

اإيرانية، معهد وا�شنطن، 19 فرباير )�شباط(  ت�اجهها وا�شنطن يف �ش�ريا هي م�شكلة  التي  امليلي�شيات  )19( دارينغ، جاك�ش�ن، م�شكلة 
 .2018

التقرير من خالل  2018، وميكن مطالعة  اإيالف، 12 فرباير )�شباط(  الأ�شد من زمان، م�قع  ل�شقط  اإيران  ل�ل  )20( املجايل، ن�شر، 
الرابط املخت�شر التايل:

 https://goo.gl/uCCSHs 

)21( اأب� الن�ر، حممد حم�شن، كيف جنحت اإيران يف تثبيت ب�شار الأ�شد على راأ�ص ال�شلطة يف �ش�ريا؟، مقابلة تلفزي�نية مع قناة �شكاي 
ني�ز عربية، ي�م 13 فرباير )�شباط(  2018، على الرابط املخت�شر التايل:

https://goo.gl/YqNdKJ 

https://goo.gl/uCCSHs
https://goo.gl/YqNdKJ
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لحقا من مطار اخلميني يف رحالت »�شركة ماهان للطريان« و»�شركة اإيران اإير« اإلى 
اأن هناك مراكز جتنيد عدة لالأفغان يف خمتلف املحافظات الإيرانية،  دم�شق، كما 
وتتلقى جميع العنا�شر التي تر�شلها ق�ات احلر�ص اإلى �ش�ريا، من قيادة ق�ات احلر�ص 

يف املبنى الزجاجي قرب مطار دم�شق بطاقات ه�ية لدخ�ل �ش�ريا)22(.

الدفع بامليلي�سيات ال�سيعية العربية

ال�شيعية امل�شلحة من العراق ومن  اإيران عددًا من امليلي�شيات العربية  اأن�شاأت 
الأزم��ة؛  انتهاء  بعد  ملا  والرتتيب  ال�شقوط  من  النظام  حماية  بهدف  ذاتها،  �شوريا 
لذلك ركزت على م�شالح طهران، وخ�ش��شًا جه�دها الرامية لبناء ج�شر بري بني 
اإيران ولبنان، بالإ�شافة اإلى ذلك، حتافظ امليلي�شيات الإيرانية يف جن�بي �ش�ريا على 

الأرا�شي التي ت�شت�يل عليها بدًل من ت�شليمها اإلى النظام)23(.

التي  امليلي�شيات  تلك  اأبرز  النجباء«،  العبا�ض« و»حركة  الف�شل  اأبو  »لواء  ويعد 
ك�نتها اإيران عقب ن�ش�ب الث�رة ال�ش�رية، والأول ف�شيل م�شلح، اأ�ش�شه املرجع العراقي، 
2011، بهدف م�شاعدة ق�ات النظام ال�ش�ري والدفاع عن  قا�شم الطائي، يف العام 
اإلى  اأغلبهم  ينتمي  ولبنانيني،  عراقيني  مقاتلني  وي�شم  املقد�شة،  ال�شيعية  املراقد 
ع�شائب اأهل احلق وحزب اهلل العراقي والتيار ال�شدري، اأما »النجباء« فهي اإحدى 
ف�شائل املقاومة الطائفية العراقية، تدين بال�لء للمر�شد علي خامنئي وتتبع اجلرنال 
قا�شم �شليماين، ف�شاًل عن ارتباطها بحزب اهلل، وت�شارك يف ال�شراع ب�شوريا، حيث 

يقاتل ل�اء عمار بن يا�شر يف حلب، ول�اء احل�شن املجتبى يف دم�شق))2(.

)22( حميد، �شالح، تقرير يك�شف معل�مات جديدة عن ميلي�شيات اإيران يف �ش�ريا، العربية نت، 11 اأكت�بر )ت�شرين الأول( 2017م. وميكن 
مطالعة التقرير من خالل الرابط التايل:

 http://ara.tv/2wvde 

)23( دارينغ، جاك�ش�ن، مرجع �شبق ذكره.

))2( ال�شباغ، مرجع �شبق ذكره، �ص53. 

http://ara.tv/2wvde
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اإ�سراك حزب اهلل يف املعارك

و�شائل  تقول  فبينما  املعارك،  يف  اهلل  حزب  اإ�شراك  حول  الروايات  تت�شارب 
لإ�شراك  هلل؛  ن�شر  ح�شن  على  �شغطت  التي  هي  طهران  اإن  الإي��ران��ي��ة:  الإع���الم 
اأقنع املر�شد الأعلى  اإنه ه� الذي  ميلي�شياته يف املعارك، يق�ل الأمني العام للحزب: 

علي خامنئي بالنخراط يف الأزمة.

ففي ت�شريحات �شحفية له ك�شف اأمني عام حزب اهلل ح�شن ن�شر اهلل اأنه يف 
بداية الأزمة ال�ش�رية زار طهران، وهناك التقى املر�شد الأعلى علي خامنئي، ليقنعه 
بدعم اجلي�ض ال�شوري، ونقلت جريدة »الأخبار« اللبنانية عن ن�شر اهلل ت�شريحات، 
يف لقاء جرى ع�شية حل�ل �شهر حمرم، وروى اأنه عقب بداية الأحداث ال�ش�رية زار 
اإيران والتقى املر�شد الأعلى علي خامنئي، وتابع اأنه اأو�شح خلامنئي روؤية حزب اهلل 
»للم�شروع املعادي«، قائاًل: »اإننا اإن مل نقاتل يف دم�شق ف�شنقاتل يف الهرمل وبعلبك 
وال�شاحية والغازية والبقاع الغربي واجلنوب«. واأ�شاف: »فاأكمل القائد موافقًا: لي�ض 
يف هذه املناطق فقط بل اأي�شًا يف كرمان وخوز�شتان وطهران.. وقال: اإن هذه جبهة 
فيها حماور عدة: حم�ر اإيران وحم�ر لبنان وحم�ر �ش�ريا، وقائد هذا املح�ر ب�شار 

الأ�شد يجب اأن نعمل لينت�شر و�شينت�شر«)25(.

اإر�سال ميلي�سيات من احلر�ص الثوري

منذ اأن اندلعت احلرب، مل يقت�شر دور ميلي�شيات احلر�ض الثوري على الدعم 
والتدريب وال�شت�شارات، بل جتاوز ذلك اإلى القتال الفعلي. ويرى باحث�ن اأن احلر�ص 
الثوري يتمتع بالفعل بح�شور كبري، لي�ض كثريًا اإلى حّد م�شاركة عنا�شره يف القتال يف 
اخلطوط الأمامية، بل كهيكل قيادي ون�شيج �شام يربط بني حلفاء طهران يف �شوريا، 
الذي  الإمام احل�شني،  لواء  املحليني مثل  ال�شكان  املكّونة من  امليلي�شيات  بينهم  ومن 

)25( ن�شر اهلل يك�شف كيف اأقنع خامنئي بدخول امليدان ال�شوري، رو�شيا اليوم، 12 �شبتمرب )اأيل�ل( 2017، وميكن مطالعة التقرير من 
خالل الرابط املخت�شر التايل:

 https://goo.gl/RijopB 

https://goo.gl/RijopB
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�شارك يف الهج�م الأخري على بيت جن)26(.

وبني عامي 2013، و2015 ازداد وج�د احلر�ص الث�ري الإيراين من )700( اإلى 
ما قرابته )3000( عن�شر، مما يعني اأن اإيران ت��شع من وج�دها يف امل�شاألة ال�ش�رية 
اإلى لبنان، كما  وتريد احلفاظ على النظام وعلى اخلط الربي م��ش�ل من طهران 
حل�شاب  ال�شتثمارات،  اأغلب  على  واحل�ش�ل  ال�ش�ري  بالقت�شاد  ال�شتئثار  تريد 

ال�شركات التابعة للحر�ص الث�ري.

العمليات  لدعم  الآليات  من  ع��ددًا  اأر�شى  الإي��راين  النظام  اإن  القول:  ميكن 
والتنظيمات الإرهابية يف �ش�ريا؛ ذلك اأن ال�قائع الثابتة ت�شري اإلى اأن احلر�ص الث�ري 
اإرهابية من دول متعددة، كاأفغان�شتان وباك�شتان  ا�شتجلب ميلي�شيات �شيعية طائفية 
واليمن والك�يت وال�شع�دية والبحرين ولبنان واخلليج والعراق واأفريقيا واأذربيجان 
ومن دول �شرق اآ�شيا، ويقدر عدد اأفراد هذه امليلي�شيات بح�الى )80( األف اإرهابي)27( 

لتحقيق ال�شرتاتيجية الإيرانية يف �ش�ريا.

تداعيات انخراط امليلي�سيات الإيرانية يف الأزمة ال�سورية واأثرها 
الإقليمي

م�شاألة  من  ال�شراع  حتويل  اإلى  ال�شورية  امل�شاألة  يف  الإي��راين  النخراط  اأدى 
حلفائها  م�شالح  حلماية  الكربى  الق�ى  تدخل  ا�شتتبع  اإقليمي،  ن��زاع  اإل��ى  داخلية 
وحماية م�شاحلها يف الأ�شا�ص، ولئن بقي ب�شار الأ�شد على راأ�ص ال�شلطة عند انتهاء 
احلرب، ف�شيك�ن رهينة لإيران ب�شبب عجز جي�شه املتكرر عن تاأمني ال�شيطرة على 

الأرا�شي مبفرده. 

ال�شورية  الأزم��ة  يف  الإيرانية  امليلي�شيات  انخراط  تداعيات  اإن  القول:  ميكن 

)26( دارينغ، جاك�ش�ن، مرجع �شبق ذكره. 

)27( �شحادة، اأ�شامة، الإرهاب اأداة امل�شروع ال�شيا�شي ال�شيعي الإيراين، الرا�شد، 17 دي�شمرب )كان�ن الأول( عام 2017، وميكن مطالعة 
الدرا�شة من خالل الرابط املخت�شر التايل: 

https://goo.gl/QjEqqC 

https://goo.gl/QjEqqC
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واأثرها الإقليمي تتلخ�ص يف:

تغيري �سكل النظام يف �سوريا

لإي��ران،  الداعمة  القليلة  الأنظمة  من  كان  ال�شوري  النظام  اأن  من  بالرغم 
الإيرانية  العربية-  العالقات  تاريخ  حلظات  اأ�شد  من  واح��دة  يف  للخميني  واملوؤيد 
ح�شاب  على  لطهران  دعمه  اأعلن  باأن  الأولى  اخلليج  حرب  اإبان  مفارقة،  املعا�شرة 
بغداد، وبالرغم من التن�شيق ال�شرتاتيجي رفيع امل�شتوى بني النظامني يف البلدين، 
فاإن اإيران ترى مع ذلك اأن �شكل النظام يجب اأن يك�ن دينيا على نح� مطلق، كما ه� 
احلال مع حزب الدعوة احلاكم يف بغداد، اإلى جانب �شرورة تاأ�شي�ض حر�ض ثوري على 

غرار التجربة اخلمينية حلماية النظام حال تعر�شه لأية هزات.

اإن املبادئ البعثية للنظام ال�ش�ري متثل اأحد اأ�شباب قلق طهران على اجل�انب 
العقائدية يف حتالفها مع ب�شار الأ�شد. ومن املرجح اأن تعمل على تغيري �شكل النظام 
من الداخل، وجعله اأكر ميال لتطبيق مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية من منظ�ر �شيعي 

بطبيعة احلال.

جعل �سوريا منطقة نفوذ دائمة لإيران

ت�شعى اإيران اإلى جعل �ش�ريا منطقة نف�ذ حي�ية دائمة متار�ص فيها ال�شيطرة 
على ال�شيا�شة والقت�شاد، ويت�شح ذلك من خالل ما قامت به يف الأ�شهر الأخرية، 
حيث توؤ�ش�ض قاعدة بحرية تابعة لها يف الالذقية بالقرب من مطار حميميم، ذلك 
الذي يعترب املركز الرئي�ص للق�ات اجل�ية الرو�شية، كما قامت بنقل طائرات من دون 
طيار من طراز »�شاهد 129« اإلى مطار ال�شني الع�شكري على الطريق الدويل دم�شق- 
التنف على  »الوليد« يف  ال�شورية داخل منطقة متاخمة ملعرب  البادية  بغداد يف عمق 
احلدود ال�ش�رية– العراقية، والتي ت�جد على م�شافة قريبة من القاعدة الأمريكية 

يف التنف)28(.

ن�فمرب   29 املتقدمة،  والدرا�شات  لالأبحاث  امل�شتقبل  مركز  �ش�ريا،  يف  الإيراين  الع�شكري  ال�ج�د  ت�شاعد  تداعيات  نف�ذ:  �شراع   )28(
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داخل  اإل��ى  تقليدية  ق��درات غري  نقل  اإي���ران، يف  ب��داأت  بل  ه��ذا فح�شب  لي�ص 
�ش�ريا، حيث تتجه اإلى بناء م�شانع �ش�اريخ ومن�شاأة ع�شكرية بالقرب من طرط��ص 
اإنتاج �شواريخ بالي�شتية  اآخر، رمبا يتم ا�شتخدامه يف  اإيراين  التي ت�شهد بناء ميناء 
باإ�شراف اإيراين، ومن خالل هذا النخراط الكثيف ل يبدو وا�شحا يف الأفق عرب تلك 
ال�شيا�شات اأن اإيران تفكر يف الن�شحاب من �ش�ريا غداة انتهاء احلرب، بل ي�شري ذلك 
�ش�ريا  اإلى جعل  واملت��شط  البعيد  املديني  اأنها تخطط على  اإلى  ال��ش�ح  بالغ  ب�شكل 

منطقة نف�ذ دائمة لها.

تعديل منط ال�سراع الإقليمي

اأفرز ال�ج�د الإيراين يف امل�شاألة ال�ش�رية رغبة عارمة يف تعديل منط ال�شراع 
الإقليمي، فبدًل من اأنها كانت تعتمد على �ش�ريا كاإحدى دول حم�ر املقاومة، تفكر 
اإلى �ش�ريا وجعلها خط دفاع اأماميًا بعيدا عن  اإيران يف الذهاب بنف�شها وق�اعدها 
على  قادر  اإقليمي  كقطب  لنف�شها  ت�ش�رها  اإط��ار  يف  وذلك  لها،  ال�شيا�شية  احل��دود 
فر�ض اإرادته على دول الإقليم مبا يحقق م�شاحله باعتبار �شوريا حجر الأ�شا�ض يف 
هذا امل�شروع، وتهدئة قلقها الناجم عن تطورات امل�شهد ال�شوري الذي قد ي�شتثنيها 
يف حال وجد اأي تن�شيق اإقليمي اأو دويل ح�ل م�شتقبل الت�ش�ية النهائية وفقا ملقررات 

جنيف اأو اأ�شتانة)29(.

ق�اعد  تغيري  النهائية  املح�شلة  يف  ت�شتهدف  طهران  اأن  وا�شحًا  ب��دا  كما 
ال�شتباك الإقليمي، ل �شيما اأنها حتاول من خالل تاأ�شي�ص ق�اعد ع�شكرية وم�شانع 
�ش�اريخ داخل �ش�ريا، نقل امل�اجهات معها اإلى خارج حدودها، خا�شة بالقرب من 
اإ�شرائيل، ب�شكل ميكن اأن يقل�ص من تداعيات اأية �شربات ع�شكرية قد تتعر�ص لها 

)ت�شرين الثاين( 2017. 

)29( ح�راين، ر�شيد، ارتدادات التدخل الع�شكري الإيراين يف �ش�ريا، مركز ط�ران للدرا�شات. وميكن مطالعة الدرا�شة من خالل الرابط 
املخت�شر التايل:

 https://goo.gl/86SvHn 

https://goo.gl/86SvHn
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جبهتها الداخلية)30(.

ظهور اجلماعات املتطرفة وتناميها

الث�رة �شد  لقيام  الأولى  اللحظة  �ش�ريا منذ  الإي��راين يف  ال�ج�د  اأدى  كذلك 
للنم�  املتطرفة  الراديكالية  للجماعات  م�ش�غات  اإعطاء  اإلى  الأ�شد  ب�شار  الرئي�ص 
وا�شتقطاب امل�شلحني واملقاتلني بذرائع طائفية �شنية، حماولة بذلك التذرع مبحاربة 
ج�ار  اإلى  للقتال  اإي��ران  اأر�شلتها  اأو  ا�شتقدمتها  التي  ال�شيعية  امليلي�شيات  وم�اجهة 

اجلي�ص العربي ال�ش�ري.

لذلك اُتِهمت اإيران مب�شاعدة وت�شهيل حتركات تنظيم داع�ض داخل الأرا�شي 
عادل  ال�شعودي  اخلارجية  وزير  اتهم  اإذ   ،2017 الثاين(  )كان�ن  يناير  يف  ال�ش�رية 
اأن  اعترب  وفيما  والقاعدة،  »داع�ض«  تنظيمي  عنا�شر  بت�شهيل حركة  اإيران  اجلبري، 

بالده كانت �شحية ل�»الإرهاب«، اأكد اأنها تخو�ض حربا �شده)31(.

وه� الأمر نف�شه الذي اأعلنته ال�ليات املتحدة الأمريكية، اإذ اأكد مدير وكالة 
ظه�ر  يف  مهما  دورا  لعبت  اإيران  اأن  ك�ت�ص،  دان  الأمريكية،  ال�طنية  ال�شتخبارات 
تنظيم داع�ض الإرهابي، واأ�شاف كوت�ض يف جل�شة للجنة ال�شتخبارات يف الكوجنر�ض 

اأن اإيران تتدخل يف العراق، مما ي�شمح بتنامي نفوذ تنظيم داع�ض)32(.

الخاتمة

اأفرز النخراط الإيراين يف الأزمة ال�شورية، �شبيحة اندلعها يف ال�شابع ع�شر 
من مار�ص )اآذار( بالعام 2011، اأن متثل اإيران اأحد الع�امل املهمة يف تنامي ظاهرة 
الإرهاب لي�ص يف الأرا�شي ال�ش�رية فح�شب، بل امتد تاأثري هذا العامل اإلى عدد اآخر 

)30( �شراع نف�ذ: تداعيات ت�شاعد ال�ج�د الع�شكري الإيراين يف �ش�ريا، مرجع �شابق. 

)31( ميكن مطالعة الت�شريحات الر�شمية من خالل الرابط املخت�شر التايل:
 https://goo.gl/jHYjHy 

)32( ميكن مطالعة الت�شريحات من خالل الرابط املخت�شر التايل:
 https://goo.gl/uG8b8L 

https://goo.gl/jHYjHy
https://goo.gl/uG8b8L
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من الدول، وعليه ميكن اإجمال النتائج والتو�شيات يف النقاط التالية:

1- �شجع الوجود الإيراين الع�شكري وتاأ�شي�ض اإيران ميلي�شيات طائفية �شيعية 
م�شلحة يف �ش�ريا على ظه�ر اجلماعات املتطرفة ال�شنية مثل داع�ص وجبهة الن�شرة، 
ال�شني  املع�شكر  املقابلة يف  الأطراف  الإيراين  الطائفي  العمل  ومنح هذا  وغريهما، 
املتطرف امل�ش�غ اأمام اأتباعها لتجنيد املقاتلني، مل�اجهة التمدد الإيراين يف الأرا�شي 

ال�ش�رية.

ب�شوريا،  العمليات  من  عدد  يف  الإيرانية  ال�شيعية  امليلي�شيات  جناح  اأدى   -2
وات�شاع نطاق انت�شارها اجلغرايف اإلى اأن ا�شتلهام اجلماعات امل�شلحة الأخرى يف كثري 
من الدول فكرة تاأ�شي�ص امليلي�شيات على هذا النح�، ومتثل ذلك يف تاأ�شي�ص امليلي�شيات 

يف اليمن وليبيا على �شبيل املثال.

3- اأنتج انت�شار امليلي�شيات ال�شيعية الإيرانية امل�شلحة حقيقة �شيا�شية، مفادها 
على  واملحفزة  امل�شجعة  العوامل  اأه��م  اأح��د  تعد  �شوريا  يف  الإيرانية  ال�شيا�شات  اأن 
تنامي ظاهرة الإرهاب الإقليمي، مع وج�د م�شلحني خارجيني يقاتل�ن حلماية نظام 
ثار عليه �شعبه، ف�شال عن عدم امتثال تلك امليلي�شيات ملخرجات اتفاقات ال�شرعية 
الدولية املتمثلة يف م�ؤمترات جنيف وقرارات جمل�ص الأمن املتعلقة بالهدنة اأو الت�ش�ية 

ال�شيا�شية.

)- من املهم بحث جدوى ا�شت�شدار ت�شريعات وقوانني وقرارات اأممية تدين 
التي  العنا�شر  تلك  ب�شحب  واإل��زام طهران  �ش�ريا،  امليلي�شياتي يف  الإي��راين  التدخل 

تقدر مبا بني )60( األفًا و)80( األف عن�شر.
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