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مقدمة 
عندما اندلعت احلرُب السورية يف آذار/مارس 2011 كانت إيران البلد الوحيد تقريباً الذي 
أمكن للرئيس السوري بشار األسد االعتماد عليه بقدر كبري من األمان والثقة. وقد دخلت إيران 
إىل سوراي بناء على تقديرات حرجة وحساسة ملتطلبات احلرب وإكراهاهتا. والعنوان الرئيس لكل 
ذلك هو: الدفاع عن سوراي، بل الدفاع عن نظام الرئيس بشار األسد، ليس نظامه فحسب، إمنا 

عنه هو ابلذات.
كان دخول إيران على خط احلرب يف حلظات حامسة ابلنسبة للنظام السياسي والدولة يف 
تقريباً  الوحيد”  القول أبهنا كانت “الظهري  واسرتاتيجي كبري، وميكن  أمين  بدور  وقامت  سوراي، 
الدولة  قيام  اللحظات وأصعبها، بل يف حلظة حتد وجودي غري مسبوقة منذ  لسورية، يف أحلك 

احلديثة )أو دولة ما بعد االستعمار( يف سورية يف بداايت القرن العشرين! 
تقوم  ذلك-  –ابعتبار  إيران  فإن  واإلعالمي  السياسي  اخلطاب  على  الرتكيز  أمكن  وإذا 
بـ”واجبها” حيال سورية، أحد أقدم أقطاب “مشروع املقاومة” يف املنطقة، والذي يؤدي –من 
إىل  ابإلضافة  ورهاانهتما،  املتحدة  والوالايت  إسرائيل  مواجهة  يف  مقدسة”  “مهمة  منظورها- 
مواجهة السياسات واالصطفاف املناهضة لـ”خط املقاومة” إقليمياً ودولياً. مثة شيء من “َدين 
املعىن” هنا،1 فقد سبق لسورية أن وقفت مع إيران يف أحلك حلظات ثورهتا، ويف احلرب وبينها 

وبي العراق يف مثانينيات القرن العشرين.
1  - »َدين املعىن« أو »مديونية املعىن« املقصود با يف هذا السياق هو: َدين االعرتاف ابلفضل أو االعرتاف ابجلميل وابألثر 
الناتج عن الدعم املادي أو الرمزي، السياسي أو االقتصادي أو العسكري اخل بي سورية وإيران. واملفهوم قادم من املفكر الفرنسي 
»مارسيل غوشيه« الذي يستعريه بدوره من املفكر األملاين »ماكس فيرب«؛ وأول من استخدمه أو وظّفه يف الكتاابت حول قضااي 
الفكر اإلسالمي والعريب هو املفكر اجلزائري الراحل حممد أركون. وحول معىن »َدين املعىن« أو »مديونية املعىن« انظر مثاًل: حممد 
أركون، من فيصل التفرقة إىل فصل املقال: أين هو الفكر اإلسالمي اليوم؟، ترمجة وتعليق: هاشم صاحل، ط2، بريوت: دار الساقي، 
2010؛ وحممد أركون، اإلسالم، أوراب، الغرب: رهاانت املعىن وإرادات اهليمنة، ترمجة وتعليق: هاشم صاحل، ط2، بريوت: دار 

الساقي، 1993.

الحلف المكين!
حول ميزان المعنى والقوة بين سوريا وإيران

عقيل سعيد محفوض *

*   ابحث وأكادميي سوري.
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وقد أظهر الرئيس السوري بشار األسد يف حوار تلفزيوين أن من أسباب احلرب السورية، 
ليس عدم مواقفة احلكومة السورية على مد أنبوب غاز قطري عرب سورية إىل أوراب، وإمنا موافقتها 
على مد أنبوب نفط إيراين له الوجهة نفسها، أي أورواب، وكالم الرئيس األسد خيالف العديد من 

التقديرات والتحليالت، ويظهر العكس متاماً.2 
ال بد أن سوراي حتملت جراء موافقتها املذكورة تبعات فاقت كل التوقعات، وال بد أن هذا 
يقدره املرشد اإليراين علي اخلامنئي، وهو يعلم ما كان من سوراي منذ بداية الثورة اإليرانية وحىت 
بداية احلرب، مث إن إيران اليوم –من هذا املنظور- ترد الدين مبثله أو أكثر، و”دين املعىن” ال 

يتقادم مبرور الزمن! 
وقد يكون من الصحيح أيضاً الرتكيز على تقديرات ورهاانت “حمض إيرانية”، إذا أمكن التعبري، 
يف املوقف من احلرب السورية. وهذا ال يقلل من التقديرات والرهاانت األخرى، إمنا يساعد يف توضيح 
طبيعة املوقف بي طريف هذا “احللف املشرقي املكي”، ولو أن الكثري من السوريي شعروا بـ”تردد” 
ورمبا “حرج” لدى إيران من دخول احلرب يف بداايهتا. ويقال ان الرئيس اإليراين السابق أمحدي جناد 
رأى يف انطالق احلرب السورية من املنطقة اجلنوبية أحد “أشراط الساعة” أو “هناية التاريخ”،3 يف 

“نزعة مهدوية” نشطة، لو اقتنع املرشد علي خامنئي ودولته با، لرمبا تغري املشهد اإلقليمي برمته! 

2  قال الرئيس السوري بشار األسد: »يقولون إن البعض طلب من الرئيس أن يفتح سورية أمام خط مير من اجلنوب إىل الشمال، 
وإنه قال »ال« من أجل الروس. يف الواقع، ذلك مل حيصل. هذا غري صحيح، لكن كان هناك خط أانبيب من الشرق إىل الغرب، 
من إيران، عرب العراق، فسورية إىل البحر املتوسط. إذا كان هذا سبباً، فهذا حمتمل. وإذا كانت احلرب تتعلق ابلنفط كعامل، فمن 
املرجح أن يكون هذا صحيحاً. لكن هذا ليس هو العامل الوحيد«. يف: حوار الرئيس بشار األسد مع قناة روسيا اليوم اإلنكليزية، 

shorturl.at/dtDO6 ،2019 مرتمجاً إىل اللغة العربية: 11 تشرين الثاين/نوفمرب
3  - ابإلشارة إىل املقاربة الدينية أو اآلخروية  للحدث السوري، انظر مثاًل: عقيل سعيد حمفوض، ضفدع نيتشه: مقارابت معرفية 

يف قراءة األزمة السورية، دراسة، دمشق: مركز دمشق لألحباث والدراسات، 2017.  
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حىت اليوم مل مُيكن “فك شيفرة” العالقات بي سوراي وإيران، كيف كانت البداية، وما هي 
التفامهات املؤسسة للعالقات، وكيف أمكن أن تستمر يف ظل وجود حتدايت وعوامل تنافر وافرتاق 
كثرية؟ بل ان الطرفي، تعرضا مراراً لـ”إغواء” أو “غواية” أطراف اثلثة من أجل أن يتخلى أحدمها 
عن اآلخر،4 لكن مل حيدث ذلك، وليس مثة –حىت اآلن- مؤشرات جدية على أن ذلك ممكن، إذ 
ان احلرب والدماء املشرتكة وحدت بينهما أكثر من أي وقت مضى، لكنها فتحت يف الوقت نفسه 
اجملال أمام احتمال بروز صدوع وفجوات وتشققات وحتدايت عديدة،5 ليس من الصعب تلمسها 

واإلفصاح عنها ابلتمام، وليس من السهل جتاوزها! 
تتألف الدراسة من مقدمة، ومخسة حماور، أواًل- يف املقاربة والرؤية ويتضمن: أسئلة، املعىن 
والقوة، اثنيًا- بداايت حرجة، اثلثًا- ماذا بي إيران وسوراي؟ رابعًا- “متالزمة إيران” يف سوراي! 
خامسًا- رهاانت املعىن والقوة ويتضمن: األحدية، والرباغماتية، والذاتية أو “األنوية”، واالندفاعة 

العاطفية واملخيال السياسي، وتوازن املكاسب، وقوة الواقع أو إكراهاته، وخامتة.
أواًل- يف املقاربة والرؤية 

التحيزات  من  حيز  يف  وإيران  سوراي  بي  العالقات  حول  والقراءات  التقديرات  تسبح 
والقيمية  والثقافية  السياسية واإلعالمية  والتطورات  واالختالالت، طبقات مرتاكمة من األحداث 
وغريها، إما مدافعة عنها وإما مناهضة هلا، ومن الصعب وضعها يف ميزان موضوعي، األمر الذي 
تلقيها بكيفية  الرهان على  الدراسة أقرب ملخاطرة أو مغامرة ابلفعل، جلهة  جيعل ما حتاوله هذه 

مناسبة من قبل االصطفافات املؤيدة أو املناهضة للعالقات بي سوراي وإيران! 
لكن هذا لن مينع من طرح األسئلة اليت جيب طرحها، أو جانب منها، حول تلك العالقات، 
بل ان تلك الصعوابت متثل هي نفسها حافزاً ودافعاً وضرورة للتفكري يف تلك العالقات، وطرح 

األسئلة حياهلا. 

4  - حاولت تركيا وقطر وفرنسا والسعودية والوالايت املتحدة وغريها إقناع الرئيس بشار األسد بتغري مقاربته للعالقة مع إيران 
و”حزب هللا”، وقد استمر ذلك حىت بعد اندالع احلرب، بداايت احلرب وبعد اندالع احلرب حاولت الدولتان املذكوراتن، وخاصة 
اليوم، 14  إيران«، روسيا  العالقة مع  للتخلي عن  تركيا، انظر مثاًل: »الرئيس السوري: السعودية حاولت إغراءان خالل احلرب 

 http://bit.ly/2PshFDI  ،2018 حزيران/يونيو
وانظر: سامي كليب، األسد بي الرحيل والتدمري املمنهج: احلرب السورية ابلواثئق السرية، ط5، بريوت: دار الفارايب، 2016، 

مواضع خمتلفة.  مث ان تركيا وغريها حاولت إقناع إيران و”حزب هللا” ابلتخلي عن دعم نظام الرئيس بشار األسد. 
5  - انظر بكيفية عامة: عقيل سعيد حمفوض، خط الصدع: يف مدارك وسياسات األزمة السورية، بريوت: دار الفارايب، 2017. 
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أسئلة 
تزال مدارك وتقديرات  الرئيسة، وهل ال  أي حلف جيمع بي سوراي وإيران، وما  مقولته 
ورهاانت احللف نفسها منذ بداية إطالق هذه الصفة )مىت؟( على العالقات بي سوراي وإيران، أم 
أن احلرب تركت أثرها على منط وطبيعة العالقات بي الطرفي، وخاصة من جانب إيران، اليت تربز 
مؤشرات وتقديرات متزايدة حول تبدل أو تغري أو تعديل مهمتها يف سورية، لتتجاوز دعم النظام 
السياسي والدولة يف سوراي إىل حماولة التدخل يف طبيعة اجملتمع والنظام السياسي والدولة، وممارسة 
نوع من التأثري النشط على خيارات سوراي يف الداخل واخلارج، وتنفيذ رهاانت إقليمية ودولية من 
بوابة احلدث السوري، وخاصة حيال روسيا كبلد “شريك” هلا أو هي شريكة له يف احلرب السورية 
ويف الكثري من مفردات وقضااي السياسة الدولية،6 وإسرائيل والوالايت املتحدة ودول اخلليج العربية 

وغريها؟ وإىل أي حد ميكن وصف احللف بي البلدين بـ”احللف املكي”؟ 
إيران  قراءة  طبيعي، وخاصة جلهة  أمر  احلرب  أتثريات  أن  ذلك  هنا،  استدراك  من  بد  ال 
ظل  يف  منفرد”  “بشكل  ذلك  حيدث  هل  لكن  سوراي،  يف  و”مهمتها”  لـ”دورها”  وتقديرها 
إكراهات احلرب على سوراي، أم أن األخرية راضية ابلتمام عن ذلك، أم أهنا تعده أمراً تكتيكياً مؤقتاً 
ال بد أن يتغري مع انتهاء احلرب، وقد يكون ذلك التغري أحد متطلبات “إهناء احلرب” نفسها 
كما يرتدد يف اخلطاب اإلعالمي والسياسي حول احلدث السوري، وخاصة بي روسيا والوالايت 

املتحدة وإسرائيل؟7
يكون احللف بي سوراي وإيران “مكينًا” بقدر ما خيدم أطرافه، انطالقاً من “منطق احللف” 
6  - حول بعض التجاذابت بي إيران و”حزب هللا” وروسيا يف احلدث السوري، انظر مثاًل: مهمد احلاج علي، »األسد - إيران 

http://bit.ly/2Zp61he ،2018 حزب هللا« : إعادة النظر يف التحالف«، احلياة، 29 متوز/يوليو« –
7  - جيري احلديث عن خطط مقرتحة ومبادرات بي روسيا والوالايت املتحدة وإسرائيل من أجل »ضبط وجود إيران« يف سورية، 
أو حىت »إخراجها منها«، انظر مثاًل: إبراهيم محيدي، »«ضغط رابعي« على الوجود اإليراين يف سورية«، الشرق األوسط، 18 

 http://bit.ly/32e9CvH متوز/يوليو 2019؛

متوز/يوليو   20 األوسط،  الشرق  إيران«،  وجود  حمورها  لروسيا  أمريكا  قدمتها  نقاط   8 من  سورية«  »«خطة  وإبراهيم محيدي، 
 http://bit.ly/2ZvAWYw :2019، يف

3134، معهد واشنطن  السياسي، رقم   املرصد  القدس،  وآان بورشفيكااي، ما ميكن توقعه من االجتماع األمريكي-الروسي يف 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-  ،2019 متوز/يوليو   12 األدىن،  الشرق  لسياسات 

 analysis/view/what-to-expect-from-the-u.s.-russia-meeting-in-jerusalem
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مما  جانباً  وإن  واستتباع؛  هيمنة  مشروع  يصبح  فسوف  وإال  املركز-األطراف”،8  “منطق  وليس 
فيها من سياسات وممارسات يكشف عن “مضمرات” عديدة يف  فواعل  أو  إيران  يصدر عن 
مشروعها ورهاانهتا انطالقاً من احلدث السوري، وهذا ما يالحظه بعض فواعل السياسة والفكر يف 
سوراي،9 واحلديث هنا عن “املواالة” وليس “املعارضة”، “غري راضي” لكنهم “غري ُمستَفزّين” 
ُمتحفِّزين”، ذلك أن األهم ابلنسبة هلم هو “حماربة اإلرهاب”، و”إهناء احلرب”،10  أو “غري 
ورمبا تعزيز ديناميات املقاومة على مستوى اإلقليم؛ وعندما تتوقف احلرب وفق ترتيبات وضماانت 
دولية وإقليمية، فسوف يكون ابإلمكان عندئذ مراجعة “جتربة احلرب” و”دور احللفاء” فيها، 

وفق ترتيب جديد. 
املعىن والقوة 

املعىن هو نظام قيم يتعلق ابملكانة والصورة واألمهية والرغبة ابلتأثري، وينطلق من االعتقاد أبن ما ميلكه 
الفاعل ميكن تعميمه على اآلخرين، حبكم اجلاذبية والقابلية واحلاجة والضرورة والتلقي واالختيار 

الطوعي، وليس فقط الفرض واإللزام.11 
وأما مفهوُم القوة فيحيل إىل القدرة على فرض اإلرادة على الغري.12 والقوة مفهوم مركب، 
نتيجة  ليست  القوة  ومقوماته، ألن  عناصره  مع رصد  مستقرة، حىت  بصورة  تعيينه  الصعب  ومن 
ميكانيكية أو حتمية لوجود تلك العناصر، كما أن اختالف أوزاهنا النسبية قد يؤدي إىل تشكيل 
خمتلف للقوة، ذلك أن القوة هي تفاعالت وعالقات وليس فقط مقومات وعناصر ومكوانت.13 
وملفهوم القوة جتليات أو أتويالت مستحدثة نسبياً مثل “القوة الناعمة” و”القوة الصلبة” و”قوة 
8  هذا يذكر بفكرة »اإلقليم القاعدة« يف إيديولوجيا القومية العربية وفكرة الوحدة العربية، ومن انفل القول ان الفكرة أخفقت، انظر 
مثاًل: حممد عابد اجلابري، مسألة اهلوية: العروبة واإلسالم ... والغرب، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ط2ـ 1997، ص 

.73-79
املخيال  يف  إيران  »صورة  السوريي:  والفكر  السياسة  وفواعل  الباحثي  من  عدد  ومداخالت  مداوالت  يف  مثاًل  ذلك  ظهر    9
االجتماعي السوري«، حلقة نقاش مغلقة عقدت يف مركز دمشق لألحباث والدراسات، مداد، بتاريخ 10 متوز/يوليو 2018، ورقة 

غري منشورة. 
10  - تقدير حملل سياسي وعسكري وضابط  سابق يف اجليش السوري، لقاء يف دمشق، 9 يوليو/متوز 2019. 

11  - حول مفهوم املعىن والقوة انظر مثاًل: حممد أركون، اإلسالم، أوراب، الغرب: رهاانت املعىن وإرادات اهليمنة، ترمجة: هاشم 
صاحل، بريوت: دار الساقي، 1993. 

12  - يف حتديد مفهوم القوة، انظر مثاًل: جوردون مارشال، موسوعة علم االجتماع، ترمجة: أمحد زايد )وآخرون(، مراجعة: حممد 
اجلوهري، ج2، ط1، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، املشروع القومي للرتمجة، 2000(، ص 1125 – 1130.  

13   - انظر وقارن: برتراند ابدي وماري كلود مسوتس، انقالب العامل: سوسيولوجيا املسرح الدويل، ترمجة: سوزان خليل، ط1، 
)القاهرة: اهليئة العامة للكتاب، 2006(، ص 140 – 142.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

النموذج” و”القوة غري املتماثلة” وغريها. 
ُتشكُِّل القوة تظهرياً بشكل أو آخر للمعىن، وعادة ما تكون القوة واملعىن وجهان متالزمان 

يف الظاهرة السياسية. وميكن الرتكيز يف هذا الباب على النقاط الرئيسة اآلتية:
قد تتوافر عناصر املعىن، من دون أن تتوج بـ”القوة”، وقد حيدث العكس. كما ُتشكِّل الفروق 	 

احلاصلة يف القوة واملعىن واحدة من رهاانت السياسة والوجود املعاصر يف الزمان العاملي الراهن.
مثة ميل متزايد يف املنطقة والعامل لـ”تغليب” مفردات القوة على مفردات املعىن، ألن القوة تبدو 	 

املعيار الرئيس خبصوص املنافسات والصراعات القائمة. 
يف الوقت الذي يقيم نظام القوة “معناه”، أي أتثريه وهيمنته وتلقيه يف املنطقة والعامل، فقد 	 

يشكل نظام املعىن نوعاً من أتثري ثقايف وقابلية تلق إيديولوجية ورمزية، لكن إذا مل يتوفر على 
نظام للقوة، يصبح يف ميزان السياسة العملية كأمنا “ال معىن له”!

اثنيًا- بداايت حرجة
قامت العالقات بي سوراي وإيران يف حلظة داخلية وإقليمية ودولية حرجة لكل من طرفيها، 
يف إيران ثورة مل ُتكمل بناء نظامها السياسي ودولتها، وقد عاجلها النظام السابق يف العراق حبرب 
مدمرة دعمه فيها فواعل دوليون وإقليميون كثريون؛14 ويف سوراي دولة حتت هتديد أزمة داخلية مع 
تنظيم “اإلخوان املسلمي” املدعوم من فواعل دولية وإقليمية كثرية من بينها الغرب وعدد من دول 

اخلليج وإسرائيل واألردن وابلطبع النظام السابق يف العراق نفسه، واحلرب يف لبنان اخل15 
ويبدو أن إكراهات السياسة من جهة، والرباغماتية العميقة من جهة اثنية، هي اليت دفعت 
الطرفي للتالقي، لكن رمبا بكثري من الرتدد والتوجس. وقد كان الدافع الرئيس للتقارب هو “من 
خارجهما” وليس “من داخل” أي منهما، مبعىن أن إكراهات اللحظة اإلقليمية والدولية كانت 
هي احلافز الرئيس وليس وجود دوافع وتقديرات لدى كل منهما خاصة ابلطرف اآلخر، إذ مل يكن 

قبل ذلك الكثري من التفاعالت بي سوراي وإيران.
14  - انظر مثاًل: جورج قرم، انفجار املشرق العريب: من أتميم قناة السويس إىل غزو العراق 2006-1956، ترمجة: حممد علي 
مقلد، بريوت: دار الفارايب، ط1، 2006، ص 3677؛ وطالل عرتيسي، اجلمهورية الصعبة، إيران يف حتوالهتا الداخلية وسياساهتا 

اإلقليمية، ط1، بريوت: دار الساقي، 2006، مواضع خمتلفة. 
النهار،  الفرنسي إىل صيف 2011، ط1، بريوت: دار  15  - انظر مثاًل: كمال ديب، اتريخ سورية املعاصر: من االنتداب 

2011،  ص 571-540، ص -621 627. 
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أو  “حداثي”  هو  أو  علماين”،  “شبه  أو  “علماين”  وهو  سوراي  يف  السياسي  النظام 
“شبه حداثي” ممزوج بـ”أدينة” أو “أسلمة” مركبة ومتعددة املستوايت، وال يقبل بوجود فواعل 
سياسية حزبية يف الداخل على أساس ديين، ولكنه يتعاون أو يتحالف على الصعيد اخلارجي مع 
نظام سياسي ديين ذي مضامي علمانية أو حداثية قومية يف إيران، وحزب يعرب امسه عن طبيعته 
وهو “حزب هللا”. والعكس صحيح ابلنسبة للنظام السياسي يف إيران، فهذا األخري ال يسمح 
بوجود فواعل حزبية سياسية يف الداخل على أساس قومي أو علماين، ولكنه يتحالف على الصعيد 

اخلارجي مع نظام سياسي يتسم با عموماً ويسمح هلا يف داخله.
وكان على السوريي أن “يربروا” على مدى سنوات وعقود وحىت اليوم أسباب عالقتهم 
املسؤولون  الفلسطينية، وقد كرر  القضية  تتعلق مبوقف األخرية من  إيديولوجية  إبيران، ابعتبارات 
آالف املرات ذكر حادثة قطع إيران الثورة للعالقات مع إسرائيل، ومنحها مقر السفارة اإلسرائيلية 
السابقة ملنظمة التحرير الفلسطينية لتجعلها سفارة هلا يف طهران، وخروجها من احللف اإلقليمي 
وعاملي  إقليمي  خطاب  أمام  حامساً  أو  يكن كافياً  مل  ذلك  ولكن  للعرب،16  املناهض  والدويل 
مناهض للثورة اإليرانية، عمل على “تطييفها” و”مذهبتها” و”أبلستها”، ابإلضافة إىل خطاب 

“الشعوبية الفارسية” و”البوابة الشرقية” للعامل العريب.17 
مدى  على  الداخلي-  العام  للرأي  –وخاصة  “يربروا”  أن  اإليرانيي  على  وابملقابل كان 
سنوات وعقود وحىت اليوم أسباب عالقتهم بسورية، ابعتبارات إيديولوجية تتعلق مبواقف األخرية من 
إسرائيل، واحلاجة للعالقات مع دولة عربية ذات أتثري وازن يف حميط عريب أكثره مناهض أو معاد 
للثورة اإليرانية العتبارات كثرية، فضاًل عن أن سوراي كانت تقدم أمناطاً خمتلفة من الدعم العسكري 
والسياسي للثورة، وخاصة خالل احلرب اإليرانية العراقية، ابعتبار حالة العداء الشديدة بي نظامي 

احلكم يف سوراي حافظ األسد وعراق صدام. 
صمدت العالقات أمام ضغوط كثرية ومتواترة، كان أكثرها خطورة خالل احلرب بي العراق 
العراقي للكويت 1990 حررها من جانب كبري من الضغوط، وخاصة أن  الغزو  وإيران، مث إن 

16  - يف جزئية اخلروج أو االنتقال، انظر مثاًل: طالل عرتيسي، اجلمهورية الصعبة، إيران يف حتوالهتا الداخلية وسياساهتا اإلقليمية، 
مصدر سابق، ص 21. 

17  - انظر يف ذلك، هو جزء مما نشري إليه: رضوان السيد، العرب وإيران والعالقات العربية اإليرانية يف الزمن احلاضر، بريوت: 
الدار العربية للعلوم، 2014.
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إيران وقفت مع “حترير الكويت” وضد النظام السابق يف العام 1991-18،1990 مث كانت 
اللحظة األكثر أتثرياً يف مرحلة ما بعد أحداث 11 أيلول/سبتمرب 2001، واالحتالل األمريكي 
ألفغانستان يف العام نفسه، مث االحتالل األمريكي للعراق يف العام 19،2003 حيث متكنت إيران 
أفغانستان والعراق بصورة  بينهما يف  التفاعالت والتجاذابت  والوالايت املتحدة من ضبط وإدارة 
براغماتية فائقة،20 لكن من دون أن ينسحب ذلك على التداخل أو التناقض بي الطرفي حيال 

سورية ولبنان واملقاومة وإسرائيل. 
على الرغم من اختالف األجندات بي سورية وإيران يف عراق ما بعد صدام، إال أن نظام 
التفاعالت كان يعمل بكفاءة عالية نسبياً على الصعيدين األمين واالسرتاتيجي، لكنه مل حيقق تقدماً 
يذكر على الصعد الثقافية واالجتماعية والرمزية،21 بل ان ميزان املعىن والقوة )على صعيد الدولة( 
كان مييل تدرجيياً –كما سبقت اإلشارة- لصاحل إيران، ابعتبار أن الضغوط اإلقليمية والدولية على 
سورية حدت من قدرهتا وخياراهتا يف اخلارج، وحىت جتاه أقرب حليفيها ومها إيران و”حزب هللا”، 
احلرب  قبل  وذلك حىت  والقوة حياهلا،22  للمعىن  نسيب”  بـ”فائض  يشعران  احلليفان  أخذ  حبيث 

السورية 2011، فكيف يكون احلال بعدها؟23
بقيت العالقات بي سوراي وإيران حمتفظة بـ”بصمتها األوىل”، جلهة القلق والرتدد واختالف 
وتقديرات  أبوليات  مرتبطة  تزال  قارة، وال  أو  نوعية  تطورات  تشهد  ومل  العميقة،  والرؤى  الدوافع 

18  - سركيس أبو زيد، إيران واملشرق العريب: مواجهة أم تعاون؟ بريوت: مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ط1، 2010، 
مواضع خمتلفة. 

19  - فيليب بنيس، حماولة لفهم األزمة األمريكية-اإليرانية، ترمجة: عواطف شليب، مراجعة: حممد السيد، القاهرة: اجمللس األعلى 
للثقافة، املشروع القومي للرتمجة، 2018، ص79-64، ومواضع خمتلفة. 

20  - املصدر نفسه،  
21  عقيل سعيد حمفوض، احللف بي سورية وإيران وحزب هللا: قراءة يف التحدايت، جملة دراسات مستقبلية، متوز/يوليو 2019، 

22  - انظر مثاًل: أمل سعد غريب، ملاذا يساند “حزب هللا” نظام األسد؟، األخبار، 15 تشرين الثاين/نوفمرب 2011. 

 https://al-akhbar.com/Opinion/97650

جتدر املالحظة أن عنوان املقال كان منسجماً وقتها مع خطاب جريدة »األخبار« اللبنانية الذي كان يف لغته وتغطياته مناهضاً إىل 
حد كبري لسورية ونظامها السياسي وللرئيس بشار األسد، مث حتول عن ذلك فيما بعد.

23  - انظر مثاًل، مع التحفظ: مهند احلاج علي، أي عالقات أمس واليوم بي “حزب هللا” وسورية؟، دراسة، بريوت: مؤسسة 
كارنيغي للشرق األوسط، 7 أاير/مايو 2019، 

 https://carnegie-mec.org/2019/05/07/ar-pub-79076
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نظامي احلكم يف البلدين أكثر منها بي اجملتمعي أو الدولتي، األمر الذي ميكن معه القول إن 
للتأثري يف سوراي،  اختالل نظام العالقات والتفاعالت بي سوراي وإيران، واندفاع األخرية املتزايد 
ابعتبار إكراهات احلرب السورية وضعف اإلمكاانت واخليارات وغياب أي ضماانت إقليمية أو 
دولية، فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل “تطورات ارتدادية” على أكثر من صعيد: الداخل السوري 
نفسه، ومواقف فواعل اإلقليم مثل: الدول العربية وتركيا وإسرائيل، والفواعل الدولية مثل: الوالايت 

املتحدة وروسيا وغريها، اليت سوف تواصل رهاانهتا املناهضة لوجود إيران يف سورية. 
اثلثًا- ماذا بني إيران وسوراي؟ 

والعامل،  اإلقليم  مستوى  على  ُمعقدة  سياسية  ظاهرة  وإيران  سوراي  بي  العالقات  ُتشّكل 
وبدت يف عدد من جوانبها حماولة لـ”كسر” النمطية احلاكمة للتفاعالت البينية يف منطقة الشرق 
األوسط، وصواًل إىل إقامة ما يشبه التحالف بينهما، ولو أن “االعتبارات الغريية” –كما تتكرر 
اإلشارة- كانت قائمة على االعتبارات الذاتية أو البينية، يف املراحل األوىل على األقل، مبعىن أن 
العالقات بينهما قامت استجابة ملواجهة حتدايت برزت يف وجه كل منهما، ذلك أن سوراي تريد 
دعما لسياساهتا يف مواجهة إسرائيل، وجتاوز الضغوط اليت مورست عليها من قبل النظام اإلقليمي 
العريب وإسرائيل والغرب يف سياق كامب ديفيد بي مصر وإسرائيل، فيما أرادت إيران دعماً يف 
مواجهة عراق النظام السابق الذي مت تكليفه رمسياً ابلعمل على “إجهاض” الثورة اإليرانية عام 

1979، وقد أعلن احلرب ضدها يف العام 1980 اخل. 
مل تكن العالقات بي سوراي وإيران مرفوضة )إقليمياً ودولياً( ابلتمام، ذلك أهنا مثلت “عامل 
توازن” بصورة ما للعالقات اإلقليمية، وحاجة ابلنسبة لعدد من الدول العربية لدولة قريبة من إيران، 
ميكن الرتاسل وضبط املواقف والسياسات من خالهلا،24 وهكذا أخذت سوراي تقوم بدور متزايد يف 
منطي خمتلفي من التفاعالت، وأحياانً على جانيب صدع إقليمي ابلغ اخلطورة، لكن مل يلبث أن مت 
عّد العالقات “ظاهرة انفرة” يف السياق املعتاد للتفاعالت اإلقليمية، أو هكذا مت تصويرها من قبل 

خصوم البلدين ويف مقدمهم الوالايت املتحدة وإسرائيل. 
أو  تفكيكها،  أو  إعاقتها  عوامل  مواجهة  طوياًل يف  وإيران  بي سوراي  العالقات  صمدت 
أو  “التكييف”  أو  “الضبط”  من  املزيد  على  سورية  تعمل  أن  ابجتاه  طبيعتها،  تغيري  حماوالت 
24  - انظر بكيفية عامة: رضوان السيد، العرب وإيران والعالقات العربية اإليرانية يف الزمن احلاضر، بريوت: الدار العربية للعلوم، 
2014، مواضع خمتلفة. وانظر مثاًل: جمموعة ابحثي، العرب وإيران: مراجعة يف التاريخ والسياسة، بريوت: املركز العريب لألحباث 

ودراسة السياسات، 2012.
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“املوازنة” الندفاعات “الثورة اإليرانية” يف املنطقة، لكن األمور تطورت بكيفية معاكسة، مبعىن 
أن إيران بدت أكثر قدرة على جذب سوراي إليها، مستفيدة من الضغوط املتزايدة على األخرية، 

وخاصة بعد االحتالل األمريكي للعراق 2003، وخروج اجليش السوري من لبنان 25.2005 
وقد مت مساومة سوراي على “االبتعاد” عن إيران أو اخلروج من احللف معها أو حىت ختفيف 
روابطها معها، وذلك ابلرتغيب أو الرتهيب،26 وهذا ما كشفت عنه احلرب السورية منذ آذار/مارس 
2011، حيث برزت تصرحيات خمتلفة على “إغراءات” و”هتديدات” متزامنة لسوراي خبصوص 
إيران و”حزب هللا”،27 ومثة تقديرات أبن اندالع األزمة يف سورية كان –يف جانب منه- رداً على 
املقاومة”  إيران وفكرة “حلف  الرهاانت اإلقليمية والدولية على تغيري موقف سورية من  إخفاق 

بسماته اإليرانية أو اإلسالمية! 
ويبدو أن فواعل السياسة يف سوراي قرروا املضي يف تلك العالقات، بل وتعزيزها، وخاصة أن 
مشروعات التسوية اإلقليمية مع إسرائيل مل تسري كما هو مطلوب مث توقفت،28 مث إن االستقطاب 
اإلقليمي املتزايد والعداء واحلصار واحلرب دفع سوراي إىل املزيد من االعتماد على عالقاهتا إبيران، 

فيما بدا هلا أنه املسار األكثر فعالية وجناعة مقابل ضيق اخليارات املمكنة أو املقبولة. 

25   - انظر مثاًل: جمموعة األزمات الدولية، إعادة خلط األوراق )1(: اسرتاتيجية سورية قيد التطور، )تقرير الشرق األوسط رقم 
92 اتريخ 2009-12-14(؛ وجمموعة األزمات الدولية، إعادة خلط األوراق )2(: أوراق سورية اجلديدة، )تقرير الشرق األوسط 

رقم 93 اتريخ 16-12-2009(. 
26  - انظر مثاًل: جمموعة األزمات الدولية، التحاور مع دمشق؟ دروس التجربة الفرنسية، )موجز حول الشرق األوسط، رقم 27، 
الشرق  )تقرير  املتحدة،  الوالايت  أمام  والفرص  العوائق  احلوار مع سورية؟  الدولية،  األزمات  اتريخ 2009-1-25(. وجمموعة 

األوسط رقم 83، اتريخ 11-2-2009(.
27  - حتدث األمي العام لـ”حزب هللا” السيد حسن نصرهللا يف خطاب تلفزيوين قال: »يتدّخل السعودي واخلليجي إبمكاانت 
ما، طرح  يف مكان  ُعقد مؤخراً  املستوى  رفيع  ـــ سوري  »لقاء سعودي  إعالمية كبرية«. وكشف عن  وقدرة  قذرة  هائلة ووسائل 
السعوديون فيه على السوريي قطع عالقتهم إبيران واملقاومة يف مقابل وقف دعم االرهابيي يف سورية ودعم إعادة إعمارها مبئات 
مليارات الدوالر«؛ وقال إن هذا العرض ُقدم للسوريي مرتي، يف عهَدي امللكي عبدهللا وسلمان بن عبد العزيز«. انظر: »نصر 

هللا: كشف عن لقاء سعودي – سوري رفيع: اتركوا املقاومة وخذوا ما تريدون«، األخبار، 27 آذار/مارس 2018، 

  https://al-akhbar.com/Politics/247083

وانظر: سامي كليب، األسد بي الرحيل والتدمري املمنهج: احلرب السورية ابلواثئق السرية، ط5، بريوت: دار الفارايب، 2016، 
مواضع خمتلفة، وخاصة حمضر لقاء الرئيس بشار األسد بوزير اخلارجية الرتكي السابق أمحد داوود أوغلو بدمشق يف 9 أب/أغسطس 

2011، ص 222 وما بعد. 
28  - كمال ديب، اتريخ سورية املعاصر: من االنتداب الفرنسي إىل صيف 2011، مصدر سابق، ص 647-671. 
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وهكذا فقد شهد منط العالقات حتوالت يف طبيعتها ومنطها البيين ويف حتديد معناها وترتيب 
متزايدة أبن  تقديرات  وبرزت  األمور.  مسارات  فواعلها يف حتديد  لتأثري  النسيب  والوزن  أولوايهتا، 
“ميزان التوجيه” أمسى تدرجيياً أقرب إليران، حىت قبل بداية األزمة السورية آذار/مارس 2011. 

وهذا يتطلب املزيد من التدقيق والتقصي.
من الواضح أن أكثر مفردات العالقات بي سورية وإيران يتصل بـ: املوقف من “إسرائيل”، 
تزال  البينية فال  التفاعالت  أما  العربية؛  الدول  والتحدي األمريكي، واملوقف من تركيا وعدد من 
أقل حضوراً وأتثرياً، من ذلك مثاًل التبادل التجاري والتفاعالت االقتصادية، فيما تتقدم العالقات 
“ببطء” أو “فتور” من قبل البريوقراطية احلكومية وبىن الدولة يف كال الطرفي،29 فضاًل عن أن 
التفاعالت بي البىن االجتماعية واألهلية ضعيفة إىل حد كبري، كما أن املدارك املتبادلة هشة ومنطية 

وتشهد تثاقاًل متزايداً أيضاً. 
بي إيران وسورية منط خمتلف من  التفاعالت، ذلك أن “الرابط” أو “الالصق” الرئيس 
التفاعالت  أمناط  متثلها  اليت  والتحدايت  “اآلخر”  من  املوقف  على  يعتمد  يزال  ال  لعالقاهتما 
“أجندة  أو  أعمال”  نسميه “جدول  أن  ميكن  ما  اآلن  بينهما حىت  وليس  والدولية،  اإلقليمية 
مشرتكة” سورية إيرانية! وحىت تسمية “حلف املقاومة”، فهي حتيل إىل “من” يقاومه الطرفان 
أكثر مما حتيل إىل “ما” يقاومانه، و”كيف” يكون ذلك؟ وال يبدو أهنا )األجندة؟( ذات صلة 

كبرية مبا خيص البلدين بصورة ثنائية ومباشرة. وهذا ما تتكرر اإلشارة إليه. 
ال يراتح اإليرانيون ألي قراءة لفكرة املقاومة ختتلف عن منظورهم، حىت من قبل أهل القضية 
أنفسهم، وقد ال يروق هلم مثاًل شعور شرحية كبرية أو صغرية من السوريي بضرورة مراجعة فكرة 
املقاومة أو جتربة حلف املقاومة، ابعتبار خربة احلرب السورية، وكيف أن حركة محاس مثاًل كان 

موقفها من سورية خالل احلرب أكثر جذرية من موقفها جتاه إسرائيل! 
هنا شيء يشبه “إغالق لباب االجتهاد” يف فقه السياسة وفقه املقاومة، ورمبا فقه احللف 
نفسه، إن أمكن التعبري، ومترُكز على رؤية إيديولوجية تنبع من عقيدة الثورة اإلسالمية يف إيران، 

29  - ال تسري التفاعالت بي املؤسسات احلكومية بشكل يتناسب مع ظاهر اخلطاب السياسي، ويبدو أن بعض الفواعل احلكومية 
يف إيران متارس ضغوطاً متزايدة على قطاع العمل احلكومي يف سورية من أجل احلصول على امتيازات ابعتبار اجلهد اإليراين يف احلرب 

وعدم وجود بدائل أمام سورية. 
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املنفتحة على )أو املتماهية بدرجة أو أخرى مع( عقيدة ومرجعية اإلخوان املسلمي،30 وهذا الذي 
يعده اإليرانيون فرصة أو ميزة إجيابية، يعده السوريون أو شرحية كبرية منهم هتديداً أو مسة سلبية، 
ابعتبار التناقضات والعدائية احلادة بي النظام السياسي والدولة يف سورية وبي تنظيم “اإلخوان 
السهل جتاوزها وال  ليس من  إرهابياً يف سوراي. وهذا ميثل “نقطة ضعف”  املصنف  املسلمي” 
التكيف معها،31 إال إذا مت العمل عليها وفق مقاربة ال منطية، تنطلق من أوليات وأولوايت الدولة 
السورية، ومن خربة العالقة مع اإلخوان، قبل احلرب وبعدها؛32 وهذا يتطلب املزيد من التدقيق 

والتقصي. 
رابعًا- “متالزمة إيران” يف سوراي!

أخذت التقديرات السياسية واإلعالمية وغريها يف الوالايت املتحدة وأوراب وإسرائيل تركز على “قصة 
إيران يف سوراي”، وتصاعدت األمور لدرجة أمسى معها “إخراج إيران” من سوراي أو منع متوضعها 
فيها،33 ورمبا يف العراق وغريها، هدفاً أو عنوااًن رئيساً لفواعل دولية وإقليمية عديدة، ويف مقدمها 

30  - انظر مثاًل: مركز املسبار للدراسات والبحوث، إيران واإلخوان: توظيف الدين يف معركة السياسة، اإلصدار رقم 80، ديب: 
املركز،  81، ديب:  السياسة، اإلصدار رقم  املذهب داخل ملعب  2013، واملركز، اإلخوان وإيران: خارج  أيلول/سبتمرب  املركز، 
2013. وعباس خامه اير، إيران واالخوان املسلمي: دراسة يف عوامل االلتقاء واالفرتاق، بريوت: مركز الدراسات االسرتاتيجية 

للبحوث والتوثيق، 1997. 
31  - أكد ابحثون إيرانيون يف مداوالت وسجاالت خالل لقاءات عديدة معهم ضرورة  إاتحة اجملال أمام اإلخوان املسلمي 
أو  »األدينة«  خمتلفة سياسات  بوسائل  اإليرانيون  أو غريمها. و«يشجع«  تركيا  أو  غرار مصر  على  للعمل يف سورية،  والسلفيي 
»األسلمة« للمجتمع والفضاء العام والسياسات العامة يف سورية. وغري بعيد أن ما حيدث يف سورية على هذا الصعيد، رمبا يكون يف 
جانب منه نتيجة دينامية أتثري وتكييف تدرجيية لدى السوريي متهيداً لتسوية أو الحتواء مصادر هتديد حمتملة، وهذا يتطلب املزيد 

من التدقيق والتقصي. 
32  - مثل تنظيم اإلخوان املسلمي يف سورية والتنظيمات اجلهادية املتفرعة عنه أدوات وظيفية  يف احلرب السورية، وكان يعرب عن 
أوليات ورهاانت ومطالب التنظيم العاملي لإلخوان والفواعل الداعمة له مثل: تركيا والوالايت املتحدة وعدد من دول اخلليج العربية 

وإسرائيل وغريها. 
33  - انظر مثاًل: نص شهادة جيمس جيفري املبعوث الرائسي األمريكي بشأن سورية يف: »جيفري: إيران هتدد األمن القومي 

 http://bit.ly/3453qaR ،2019 األمريكي وعلى روسيا مواجهة سلوكها اخلبيث«، الشرق األوسط، 24 أاير/مايو
الثاين/نوفمرب  تشرين   8 األوسط،  الشرق  احلل«،  وليس  سوراي  املشكلة يف  من  جزء  إيران  جيفري:  »جيمس  وإبراهيم محيدي، 

http://bit.ly/30FpEOD .2018 وحول اسرتاتيجية إسرائيل، انظر مثاًل:

:Amos Yadlin, Israel›s war between wars. Ynetnews, 9-7-2018, in
 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html 

عاموس ايلدين، حرب إسرائيل بي احلروب، ترمجة وتعليق: حتسي حليب، سورية من منظور مراكز األحباث اإلسرائيلية، العدد 17، 
 http://bit.ly/2UciJKE ،2018 16 أيلول/سبتمرب
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الوالايت املتحدة وإسرائيل وعدد من دول اخلليج العربية، وبدرجة أقل روسيا وتركيا34. ولكن سورية 
ترفض بشدة أي مساومة بذا اخلصوص.35 

مثة “عقدة” أو “إشكالية” يف سياسات إدارة احلرب السورية حول دور إيران يف احلرب 
الراهنة ويف سورية ما بعد احلرب، ارتباطاً بتطورات األمور يف العراق واليمن ولبنان وغريها، وكيف 
ختتلف الرؤى والتقديرات حول إيران، مبا يف ذلك اخلصوم واحللفاء، ولكن األهم هو “أهل الدار” 
أي سوراي، ذلك أن مثة مؤشرات على “خالفية متزايدة” لديهم يف النظر إىل إيران، ويف قراءة وتقييم 

دورها يف األزمة السورية ويف اإلقليم.  
نظرت إيران لألزمة يف سوراي بوصفها حتد وجودي هلا، األمر الذي يفسر استعدادها لتقدمي 
الدعم العسكري متعدد األمناط واألشكال يف خمتلف جبهات القتال يف سوراي، واالخنراط النشط 
والفعال فيها، وقد كانت كثرية ومعقدة، وهذا دور ال يُقدَّر بثمن، كما سبقت اإلشارة؛ لكن مدارك 
التهديد الوجودي كانت ممزوجًة مبدارك الفرصة أيضاً، وبعد فرتة قصرية من احلرب رمبا َقدََّرت أن 
ابإلمكان “إعادة تعريف” التحالف بينها وبي سوراي ابعتبار خربة احلرب ومداركها، ُقل ضغوط 
احلرب ابلنسبة للنظام السياسي والدولة يف سوراي، وظهرت تقديرات متزايدة أبن إليران “رهاانت 
أخرى” حتاول مباشرهتا والتهيئة هلا يف سوراي، قد ال تكون متوافقاً ابلتمام –أو ليست متوافقًة ابملرة 
وثقافًة  واقتصاداً  اجتماعاً  السوريي،  توقعات وتقديرات  املعارضة- مع  البعض وخاصة من  بنظر 

وسياسًة ودولًة، ومكانة ودوراً. 
وهكذا فإن جانباً من هواجس السياسة لدى شرحية قد تكون كبرية من السوريي، وهذا جمرد 
تقدير وال يستند إىل معلومات أو معطيات يقينية، هو: كيف ميكن “ضبط” العالقة مع إيران، 
بصورة جتعلها أكثر توازانً، وال تسبب أضراراً؛ وكيف ميكن “موازنة” أو “احتواء” خمتلف الرهاانت 
املتأتية من وجود فواعل إقليمية ودولية خمتلفة، بكل اهلواجس املالزمة هلا؟ ذلك أن أعباء احلرب 
رمبا جعلت السوريي “أكثر اعتمادًا” على اآلخرين، و”أقل مناعة” جتاه رهاانت احللفاء والشركاء 
34  - برز يف اإلعالم حديث عن مداوالت بي روسيا والوالايت املتحدة وإسرائيل عن ذلك، انظر: إبراهيم محيدي، »«خطة 
سورية« من 8 نقاط قدمتها أمريكا لروسيا حمورها وجود إيران«، الشرق األوسط، 20 متوز/يوليو 2019؛ وآان بورشفيكااي، ما 

ميكن توقعه من االجتماع األمريكي-الروسي يف القدس، مصدر سابق. 
35  - انظر تصرحيات الرئيس بشار األسد يف حوار مع قناة العامل اإليرانية، 13 أاير/مايو 2019. وعلي حيدر، »األسد وبقاء 

“حزب هللا” يف سوراي: تبديد رهاانت تل أبيب«، األخبار، 18 حزيران/يونيو 2018، 
 https://al-akhbar.com/Politics/252275
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قبل رهاانت اخلصوم واألعداء.36 
من حيث إن دورها مطلوب  إيران” يف سوراي مربراً  يبدو احلديث عن “متالزمة  وهكذا 

ومرفوض، فرصة وهتديد يف آن، وميكن الرتكيز يف هذا الباب على النقاط الرئيسة اآلتية:
الربية 	  القوات  خالل  من  السورية  احلرب  يف  إيران  على  “تعتمد”  اليت  روسيا،  منظور  من 

والعمليات العسكرية املباشرة، وإىل حد ما يف موازنة الرهاانت األمريكية واإلسرائيلية والرتكية 
مواجهة”  بوصفها “ساحة  للتموضع يف سوراي  إيران  تطلعات  ترى يف  ولكنها  وغريها،37 
إقليمية ودولية، مصدر هتديد لرهاانت روسيا يف سوراي، ولتفامهات روسيا مع إسرائيل والوالايت 

املتحدة بشأن سوراي.
من منظور خصوم النظام السياسي والدولة وحلف املقاومة، فهو يرى أن دور إيران يف سوراي 	 

فرصة وهتديداً يف أن أيضاً، إذ ترى تركيا أن إيران متثل هتديداً يف سورية العتبارات كثرية،38 
وخاصة أهنا تدعم النظام السياسي والدولة يف سورية، وهذا ال خيدم تركيا ألهنا تفضل نظاماً 
سياسياً وحكماً ضعيفاً يف سوراي. ولكنها ترى يف دور إيران فرصة كونه يوازن رهاانت وأدوار 

روسيا والسعودية وحىت الوالايت املتحدة وإسرائيل.
ومثل ذلك ابلنسبة لـ إسرائيل اليت ترى يف دور إيران يف سورية هتديداً وفرصة يف آن، هو هتديد 	 

ألن إيران عدو، ولديه مشروع مقاومة ضد إسرائيل، ووجودها يدعم النظام السياسي والدولة 
يف سورية، وهذا ما ال تريده إسرائيل؛ وهو فرصة مبعىن أنه ميثل ذريعة لدى إسرائيل للتدخل يف 
إدارة احلرب وسياسات احلل ويف سوراي ما بعد احلرب، كما أنه يساعد يف تعزيز التفامهات مع 

36  - عقيل سعيد حمفوض، »شرايي سورية املفتوحة«، مقال، دمشق: مركز دمشق لألحباث والدراسات، مداد، 1 كانون األول/
 http://bit.ly/2DZZ2yA .2018 ديسمرب

37  - عقيل سعيد حمفوض، ابنتظار سليماين: روسيا إزاء االزمة السورية، الدوافع واإلكراهات، حتليل سياسات، دمشق: مركز 
 http://bit.ly/347ten1 .2018 دمشق لألحباث والدراسات، 1 اذار/مارس

وعقيل سعيد حمفوض، حَتَدِّاَيٌت َماثَِلٌة: حول املسارات واإلكراهات الرئيسة يف األزمة السورية، حتليل سياسات، دمشق: مركز دمشق 
 http://bit.ly/2Krf5eD .2017 لألحباث ودراسة السياسات، 17 أيلول/سبتمرب

38  - املوقف بي إيران وتركيا حيال سورية، انظر مثاًل: عقيل سعيد حمفوض، »مثلث سوتشي، يف كل قمة أخرى«، امليادين، 18 
 http://bit.ly/344CtnR ،2019 شباط/فرباير

وعقيل سعيد حمفوض، سجال طهران: املوقف بي روسيا وإيران وتركيا إزاء إدلب، حتليل سياسات، دمشق: مركز دمشق لألحباث 
 http://bit.ly/328VDae .2018  والدراسات، 9 أيلول/سبتمرب
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روسيا وتركيا ودول اخلليج العربية وحتالف انتو عربي وتوحيد العرب خلف إسرائيل؛39 وهذا 
ينسحب بكيفية أو أخرى على رؤية الوالايت املتحدة للموضوع نفسه.40

خامسًا- رهاانت املعىن والقوة 
يؤكد السوريون واإليرانيون أهنم اهتموا منذ عدة عقود يف بناء “شراكة اسرتاتيجية”، وأن ما 
بينهم  أمسى “منوذجًا” للعالقات بي الدول. وعلى الرغم من أن تطور العالقات قام على رؤى 
ومدارك قصدية توافقت )أو تنافرت( مع مجلة من الظروف يف البيئة اإلقليمية والعاملية، إال أهنا: مل 
تتأسس بعد على حساب أو قياس دقيق لعوامل ومصادر التهديد املختلفة، ومل تدرس جدايً الوزن 
للعالقات، وال احتمالية التغيريات  أو كبحاً  الثالثة وأتثريها القائم واحملتمل دفعاً  النسيب لألطراف 

الداخلية والتقلبات اليت حتصل عادة يف السياسات اإلقليمية. 
ميكن تركيز عوامل التهديد والتحدايت الرئيسة اليت تواجه “نظام” أو “ميزان” العالقات 

بي سورية وإيران يف النقاط أو الرؤى اآلتية: 
األحدية  

النسيب  واإلغفال  املعىن”  “رهاانت  على  الطرفي  اهتمام  برتكيز  األحدية  الرؤية  تتمثل 
العكس  يشكل  كما  التنافر؛  عوامل  و”جتاهل”  التقارب  عوامل  و”تعزيز”  القوة”،  لـ”إرادات 
حتدايً أيضاً، ألنه “يغفل” عوامل وديناميات ذات وزن وأتثري كبري نسبياً يف حتديد طبيعة العالقات 
واجتاهاهتا. وليس من املناسب، مثاًل، الرتكيز على السياسي واألمين، وإغفال أو إمهال االقتصادي 

واالجتماعي والثقايف. 

39  - حول موقف إسرائيل من وجود إيران يف سورية، انظر مثاًل: 

:Amos Yadlin, Israel›s war between wars. Ynetnews, 9-7-2018, in

 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html 

عاموس ايلدين، حرب إسرائيل بي احلروب، مصدر سابق. 
40  - حول موقف أو اسرتاتيجية الوالايت املتحدة حيال وجود إيران يف سورية، انظر مثاًل: نص شهادة جيمس جيفري املبعوث 
الرائسي األمريكي بشأن سورية يف: »جيفري: إيران هتدد األمن القومي األمريكي وعلى روسيا مواجهة سلوكها اخلبيث«، الشرق 
الشرق  املشكلة يف سوراي وليس احلل«،  إيران جزء من  2019. وإبراهيم محيدي، »جيمس جيفري:  أاير/مايو   24 األوسط، 
األوسط، 8 تشرين الثاين/نوفمرب 2018. وداان سرتول وحني غدار، »التصدي إليران يف سوراي )اجلزء 1(: ما بعد »اجِلزم« »، 

املرصد السياسي، رقم 3068، معهد واشنطن لدراسات الشرق األدىن،  22 كانون الثاين/يناير 2019. 
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وتبدو األحدية يف فكرة املقاومة نفسها، حبيث تُعد املقاومة بنظر الطرفي “شرطاً شارطًا” 
لكل ما عداها، و”مفتاح لكل األبواب”، و”كلمة السر” يف مباشرة أجندات السياسة واالجتماع 
واالقتصاد وغريها داخل فواعل خط املقاومة، وفيما بينها على مستوى اخلط نفسه، وفيما بي اخلط 

والفواعل اإلقليمية والدولية. 
ويف الوقت الذي يفرتض فيه أن تكون املقاومة أو القدرة عليها نتيجة لعوامل واشرتاطات 
قبلية، فإن فكرة املقاومة وفق أتويل الطرفي: إيران وسوراي، تبدو سبباً أو شرطاً مسبقاً، كما لو أهنا 
نوع من خالصية دنيوية تصدر عن رؤية خالصية دينية أو آخروية، أو حىت خالصية وطنية وقومية، 

وهذا ابب فيه كالم كثري.
الرباغماتية

وأما الرؤية الرباغماتية فقد تتخذ أشكااًل خمتلفة، مثل: 
تركيز أحد األطراف على اإليديولوجية اإلسالموية وما يتصل با من األمور والتفاعالت ذات 	 

الصلة ابلبعد األمين والعسكري، كمتغري رئيس، وهو ما تفعله إيران؛ أو الرتكيز على عوامل 
التقارب وجتاهل عوامل التنافر أو السكوت عن اجلذور العميقة والفواعل السلبية وعوامل التنافر 

املختلفة، وهو ما تفعله سوراي. 
حماولة أحد األطراف أن يستخدم عالقته ابآلخر من أجل مترير أو تقرير سياسات لدى طرف 	 

أو أطراف اثلثة، وهذا ينسحب على سوراي وإيران معاً، يف ديناميات تفاعل معقدة ومركبة 
على هذا الصعيد، وخاصة أن سوراي استخدمت عالقتها إبيران ملوازنة وتعزيز وتكييف عالقاهتا 
بعدد من دول اخلليج العربية وتركيا، وملوازنة التهديد اإلسرائيلي، ولضبط جانب من األمور يف 
لبنان، كما قامت إيران ابستخدام عالقتها بسوراي ملوازنة وتكييف عالقاهتا برتكيا وعدد من 
دول اخلليج وحىت الوالايت املتحدة، وكذلك ضبط جانب من األمور يف لبنان، وهذا ابب فيه 

كالم كثري.
ويبدو أن الرؤية الرباغماتية احلاكمة نسبياً لسياسات إيران، فضاًل عن أتثر سورية ابلضغوط 	 

العربية واألوربية واألمريكية جعلها أقل قدرة على مباشرة أولوايهتا يف اإلقليم، األمر الذي جعل 
سكوت 

َ
كفة أو ميزان العالقات مييل يف الكثري من األمور لصاحل إيران، وهذا من األمور “امل

عنها” أو “املمتنع التعبري عنها” صراحًة بي البلدين، وخاصة يف ظروف احلرب، وان االستمرار 
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يف ذلك من احملتمل أن يُعرَِّض ميزان العالقات والتفاعالت بي البلدين ملصادر اختالل وهتديد 
متزايدة.

الذاتية أو “األنوية”  
من الطبيعي أن حياول كل طرف دفع العالقات حنو مسارات معينة، وليس مثة ما يدعو 
لالمتناع عن ذلك، وال أن يبعدا طموحات أو تطلعات أي منهما لإلمساك بدفة العالقات وقيادة 
سفينتها يف اجتاه أو آخر، وإن كان ذلك يتخذ أشكااًل غري ظاهرة أو غري علنية، ألن احلساسية 
اليت حتيط مبفاهيم السيادة واالستقاللية اخل قد ختلق ردود أفعال سلبية ورمبا هتدد العالقات كلياً يف 

مرحلة ما بعد احلرب. 
وهكذا تربز هواجس حول الطبيعة العامة اليت خيلعها كل طرف على العالقات البينية، وكيف 
وتداعياهتا  اآلخر،  الطرف  دواخل  إىل  تنتقل  اليت  احلاصلة  والتأثريات  األخرى،  األطراف  تتلقاها 
على سياساته الداخلية. وخاصًة أن االندفاعة احلاصلة يف العالقات أحياانً ما تدفع أحد األطراف 
افرتاض وجود  أو  للتعامل مع اآلخر، ليس بعده “آخر”، وإمنا نوع من “أان أخرى”، ابعتبار 
“إرادة مشرتكة” و”ضغوط خميالية” و”ذاكرة اترخيية” و”مرجعيات ثقافية وقيمية” جتعل احلديث 
عن “أمة واحدة” و”شعب واحد” ممكناً! ومن انفل القول أن الفاعل الرئيس على هذا الصعيد 

هو إيران، ابعتبار عوامل كثرية. 
وهذا على أمهيته يف تعزيز التفاعالت بي سوراي وإيران، إال أنه يثري حساسية ورمبا يؤدي 
إىل ردود أفعال واستجاابت ابعتباره حتدايً جدايً لألبعاد األخرى يف اهلوية ويف السياسة، وقد ينظر 
إليه على أنه “حتطيم” واع أو ال واع جلوانب هامة يف هوايت اآلخر وملعايري أخرى حول األمة 
والدولة والشعب والسياسة. صحيح أن للتقارب مفاعيل إجيابية، إال أنه قد يثري رهاانت ويؤدي إىل 

منافسات ورمبا صراعات حول املعىن والقوة، أي ما هو “املثال” و”املنوال” بي الطرفي؟
إن حماولة كل طرف، ويتعلق األمر إبيران على حنو خاص، املضي يف رؤاه ومداركه الذاتية 
ورمبا االستجابة لـ “أنوية” أو “مركزية” حمتمله هو نوع حتقيق “أانه” أواًل وخلع مشروعية ثقافية 
ومعنوية على نزوعه حنو القوة )اهليمنة( على صعيد “خط املقاومة” وهلذا - كما ذكران - خماطر 
جدية وتداعيات مبفعول رجعي على جمرايت التاريخ احلديث واملعاصر، ورمبا ميسك ابجتاهات النظر 

إىل احلاضر واملستقبل. 
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االندفاعة العاطفية واملخيال السياسي  
والثقافة  السياسي  واملخيال  العاطفي  والتأييد  القرار  لصانعي  السياسية  الرؤى  أن  صحيح 
الدراجة واجتاهات الرأي العام هي عوامل نشطة تدفع ابلعالقات بي سوراي وإيران حنو تطور متسارع 

نسبياً، إال أن ذلك يشكل يف الوقت نفسه حتدايً لتلك العالقات، وذلك من أوجه عدة:
قد يؤدي الشعور ابإلجناز وحتقيق تقدم كبري يف العالقات، إىل الشعور املبالغ فيه ابإلجناز، ما 	 

قد ينعكس مبالغة يف تقدير األمور، وخاصة التحدايت ومصادر التهديد، يف الداخل واخلارج. 
الشعور أبن العالقات وصلت إىل مرحلة آمنة، وقطعت نقطة “الال عودة”.	 
“إعادة هندسة” الرؤى واملدارك وكذلك األحداث والوقائع التارخيية واحلقائق اجلغرافية والبشرية.	 
النقدية 	  الرؤى  على  ينعكس  ما  و”التآمر”  التهديد”  “حتت  ِبعِِّدها  العالقات  إىل  النظر 

واملواقف املتحفظة ورمبا املعرتضة عليها أو على بعض جوانبها.
ويبدو أن بيئة العالقات اليوم متيل من جانب إيران لـ “االحتفاء” و”املبالغة” يف تقييم مسارها، 
وهي ليست بعيدة عن “أدجلة قصدية متسرعة” تؤثر سلباً على طبيعة اخلطاب السياسي والثقايف 
واإلعالمي للمفردات ذات الصلة، وهو ما جنده يف حتوالت صورة إيران يف فضاء السياسة واإلعالم 
خاصة  أو حبوث  مسوح  عن  وليس  تقديرات  عن  نتحدث  وحنن  واالجتماع يف سوراي،  والثقافة 
واالتصال  التواصل  ووسائط  امليداي  عامل  يف  التعبري  أشكال  خمتلف  يف  جنده  وهذا  اجلانب،  بذا 
االجتماعي ومنابر التعبري املختلفة، ويتطلب األمر إجراء مسوح وتقصيات ميدانية وسوسيولوجية 

وغريها للتحقق من هذه االنطباعات والتقديرات.
توازن املكاسب

من املفرتض أن يعمل الطرفان على قاعدة التوازن، ليس احلسابية أو الرقمية، وإمنا السيادية 
وميزان اإلمكاانت وااللتزامات، وصدورها عن إرادة قصدية واختيار عقالين، ومن مث فإن األمر 
يتغري واقعياً وتطبيقياً لصاحل قاعدة أخرى، وهي “التوازن”، ألن من الطبيعي أن تتفاوت مقاصد 
وأهداف كل طرف، وكذلك القدرة على حتصيل أو إنتاج املعىن والقوة أو املوارد املباشرة أو غري 
املباشرة جراء العالقات القائمة، ولعل التفاوت هو املقولة الطبيعية واملسلم با يف العالقات الدولية 

ورمبا يف الطبيعة البشرية وغريها.
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وقد يكون من املناسب التدقيق يف إيقاع التفاعالت البينية لسوراي وإيران، وقدرة الكوادر 
البشرية واالمكاانت القطاعية يف السياسة واالقتصاد واإلعالم وغريها على حتصيل أكرب قدر من 
املعىن والقوة عن طريق )أو ابلتعاون مع( الطرف اآلخر، وهذا نوع من “االستثمار” يف العالقات 

البينية أكثر منه جتيريها لتحقيق املكاسب والريوع وغريها. 
وميكن مالحظة أن لدى إيران ديناميات سياسية نشطة نسبياً، وتوظف عالقاهتا ورأمساهلا 
البشري ومكانتها اإلقليمية والدولية يف حتقيق الريع السياسي والرمزي واملادي أبكثر مما تفعله سوراي 
اليت ما يزال بعض فواعلها وبريوقراطية اإلدارة والسياسة فيها منشغاًل بـ “التعرف على إيران” من 
خالل الزايرات والرحالت، والتعبري عن االندهاش بـ”الطبيعة” والتحوالت احلداثية املادية والروح 

الدينية والرمزية اخل 
ومن الواضح أن سوراي ال تنظر لعالقتها إبيران من منظار الربح واخلسارة للعالقات الراهنة، 
ابملعىن املادي أو االقتصادي مثاًل، رمبا النشغاهلا بقضااي أكثر إحلاحاً، فهي تواجه حتدايت وجودية 

كما هو معلوم، فيما جتاوزت إيران مراحل عدة )أو حتاول ذلك( يف عالقاهتا مع سوراي: 
تشعر أهنا ختطت عتبة ـ”الكفاية األمنية” أو االعتمادية على سوراي يف جمال األمن، وقد كان 	 

قبل ذلك تعتمد على سوراي وخربائها العسكريي يف االستجابة ملصادر التهديد، وخاصة خالل 
احلرب مع العراق يف مثانينيات القرن العشرين.

امليل لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية بتأثري ضغوط احلرب، وحاجة سوراي ملساعدة إيرانية، وهذا 	 
يفسر “سكوت” سورية عن التفاوت يف املكاسب املادية واملعنوية املتحصلة من العالقات 

الراهنة، أو رمبا عدم إيالئه االهتمام الكايف. 
هنا يكمن مصدر هتديد أو لنقل حتد جدي للعالقات بي سورية وإيران، وهو أن تواصل 
إيران “االستثمار” يف الرتتيب االضطراري ألولوايت السياسة السورية، وتُواِصل حتصيل املكاسب 
املادية واملعنوية بكيفية غري متوازنة، وخاصة يف ظل عدم قدرة سوراي على استغالل الفرص القائمة 

واحملتملة يف العالقات بي البلدين. 
والواقع أن العالقات ستكون حتت املسائلة البحثية والسياسية وتقييم الرأي العام أبسرع مما 
التنبه له وتدارك حدوث تراجع يف محاس  يتصور فواعل السياسة وصناع القرار، وهذا مما عليهم 
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الناس ورمبا تغيري “األجندة” اليت وفرت الظروف املناسبة لتقدم العالقات بكيفية غري مسبوقة. وال 
بد أن التحدايت ستكون أكرب فيما لو تبي أن أحد الطرفي “يتنصل” أو “يتلكأ” يف أداء ما 

هو متوقع منه، وليس فقط ما هو ملتزم به. 
قوة الواقع أو إكراهاته 

مثة هواجس من أن ينضم اخلطاب السياسي للعالقات بي سوراي وإيران وخططها إىل قائمة 
كبرية من املشروعات املتعثرة أو الفاشلة أو الوامهة يف املنطقة، وهذا نوع من اهلواجس اإلجيابية، ألن 
متطلبات االستمرارية يف خط العالقة أو التحالف بي سوراي وإيران مل تستقل عن إرادة صانعيها 
ومداركهم، ومل تستند بعد إىل قوة اجتماعية وسياسية وثقافية مستقلة نسبياً عن أولوايت النظام 
السياسي يف كل منهما، كما أن كل ما حققته يف السنوات املاضية، مل ميتلك بعد قوة اندفاع أو 

دفع ذاتية.
اختارت إرادة التقارب أو التحالف أن “تسكت عن” مفردات وقضااي كثرية يف الواقع، وهي 
ليست من النوع القابل للتجاوز أو التنكر له أو السكوت عنه، كما أهنا ليست من النوع القابل 
االفرتاق  وعوامل  اجلغرافية،  واملسافة  الثقافية،  الفروق  مثل:  الطابع،  بعضها وجودي  للحل، ألن 
والعسكرية  األمنية  التفاعالت  وتواتر  قوة  أن  صحيح  وغريها،  والغريية  والتأرخيية  والقومية  العرقية 
والسياسية والدماء املشرتكة هلا أثر “جاذب” يف العالقات، إال أن األمور ال تسري بشكل جيعل 

منها عوامل “تثبيت” للعالقات أو عوامل جتاوز لنقاط وفواعل االختالف. 
مثة أمور يتعذر “إزاحتها” من الذاكرة التارخيية ونظم القيم السياسية والثقافية للناس، كما 
أن للواقع إكراهات ال ميلك التنظري السياسي واإلرادة جتاهلها أو حىت تغيريها والتحكم با. وقد 
أمكن مالحظة الكثري من التجارب ومشروعات التغيري املؤسسة على جتاوز أو جتاهل للواقع، وكان 

نصيبها الفشل أو اإلخفاق. 
ونفرتض أن بعض قضااي ومفردات العالقات بي سوراي وإيران هي من النوع “الواثب” 
والذي إن مل يؤخذ ابالعتبار فقد يفجرها، أو قد يؤدي إىل تراجع مؤثر يف البيئة النفسية والسياسية 

للتفاعالت القائمة، ورمبا إىل نكوص يف العالقات بي الطرفي. 
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خامتة 
مثَـَّلت احلرُب السورية أحد التحدايت الوجودية الكربى للعالقات بي سوراي وإيران، وكشفت 
للتهديد،  قوية وحامسة  واستجابة  عالية  أظهر حساسية  للعالقات  واملوجه  احلاكم  املنطق  أن  عن 
وذلك يف املعطى األمين والعسكري خصوصاً، لكن هذا على أمهيته، إال أنه ينطوي دالالت أخرى 
قد تبدو معاكسة، جلهة ميل إيران أو فواعل فيها لتقدمي أو ترويج سردية خاصة با للحرب جتعل 
منها مركز احلدث والفاعل الرئيس فيه، مث نزوعها للتدخل يف )أو التأثري على( طبيعة اجملتمع والدولة 
يف سورية حتت عنوان: املساعدة يف إعادة بناء النظام السياسي والدولة، وتعزيز أو حتصي أحد 

أقطاب حظ املقاومة، وتفادي حدوث حرب أخرى يف سوراي. 
ميكن إحالة أو إعادة العالقات بي سوراي وإيران إىل وجود غلبة نسبية لـ”رهاانت املعىن” 
على “إرادات القوة” و”إكراهات الواقع”، وقد بقيت العالقات متوازنة من حيث املعىن والقوة 
نسبياً يف  القرن العشرين، وميكن القول إن سورية كانت أكثر أتثرياً  خالل مثانينيات وتسعينيات 
ميزان العالقات والتفاعالت البينية، ويف تقدير نظام املعىن والقوة لفكرة املقاومة، وكانت على العموم 

وطنية وقومية ويسارية. 
تدرجيياً  تغري  املقاومة،  وإيران، ويف فكرة  العالقات بي سوراي  والقوة يف  املعىن  ميزان  لكن 
لصاحل غلبة متزايدة، مث شبه حصرية، للبعد الديين يف فكرة املقاومة على البعد القومي أو الوطين، 
وهذا يعين غلبة نسبية للمعطى أو األثر اإليراين على املعطى أو األثر السوري، وخاصة مع بروز 
ظاهرة “حزب هللا”، وابألخص منذ االحتالل األمريكي للعراق 2003 وحرب متوز/يوليو 2006 
بي احلزب وإسرائيل، ولكن التطور احلاسم يف األمر هو احلرب السورية منذ آذار/مارس 2011، 
بكل التداعيات املستقبلية على نظام املعىن والقوة يف العالقات بي سوراي وإيران، ويف العالقات 

اإلقليمية والدولية.
ومل تظهر مؤشرات على أن دمشق حاولت يف أي وقت وأبي شكل التدخل أو التأثري على 
طبيعة نظام احلكم يف إيران أو أمناط سياساته واستجاابته الداخلية، فيما تظهر مؤشرات متزايدة 
دمشق  احلكم يف  نظام  وسياسات  أيديولوجيا  أو  طبيعة  على  التأثري  حتاول  رمبا  طهران  أن  على 

واستجاابته الداخلية. وهذا ابب فيه كالم كثري.
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أمكن  إذا  إيرانية”،  “حمض  ابعتبارات  لكن  مواجهة”  “ساحة  إيران  بنظر  سورية  تبدو 
التعبري، أكثر منها اعتبارات سورية، وهذا يفسر اهتمامها بوجود أمين واسرتاتيجي يتجاوز أهداف 
مساعدة النظام السياسي والدولة –كما سبقت اإلشارة- إىل أهداف ختص املواجهة بي إيران 
وكل من إسرائيل والوالايت املتحدة وسياسات عدد من دول اخلليج، ابإلضافة إىل اهتمامها بتعزيز 
املكاسب يف قطاعات اقتصادية وثقافية وإعالمية وتعليمية يف مرحلة ما بعد احلرب، منافسة مع 

روسيا، وحىت قبل أن تنتهي احلرب. 
يكون احللف بي سوراي وإيران “مكينًا” –كما سبقت اإلشارة- بقدر ما خيدم أطرافه، 
نظماً وجمتمعات ودواًل، انطالقاً من “منطق احللف” وليس “منطق مركز-أطراف”، وإال فسوف 
يصبح مشروع هيمنة واستتباع، ومهدداً ابلتوتر واإلجهاد والرتاجع؛ وإن جانباً مما يصدر عن إيران 
أو فواعل فيها من ممارسات يكشف عن “مضمرات” عديدة يف مشروعها ورهاانهتا انطالقاً من 
احلدث السوري. وإذا مل يكن ذلك مقصوداً بذاته أو حمل إصرار من جانب إيران، فمن املرجح أن 
تتم إعادة النظر يف السياسات والرهاانت بذا اخلصوص، والبد أن يقوم احللف على إرادة مشرتكة 
ومتوازنة ونشطة من اجلانبي، وهذا ما يضمن أو يعزز بقائه وقوته وحيويته، حلَف مبادرة ومبادئة 

وإقدام، ال حلف مقاومة فحسب!
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