


 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مةةةةةةةةةةنيةي  ي  يو ةةةةةةةةةة مجلةةةةةةةةةة  
 

دول   محكم  تعىى بالشأن يال  يوي ديخل ًا علم   

 ويقل م ًا ودول ا

 تصنة عه

  يلع بةةةي يلةةةن مط ي ييلم كةةةة  

 للنةيسةةةةةةةةةةةةا  يالسةةةةةةةةةةةة  يت ج   

 ويلس اسةةةةةةةةةة   ويالق صةةةةةةةةةةاد     

 

  آزا٤ ايباسجني ٚايهتاب ال متجٌ بايكسٚز٠ زأٟ ٚاجتاٖات زت١ً َدازات اٜسا١ْٝ ٚاملسنص

 ايعسبٞ ايدميكساطٞ يًدزاضات االضرتاتٝذ١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ. 

  يف ْطام اضتعاد٠ املعًَٛات  ااٚ ختصٜٓٗ ااٚ اٟ دص٤ َٖٓٗرٙ اجمل١ً اؾداز  بإعاد٠ال ٜطُح

 . باٟ غهٌ َٔ االغهاٍ، دٕٚ اذٕ َطبل خطٞ َٔ ايٓاغس ااٚ ْكًٗ

  املاْٝا –مجٝع سكٛم ايطبع ستفٛظ١: املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ بسيني . 

 All rights reserved No part of this book may by reproducted. Stored in 
a retrieval system or transmitted in any from or by any means 
without prior permission in writing of the published. 

Media and press:  press@democraticac.de 
Continue on the Viper-Whats App : 00491742783717 

orbits@democraticac.demail : -E 
  

https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
https://i0.wp.com/democraticac.de/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.png
mailto:orbits@democraticac.de


 

 

 

 

بغداد –المركز الديمقراطي العربي ديرة م
  

 / العراقباحث دكتوراه/ كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين
  

 يل ح   ه أة يعضاء  يعضاء يللجى  يلعلم  

 الجزائر / د.ىيبو غربي االردن    -رئيس اللجنة العلمية   / د. اياد خازر المجالي
 ليبيا  /م. حمزه مسعود سعد العراق / د.عمي عبد اليادي الكرخي

 ليبيا / د.ناجي عيسى المغرب / د.بالل داوود
 العراق / د. رياض ميدي الزبيدي فمسطين / د. عالء العقاد

 العراق / سجى كامل عبد مم. مصر/ د.امال عبد المنعم احمد
 كريم شاكر جاسم/ العراق  م.م احسان مصر/ د.ريم محي يوسف

 العراق / محمد حسين راضي سماري مم. فمسطين / د. كنعان الديب
 العراق / د.ميثاق بيات الضيفي تونس /د. ريم الشريف
 العراق / د.امجد سعد المحاويمي باريس / د. عقيمو دبيش

 العراق / د. محمد كاظم ىاشم مصر/ د. امينو عبد اهلل سالم
 تدقيق لغوي_ تونس /  د.زىره الثابت الجزائر / د. المجدوب نوال
 تدقيق لغوي_  ليبيا/ د.فوزيو حمد الواسع الجزائر / د. عبمو مزوزي

 ليبيا / د. عمي محمد دييوم
 يله أة  يالس شاة  

  د.فاطمو سمومي مصر / د. محمد فوزي

  د.شيماء اليواري سوريا / د. محمود البازي

  د.حسين عموان البيج العراق /د. فراس عباس ىاشم

  د. وليد الزيدي العراق /د. ضاري. سرحان

 العراق /د. مصطفى ابراىيم الشمري
 الجزائر / د. عبد الفتاح محمد عمي الفرجاني

 د. سارة نعمت احمد/ العراق
 د.ىبو يوسف القصاص/ فمسطين

 العراق / د. رشا يحيى



 

 

 

 

  ٘تٓػس اجمل١ً األعاخ ايع١ًُٝ األؾ١ًٝ اييت تًتصّ مبٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚخطٛات

اٚ  ايعسب١ٝ أٚ اإلْهًٝص١ٜايًػات املتعازف عًٝٗا عاملٝا، ٚع٢ً إٔ تهٕٛ َهتٛب١ بإسد٣ 

، ٚتطتكبٌ اجمل١ً اٜكًا َكاالت ايسأٟ، ٚتكدٜس َٛقف، ، اييت مل ٜطبل ْػسٖاايفازض١ٝ

 ٚحتًٝالت اضرتاتٝذ١ٝ. 

 ( ٜكد َّّ األؾٌ َطبٛعا ع٢ً ٚزمA4بٓطد١ ٚاس )( ن050555،١ًُ–40555د٠  عدٚد ) 

 ع٢ً إ ٜساعٞ ايباسح اآلتٞ: 

 .  Microsoft office wordٜهٕٛ املًف َطبٛعًا ع٢ً بسْاَر  -

 . Simpelied Arabicْٛع ارتط  -

( 05( يًعٓاٜٚٔ ايس٥ٝط١ٝ، ٚ)07، ٚ)( يًٗٛاَؼ01( يًُنت، ٚ)03سذِ ارتط ) -

 يًعٓاٜٚٔ ايفسع١ٝ.  

 تطبع اهلٛاَؼ اضفٌ نٌ ؾفش١، ٚإ تهٕٛ َطبٛع١ بايطسٜك١ االيهرت١ْٝٚ.  -

 ( يًٗٛاَؼ. 005( يًُنت، ٚ)0004ٜهٕٛ تباعد االضطس ٚايفكسات ) -

  جيب تطبٝل ايػسٚط ايع١ًُٝ املتعازف عًٝٗا يف نتاب ايبشح ايعًُٞ، َٔ ْاس١ٝ ؾٝاغ١

غهاي١ٝ ٚٚقع ايفسق١ٝ ٚتطبٝل املٓاٖر ايبشج١ٝ، ٚجيب إ تحتٟٛ ايبشح ع٢ً َكد١َ اال

 ٚخامت١ ٚابسش االضتٓتادات ٚايتٛؾٝات اييت تٛؾٌ ايٝٗا ايبشح. 

  يف سدٚد ؾفش١ َّ تكدِٜ ًَدـ يًبشح بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚآخس بايًػ١ اإلْهًٝص١ٜ، ن

 .( ن245١ًُـ عدٚد )َطتك١ً ع٢ً إٔ تحتٟٛ ذيو عٓٛإ ايبشح، ٜٚهٕٛ املًدَّ

  إٔ حتتٟٛ ايؿفش١ األٚىل َٔ ايبشح اضِ ايباسح ٚعٓٛاْ٘، د١ٗ ايعٌُ )بايًػتني

، َع َساعا٠ عدّ ذنس اضِ ايباسح يف ؾًب اإليهرتْٚٞايعسب١ٝ ٚاإلْهًٝص١ٜ( ، ايربٜد 

 ايبشح، أٚ أ١ٜ إغاز٠ إىل ذيو.

  جيب إ تٛقع نًُات َفتاس١ٝ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاالْهًٝص١ٜ، ع٢ً إ ال تكٌ عٔ مخظ

 نًُات َفتاس١ٝ. 

  ٍُٜٛػاز إىل املؿادز مجٝعٗا بأزقاّ اهلٛاَؼ اييت تٓػس يف أٚاخس ايبشح، ٚتساع٢ األؾ

َّٔ: اضِ ايهتاب، ٚزقِ ايؿفش١  .ايع١ًُٝ املتعازف١ يف ايتٛثٝل ٚاإلغاز٠ بإٔ تتك



 

 

 

 َّد ا ٚ يبشح بكا١ُ٥ املؿادز َٓفؿ١ً عٔ اهلٛاَؼ، ٚيف ساي١ ٚدٛد َؿادز أدٓب١ٝ ٜص

تكاف قا١ُ٥ بٗا َٓفؿ١ً عٔ قا١ُ٥ املؿادز ايعسب١ٝ، ٜٚساع٢ يف إعدادٖا ايرتتٝب 

 األيفبا٥ٞ ألمسا٤ ايهتب أٚ األعاخ يف اجملالت، أٚ أمسا٤ املؤيفني.

 از يف أضفٌ ايػهٌ إىل تطبع ادتداٍٚ ٚايؿٛز ٚايًٛسات ع٢ً أٚزام َطتك١ً، ُٜٚػ

 َؿدزٙ، أٚ َؿادزٙ، َع حتدٜد أَانٔ ظٗٛزٖا يف املنت.

  ً٘ٝإزفام ْطد١ َٔ ايطري٠ ايع١ًُٝ إذا نإ ايباسح ٜتعإٚ َع اجمل١ً يًُس٠ األٚىل، ٚع

إٔ ُٜػري فُٝا إذا نإ ايبشح قد قدَّّ إىل َؤمتس أٚ ْد٠ٚ، ٚأْ٘ مل ٜٓػس قُٔ أعُاهلُا، 

ُٜػاز إىل اضِ أ١ٜ  د١ٗ ع١ًُٝ، أٚ غري ع١ًُٝ قاَت بتٌُٜٛ ايبشح، أٚ املطاعد٠ يف نُا 

 إعدادٙ.

  إٔ ال ٜهٕٛ ايبشح قد ْػس ضابكًا، ٚيٝظ َكدَا إىل أ١ٜ ٚض١ًٝ ْػس أخس٣، ٚع٢ً

ٌَّ بريو. َّد َطتك  ايباسح تكدِٜ تع

  تعرب مجٝع األفهاز املٓػٛز٠ يف اجمل١ً عٔ آزا٤ ناتبٝٗا، ٚال تعبَّس بايكسٚز٠ عٔ ٚد١ٗ ْعس

 ١ٗ اإلؾداز، ٚخيكع تستٝب األعاخ املٓػٛز٠ ملٛدبات ف١ٝٓ.د

  .ًُٞختكع األعاخ املطت١ًُ يربْاَر اإلضتالٍ ايعTurnitin 

  ال جيٛش يًباسح إٔ ٜطًب عدّ ْػس عج٘ بعد عسق٘ ع٢ً ٖٝأ٠ ايتشسٜس، إال ألضباب

ًِّ عج  ٘.تكتٓع بٗا ٖٝأ٠ ايتشسٜس، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ خالٍ َد٠ أضبٛعني َٔ تازٜخ تط

  تحل يًُذ١ً تسمج١ ايبشٛخ املٓػٛز٠ يف أعداد اجمل١ً اىل ايًػات األخس٣، َٔ غري

 ايسدٛع اىل ايباسح.

 ميٌٝ :شٛخ ع٢ً االتسضٌ ايبorbits@democraticac.de  

  ختكع االعاخ يتكِٜٛ ضسَّٟ يبٝإ ؾالسٝتَّٗا يًٓػس، ٚال تعاد ايبشٛخ إىل أؾشابٗا ضٛا٤

 ٚفل اآلي١ٝ اآلت١ٝ: أقِبًت يًٓػس أّ مل تكبٌ، ٚع٢ً

ًِّ املاد٠ املسض ١ً يًٓػس خالٍ َد٠َّ أقؿاٖا أضبٛعإ َٔ - أ ًّؼ ايباسح بتط ًِّ. ٜب  تازٜخ ايتط

 خيطس أؾشاب األعاخ املكبٛي١ يًٓػس َٛافك١ ٖٝأ٠ ايتشسٜس ع٢ً ْػسٖا َٚٛعد ْػسٖا املتّٛقع. - ب

ََّٕٛٛ ٚدٛب إدسا٤ تعدٜالت أٚ إقاف - ت ات عًٝٗا قبٌ ْػسٖا تعاد إىل األعاخ اييت ٜس٣ املك

 أؾشابٗا، َع املالسعات احملدد٠، نٞ ٜعًُٛا ع٢ً إعدادٖا ْٗا٥ٝا يًٓػس.

ًّؼ أؾشابٗا َٔ دٕٚ قسٚز٠ إبدا٤ أضباب ايسفض. - خ  األعاخ املسفٛق١ ٜب

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 تأضظ املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ يًدزاضات اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاإلقتؿاد١ٜ

،ٖٚٛ غسن١ ذات َط٦ٛي١ٝ ستدٚد٠ خاقع١ 1556ظُٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ يف أعكاب ض١ٓ 

إضتجُاز،  1556يط١ٓ  0651، ٚال٥شت٘ ايتٓفٝر١ٜ حتت زق70ِيط١ٓ 048ألسهاّ ايكإْٛ 

 املاْٝا . –ٚبعد ضٓٛات َٔ ايعٌُ أضظ املسنص َكس ز٥ٝطٞ يف بسيني 

ح ايع٢ًُ األنادميٞ ٚايتشًٝالت ٜٚعترب املسنص َؤضط١ َطتك١ً تعٌُ ف٢ إطاز ايبش

ايطٝاض١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاإلعال١َٝ ٚاالقتؿاد١ٜ سٍٛ ايػؤٕٚ ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ذات 

ايؿ١ً بايٛاقع ايعسبٞ بؿف١ خاؾ١ ٚايدٚيٞ بؿف١ عا١َ.   ٜٚكع املسنص ف٢ قا١ُ٥ اٚيٜٛات٘ 

ِٗ مبٛقٛع١ٝ ٚ ايعٌُ ع٢ً متهني  ايباسجني  ٚ اإلعالَٝني ٚ األقالّ اذتس٠ َٔ طسح أزا٥

دٕٚ قٝٛد، إذ ٜطع٢ املسنص إىل عسض  ناف١ ٚدٗات ايٓعس  دٕٚ َؿادز٠  تهسٜطا 

يدميكساط١ٝ،  فكد اضتك٢   امس٘  أضاع َٔ َبدأ زاضخ يد٣ َؤضط٘  ٖٛ تهسٜظ ايدميكساط١ٝ 

 دٕٚ غسٚط.

ٜٚتب٢ٓ املسنص ْٗذا عًُٝا ف٢ دزاضات٘ ٚأعاث٘ ايع١ًُٝ اييت قٛاَٗا ايٓكد ايبٓا٤ 

ٛقٛعٞ، فف٢ تٓاٚي٘ يًُعًَٛات ٚايككاٜا ٚاألفهاز  ٜٓطًل َٔ أزق١ٝ ايعٌُ ع٢ً ايبٓا٤ امل

ٚايت١ُٝٓ ٚ املطا١ُٖ  يف تكدِٜ اذتًٍٛ يًككاٜا ايسا١ٖٓ ٚ زؤٜت٘ يتط١ٜٛ ايؿساعات، ٚيٝظ 

تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً ايطًبٝات ٚ تكدُٝٗا  ٚ إظٗازٖا ع٢ً أْٗا قدز ستتّٛ ال فساز َٓ٘، 

املسنص إٔ املعسف١ ايع١ًُٝ َا دعًت إال َٔ أدٌ تكدِٜ اذتًٍٛ يًُػانٌ ٚذيو إقتٓاعا َٔ 

ٚيٝظ تعكٝدٖا، ٚ ٜتشسى املسنص  نريو َاحنا باسجٝ٘ سس١ٜ نا١ًَ ف٢ إدسا٤ عٛثِٗ ٚارتسٚز 

 َٓٗا بٓتا٥ر َٛقٛع١ٝ تتُٝص بايدق١ ٚاذتٝاد.

سٍٛ  َٔ خالٍ ٖرٙ املٓٗذ١ٝ ٜٓعِ ٚ ٜسع٢ املسنص  ٚ زؽ عٌُ ٚ سًكات ْكاغ١ٝ 

ايككاٜا األ١ْٝ  اإلق١ًُٝٝ ٚ ايدٚي١ٝ   َطدسا يريو  اَهاْٝات ايبشح ايع٢ًُ ٚأدٚات٘ َٔ  

مجع املعًَٛات ٚأضايٝب ايتشًٌٝ ٚؾٛال اىل انرب قدز َٔ املعًَٛات ف٢ ايككاٜا املتعًك١ 
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بٗرٙ ادتٛاْب ايت٢ ميهٔ َٔ خالهلا ايٛؾٍٛ إىل ْتا٥ر ٚ تٛؾٝات  تطِٗ  يف إجياد سًٍٛ  

 اٜا ايسا١ٖٓ.يًكك

 ٚف٢ ٖرا االطاز تحدد املسنص يعًُ٘ ثالث١ ستاٚز ٢ٖ:

أٚال: ايدزاضات ايعسب١ٝ ٖٚرٙ ايدزاضات ضتٓؿسف اىل اجتاٖني، اإلجتاٙ االٍٚ ٖٛ 

دزاض١ قكاٜا نٌ دٚي١ عسب١ٝ ع٢ً سد٠ ٚع٢ً املطت٣ٛ ايداخ٢ً،ثِ دزاضات ايككاٜا ايت٢ 

خس٣ َٚد٣ ايتفاعٌ بُٝٓٗا َٚد٣ تأثري ٖرٙ ٜفسقٗا منط ايعالق١ ايجٓا١ٝ٥ بني نٌ دٚي١ ٚأ

 ايككاٜا ع٢ً ايعالقات ضًبا أٚ إجيابا.

ثاْٝا : ايدزاضات ايدٚي١ٝ ٢ٖٚ تتذ٘ اجتاٖا ٚاسدا ٖٚٛ دزاض١ ايككاٜا ايت٢ تٓػأ عٔ 

منط ايعالقات املتبادي١ بني ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚدٍٚ ايعامل املدتًف١،ٚتطتدع٢ ٖرٙ ايدزاضات 

 ق١ َٚد٣ تأثريٖا ع٢ً ايككاٜا املػرتن١.حتدٜد غهٌ ٖرٙ ايعال

ثايجا : دزاضات االسداخ ادتاز١ٜ فهجري َٔ االسداخ اييت تكع ف٢ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚتهٕٛ 

ف٢ ساد١ اىل ادسا٤ دزاضات ٚأعاخ ٚاضتطالعات زأ٣ عٓٗا ملعسف١ أضبابٗا ٚدٚافعٗا 

ًػا١ٜ سٝح ٜطاعد ٚايٓتا٥ر ايت٢ ميهٔ إٔ ترتتب عًٝٗا،ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات َِٗ ي

 ؾاْع ايكساز ف٢ َطٜٛات٘ املدتًف١ ع٢ً اختاذ ايكساز ايطًِٝ.

 أٖداف املسنص:

ٜٗدف املسنص َٔ خالٍ عًُ٘ ف٢ اْػطت٘ املدتًف١ اىل حتكٝل عددا َٔ االٖداف ايت٢ 

 ميهٔ إ ٜعٗسٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

 يف زتاٍ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ ٚعًّٛ   ْػس ايٛع٢ ٚايبشح ايع٢ًُ

االدتُاع ٚاالقتؿاد ٚاألعالّ يد٣ ادتُاٖري ايعسب١ٝ ٚذيو َٔ خالٍ زتُٛع١ 

ايدزاضات ايٓعس١ٜ ٚاملعسف١ٝ ايت٢ ٜكّٛ بٗا،ٚتعترب دزاضات َؤضط١ ٜتِ َٔ 

خالهلا تكدِٜ ايجكاف١ ايدميكساط١ٝ اذتكٝك١ٝ يٝظ َٔ خالٍ َفاُٖٝٗا ايػسب١ٝ 

خالٍ املفاِٖٝ ايت٢ تتٓاضب َع ٚقعٝتٓا ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ  ٚيهٔ َٔ

 ٚايطٝاض١ٝ اٜكا.

  ْكٌ ؾٛز٠ ٚاقش١ عٔ زتسٜات األسداخ ايدٚي١ٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ يف ؾٝػ١

أنادمي١ متهٔ َٔ  إشاي١ ايكباب١ٝ عٔ املػٗد ايطٝاضٞ  َٔ خالٍ حتًٝالت 

 عُٝك١ ٚ سٝاد١ٜ.



 

 

 

 ري١ٜ ٚتكدِٜ ناف١ املعًَٛات عٓٗا ٚذيو تٜٓٛس ايسأ٣ ايعاّ ايعسب٢ بككاٜاٙ املؿ

َٔ خالٍ اعداد عدد َٔ ايتكازٜس االضرتاتٝذ١ٝ ف٢ شتتًف املٓاس٢ ايطٝاض١ٝ 

ٚاالضرتاتٝذ١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف٢ٖٚ،١ٝ تكازٜس تعد بطسٜل 

ستاٜد٠ تعسض يًُعًَٛات ٚتكدّ ايتشًٌٝ َٔ خالٍ االضايٝب ايع١ًُٝ 

 املٓٗذ١ٝ.

 ٌ املسنص:َؿادز متٜٛ

 ٜعتُد املسنص ف٢ متًٜٛ٘ ع٢ً عد٠ َؿادز َٔ أُٖٗا:

  املطبٛعات ايت٢ ٜؿدزٖا َٔ تكازٜس ٚدٚزٜات ٚنتب ٚنتٝبات ٚنساضات

إضرتاتٝذ١ٝ ف٢ شتتًف َٓاس٢ ايدزاضات ايبشج١ٝ َٔ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ 

ٚضٛف تٛشع ٖرٙ  ٚاإلقتؿاد١ٜ ٚايكإْٛ ٚاإلعالّ ٚايعًّٛ اإلدتُاع١ٝ

املطبٛعات ع٢ً املؤضطات ٚاملسانص االضرتاتٝذ١ٝ ٚٚضا٥ٌ االعالّ املدتًف١ 

َطُٛع١ َٚس١ٝ٥ َٚكس٠٤ٚ ٚايباسجني ٚاحملًًني ايطٝاضٝني ٚاألسصاب 

ايطٝاض١ٝ ٚايتٓعُٝات املدتًف١ ٚايدٚا٥س احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ٚذيو نً٘ ْعري 

 اغرتاى غٗس٣.

  بتشؿًٝٗا َٔ املػرتنني ف٢ ايدٚزات االغرتانات ايت٢ ضٝكّٛ املسنص

ايتدزٜب١ٝ املدتًف١ ايت٢ ضٛف ٜكّٛ بعكدٖا بػهٌ دٚزٟ، ٚضٛف ًٜذأ املسنص 

هلرا ايُٓط  َٔ ايعٌُ ٜٚكؿد ب٘ منط اإلغرتانات يكُإ دد١ٜ املػازن١ 

 ٚاملػرتنني ف٢ ٖرٙ ايدٚزات.

 ٖٛرٙ َٔ خالٍ ايسعا٠ املػازٜع ايبشج١ٝ ايت٢  ٜكّٛ املسنص باعدادٖا،ٚته ٕ

ايسعا١ٜ َػسٚط١ بااليتصاّ بأٖداف املسنص ٚفًطفت٘ ف٢ ايعٌُ ٚذيو ست٢ ال 

 خيكع املسنص ألٟ أدٓد٠ ٚافد٠ عًٝ٘.

 األقطاّ ايعا١ًَ ف٢ املسنص:

ٜٓكطِ ايعٌُ ف٢ املسنص اىل زتُٛع١ َٔ ايتدؿؿات طبكا جملُٛع١ َٔ األقطاّ 

 املتدؿؿ١ ٢ٖٚ نايتاىل:

 .ٞقطِ ايدزاضات ٚايٓعِ ايطٝاض 

 طِ ايدزاضات ٚايعالقات ايدٚي١ٝ.ق 



 

 

 

 .قطِ ايدزاضات االقتؿاد١ٜ 

 .قطِ ايدزاضات ايعطهس١ٜ 

 .قطِ ايدزاضات االعال١َٝ ٚايؿشف١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات االٜسا١ْٝ 

 .قطِ ايدزاضات ارتًٝذ١ٝ 

 .قطِ ايدزاضات ايعرب١ٜ ٚاالضسا١ًٝٝ٥ 

 كساط١ٝ.قطِ ايرباَر ٚاملٓعَٛات ايدمي 

 .قطِ ايدزاضات ايد١ٜٝٓ ٚادتُاعات االضال١َٝ 

 .ٌٝٓقطِ ايدزاضات ايطٛدا١ْٝ ٚسٛض ٚاد٣ اي 

 .قطِ دزاضات املسأ٠ 

١  ف٢ املسنص بإعداد زتُٛع١ َٔ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايت٢ ترتدِ ٝٚتكّٛ ايفسم ايبشج

زٜب١ٝ أٖداف ٖرٙ األقطاّ املدتًف١،ٚضٝكّٛ نٌ قطِ َٔ ٖرٙ االقطاّ بعٌُ دٚزات تد

إلعداد نٛادز عج١ٝ يًٛؾٍٛ اىل ْتا٥ر عج١ٝ ع١ًُٝ ٚدقٝك١ َٚٛقٛع١ٝ سٝح ضتتكُٔ 

 ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ايتدزٜب ع٢ً املعاٜري ايع١ًُٝ احملاٜد٠ ايبعٝد٠ عٔ ايتشٝص.

 اؾدازات املسنص:

ٜكّٛ املسنص َٔ خالٍ االْػط١ ايبشج١ٝ املدتًف١ ايت٢ جيسٜٗا باؾداز عدد َٔ 

 ايت٢ ضتعٌُ ع٢ً حتكٝل أٖداف٘ ايبشج١ٝ َٚٔ أِٖ ٖرٙ االؾدازات َا ٢ًٜ:االؾدازات 

  َٔ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايت٢ ميهٔ تكدميٗا اىل ادتٗات االقتؿاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ

أدٌ إدسا٤ عٛخ َتها١ًَ يتكدِٜ خربات ْٚتا٥ر ميهٔ اضتدداَٗا يتطٜٛس 

 ٚحتدٜح ٖرٙ املؤضطات

 املٓطك١ ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ ٚتكدِٜ حتًٌٝ  تكازٜس دٚز١ٜ عٔ األسداخ ادتاز١ٜ ف٢

 َتهاٌَ هلرٙ األسداخ بػ١ٝ تفطريٖا ٚايتعسف ع٢ً خًفٝاتٗا.

  ِتكازٜس ٚإؾدازات إضرتاتٝذ١ٝ ف٢ ايػ٦ٕٛ احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ ٚضٝت

حتدٜد دٚز١ٜ إؾداز ٖرٙ ايتكازٜس ٚميهٔ إٔ تهٕٛ فؿ١ًٝ ف٢ ايبدا١ٜ متٗٝدا 

 إلؾدازٖا بػهٌ غٗس٣.



 

 

 

 ٚزٜات: ٜؿدز عٔ املسنص عدد َٔ ايدٚزٜات ايت٢ حتٌُ طابعا عًُٝا  ايد

أنادميٝا إعالَٝا ضٝاضٝا ٜتِ َٔ خالهلا طسح زؤ٣  ايباسجني  ٚاإلعالَٝني ٚ 

 ايؿشافٝني .

 .ايهتب ٚايهتٝبات املتدؿؿ١ 

 .ايهتب ٚايبشٛخ املرتمج١ َٔ ايًػات املدتًف١ اىل ايًػ١ يعسب١ٝ 

 :زتالت ع١ًُٝ دٚز١ٜ سته١ُ 

o Zeitschrift für Afro – Mitteloststudien 

o Journal of Afro-Asian Studies 

o ْٕٛزت١ً ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكا 

o زت١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ 

o زت١ً اجتاٖات ضٝاض١ٝ 

o زت١ً ايدزاضات اإلعال١َٝ 

o ٌٝٓزت١ً ايدزاضات األفسٜك١ٝ ٚسٛض اي 

o اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًدزاضات االقتؿاد١ٜ 

o اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ 

o زت١ً َدازات إٜسا١ْٝ 

o زت١ً ت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ يًدزاضات ٚاألعاخ 

o زت١ً ايدزاضات اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايعطهس١ٜ 

o زت١ً ايدزاضات ايجكاف١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايف١ٝٓ 

o زت١ً ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚايعًّٛ اإلداز١ٜ 

o زت١ً قكاٜا آض١ٜٛٝ 

o سف ٚادتُاعات املطًش١زت١ً قكاٜا ايتط 

o زت١ً ايدزاضات االضرتاتٝذ١ٝ يًهٛازخ ٚإداز٠ ايفسف 

o زت١ً ايكإْٛ ايدٚيٞ يًدزاضات ايبشج١ٝ 

o ٞزت١ً ايتدطٝط ايعُساْٞ ٚاجملاي 

 

 



 

 

 

 

 أْػط١ املسنص:

ٜٓعِ   املسنص ٚ ٜسع٢ األْػط١ اييت ٜهٕٛ ٖدفٗا يف ايٓٗا١ٜ تطبٝل ٚحتكٝل ايفًطف١ 

ٚتتكُٔ ٖرٙ االْػط١ َا ٢ًٜ: ايٓدٚات ٚٚزؽ ايعٌُ ٚايدٚزات اييت ٜكّٛ عًٝٗا املسنص 

 ايتدزٜب١ٝ ٚاملؤمتسات اييت تحسف املسنص ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلا طابع عاملٞ.

 

 أ. عُاز غسعإ

 ز٥ٝظ املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ
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68 

 (2013-2011املٕقف اإليساَي يٍ األشيح انعٕزيح )
 د. أمحد فهيح حعني اجلثٕزي

112 

 املٕقف اإليساَي يٍ إعالٌ تساية صفقح انقسٌ
 اجلٕاد انعطازد. عثد 

145 

) حصب اندعٕج االظالييح امنٕذجا(  يٕقف ايساٌ يٍ االحصاب االظالييح يف انعساق 
1958-1979 

 و. افتكاز حمعٍ صاحل

171 

عاصسج
ُ
ح امل

ّ
ياخ انثيٕقساط انشيعي يف انعاحح انعياظي

ّ
 االحتجاجاخ ٔاألشيح يف إيساٌ :جته

 ياْس نطيف
188 

((فقٕي سيدقت))  ظٕٓز اَقعاياخ اجتًاعيح جديدج ، أيسيكا ٔاحلكٕيح انضعيفح
 إتساْيى يتقي

214 



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

21 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

مازال المشهد السياسي الايراني متأثرا بالبيئة الدولية من حيث استمرار الاثار 
يكية, وتداعيات جائحة كورونا, واستمرار تدهور  بات الاقتصادية الأمر السلبية للعقو

لتومان( .وازدياد اعداد العاطلين عن العمل, وقد أظهر لنا استطلاع العملة المحلية )ا
بالمئة من الايرانيين قالوا ان احوالهم المعيشية تزداد  44للرأي لمؤسسة )غالوب(  ان 

 .2011سوءا وهي تعد اعلى نسبة تشاؤميه منذ عام 

ل كن رغم ماتقدم فإن صعود الصين الدولي وموقف روسيا الداعم لايران 
يه بين الصين وروسيا واست ية بينهم واجراء المناورات العسكر مرار التحالفات العسكر

يد من  وايران ودول اخرى والتي اطلق عليها ب )حزام الامن البحري( والذي يز
ية في المياه, حيث قامت  يعزز موقع ايران كقوة بحر ية الدفاعية و القدرة العسكر

يز تشكيل ,والذي تم تن2020بمتاورات في القوقاز عام  فيذه في الاراضي الروسية لتعز
يكية لتشكيل تحالف بحري في منطقة الخليج  دولي في مقابل الولايات المتحدة الأمر

بي ومضيق هرمز.   العر

يتزامن ذلك فوز ساحق للمحافظين الجدد في البرلمان الايراني والذي جعل 
سيعزز من قدرة  الاصلاحيين يفقدون معظم الدوائر الانتخابيه لهم, الامر الذي

يقة مختلفه في الملف النووي الايراني والذي تسعى  البرلمان الايراني على التعاطي بطر
بي الى الضغط على ايران لتوجيه مسار المفاوضات وفقا  يكا ودول الاتحاد الاور امر
لمصالحهم وهذا ماسيقاومه البرلمان الايراني كون الاتجاه المحافظ هو الذي يسيطر عليه 
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يدفع ير ماقد يعتبره المحافظون تنازلا عن حقهم  و بقوة الى مواقف حازمة كي لايتم تمر
 المشروع بهذا. 

. منها موقف ايران من 2021يرافق ذلك ملفات متعددة امام ايران في عام 
الهجمة ال كبيرة ضد التيارات الاسلامية في دول الارتدادات الايرانيه, ودورها في 

ية, وفي لبنان  والعراق واليمن.  الازمة السور

هو عام الازمات ل كنه ايضا عام الثبات والاستمرار على  2020فلو كأن عام 
 الاقتصاد المقاوم وسيستمر الوضع كذلك. 

حيث تبقى ايران دولة مؤسسات وذات موارد اقتصادية متنوعة وواسعة ولها 
فات رؤى واسترايجية واهداف ووسائل تستطيع من خلالها التعاطي مع كافة المل

الداخليه والاقليميه والدوليه التي ستظطر لاتخاذ قرارات وتبني سياسات تسعى من 
 خلالها للاحتفاظ بمصالحها الجيواستراتيجية والجيوسياسيه والاقتصاديه في العالم. 

ومن هنا نقدم وافر التقدير لكل من ساهم معنا بإصدار العدد الحادي عشر 
صصين بالمساهمة في الاعداد المقبلة من خلال ونجدد دعوتنا لكافة المتخ للمجلة 

بيه  الابحاث العلمية ومقالات الرأي والدراسات التحليلية وتقدير الموقف باللغات العر
يه والفارسية.   والانكليز

 
 أ.د. ىداء مطشر صادق

 رئًس التحرير
 2021لسيُ  11العدد 
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 اياد اجملالٌد. 

 املنللُ االردىًُ اهلامشًُ/ جامعُ مؤتُ

يرانية تجاه الصراع الداخلي الدائر الدراسة اثر البعد الايديولوجي في الاستراتيجية  الإ
يا خلال , تناولت طبيعة العلاقات  2020- 2011الفترة الممتدة من  ؿفي سور

يات غير تقليدية في  ية وتداعيات الازمة عليها, وانتقالها الى مستو الايرانية السور
الفاعلة في المشهد السياسي , اضافة الى تحديد ابرز ملامح البيئة الداخلية والقوى انسجامحجم التوافق وال

بطها بالحضور الايراني في تفاعلات الصراع نتيجة التوجه السياسي العقائدي الطائفي  وخلفية الازمة ور
ية وح القوى  شدالايراني الذي انتج حجم هائل من التصدع في العلاقة مع القوى السياسية  السور

 ي الحاكم في دمشق.الخارجية الدينية المتشددة والمناهضة للنظام السياس

يا والاثار الناجمة عن توظيفها للبعد الايديولوجي في     اظهرت مؤشرات التدخل الايراني في سور
يا, والادوات التي استخدمها النظام السياسي الايراني في هذا المسار  التعاطي مع الصراع القائم في سور

يا والمنطقة, باستثمار بعض المتغ احتلال العراق من  – دوليةيرات الإقليمية والمن استراتيجيتها في سور
يكية  التي جعلت من منطقة الشرق الأوسط أرضيةٍ خصبة للتدخلات  –قبل الولايات المتحدة الامر

بعةٍ فصول بالإضافة إلي الفصل التمهيدي والخاتمة والتوصيات,  يرانية, ولقد تم تقسيم الدراسة إلي أر الإ
يراني وجاء الفصل الاول ليتحدث عن المذهبية في حيث تناول الفصل التمهيدي النظا م السياسي الإ

   السياسة الخارجية الايرانية

ية. الكلمات المفتاحية :   البعد الايديولوجي, الاستراتيجية الايرانية, الازمة السور

 ناقشت
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      The study discussed the effect of the ideological dimension on the Iranian strategy 

towards the internal conflict raging in Syria during the period from 2011-2020, it dealt 

with the nature of the Iranian-Syrian relations and the repercussions of the crisis on 

them, and their transfer to unconventional levels in the size of consensus and 

harmony, in addition to identifying the most prominent features of the internal 

environment and the active forces In the political scene and the background of the 

crisis, and linking it to the Iranian presence in the interactions of the conflict, as a 

result of the Iranian sectarian political, ideological orientation, which has produced a 

tremendous amount of fissures in the relationship with the Syrian political forces and 

the mobilization of extremist religious external forces against the ruling political 

system in Damascus       

    indicators of Iranian interference in Syria and the effects resulting from its use of 

the ideological dimension in dealing with the ongoing conflict in Syria, and the tools 

used by the Iranian political system in this path of its strategy in Syria and the region, 

by investing some regional and international variables - the occupation of Iraq by the 

United States of America - which It made the Middle East a fertile ground for Iranian 

interference, and the study was divided into four chapters in addition to the 

introductory chapter, the conclusion and the recommendations. The introductory 

chapter dealt with the Iranian political system and the first chapter came to talk about 

sectarianism in Iranian foreign policy.             

Key words: the ideological dimension, the Iranian strategy, the Syrian crisis. 
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تكمن مشكلة الدراسة في اتساع وتزايد التمدد المذهبي الايراني في عده دول عربيه بإطار 
يرانية, واستغلال الفراغ السياسي الذي اعقب الاحتجاجات الشعبية  استراتيجية تصدير الثورة الإ

ية في شباط من عام م , الذي ترتب عليه تدخل النظام السياسي الحاكم في طهران  2011السور
يا بمواجهه هذه الاحتجاجات والاطراف الإقليمية  بشكل مباشر لدعم القيادة السياسية في سور

 والمجموعات المسلحة المناهضة لها
لي : الى اي مدى اثر البعد وتظهر المشكلة الأساسية للدراسة في التساؤل الرئيسي التا    

يات  ية وتأثيرها على مجر الديني والطائفية الدينية الشيعية في استراتيجية ايران تجاه الازمة السور
يتفرع منه التساؤلات الفرعية التالية:   الاحداث؟ و

ية؟             -  ما هي خلفية الازمة السور
 ما هي اسباب اندلاعها؟ -
ية؟ما هي جذور العلاقة  - يرانية السور  الإ
ية؟ -  ما هي دوافع التدخل الايراني في الازمه السور

يرانية      فرضية الدراسة:  تفترض الدراسة ان البعد الديني والطائفي في الاستراتيجية الإ
يا, وان  ً في شكل الصراع القائم في سور يا ً ومركز ً ولعب دورا ية كان مؤثرا تجاه الازمة السور

ايراني وظف الايديولوجيا مسوغا لتحقيق مصالحها القومية والاستراتيجية على النظام السياسي ال
ية كما هو الحال في التمدد والتوسع في عدة اقطار عربية.   الجغرافيا السور

وتكتسب الدراسة أهميتها العلمية والأكاديمية بحيث يت م الاستفادة منها في تحليل جانب    
يبرز شكل ودوافع الفاعلين الدوليين حيوي وديناميكي, يحدد مصير ومست بية, و قبل المنطقة العر

بي ومخرجاته, وانماط الصراع القائم فيه, هذا الى  ية سياسية متكاملة تتعاطى مع الواقع العر برؤ
جانب تسليط الضوء على البعد الايديولوجي بأفكاره الدينية الطائفية المحددة لمسار وسلوك النظام 

ية واسبابها.السياسي الايراني تجا  ه تفاعلات الازمة السور
اهمية الدراسة:  الجانب الذي تتناوله هذه الدراسة يعكس الاهمية العلمية التي يفسرها    

يرانية في الازمه المنطقة وفي الصراع القائم  ية والعقيدة الشيعية الإ حجم تأثير الايديولوجيا الفكر
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يا منذ  دراسة تتحقق من خلال اهمية  مستقبل المنطقة م, اما الأهمية العملية لل 2011في سور
ومصيرها في ضوء استمرار ايران بتوظيف الطائفية وعقيدتها الشيعية مبررا للتدخل في احداث 

يا.  ووقائع الصراع القائم في سور
اهداف الدارسة: تهدف الدراسة الى تحديد الاثار الناجمة عن توظيف ايران للبعد    

يا, الى جانب تسليط الضوء على البعد  الايديولوجي في التعاطي مع الصراع القائم في سور
الايديولوجي بأفكاره الدينية الطائفية المحددة لمسار وسلوك النظام السياسي الايراني تجاه 
ية  ية واسبابها., والقاء الضوء على اطراف الصراع في الازمة السور تفاعلات الازمة السور

ها النظام السياسي الايراني في هذا المسار من استراتيجيتها في المركبة, والادوات التي استخدم
يا.  سور

منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة اكثر من منهج في اجراء تحليل البعد الايديولوجي     
ية منذ  يرانية تجاه الازمة السور م , ابرزها اعتماد منهج  2020الى  2011في الاستراتيجية الإ

يتمثل National Interestالمصلحة الوطنية  , وهو أحد المناهج المفسرة للعلاقات الدولية و
جوهره في أن الهدف النهائي والمستمر للسياسة الخارجية لدولة ما, هو تحقيق مصلحتها الوطنية 
يراني تجاه  بهذا فإن المصلحة القومية تشكل عامل الارتكاز والمحرك الأساسي في الموقف الإ و

يا, والآليات المتب يخي فهو يفسر مراحل سور يراني في المنطقة, اما المنهج التار عة لتنامي الدور الإ
يتتبع مراحل الصراع وجذوره  يخية في الدراسة من جهة و تطور الازمة ووقائعها التار
يخية, بينما يمثل المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة احداث اداة علمية في معالجه وتحليل  التار

يرانية في التعاطي والتفاعل مع اطراف الصراع على السياسات التي استخ دمتها الاستراتيجية الإ
ية, في حين جاء منهج تحليل المضمون من ضرورات الدراسة في ادوات البحث  الجغرافيا السور
يرانية تجاه  لقراءة وتحليل الابعاد والتداعيات التي اسفرت عنها قرارات السلطة السياسية الإ

ية, وت حديد التوصيات والبدائل العقلانية التي يمكن ان تساهم في الحد من اثار الازمه السور
 هذا التدخل والتوظيف للعقيدة الطائفية في الصراع مستقبلا.

حدود الدراسة: ارتبطت حدود الدراسة بسياقات ثلاث هي الحدود الزمنية وهي    
ية  م,  الحدود 2020  2011دراسة الاثار خلال الفترة الزمنية منذ اندلاع الازمة السور
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يا ايران, بينما الحدود الموضوعية:  التدخل الايراني في  المكانية :هي الحدود الجغرافية في سور
ية واثر توظيف ايران للبعد الطائفين كاداه من ادوات التدخل وتأثيرها في  الازمة السور

الشام)داعش ( مواجهه السلفية السنية ومليشيات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و
 والفصائل الدينية السنيه والداعمين لها في استحقاقات الازمة وتداعياتها .

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أن السياسة الايرانية تجاه     
يا بشكل خاص تقوم على مبدأ التدخل في شؤون هذه  بية بشكل عام وسور المنطقة العر

يا فيها , من خلال توظيف كل الدولؿ وفي الصراعا ت الداخلية الدائرة فيها, وتلعب دور مركز
امكانياتها السياسية واللوجستية بدعم السلطة السياسية في دمشق لمواجهة القوى المناهضة له في 
المشهد السياسي , بهدف تحقيق الهيمنة وحماية مصالحها الاستراتيجية والتي أمعنت خطاباتها التي 

ن الدين والوحدة الوطنية في أحيان كثيرة لخدمة أهدافها الضيقة, وزرع ثقافة لا توازن بي
ال كراهية وتأجيج النزاعات والخلافات الداخلية باسم الدين. واعتمد البحث على منهج تحليل 

بة التركيبية  التحليلية في تناول –الخطاب, والمنهج الوصفي التحليلي من خلال اعتماد المقار
 ميكية للخطابات الدينية التي تنتهجها التنظيمات والجماعات الفاعلة داخل المجتمع.الطبيعة الدينا

ية قديمة ومتجذرة في التاريخ, لها امتدادات معقدة, مترابطة  العلاقات الايرانية       السور
ومتشابكة اجتماعيا ودينيا وثقافيا وديمغرافيا واقتصاديا, تمثل ايران في هذا المشهد كيان سياسي 
ية دينية طائفية, رسمت الايديولوجيا ملامح  أصيل ومؤثر في المنطقة, نتيجة امتلاكها هو

يا التي شكلت حالة من سياساتها وسلوكها الدا خلي والخارجي, خاصة تلك المرتبطة بسور
التعايش السلمي المدعوم بإرادة سياسية ايرانية عليا, تعمقت في اعقاب انتصار الثورة الإسلامية 
يرانية واطلاق شعار تصدير الثورة التي تقوم على رفض إملاءات الغرب وتأطير المشروع  الإ

والاستحواذ لدول العالم الاسلامي وخدمة مصالحها الوطنية,  الايراني في الرغبة بالسيادة
فتشكلت هذه العلاقة وتطورت عبر حقب زمنية عديدة ترافقت مع متغيرات اقليمية حادة, 
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حتى وصلت  الى مرحلة  التكامل العضوي الحالي, عززتها توفر البيئة السياسية العقائدية في 
 البلدين. 

يا على تقديم كل اشكال الدعم السياسي دأبت سياسات ايران الاس      تراتيجية تجاه سور
م سخرت لهذه الغاية كافة 2011والاقتصادي وحتى العسكري عقب اندلاع الازمة في اذار 

ية لمواجهة  يرانية في دعم وحماية بقاء السلطة السياسية السور الامكانيات ومقومات القوه الإ
 ية.المخاطر ومصادر التهديد الداخلية والخارج

مبرر هذا السلوك السياسي التفاعلي الايراني مع تداعيات الازمة والصراع القائم على 
ية, جاء في اطار حماية المصالح الاستراتيجية الايرانية التي ترتبط بدورها الاقليمي  الارض السور
يز ادوات تنفيذ مشروعها السياسي خارج حدودها, لتتضح  والمركزي في النظام الدولي وتعز

يرانية, خاصة مق ية في الاستراتيجية الإ ومات العلاقة بين البلدين من الاهمية الجيوسياسية السور
ية تشكل حلقه وصل وممر طبيعي وحيوي للتجارة العالمية بين الشرق  وان الجغرافيا السور
يا منذ  الاقصى ودول حوض البحر الابيض المتوسط, ترتب عليه نقاط تفاعل عديدة مع سور

م, واصبحت في المشهد السياسي الدولي حديقة امنية خلفية للأمن 1946عام ماستقلالها 
ً في المنطقة, وتشكل المصالح والمواقف بين البلدين بين  ً ايرانيا ً استراتيجيا القومي الايراني وامتدادا
ً اساسياً في  الانسجام والتوافق حول العديد من الملفات والقضايا, جاء الجانب العقائدي مرتكزا

بعدها.ط يرانية و  بيعة العلاقات قبل انتصار الثورة الإسلامية الإ

يرانية بعد انتصار الثورة مباشرة وكان الانحياز الاستراتيجي      ية الإ بدأت العلاقات السور
يران إلى المنطقة  ية في هذه المرحلة بوابة إ بها مع العراق. وشكلت سور يران في حر السوري إلى إ

ّ ه. كما شكل ً إلى لبنان عبر الدعم المباشر لحزب الل بية وخصوصا يران نواة لما العر يا مع إ ت سور
سيعرف لاحقاً بمحور الممانعة الذي سيقف إلى جانب حركات المقاومة في المنطقة خصوصاً في 
يات  ً على المستو يا خصوصا يران في مرحلة الثمانينات في دعم سور لبنان وفلسطين. ساهمت إ

ية والاقتصادي, وه يتبادل البلدان المصالح والعلاقات التجار ي علاقات مستقرة إلى النفطية, و
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يران اكثر رسوخاً بعد غياب الاتحاد السوفيتي في  ية مع إ حد كبير, وقد باتت العلاقات السور
يكية والإسرائيلية  يا في مواجهة الضغوط الأمر  .(1)مطلع التسعينات الذي كان حليفاً لسور

يا وإيران في مواجهة مشكلات وأزمات بلدان المنطقة         وقضاياها. تتشارك سور
الفلسطينية,  –)المحكمة الدولية في لبنان, تشكيل الحكومة في العراق, المصالحة الفلسطينية 

بالإضافة إلى الدعم الثابت لحركات المقاومة(. لم يبدل التباين في وجهات النظر بين البلدين 
يا تجاه بعض القضايا من تحالفهم الاستراتيجي ومن ثبات هذا التحالف. وقد أصبح دو ر سور

يران  ية في الشرق الأوسط بفضل هذا التحالف مع إ خصوصاً بعد تراجع دور مصر أكثر محور
يا لمحاولات اضعاف نظامها ولمحاولات فك تحالفها مع  وحركات المقاومة. وقد تعرضت سور
يا لم  ً بأن سور ية. علما يران وللحصار. ول كن ذلك كله فشل في تغيير ثوابت التحالفات السور إ

بية. فقد حرصت دوماً على دورها في جامعة الدول تجعل  يران بديلاً لعلاقتها العر علاقاتها مع إ
بية. كما حرصت على استعادة علاقتها مع الممل كة السعودية. )مشروع التفاهم السوري   –العر

ّ ه( من دون ان يكون ذلك في الوقت نفسه على  السعودي لحل أزمة القرار الظني ضد حزب الل
بية للفصل بين حساب علاقت بية وحتى العر يران. على الرغم من كل المحاولات الغر ها مع إ

يا وإيران  .(2)سور
أصبح من الواضح أن الجيش السوري غير قادر على حسم هذه  2013ومع حلول عام    

الحرب من دون مساعدة خارجية, وخلال سنوات عدة قدمت طهران دعماً هائلا لدمشق, مما 
ية, وتسبب في أزمة اقتصادية داخلية حادة, ناهيك بازدياد أعداد القتلى كان له تداعيات سلب

يضات باهظة لأسر القتلى من  ّ ه", وهو ما يتطلب دفع تعو من الحرس الثوري وعناصر "حزب الل
يكية المشددة التي تعرضت لها ايران نتيجة  بات الأمر يرانية, وترافق ذلك مع العقو ينة الإ الخز

بخاصة بعد الإصرار على البرنامج  النووي, والتي زادت من التدهور الاقتصادي والاجتماعي و
يقاف الصادرات النفطية وتجميد أموال ايران في الخارج ونتيجة لتلك الأحداث احتج الشعب  إ

                                                           

1 Amir M. Haji-Yousefi, “Iran`s Policy in the Syrian Civil War”,( Tehran, I R Iran:  

Shahid Behehsti University, August 2017 ), p20. 

اٌخ١ٍغ١خ األعجبة ٚاٌزذاػ١بد ٚآ١ٌبد اٌّٛاعٙخ"، دساعبد اعزشار١غ١خ،  –اؽشف وؾه، "رٛرش اٌؼاللبد اإل٠شا١ٔخ  2

 14، ؿ 2019فجشا٠ش 
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يراني على التدهور الاقتصادي, وعلى الرغم من أن الاستثمار في مشروع بقاء نظام دمشق  الإ
ً لأن سقوطه سيشكل هو استثمار خاسر, ومرهق اقتصا ً الا أنه مربح سياسيا يا ً وعسكر ديا

يراني في لبنان والعراق والمنطقة, باعتبار دمشق هي البوابة  تداعيات سلبية على التمدد الإ
ية كانت أهم أوراق طهران في ابتزاز الغرب مقابل  الجيوسياسية, ولا ننسى أن الازمة السور

يراني.  البرنامج النووي الإ
لسياق ذاته لعبت طهران على كل التناقضات, فهي لم تتخّلَّ عن شعورها القومي وفي ا      

المحلي, بل حاولت أن تنشر الثورة الشيعية في عالم عربي معظمه من السنة, إضافة لذلك 
اشترت السلاح من إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي, وفتحت قنوات على إدارة الرئيس 

يغان, وتواطأت على , وساهمت في سقوط 2001الاحتلال الأميركي لأفغانستان عام  رونالد ر
 .(1)م 2003العراق عام 

يا على بسط نفوذها فقط إلى قلب الشرق الأوسط, بل       يران بسور ولم تقتصر علاقة إ
بي يات الصراع العر الاسرائيلي من خلال دعمها الواسع للمجموعتين الاسلاميتين  -التأثير في مجر

ّ ه" في لبنان و"حماس" في الأراضي الفلسطينية. ومع تزايد المناوئتين لإ سرائيل, وهما "حزب الل
يا وازدياد حالات الانشقاق في صفوف الجيش النظامي, والتفوق  الصراعات داخل سور
ّ ه" اللبناني للمشاركة في  النسبي لبعض فصائل المعارضة, اضطرت طهران للضغط على "حزب الل

ّ ه" دعمهما للأسد بحجة حماية القتال, وإنقاذ نظام دمشق,  يران و"حزب الل برر كل من إ و
يا  يران أن يكون لها دور في عملية الانتقال السياسي في سور المقامات الشيعية. وقد حرصت إ
يا. كما أنها ترسل  ً في سور ومنع أي نظام معارض لطهران من أن يتولى مقاليد الحكم مستقبلا

ية لا بد وأن تمر عبر طهران, وأن أي تجاهل رسالة مفادها أن أي مبادرة لحل الأزم ة السور

                                                           

، اٌؼذد 8"ِغزمجً إٌفٛر اإل٠شأٟ فٟ ِٕطمخ اٌؾشق األٚعو فٟ ظً اٌؼمٛثبد األِش٠ى١خ"، )سؤ٠خ رشو١خ، اٌغٕخ   1

-https://rouyaturkiyyah.com/research-articles-and (، ِزبػ ػٍٝ اٌشاثو،2019، ِب٠ٛ 2

commentaries  ،1/11/2019 
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لها سيؤدي لفشل تلك المبادرات, وأي عمل عسكري, غربي أو إقليمي, ضد النظام بدمشق 
يران يا هي جسر التمدد الإقليمي لإ  .(1)سيواجه برد فعل عنيف من طهران, ذلك لأن سور

يران تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار الجيوسياسية في حال تغيير النظام       مما لا شك فيه أن إ
يين هم من العرب السنة, والتخوف من سقوط نظام  ية, فالأغلبية الساحقة من السور في سور
يران الشيعية, ومنحاز للقوى الإقليمية المعادية,  دمشق ووصول نظام سني طائفي معاد لإ

بخاصة ال يران لدعم نظام الأسد بقوة.و بية السعودية, كل هذه العوامل دفعت إ  ممل كة العر
ً للعلاقة مع الغرب       ية بالنسبة لموسكو كانت وستظل دائما يران أن الأولو وتدرك إ

بطه شبكة من المصالح الجيو استراتيجية والاقتصادية مع روسيا كما تدرك أدوار القوى  -الذي تر
يكا المنافسة لها في عل يا وهي )أمر إسرائيل( التي  –تركيا  –اقتها التشاركية مع روسيا في سور

ً مميزة في تقارب أو تباعد التحالف الروسي يا -لعبت أدوارا يراني في سور , ونجم عنه (2)الإ
تأثير التدخل العسكري الروسي واتفاقية الجنوب (3)مجموعة من العوامل المتداخلة والممثلة في

يتون" وإبعاد الميليشيا يراني في الشمال السوري "غصن الز بتقليص الدور الإ يرانية و ت الإ
يكية اتجاه  يرانية في الداخل, وابعاد الاستراتيجية الأمر بالإضافة الى تأثير  الاحتجاجات الإ

يران.  إ
ية الذي جاء لاحقا للتدخل       اما تأثير التدخل العسكري الروسي في الازمة السور

ية ومؤسساتها العسكري الايراني,  جاء حاسما ومؤثرا بعمق في مسار تحقيق بقاء الدولة السور
ً إلى جنب مع مسار الحرب ضد الإرهاب , في (4)الشرعية  وتفعيل مسار الحل السلمي جنبا

                                                           

هالي ػزش٠غٟ، هالي، "ػاللبد ئ٠شاْ ِغ دٚي اٌّؾشق اٌؼشثٟ ٚدٚي اٌخ١ٍظ"، )اٌذٚؽخ، اٌّشوض اٌؼشثٟ  1

 .4-3(، ؿ 2011ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، ٠ٕب٠ش 

 .4ػزش٠غٟ، "ػاللبد ئ٠شاْ ِغ دٚي اٌّؾشق اٌؼشثٟ ٚدٚي اٌخ١ٍظ"، ؿ  2

-http://al، ِزٛفش ػٍٝ اٌشاثو 29/10/2019ػجذ اٌّغ١ذ، ػالء، "اٌذٚس اإل٠شأٟ فٟ األصِخ اٌغٛس٠خ"،  3

seyassah.com / 

4Center for Strategic & International Studies, " War by Proxy: Iran’s Growing Footprint 

in the Middle East", March 11, 2019, available on: https://www.csis.org/war-by-proxy, 

at: 10 am. 
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يران من  الأوراق تحركها  يرانية ترتبط بما تمتلك إ حين تعد اتفاقية الجنوب وإبعاد الميليشيات الإ
خلالها كالميليشيات المسلحة المنتشرة على الأرض, فبدأت بتشكيل اللواء للضغط  والتأثير من 

يف  313 يا واتخذ مدينة ازرع في ر يراني بمحافظة درعا جنوب سور التابع للحرس الثوري الإ
ية دمشق منطقة  بي العاصمة السور ية ضخمة دائمة جنو ً له, وإنشاء قاعدة عسكر درعا مقرا

بي دمشق( وعل 14ال كسوة ) كم من مرتفعات الجولان المحتلة المشمولة  50ى بعد نحو كم جنو
بية  . باتفاق الجنوب, للالتفاف على اتفاق خفض التصعيد في المنطقة الجنو

يرانية مع النظام السياسي السوري بمجموعة من الاهداف والمصالح تلتقي الاس     تراتيجية الإ
المشتركة فيما بينهم, ابرزها تلك القضايا الاستراتيجية التي تقوم عليها العقيدة السياسية وشموليتها 

م لكلا النظامين واثر الايديولوجيا في بناء استراتيجياتهما تجاه مختلف قضايا المنطقة, خاصة دع
بي الاسرائيلي ودعم  فصائل المقاومة وكل  القضية الفلسطينية وموقفهما من الصراع العر
المسارات والمساعي المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة, هذا بالإضافة الى الانسجام 
يع الهيمنة  السياسي تجاه العداء المشترك لحزب البعث العراقي الاشتراكي والرفض المطلق لمشار

ية الامنية   -صهيوال يكية  جاهد المنطقة, اضف الى ذلك  تدعيم مجموعة المصالح الحيو امر
ية والسياسية والثقافية والاقتصادية المتبادلة بين الطرفين .  والعسكر

ية, تأتي     يرانية تجاه الازمة السور وتبدو المكاسب والمخاسر التي تتضمنها الاستراتيجية الإ
يرانية, التي تسعى لتحقيقها  بتحالف استراتيجي مشترك ضمن اطار الاهداف والمصالح القومية الإ

جراء تفعيل ادواتها السياسية والأيديولوجية ومواجهة التحديات التي خلقها هذا التحالف ومنها 
شكل العلاقة التي دفعت في بأطراف عربية واقليمية لدعم كل ما من شانه تفكيك هذا 

بية حسب وصف عدد من قاده الدول التحالف الذي يهدد أمن المنط يضرب المنظومة العر قة و
 المنطقة.

يا ومنذ اندلاع       ايران في مسارها السياسي تجاه التفاعل مع المتغيرات القائمة في سور
م, انتهجت استراتيجية خارجية عارضة لبناء المحاور,  2011الازمة فيها في شباط من عام 
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بيين والعرب, هذا المسار المعارض دفع وخاصه محور الولايات المتحدة ال يكية وحلفائها الغر أمر
باتجاه بنائها توافقات وتحالفات تنسجم ومشروعها السياسي التوسعي والايديولوجي الذي يحقق 
يا ولبنان, وتأمين  طموحاتها  في قياده العالم الاسلامي, والسيطرة على مجالها  في العراق وسور

يقها نحو مصالحها والوصو ل لبيئاتها الاجتماعية ذات العقيدة الشيعية في دول المنطقة التي طر
 تمكنها من تصدير ثورتها وقيامها العقائدية الدينية.

ية  جليا       يرانية تجاه الازمة السور تظهر مؤشرات البعد الايديولوجي في الاستراتيجية الإ
السياسية الدينية في طهران من خلال المشروع الوطني الايراني, الذي رسمت ملامحه السلطة 

ية ام القرى كمشروع  سياسي, 1979عقب انتصار الثورة الإسلامية عام  م, وتضمنته نظر
يمثل عقيدة واجبة هي الدفاع عن  يعطى النظام الحاكم في طهران هاله من القدسية الدينية, و

ية اهمية موقع ايران  مصالح ايران, بحيث تعلو عن اي مصلحه اخرى, وتعطي هذه النظر
ية  بوليتيكي في استراتيجيتيها تجاه التمدد وفرض الهيمنة في الاقليم , كما تمكن هذه النظر الجيو

ياته واهدافه الرئيسية , والمتمثلة في ( 1)الاستراتيجية  النظام السياسي الايراني في تحديد اولو
يرانية باطار موقعها الاستراتيجي ومكانتها الاقتصاد ية الاخرى المصلحة القومية الإ ية, اما الأولو

ية تكمن في توظيف الطابع الايديولوجي الاسلامي للنظام السياسي الحاكم في  في هذه النظر
طهران والمتمسك بالعقيدة الشيعية كمسار يحدد موقع ايران في العالم الاسلامي, هذا بالإضافة  

يز قوة النظام ف ية الدفاع عن الامن القومي الايراني وتعز ي التوسع والتمدد ا والتأثير في الى أولو
بي والبحر الاحمر,  وتمكين العقيدة الطائفية الشيعية لسلطه  حركة  المعابر المائية على الخليج العر
يرانية في  شكل علاقاتها مع  ية تقود وتوجه الاستراتيجية الإ النظام الايراني كأيديولوجيا فكر

 لتفاعل في علاقاتها مع اطراف المجتمع الدولي.الشيعة في مختلف دول الاقليم,  وتحدد ادوات ا
ينية        يرانية العشر كما وتظهر مؤشرات هذا البعد ايضا من خلال  رفده بالاستراتيجية الإ
(, التي  شكلت وثيقة رسمية  تضع تطورات الدور الايراني في  2025/ 2005الاعوام )

م من خلالها  استطاعت  2005منذ عام استراتيجية محددة الأطر للسنوات القادمة بدأت فعليا 

                                                           

، اٌضٛسح اٌغٛس٠خ فٟ اٌّؼبدٌخ اال٠شا١ٔخ اٌزشو١خ"، اٌذٚؽخ: اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس 2013ػٍٟ ؽغ١ٓ ، ثبو١ش، 1

 503، ؿ2012ٚاٌغ١بعبد، 
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ان تخطو نحو تحقيق موقف استراتيجي على المستوى الدولي, تمكنت من فرض شروطها كقوة 
ية  دولية فيه, وتصل الى موقع المصدر الاول للإلهام الاسلامي في العالم  وتشكيل نواة مركز

 . (1)للهيمنة الإقليمية
ينية في مسارها نحو تحقيق مصالحها واهدافها لقيادة كما تعزز هذه الاستراتيجية العش       ر

يرانية  وتنظيم المنطقة, جملة من مقومات القوه السياسية والاقتصادية والجغرافية والعقائدية الإ
بمشاركه قوى اقليمية تمكنها من مواجهة ا قوى الهيمنة الخارجية التي تتعارض مع مصالحها في 

 المنطقة
في استراتيجية النظام الحاكم في طهران تجاه قضايا الصراع وانماطه  مسوغات هذا المسار     

يز مهمة  ير مشروعها الاساسي في تعز في الاقليم, تتكشف من خلال مساعيها الحثيثة نحو تطو
يرانية خارج حدودها الوطنية, وتحديدا  ما هو منها على الاراضي  ية الإ الدفاع عن المصالح الحيو

بية, خاصة  وانها  يكي بالمفهوم الايراني, الامر العر باتت الثغرة الاكبر في طوق الحصار الامر
الذي شجع السلطة السياسية الثيوقراطية  في طهران لاتخاذ كل ما من شأنه تحقيق هذا المشروع  

يمكن تحديدها  في هذا  التوسعي, بعد ان توافرت العوامل التي تشجع استكمال ذلك المسار, و
من الحركة في المنطقة  بما يوفره لها حجم الدعم والتأييد من قوى وتيارات  الاطار بعامل تمكنها

يرانية سواء بحكم الانتماء الطائفي او الامني او بعلاقات  واحزاب شيعية محلية ترتبط بمؤسسات إ
يا.  سياسية استراتيجية كما هو الحال العراق  مع سور

د ثقل سكاني شيعي في العديد من وتبرز ابعاد هذه الاستراتيجية من خلال وجو       
يعة التدخل للدفاع عن هذه الطائفة, في حين  تعتبر المنطقة وكل  دول المنطقة مما يمنحها ذر
بي  ية على الصعيد الاسلامي وتحديدا تجاه الصراع العر انماط الصراع القائمة فيها ذات قيمة معنو

يرانية شرعيه التدخل في شؤون الاسرائيلي وابعاد القضية الفلسطينية التي تعطي الاستر اتيجية الإ
ية, اضافة الى عامل  -للمنطقة لمواجهة المشروع الصهيو يكي تجاه المنطقة وقضاياها المصير امر

يخيا   2003التفوق الذي تبرزه ايران اقليميا بعد احتلال العراق  م, فكان هذا المتغير جسر تار
ية والسياسية التي  تهاجم  سهل مرور ايران نحو المنطقة, رافق ذلك  تنامي  كبير للتيارات الفكر

                                                           

 508ؼبدٌخ اال٠شا١ٔخ اٌزشو١خ، ؿ ثبو١ش، اٌضٛسح اٌغٛس٠خ فٟ اٌّ 1
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يز طموحات النظام الايراني في اعادة صياغة  فكره القومية , مما ادى بشكل مؤثر نحو تعز
استراتيجيته الايديولوجية في زعامة المنطقة باعتبارها باتت اخر قلاع المقاومة لإسرائيل 

ية في المنطقة . يعها الاستعمار  ومشار
ية قديمة تعود الى عهد الشاه محمد ارتبط ه     ذا المسار الايديولوجي السياسي  بجذور فكر

بية, ل كنها طموحات  يرانية على انها بديل للحضارة الغر بهلوي, فهو من طرح نموذج الحضارة الإ
يرانية عام  سرعان ما بدأت تأخذ طابع ديني اسلامي في اعقاب انتصار الثورة الإسلامية الإ

ّ ه الخميني الذي سعى لإقامه حزام شيعي طائفين مذهبي يسيطر به على م, عبر عنه1979 ا آية الل
يرانية  يا ولبنان, استخدم لتحقيقه كل مقومات القوه الإ العالم الاسلامي يتكون من العراق وسور
من نفط وموقع جغرافي, عززها لاحقا بتفوق الرؤى والافكار السياسية المؤدلجة دينيا وثقافيا 

جية تصدير الثورة الى العالم, انجز  من خلالها تحقيق  اهداف قومية كبرى, ابرزها عبر استراتي
اعادة امجاد الحضارة الفارسية وارغام المجتمع الدولي على الاعتراف في مكانه ايران الإقليمية 

 .(1)ودورها ذو الصبغة الدينية  في الاقليم 
اهم اهدافه الجيوسياسية, من خلال تظهر مؤشرات نجاح  المشروع الايراني في تحقيق     

يه  الارتكاز على ثنائيه عقديه ايديولوجيا واستراتيجية, ارتبط الشق الايديولوجي منها في تطبيق نظر
يز المشروع السياسي الايراني, فاعتمدت  ولاية الفقيه وتصدير الثورة مرتكزا اساسيا لتعز

يرانية في هذا الشق خلفيات دينيه ا يديولوجية, اكتسبت بعدا قانونيا ملزما الاستراتيجية الإ
, فإننا بهذا المقام نسعى لتحليل (2)م1989م وتعديلاته لعام 1979تضمنها الدستور الايراني لعام 

يرانية, والتأكد من صحة فرضية الدراسة  بان الجانب  البعد الايديولوجي في الاستراتيجية الإ
ات النظام الايراني الحاكم والضابط لكافه العقدي الايديولوجيا هو المحرك الاساسي لسياس

بية ومواقفه تجاه قضايا الصراع القائمة في المنطقة.  علاقاته مع الدول الإسلامية والعر

                                                           

، اٌّؾشٚع اال٠شأٟ فٟ اٌؾشق االٚعو  ث١ٓ االعزّشاس٠خ  ٚاٌزغ١١ش: ِؾبس٠غ 2013ػٍٛٞ، ِقطفٝ ٚاخشْٚ ،  1

 اٌزغ١١ش فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ِٚغزمجٍٙب، رؾش٠ش: ٔظبَ ثشوبد، ػّبْ، ِشوض دساعبد

 39 424اٌؾشق االٚعو ، ؿ

 115اد اٌغ١بع١خ فٟ ئ٠شاْ، ث١شٚد، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس، ؿ، اٌز١بس2012ٌقّبدٞ، فبهّخ، ا 2
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ً فاعلا للسياسة الخارجية         لذلك وظفت تلك الايديولوجيا ادوات قوتها الناعمة محركا
يرانية , ومبدا تصدير الثورة الإسلامية ابرز تلك  الادوات , لتشكل ممارسة استراتيجية عبر الإ

مزيج من السلطة السياسية والميراث القومي وإرادة الاستحواذ والرغبة بالسيادة الاقليمية 
, فهو مشروعا ثنائي العقيدة (1)والسعي للحصول على مكانه دولية بالقوة وارادة الارغام

يقه متقنه, توفرت للسلطة السي اسية الحاكمة في طهران جمله من والاهداف  دمجت بينهما بطر
المقومات والظروف الدولية التي عززت من امكانية  تحقيق جوانب مهمة من المشروع الايراني 
المؤدلج,  والذي تشير المعطيات الواقعية نحو طبيعة الجانب العقدي بأنه  مذهبي الطابع ومتعلق 

يه النظام السياسي لنفسه بوصفه يقود دولة تضم اكبر ت يحكم بأسس برؤ جمع للشيعة في العالم,  و
ية اقرت المذهب الشيعي الاثني عشري للعلن, لتظهر مؤشرات تلك الرؤى في  ومعايير دستور
حجم دعمها لحركات  المقاومة في مواجهه  الكيان الصهيوني, مع التقيد بالمصالح الأمنية 

لدولية, خاصة بعد ان تمايزت والاستراتيجية والتوجهات التي تعكس حجم المتغيرات الإقليمية وا
بالتحديد في جانب حضور  يرانية وما بعدها, و وتباينت  مع مرحله ما قبل الحرب العراقية الإ
مفهوم المصالح القومية في الفكر السياسي الايراني لكلا المرحلتين, الذي تحول من سلوك سياسيا 

ينطلق من ثنائيه الخ ير والشر في علاقته بالصراع مع  يستمد من الارث الشعبي ديناميكيته, و
يات  بالتحديد في اولو القوى الإقليمية والدولية, الى ما هو اكبر تأثيرا في الفكر السياسي و

 .(2)مصالحه القومية العليا التي باتت محددا اساسيا للسلوك السياسي اقليميا ودوليا
ير وفق منطق حيث بات العمل السياسي للنظام الثيوقراطي الحاكم في طهران يس     

يرانية  العصر وقوانينه ومتغيراته, فكان لا بد  له من استراتيجية محدده الاهداف تمكن الثورة الإ
يجي باتجاه سياسات اكثر  من التكيف والاستجابة للتحولات الإقليمية والدولية التحول التدر

ديد الامن القومي براغماتية محكومة باعتبارات المصلحة القومية لمواجهه الاخطار و مصادر ته
يز عاملي المصلحة والامن لدى  الايراني مع الاخذ بالاعتبار للعامل الايديولوجي العقائدي في تعز

                                                           

 ِؾبسٞ، اٌزؼش٠ف ثبٌّؾشٚع اإل٠شأٟ: ِىٛٔبرٗ، أدٚارٗ ، أ٘ذافٗ، ِقبدس لٛرٗ: "2012ِىٟ، ٌمبء،  1

 343ؿ اٌزغ١١ش فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ِٚغزمجٍٙب "، رؾش٠ش: ٔظبَ ثشوبد، ػّبْ: ِشوض داسعبد اٌؾشق االدٔٝ،

، دٚس اٌج١ئخ اٌّؼشف١خ فٟ ع١بعخ ئ٠شاْ اٌخبسع١خ، ِغٍخ ؽإْٚ  اٌؾشق االٚعو ، 2004صادٖ،  اؽّذ ٔغ١ت، 2

  57 - 56، ث١شٚد، ِشوض اٌذساعبد االعزشار١غ١خ، ؿ 114ع
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صانع القرار السياسي, فهي مرتكزات استراتيجية تدفع نحو اتخاذ قرارات تتفق مع متطلبات 
 النظام البنائية.

يا والمشرو      ع الايراني,  فإن المعطيات الجيوسياسية بالعودة الى العلاقة الحميمة بين سور
ية واهميتها اقليميا, حتى بات ان  لهذا المشروع ترتبط بشكل وثيق بالجغرافيا السياسية السور
ية لا يكتفي بالنفوذ  استراتيجية التحالف التي حققها المشروع الايراني مع السلطات السور

يسعى ذلك المشروع  لتحقيقها في السياسي والعسكري فحسب, بل هو حلقه من سلسله اهداف 
بي ايضا يا وصولا الى لبنان,  مما يرسم صوره (1)دول الجوار العر , بدأ من العراق مرورا بسور

جديدة لشكل وحجم التوازنات في الشرق الاوسط , بعد ان يضبط ايقاع القاعدة الشعبية 
يمسك بقواعد اللعبة السياسية في اداره ملفات  الصراع وانماطه بالإقليم, عبر الشيعية فيها و

القضية الفلسطينية وحركات المقاومة فيه, وتمكنها من اختراق المنطقة عبر بعض الاحزاب 
 والجماعات المؤدلجة عقائديا.

ية تعطي الحليف الايراني مساحات     ية واحداثها الدمو اخذت تداعيات الازمة السور
ية والحراك ا لسياسي والثقافي, تلقت على اثره السلطات واسعة من تنفيذ العمليات العسكر

ية  دعما كبيرا شاملا في مواجهة مشروع تفكيك الدولة ومحاولة اسقاط النظام السياسي,  السور
ية وشمال شرق  يرة السور والتصدي  لجماعات التطرف والارهاب التي اجتاحت كافه مدن الجز

يا ومدن الوسط, ومنذ بدء الازمه في شباط  الاستراتيجية الايرانية نحو  تعززت 2011سور
بي والاسلامي بمسوغات سياسية واقتصادية  يا  التي تشكل مدخلا لقلب العالم العر سور

يا منذ عام (2)وعقائدية يرانية الى تفعيل دورها في سور , لذلك عمدت السياسة الخارجية الإ
رك والتأهيل م بتوقيع اتفاقيه أمنية مشتركة, شملت جوانب التصنيع الدفاعي المشت 2006

بناء نظام دفاع جوي متطور  ية  و يب للقوات المسلحة,  وتوفير الامدادات العسكر والتدر
 ليتحقق بذلك تواسعا اقليميا وامكانية قيادة العالم الاسلامي وحماية  للأمن القومي الايراني .

                                                           

 ٚاٌزؾذ٠بد"، ِغٍخ إٌٙنخ، اٌّغٍذ ؼ، اٌّٛلف اال٠شأٟ ِٓ أالصِخ اٌغٛس٠خ: اال٘ذاف2014اٌّط١شٞ، ١ِٕش،  1

 6، ؿ 10/2014،  4ع اٌخبِظ ػؾش،

 511ثبو١ش، اٌضٛسح اٌغٛس٠خ فٟ اٌّؼبدٌخ اال٠شا١ٔخ اٌزشو١خ، ؿ 2
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يا  قوة اقليمية تجمع في طياتها العديد من الخصائص وال     سمات بعد ان  وجدت في سور
بي الاشتراكي العراقي وعدائها للصهيونية وعدم وجود قيمه  المشتركة, كخصومتها لحزب البعث العر
بي السوري, كما انها تحقق من هذا  يا بظل حكم حزب البعث العر تذكر للمعادلة السنيه في سور

يرانية على البحر الابيض ال يا اطلاله إ متوسط, التقارب والتحالف مع السلطة السياسية في سور
ّ ه اللبناني بشكل مباشر ومكثف, هذا  تمكينها من الوصول الى لبنان وتقديم دعمها الى حزب الل
ً غاية في الدقة  يا ً وعسكر الحضور مكن النظام السياسي الايراني من ممارسه دورًا سياسيا

 والأهمية, بعد ان اعتمدت على المواجهة غير المتوازنة في الدفاع عن مصالحها أمنها خارج
حدودها وعبره انتشار اذرعها وميلشياتها في محيطها الاقليمي ومن خلال حزام من الأنظمة 

 السياسية الحاكمة الموالية لها وصولا للمتوسط.
ية في هذا الاطار جانب كبير وخطير من الصراع المذهبي الذي      اظهرت الازمة السور

, فهو مؤشر غاية في الأهمية يوحي لكلا  يشير نحو نزع الأدمية من الطرف الاخر في حلبه النزاع
يل الامد وهو وجودي ديني بين السنه والشيعة بمستوى غير  الطرفين المتنازعين بأن الصراع طو
قابل للتفاوض او التقارب نتيجة تعدد الاطراف الفاعلة فيه, وهي بهذا الجانب ممثل سمة خاصه 

ي يد للبيئة الداخلية والقوى الفاعلة في الازمه السور ة المركبة, ومسوغ لتدهور الاوضاع نحو المز
يز المذهبية في تفاعلات المشهد السياسي السوري التي انعكست  من التفكك والدمار, فجاء تعز
يا, رغم  ان التركيبة  بشكل واضح في مسار توصيف اسباب الاحتجاجات الشعبية في سور

ية  انسجمت الى الاجتماعية والثقافية والتنوع في الاصول العرقية والدين ية  في الجغرافيا السور
حد بعيد ولم تكن عائقا امام السلطة السياسية , فان مؤشرات التنسيق  والانسجام بين مختلف 
يا  ية ظلت عامل استقرار ولعبت  دورا مرموقا في بناء سور الاقليات الدينية والعرقية السور

 لثقافية.ونهضتها العلمية والصناعية والزراعية والاقتصادية وا
ية منذ اندلاعها في شباط عام       م , لتعكس  2011في حين جاءت الازمة السور

حالة من عدم الرضا الشعبي للعديد من الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلطة 
السياسية, عبرت الجماهير في حراكها السياسي منذ اندلاع الاحتجاجات على اهمية  وضرورة 

دهور الاوضاع الاقتصادية والمطالبة بإعادة تفعيل الدستور المعطل  بقانون الطوارئ معالجة ت
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بي السوري على السلطة , الذي رسخ من هيمنة كيان السلطة (1)ووقف سيطرة حزب البعث العر
يات العامة, مما شكل عائقا امام المشاركة المجتمعية, وتطور المؤسسات  الشمولية, وغياب الحر

ية التي ظهرت في (2)الحوار وتعطيل آليات , اتهمت فئات واسعة من الحشود الشعبية السور
الساحات والميادين اشخاص من السلطة السياسية الحاكمة بالفساد وحصر الثروة في يد مجموعة 

بة من الرئيس بشار الاسد.  من تلك الشخصيات المقر
مرجعيات دينية  في المقابل هذه الاحتجاجات حصلت على دعم  مباشر جاء من      

سلفية راديكالية, دخلت على خط  احتجاجات الشارع الشعب السوري برفع سقف المطالب 
ير في مصر,  الشعبية حتى وصلت الى المطالبة بإسقاط النظام, محاكاه  لشعارات  ميدان التحر

 .(3)فاتسعت الرقعة والجغرافية واعداد هذه الجماهير و لتستمر التظاهرات بوتيرة مطردة

ركه الاحتجاجات الشعبية المطلبية, خلت من اي اغلب التطورات المتسارعة في ح    
يه وعميقه  موقف طائفي او مذهبي في الايام والاسابيع الاولى للأزمة, الا ان تحولات جذر
ظهرت مؤشراتها لاحقا, بالتتابع مع الوقائع الميدانية لترسم ملامح المشهد السياسي السوري,  فقد 

في ليصبح اكثر حده , مسوغ ذلك  تبني اتجهت الاحداث نحو رفع وتيرة الخطاب الطائ
ية للحل الامني وقمع  المحتجين واعتقال عدد من الناشطين,  ليتحقق لدى  السلطة السياسية السور
ً بأن النظام الامني الذي يقمع الاحتجاجات هو  يقه اعلاميا فئات اجتماعية واسعة ما تم تسو

ً متشدد,  اعتمد  هذا ا ً طائفيا ً شيعيا يا ً علو لخطاب في تحليلية لأبعاد المشهد السياسي بان نظاما
يا  قد اخذت شكل  المؤامرة الخارجية بغطاء طائفي  حركة الاحتجاجات  الشعبية في سور

                                                           

اٌز١ّٕخ اٌّفمٛدح فٟ عٛس٠خ، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس  ِشصٚق، ٔج١ً ٚاخشْٚ، خٍف١بد اٌضٛسح داسعبد عٛس٠خ": 1

 .45-44ٚدساعخ اٌغ١بعبد، ؿ

 د اٌزغ١١ش ٚآفبلٗ، ث١شٚد، ِشوض دساعبد: ِؼنال 2012- 2011اٌؼشث١خ  ، ؽبي االِخ اؽّذ ٚاخشْٚ 2

 172،  ؿ2012 اٌٛؽذح اٌؼشث١خ،

، ارفبق ِٛعىٛ ثذا٠خ اٌؾً أـُ أمالة أِش٠ىٟ ػٍٝ اٌضٛسح؟، ثؾش 2011اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚاٌذساعبد،  3

 www.dohainstitute.org/release ،ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ: 2013، 11/5ِٕؾٛس ثزبس٠خ 
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ومذهبي,  مما ادى بالنتيجة الي تزايد وتيره الصراع  والتصعيد مع اطراف متعددة ومتداخله في 
 نية .المواجهة مع قوات الجيش السوري واجهزة السلطة الأم

ية,      جملة من المعطيات الميدانية والمجتمعية التي  غذت  ورفدت  عنوان الازمة  السور
كان ابرزها على الاطلاق ظهور محاور اقليمية مؤثرة في خطابات اطراف النزاع التي اصطفت 

ّ ه اللبنان يرانية والعراقية وحزب الل ي مع بدء الاحتجاجات الشعبية, و بروز تحالف الحكومة الإ
ية بشكل داعم وتنسيق كامل في مواجهة التحديات التي تجاوزت اطار  مع السلطات السور
يوظف  ية ومنجزاتها,  و الاحتجاجات الشعبية لمنحى عدواني يسعى لتفكيك الدولة السور
ية التي خرجت الى الميادين والساحات في عدد من  محركات الاحتجاج ودوافع الجماهير السور

ية في م طالب شعبية محددة, نحو رفع سقف تلك المطالب وصولا الى حد تصفية المدن السور
النظام وانها وجوده, في المقابل اندفعت السلطة السياسية الحاكمة في دمشق الى مواجهة 
الحركات الاحتجاجية وتداعياتها الإقليمية, ومحاولة منع تسرب عناصر وقوى من  الفاعلين 

ماية سلطة الدولة الوحيدة والمحافظة على وحده المجتمع والدولة الدوليين الى مشهد هذه الازمة, لح
يا, وان التماهي مع المطالب الشعبية في هذه المرحلة تحديدا او بهذا المستوى من التدخل  في سور

 والتفتيت سيؤدي بالنتيجة الى فتنه حقيقيه وانقسام.
ية, جاءت      اغلب المآلات التي اسفرت عن تفاعل الاطراف في مشهد الازمة السور

بغطاء الشحن الطائفي, فانقسم المجتمع على هذا الاساس وتنامى الحقد وال كراهية ليتصدر المشهد 
ية كبيره ذات طابع طائفي ومذهبي,  تعزز من تداعياتها تزايد اعداد  على شكل مجازر دمو

ية ال كبيرة التي حصلت عليها القوى  المرتزقة وكمية الاموال الوفيرة  وحجم الامدادات العسكر
يدة و المناهضة للنظام السياسي السوري, فانتشرت بعدتها وعديدها داخل الجغرافيا  المؤ
ية  ية, فانقسمت القوى الفاعلة تلك الى مجموعة من الاحزاب والجماعات السياسية والعسكر السور

ية الحاكمة ومنها المعارضة والمناهضة والفصائل والميليشي يد السلطة السياسية السور ات, منها ما يؤ
ية وحمايه  له, في مساعي تفاعليه بين المحافظة على السلطة السياسية ووحدة الاراضي السور
ية, وتمكين الفواعل  بين قوي تسعى الى اسقاط النظام السياسي بالقوة العسكر منجزات الدولة, و
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عمين من تحقيق اهدافهم في اعاده تقسيم البلاد وفق استراتيجيات  معلنة واخرى الدوليين الدا
 مخفية .

ية       أسفر عن هذا الانقسام تشكيل طرفي نزاع, تتكون من القوى السياسية والعسكر
يدة للنظام السياسي الحاكم في دمشق,  اجتمع في اطارها قوى هو محليه واخرى  الداعمة والمؤ

بي الاشتراكي حزب السلطة الحاكمة اجنبيه شيعية,  اشتملت  المحلية منها على حزب البعث العر
ية, وقوات الجيش السوري  النظامي مع عناصر من قوى الامن  والجبهة الوطنية التقدمية السور

ية   والمخابرات اطلق عليها اسم اللجان الشعبية,  في حين  شكلت الجبهة الوطنية التقدمية السور
يا حالة سياسية خجولة حظر عملها  طيلة  سنوات  بي الاشتراكي في سور حكم حزب البعث العر

,  ضمت الجبهة في قواعدها عدد (1)م1972ثم  اعيد منحها رخصه العمل السياسي بعد عام 
ً لسياسات  بعض الاشتراكيين العرب,  مارست دورا تنفيذيا يين و من الشيوعيين والناصر

ية, السلطة الحاكمة في دمشق لمواجهة  المعارضة والتنظيمات المحظورة في الساحة السياسية السور
ية الرسمية التي مارست دور الحسم في مواجهة  بينما شكل الجيش السوري المؤسسة العسكر
تداعيات الازمة, اضافه الى دورها في مساندة السلطة السياسية للبقاء وحفظ الوضع القائم, 

تخبارات بهام متداخله استطاعت باستراتيجية مركبة يرفدها قوات أمنية وأجهزة مخابرات واس
استخدام وتوظيف كل السبل والوسائل التي تمنع الاقتراب من السلطة السياسية ومنع الجماعات 

 المسلحة والميليشيات والفصائل الارهابية من تحقيق اهدافهم على الارض السوري.
ية في الازمة,  فقد أما في جانب توصيف حجم الدعم الاجنبي للسلطة ال      سياسية السور

تعددت لتشمل قوى شيعية ومنشآت مدعومة من ايران بجنسيات متعددة وانتماءات 
يرانية واللبنانية واليمنية والعراقية, جاءت قوات  أيديولوجية مذهبية وطائفيه مشتركه,  منها الإ

لسياسية الخارجية فيلق القدس احد اذرع الحرس الثوري الايراني واهم أدواته في تنفيذ ا
ية في مواجهه  ية الداعمة للسلطة السياسية السور يرانية , لذلك شكل اهم الأجهزة العسكر الإ

ية في شباط  م,  والتي قدرت  2011التطورات والاحداث والوقائع منذ بدء الازمه السور

                                                           

إٌؾأح ٚاٌزطٛس ٚا٢ِبي ، لطش، اٌّشوض اٌؼشثٟ  –عبد اٌىش٠ـُ، اٌج١ٕخ اٌزغٍط١خ ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ اٌغجبػٟ،   1

 .230 -299،  ؿ 2013 ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد،
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يرانية حا ية في عده الالاف ,  وهي قوات ذات قياده إ سمة و اعداد قواته  على الارض السور
يب عسكري عالي المستوى, شكل حضورها في الازمة نقطة فارقة في تطور  ذات تدر

 الاحداث الميدانية , ومنع تفاقم تداعيات الازمة الى ما هو اعمق واخطر.
ّ ه اللبناني      يا حضوراً فاعلاً لحزب الل يضاف الى الدعم الاجنبي للسلطة السياسية في سور

ية بمهام دفاعية ية غير النظامية , ساعدت بشكل  ومشاركة عسكر يب قوات سور وهجومية وتدر
مباشر في دعم موقف السلطة السياسية بمسوغات التحالف الايديولوجي وتقاطع المصالح تحت 
مظلة الدفاع المذهبي والطائفي لكلا الطرفين الفاعلين في المسرح السياسي والعسكري الايراني 

ّ ه مع النظام السياسي السوري, تشكلت هذه المجاميع المؤدلجة ضمن اطار الطائفة  وحزب الل
الشيعية على شكل فصائل مسلحة وميلشيات تحت مسميات عديده أهمها: عصائب اهل الحق, 
ّ ه العراقي, ولواء ابو الفضل العباس, وكتيبه الجوال قمر بني هاشم, وكتائب  وكتائب حزب الل

مكانياتها في دعم السلطة السياسية في حيدر ال كرار وغيرها ال كثير من الجماعات التي حشدت ا
ية التي ذهبت في مساعيها  يا في مواجهه مباشرة وصدام محتدم مع القوى السياسية والعسكر سور

ية بكافه مؤسساتها وسلطاتها ونظامها السياسي الحاكم..  وخطتها لتفكيك واسقاط الدولة السور
ية المناهضة النظام     الحاكم في دمشق, من مجموعات  فتشكلت القوى السياسية والعسكر

يا عام  مدعومة من أطراف اقليمية في اعقاب بدء انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سور
م, وكانت بدايتها على شكل قوى سياسية معارضة توفرت لها امكانيات مادية وسياسية  2011

يتها والدمج في اطار سياسي واحد اطلق عليه المعارضة  ا ية في كبيره لضمان استمرار لسور
الخارج, بعد ان اتسم حراكهم السياسي بالتشرذم والانقسام والارتجال علاوة على الترهل في 
ياتها السياسية  بنائه التنظيمي والتخيط في حركها النخبوي, والضعف في قدرتها على تحديد اولو

 البعيدة عن المزاج الشعبي السوري.
ومن ابرز تلك القوى السياسية والقوى المسلحة التي تصدت لمناهضة  السلطة السياسية      

يا عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية والمواجهات مع القوى الأمنية, تنظيم جماعة  في سور



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

11 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

, عقب  حظر نشاطها  في (1)الاخوان المسلمين نتيجة لعلاقة عدائية قديمة قائمة بين الطرفين
يا وق ً لقانون رقم  1982معها منذ عام سور والذي ادى الى غياب  1980لعام  49م استنادا

يا ية الجماعة من جديد (2)دور الاخوان المسلمين في سور , في حين فعٌلت تداعيات الازمة السور
لتعيد نشاطها واحياء الخلايا النائمة,  للعب دور مهم وحيوي في بناء تحالفات سياسية تحت 

يا عام مسمى مجموعة ال  .(3)م 2011عمل الوطني من اجل سور
رافق جماعة الاخوان المسلمين في مسارهم السياسي والعسكري, عدة احزاب وتيارات      

ية داخلية وخارجية, توافقت وانسجمت بأهدافها ورؤاها مع حاله القوى السياسية  سياسية سور
 12ردية تقليدية تجاوز عددها المناهضة للسلطة الحاكمة في دمشق, ومنها احزاب وتنظيمات ك

 ً ً منظما با يتها من التحالف المعارض بعد ان شكلت المجلس الوطني (4)حز ,عادت وعلقت عضو
بر عام  يا في اكتو م, تحت مبرر البحث عن مكاسب سياسية في  2011ال كردي في سور

بلاد الحصول على اعتراف دستوري دولي بوجود الشعب ال كردي, باعتباره قومية اصيلة في ال
يا الموحدة ير المصير في اطار سور  .(5)وإيجاد حل ديمقراطي للقضية ال كردية على قاعده حق تقر

لا شك ان  تطورات الازمة وتعقيداتها  قد افرزت جملة من التداعيات,  كان اهمها      
شبكة من التحالفات بين اركان سميت بالتيارات المعارضة الداخلية والخارجية, تنافست فيما 

ينها للحصول على مكاسب سياسية تمكنها من تصدر المشهد والسيطرة على الوضع الداخلي, ب
خاصة مع ارتفاع مستوى الدعم المعنوي والمادي والبشري الذي حصلت علية تلك الفصائل 
والميلشيات, مما ادى الى ارتفاع سقف المطالب الشعبية, وانتج  اشكالا جديدة للتعبير عن تلك 

با لتحديد في جانب تنظيم العمل السياسي والعسكري لمواجهه السلطة, سواء من المطالب, و

                                                           

صوش٠ب، خنش ٚأخشْٚ، اٌّؼبسمخ اٌؾضث١خ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ عٛس٠خ: اٌّٛالف ٚاالرغب٘بد"، فٟ وزبة: "خٍف١بد  1

، 2013ٛػخ ِإٌف١ٓ، اٌذٚؽخ: اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، اٌضٛسح ، دساعبد عٛس٠خ"، ِغّ

 255ؿ

( ٚأصش٘ب فٟ ثٕبء اٌذٌٚخ، ِشوض اٌغض٠شح 2011-1970ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ، ثؾ١ش، ِشرىضاد ٔظبَ اٌؾىُ اٌغٛسٞ ) 2

 .15، ؿ2011ٌذساعبد، اٌذٚؽخ، 

فٟ عٛس٠خ اٌغذ٠ذح"، ِشوض وبس١ٔغٟ  ٌٛٔذ، اسْٚ، اٌقشاع اسع ِٓ أعً اٌزى١ف: عّبػخ االخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ 3

 carnegie-mec.org  ـ، اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ:2013أ٠بس  7اٌؾشق االٚعو ، دساعخ ِٕؾٛسح ثزبس٠خ 

 14-12.،ؿ2011، اٌمب٘شح، 185ػالَ ، ساثؾخ: اٌفٛمٝ اٌؾبٍِخ فٟ عٛس٠ب، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد 4

 ٠260خ: اٌّٛالف ٚاالرغب٘بد ،ؿاٌّؼبسمخ اٌؾضث١خ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ عٛس صوش٠ب، 5
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ليمثل  2011خلال تأسيس ما سمى باتحاد تنسيقيات الثورة الذي جاء تأسيسه في اذار من عام 
عددا من اللجان المحلية المشاركة في الاحتجاجات  في مدن ديرالزور وحمص ودمشق ودرعا 

دني السياسي والاعلامي الميداني في مواجهه القوى الأمنية وقوات , ممثله للحراك الم(1)وحلب
الجيش السوري, التي كانت تدعوا الى رفض تلك الاحتجاجات ووقف الاضرار بأمن البلاد 

ية.  والانصياع للتوجهات واطماع قوى خارجية تهدد الدولة السور
ية , للتحالف اجتمعت في هذا الاطار عدد من القوى السياسية المناهضة للد     ولة السور

ية, والتي تم الاعلان عنها في اب من عام  م, انضمت  2011بمسمى الهيئة العامة للثورة السور
تحت مظلتها عده تنسيقيات محلية من اللجان واتحاد تنسيقيات الثورة, كانت في ذلك محاولة 

لذي تمارسه تلك لردم الهوه بين قوى المعارضة, ووضع حد للانقسام والتشرذم والارتجال ا
ية , ثم تبعها تشكيل مجموعة من الهيئات 2القوى في تطور الاحداث والوقائع على الارض السور

والمجالس ودمجها كقوى سياسية موحدة, لكافه الفصائل والاحزاب واللجان, تعمل وفق آليات 
يبا, بعد  تحقيق تفكيك مقبولة محليا واقليميا ودوليا, وتؤسس لمرحلة كان اغلبهم ينتظرونها قر

ية التي ترجمت اهدافها  ية واسقاط النظام السياسي الحاكم فيها, الا ان القوه العسكر الدولة السور
ية, فجاءت  ً في مناهضه السلطة السياسية في دمشق هي الجبهة الإسلامية السور ً وميدانيا عمليا

ية ارتبطت بما سمي بفصيل الجيش السوري الحر الذي ض م في صفوفه على شكل ميلشيا عسكر
يين عن الجيش النظامي, التحق بهم اعداد من المجندين  اعدادًا كبيرة من المنشقين العسكر

 .(3)السابقين في الجيش السوري ومسلحين مناطقيين اصطلح على تسميتهم بالثوار 
ية في المنطقة الوسطى من البلاد       ية  العسكر انتشرت عمليات الهيئة العامة للثورة السور

, خضعت تلك المواجهة (4)شكل صدام واشتباك مسلح مع قوات الجيش السوري النظاميعلى 
                                                           

 وٛػ، ػّش، أؽضاة ٚرى٠ٕٛبد اٌّؼبسمخ اٌغٛس٠خ: ٚسلخ خٍف١خ، ػّبْ: ِشوض اٌمذط ٌٍذساعبد اٌغ١بع١خ، 1

  2ؿ2011

 ِؾبٌٚخ فٟ اٌزبس٠خ اٌشا٘ٓ ، لطش،  اٌّشوض اٌؼشثٟ -ثؾبسح، ػضِٟ، عٛس٠خ: دسة االٌُ ٔؾٛ اٌؾش٠خ 2

 277ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، ، ؿ

آ١ٌبد فٕغ  -االرغب٘بد -اٌخقبئـ -، اٌّغبي اٌؼبَ االفزشامٟ فٟ اٌضٛسح اٌغٛس٠خ2012اٌّقطفٝ، ؽّضح،  3

 140، ؿ 2012اٌشأٞ اٌؼبَ ، لطش: اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، 

 ، "اٌّؼبسمخ اٌّغٍؾخ مذ األعذ: اٌغ١ؼ اٌغىشٞ اٌؾش"، ِؼٙذ ٚاؽٕطٓ ٌغ١بعخ اٌؾشق2011ٚا٠ذ، ع١فشٞ،  4

 ، ِزٛفش ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ:2011رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ،  30األدٔٝ،
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ية وحرب العصابات وفق بيئة  اجتماعية طائفية موحدة, بدأت بتسلح  إلى نمط اللامركز
خفيف وموارد بدأت محدودة المصادر, تطورت هذه العمليات لاحقا وعبر مراحل الازمة 

يز لتصبح اكثر تنظيما دقة  في تحدي د اهدافها , بعد الحصول على دعم لوجستي ومالي وتعز
يد من المجموعات المسلحة, وفق انتماءات ايديولوجية دينية ذات مرجعية  قواتها بدخول المز
سلفية لفصائل وميليشيات استقطبت  من كل انحاء العالم  للمشاركة في مواجهة السلطة 

ية على أراضيها ية السور  . (1)السياسية والعسكر
لابد في هذا الجانب من  المواجهة تحليل البعد الايديولوجي وأثرة على الاطراف        

ية, وتسليط  الضوء على دور التيار السلفي السني الذي شكل عامل مهم  الفاعلة في الازمة السور
ية,  يران على الارض السور ً من إ ً ومذهبيا في تزايد حدة الصراع مع القوى المدعومة طائفيا

تمثلت بالمجموعات الإسلامية السنية السبع, التي أعلنت توحيد عملها تحت مسمى الجبهة  والتي
ية في  م, ضمت كل من لواء التوحيد وحركة أحرار الشام وجيش  2013الإسلامية السور

ية صقر الشام ولواء الحق وكتائب أنصار الشام والجبهة الإسلامية ال كردية  , (2)الاسلام وألو
يةانتشرت ه       تلقت  ,(3)ذه المجموعات والميلشيات المسلحة على كامل الجغرافيا السور

يا, تراوحت  ً مباشرًا من قوى إقليمية ودولية لتحقيق اهداف ومصالح محددة في سور دعما
, جاء تحالف هذه المجموعات بمسوغ الجهاد (4)الف مقاتل 50الى  40اعداد مقاتليها ما بين 

يا ولبنان, وظفت لهذه الغاية استراتيجية  المقاوم لمشروع ايران الطائفي التوسعي في العراق وسور
يحات متناثرة لقادة هذه التيارات, اكدوا فيها على ضرورة الحفاظ  محددة اتضحت من تصر

يجابية مع الأطراف الدولية الداعمة لل ية, والتزامها بالمعاهدات على علاقات إ معارضة السور

                                                                                                                                                                          

 arabic.washingtoninstitute.org/templateC05.php                                          

، "اٌضٛسح اٌغٛس٠خ، أعجبثٙب ، ٚلٛا٘ب، ِٚبالرٙب اػزجبساد رزؼٍك ثبٌضٛسح ، ِشوض عٛس٠خ 2014ػٍٟ، ِؾّذ،  1

 ١ٔwww.syriasc.netغبْ، ِزٛفش ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ:  17ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد، دساعخ ِٕؾٛسح ثزبس٠خ 

 ِؾّذ، اٌضٛسح اٌغٛس٠خ، أعجبثٙب ، ٚلٛا٘ب ، ِٚبالرٙب .ػٍٟ،  2

، اٌّؼبسمخ اٌغٛس٠خ: ِخبهش اٌزؾزذ ٚمشٚساد اٌزىبفإ"، دساعخ ِٕؾٛسح  ثزبس٠خ 2013شح ٌٍذساعبد، اٌغض٠ 3

 studies.aljazeera.net/positionestimate ،ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ :  2013د٠غّجش  12

شق االدٔٝ، اٌغجٙخ  االعال١ِخ اٌغٛس٠خ لٛح ِزطشفخ عذ٠ذح، ِؼٙذ ٚاؽٕطٓ ٌغ١بعخ اٌؾ ،2013ص٠بْ، ٘بسْٚ،  4

، ِزٛفشح ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ                                                                                      50ؿ ـ،2013ؽجبه  4دساعخ ِٕؾٛسح فٟ 

islamic-syrian-the/view/analysis-policy/ar/org.washingtoninstitute 
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ية على الأرض  ية المتطرفة التي تفاعلت أنشطتها العسكر الدولية وعدم التقارب مع القوى العسكر
ية ممثلة بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) داعش( وجبهه النصرة  .(1)السور

وري في اعقاب تدخل تطورات حده الصراع في المشهد السياسي والعسكري الس     
المجموعات المسلحة والفصائل الدينية السنية المتشددة, باطار مشروع جهادي عالمي عابر 
للحدود, يسعى من خلال تلك المجموعات المنظمة الى اقامه الخلافة الإسلامية حسب معتقدات 

لإسلامية متطرفة, انقسمت هذه القوى بين جبهة النصرة لأهل الشام, وجماعة تنظيم الدولة ا
في العراق والشام داعش, شكلت بذلك مجموعات وفصائل منظمة القيادة والمرجعية تسلحت 
ية الى تنظيم القاعدة, دعت وحفزت تلك القوى الى  في عقيدة دينية تعود جذورها الفكر
يا دون التمييز بين الشيعة او السنة, رغم انها تصنف  مواجهة النظام السياسي الحاكم في سور

بالأعداء وان الحرب عليهم واجب مقدس, مما افضى الى ان يأخذ شكل الصراع بعداً  الشيعة
مذهبي طائفي, دعم وجودها ومسارات عملياتها في هذه المواجهة عوامل خارجية عديدة, 
عززت من مشاركة اطراف دولية واقليمية تتنافس في جانب التحالف الواحد وتتصارع مع 

ية, ودخولها من باب حماية مصالحها, الاخر في سعيها لتحقيق اهداف ها على الجغرافيا السور
فكانت المحرك الاساسي لديناميات الصراع في مواجهة الارهاب الدموي من جهة والعمليات 
ية بين المعارضة وقواتها المسلحة وقوات الجيش السوري وحلفائه, كي تقوم بأداء حرب  العسكر

إقليمية, وتحقق في نفس الوقت مصالح جيوسياسية وامنية مذهبية بالوكالة/ الإنابة عن القوى ال
 لتلك القوى.

                                                           

لجالْ، ِشٚاْ ٚأخشْٚ، خٍف١بد اٌضٛسح دساعبد عٛس٠خ: ِٛلغ اٌغ١بعخ ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌقشاع ػٍٝ  1

، عٛس٠خ "رنبسة اٌّقبٌؼ ٚرمبهؼٙب فٟ األصِخ اٌغٛس٠خ"، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، اٌذٚؽخ

2013. 
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كان للتدخل الايراني الدور ال كبير في صمود النظام السياسي السوري حتى الآن, فلولا    
ية من بداية الاحتجاجات, تقوم السياسة الخارجية هذا التدخل لسقط ت الدولة السور

بكافة انماط  يا على مبدأ التدخل في شؤون دول المنطقة و والاستراتيجية الايرانية تجاه سور
ية, هذا بالإضافة  انها  يا ومؤثرا في الصراع الدائر في سور الصراع القائمة فيها وتلعب دورا مركز

سياسية واللوجستية لدع م السلطة السياسية في دمشق ضد المعارضة, توظف كل إمكانياتها ال
بية أدت الى  فراغ  بية العر لتحقيق مصالحها القومية والاستراتيجية, خاصة وان الخلافات العر
سياسي في المنطقة, وفر البيئة المناسبة لطهران من التمدد والتدخل والتوسع ايديولوجيا دينيا 

يا تحديداً, حتى وصلت مع دمشق خلال الازمة الى وعقائديا  في بعض الأق بية وسور طار العر
ية تكاملية وصولا الى التدخل والسيطرة على مفردات المشهد السياسي في الصراع  علاقة عضو
القائم, الامر الذي زاد من نشاط رجال الدين الشيعة في نشر المذهب وخلق حالة من التوتر 

 هما دفع الازمة القائمة الى مزيدا من التصعيد.مع المذاهب الاخرى شكلت عاملا م
يا تؤكد بانها حرب بالوكالة تلعب العديد من       كافة المؤشرات لنمط الصراع في سور

القوى الاقليمية والدولية دورا رئيسيا حولت الصراع الى صراع مذهبي طائفي عقائدي بين 
ية, خا صة مع توظيف طهران للبعد السنة والشيعة, وهو اخطر ما يواجه الازمة السور

الايديولوجي الديني في تعاطيها مع الازمة ووقائعها, التي اكدتها التوجهات الطائفية المذهبية الى 
بلورة مواقف الدول الاقليمية والدولية الرافضة  جانب الاختلافات السياسية ودورها في رسم و

دراسة خلصت الى تحليل ما تواجه لتدخل ايران والمطالبة بتغيير النظام السياسي, كما ان ال
يد للسلطة السياسية في دمشق, الامر الذي  طهران من تحديات جراء موقفها الداعم والمؤ
انعكس بشكل سلبي على مصالحها القومية والاستراتيجية, رغم تأييد هذا الحضور من قبل 

 روسيا.
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 ، اٌز١بساد اٌغ١بع١خ فٟ ئ٠شاْ، ث١شٚد، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس2012اٌقّبدٞ، فبهّخ،  -

، اٌزؼش٠ف ثبٌّؾشٚع اإل٠شأٟ: ِىٛٔبرٗ، أدٚارٗ ، أ٘ذافٗ، ِقبدس لٛرٗ: "ِؾبس٠غ اٌزغ١١ش فٟ 2012ِىٟ، ٌمبء،   -

 إٌّطمخ اٌؼشث١خ ِٚغزمجٍٙب "، رؾش٠ش: ٔظبَ ثشوبد، ػّبْ: ِشوض داسعبد اٌؾشق االدٔٝ

آ١ٌبد فٕغ  -رغب٘بداال -اٌخقبئـ -، اٌّغبي اٌؼبَ االفزشامٟ فٟ اٌضٛسح اٌغٛس٠خ2012اٌّقطفٝ، ؽّضح،  -

  2012اٌشأٞ اٌؼبَ ، لطش: اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، 

،  اٌّؼبسمخ اٌؾضث١خ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ عٛس٠خ: اٌّٛالف ٚاالرغب٘بد"، فٟ وزبة: 2013صوش٠ب، خنش ٚأخشْٚ،     -

 "خٍف١بد اٌضٛسح ، دساعبد عٛس٠خ"، ِغّٛػخ ِإٌف١ٓ، اٌذٚؽخ: اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد .

إٌؾأح ٚاٌزطٛس ٚا٢ِبي ، لطش، اٌّشوض اٌؼشثٟ  –،  اٌج١ٕخ اٌزغٍط١خ ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ 2013اٌغجبػٟ، عبد اٌىش٠ـُ، ،  - 

 ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد.

، خٍف١بد اٌضٛسح داسعبد عٛس٠خ": اٌز١ّٕخ اٌّفمٛدح فٟ عٛس٠خ، اٌّشوض اٌؼشثٟ 2013ِشصٚق، ٔج١ً ٚاخشْٚ،   -

 ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد. 

 انذٔسٌاخ ٔانًجالخ ٔانًٕاقغ االنكرشٍَٔح 

، اٌؼذد 8ٟ فٟ ِٕطمخ اٌؾشق األٚعو فٟ ظً اٌؼمٛثبد األِش٠ى١خ"، )سؤ٠خ رشو١خ، اٌغٕخ "ِغزمجً إٌفٛر اإل٠شأ  -

-https://rouyaturkiyyah.com/research-articles-and(، ِزبػ ػٍٝ اٌشاثو، 2019، ِب٠ٛ 2

commentaries  ،1/11/2019 

ٚد، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح : ِؼنالد اٌزغ١١ش ٚآفبلٗ، ث١ش 2012- 2011اؽّذ ٚاخشْٚ ، ؽبي االِخ اٌؼشث١خ  -

 ، 2012اٌؼشث١خ، 

اٌخ١ٍغ١خ األعجبة ٚاٌزذاػ١بد ٚآ١ٌبد اٌّٛاعٙخ"، دساعبد اعزشار١غ١خ،  –اؽشف وؾه، "رٛرش اٌؼاللبد اإل٠شا١ٔخ   -

 ، 2019فجشا٠ش 

، اٌضٛسح اٌغٛس٠خ فٟ اٌّؼبدٌخ اال٠شا١ٔخ اٌزشو١خ"، اٌذٚؽخ: اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس 2013ثبو١ش، ػٍٟ ؽغ١ٓ ، -

 2012ٚاٌغ١بعبد، 

 ِؾبٌٚخ فٟ اٌزبس٠خ اٌشا٘ٓ ، لطش،  اٌّشوض اٌؼشثٟ -ثؾبسح، ػضِٟ، عٛس٠خ: دسة االٌُ ٔؾٛ اٌؾش٠خ  -

 1997خبٌذٞ، اغب،  -

، دٚس اٌج١ئخ اٌّؼشف١خ فٟ ع١بعخ ئ٠شاْ اٌخبسع١خ، ِغٍخ ؽإْٚ  اٌؾشق االٚعو ، 2004صادٖ،  اؽّذ ٔغ١ت، -

  ، ث١شٚد، ِشوض اٌذساعبد االعزشار١غ١خ114ع

، اٌغجٙخ  االعال١ِخ اٌغٛس٠خ لٛح ِزطشفخ عذ٠ذح، ِؼٙذ ٚاؽٕطٓ ٌغ١بعخ اٌؾشق االدٔٝ، 2013ص٠بْ، ٘بسْٚ،  -

ـ، ِزٛفشح ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ                                                                                      2013ؽجبه  4دساعخ ِٕؾٛسح فٟ 

islamic-syrian-the/view/analysis-policy/ar/org.washingtoninstitute 

( ٚأصش٘ب فٟ ثٕبء اٌذٌٚخ، ِشوض اٌغض٠شح 2011-1970ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ، ثؾ١ش، ِشرىضاد ٔظبَ اٌؾىُ اٌغٛسٞ ) -

 2011ٌذساعبد، اٌذٚؽخ، 

ؽخ، اٌّشوض اٌؼشثٟ هالي ػزش٠غٟ، هالي، "ػاللبد ئ٠شاْ ِغ دٚي اٌّؾشق اٌؼشثٟ ٚدٚي اٌخ١ٍظ"، )اٌذٚ -

 2011ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، ٠ٕب٠ش 

-http://al، ِزٛفش ػٍٝ اٌشاثو 29/10/2019ػجذ اٌّغ١ذ، ػالء، "اٌذٚس اإل٠شأٟ فٟ األصِخ اٌغٛس٠خ"،  -

seyassah.com / 

 14-12.،ؿ2011، اٌمب٘شح، 185ػالَ ، ساثؾخ: اٌفٛمٝ اٌؾبٍِخ فٟ عٛس٠ب، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد  -

، اٌّؾشٚع اال٠شأٟ فٟ اٌؾشق االٚعو  ث١ٓ االعزّشاس٠خ  ٚاٌزغ١١ش: ِؾبس٠غ 2013ػٍٛٞ، ِقطفٝ ٚاخشْٚ ،  -

 424اٌزغ١١ش فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ِٚغزمجٍٙب، رؾش٠ش: ٔظبَ ثشوبد، ػّبْ، ِشوض دساعبد اٌؾشق االٚعو ، ؿ

39 

، اٌّؼبسمخ اٌغٛس٠خ: 2013شح ٌٍذساعبد، ػٍٟ،  ِؾّذ، اٌضٛسح اٌغٛس٠خ، أعجبثٙب ، ٚلٛا٘ب ، ِٚبالرٙب . اٌغض٠ -

،ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ :   2013د٠غّجش  12ِخبهش اٌزؾزذ ٚمشٚساد اٌزىبفإ"، دساعخ ِٕؾٛسح  ثزبس٠خ 

studies.aljazeera.net/positionestimate 



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

12 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

شوض عٛس٠خ ، "اٌضٛسح اٌغٛس٠خ، أعجبثٙب ، ٚلٛا٘ب، ِٚبالرٙب اػزجبساد رزؼٍك ثبٌضٛسح ، 2014ِػٍٟ، ِؾّذ،  -

 ١ٔwww.syriasc.netغبْ، ِزٛفش ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ:  17ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد، دساعخ ِٕؾٛسح ثزبس٠خ 

، خٍف١بد اٌضٛسح دساعبد عٛس٠خ: ِٛلغ اٌغ١بعخ ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌقشاع 2013لجالْ، ِشٚاْ ٚأخشْٚ،    -

اٌّقبٌؼ ٚرمبهؼٙب فٟ األصِخ اٌغٛس٠خ"، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد،  ػٍٝ عٛس٠خ "رنبسة

 اٌذٚؽخ، 

وٛػ، ػّش، أؽضاة ٚرى٠ٕٛبد اٌّؼبسمخ اٌغٛس٠خ: ٚسلخ خٍف١خ، ػّبْ: ِشوض اٌمذط ٌٍذساعبد اٌغ١بع١خ،   -

2011. 

اٌغذ٠ذح"، ِشوض وبس١ٔغٟ ٌٛٔذ، اسْٚ، اٌقشاع اسع ِٓ أعً اٌزى١ف: عّبػخ االخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ عٛس٠خ  -

 ، اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ:2013أ٠بس  7اٌؾشق االٚعو ، دساعخ ِٕؾٛسح ثزبس٠خ 

  carnegie-mec.org 

، ارفبق ِٛعىٛ ثذا٠خ اٌؾً أَ أمالة أِش٠ىٟ ػٍٝ اٌضٛسح؟، ثؾش 2011اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚاٌذساعبد،   -

 www.dohainstitute.org/releaseِٕؾٛس ،ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ: 

ٚاٌزؾذ٠بد"، ِغٍخ إٌٙنخ، اٌّغٍذ  ؼ، اٌّٛلف اال٠شأٟ ِٓ أالصِخ اٌغٛس٠خ: اال٘ذاف2014اٌّط١شٞ، ١ِٕش،   -

  10/2014،  4اٌخبِظ ػؾش، ع

ٙذ ٚاؽٕطٓ ٌغ١بعخ اٌؾشق ، "اٌّؼبسمخ اٌّغٍؾخ مذ األعذ: اٌغ١ؼ اٌغىشٞ اٌؾش"، ِؼ2011ٚا٠ذ، ع١فشٞ،  -

 رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ. 30األدٔٝ،

- Amir M. Haji-Yousefi, “Iran`s Policy in the Syrian Civil War”,( Tehran, I R Iran:  

Shahid Behehsti University, August 2017 . 
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 د. حمند اسامُ حسيًُ 

 حماضر وباحث اقتصادٍ/ فلسطني 

أصبح غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلقي بتداعياتها السلبية علي 
الدول المتقدمة والنامية  ولقد ازداد الاهتمام بموضوع غسل الأموال  مختلف

يل الأنشطة الغير مشروعة ومحاولات زعزعة الاستقرار  في ظل تفشي تمو
الاجتماعي والاقتصادي والأمني في الدول ,هدفت الدراسة تسليط الضوء علي 

اقع و مفهوم غسل الأموال وأسبابه وخصائصه , كما هدفت الدراسة معرفة و
مؤشرات عملية غسل الأموال في ايران والعقبات التي تواجها ايران برفضها التوقيع 
على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال , كما هدفت لتوضيح سبل مكافحة 

ية الايرانية.   غسل الأموال في الجمهور
الكلمات المفتاحية: غسل أموال, الفساد المالي, الأموال القذرة ,ايران, الرقابة 

 لقد
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Money laundering has become a serious crime that has negative 

repercussions on various developed and developing countries, and the 

issue of money laundering has increased in light of the widespread 

financing of illegal activities and attempts to destabilize social, economic 

and security stability in countries, the study aimed to shed light on the 

concept of money laundering, its causes and characteristics, The study 

also aimed to know the reality and indicators of the money laundering 

process in Iran and the obstacles that Iran faces by refusing to sign 

international conventions to combat money laundering. It also aimed to 

clarify ways to combat money laundering in the Republic of Iran. 

Key words: Money laundering, Financial corruption, Dirty money, Iran, Censorship
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يات  إن سرعة التغيرات العالمية وظهور الأزمات أنتجت ظواهر متعددة على كافة المستو
اد يمثل العمود الفقري للدول فعوامل الاستقرار تمثل ركيزة أساسية في عملية ولعل الاقتص

التنمية والنمو, لا شك بأن ظاهرة غسل الأموال أو تبييض الأموال ألقت بظلالها الخطيرة على 
ال كثير من الدول  وانعكست آثارها علي مكانة الدول عالمياً كون عملية غسل الأموال يمثل جرماً 

يان الحياة وعامل استقرار للبيئة الاقتصادية ومصدر سلامة الحياة , إن الأم وال تمثل شر
والرفاهية وإن السعي للحصول علية مشروع طالما كان وفق القانون المسوح به إن ظاهرة غسل 
ً لأجل  با الأموال ترتبط بأمور غير مشروعة تخالف بها الأنظمة والقوانين لتظهر بصفة شرعية تهر

ي ً , أن عملية غسل الأموال تترك انعكاسات أبرزها الركود والتضخم الاقتصادي الاغتناء سر عا
يادة عجز ميزان المدفوعات وإلى كثير من التداعيات السلبية في  وخفض في معدلات نمو الناتج وز
ُ تقدر  يا الدول التي تتصدر مجال غسل الأموال وتشير المؤشرات بأن الأموال التي يتم غسلها سنو

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتعتبر ايران إحدى الدول التي تتصدر  5و 2ما بين 
 ظاهرة غسل الاموال عالمياً.

يمة  إن واقع غسل الأموال تمثل أهم التحديات التي تواجهها كافة الدول وهي تمثل جر
تؤثر علي مكانة الدولة الممارسة لها وتعاني المجتمعات من تداعيات غسل الأموال على اقتصادها 

يز تلك الظاهرة, وتسلط دراستنا الضوء على  واقع إن تطور التكنولوجيا والتقنيات ساهم بتعز
ية الايرانية في ظاهرة غسل الأموال ومعرفة الطرق لعمليات غسل الأموال بها ومن ذلك  الجمهور

 -تكونت مشكلة الدراسة بالإجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
 ما هو واقع غسل الأموال في ايران ؟ وما سبل محاربة غسل الأموال في ايران والحد من آثاره؟

يتفرع من السؤال الرئيس  ي الأسئلة الفرعية التالية:و
 ما مفهوم غسل الأموال وخصائصه  وأسبابه؟ 
 ماهي مصادر الاموال في غسل الأموال وما أثارها اقتصادياً ؟ 
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 ما واقع ومؤشرات ظاهرة غسل الاموال في ايران؟ 
 ماهي العقبات لمكافحة غسل الأموال في ايران؟ 

ً تزداد  تنبع أهمية البحث من خطورة الظاهرة ,كون تمثل عملية غسل الأموال جرما
انتشاره وفق مفاهيم التغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية وهي تمثل عقبة في عملية التنمية 
الاقتصادية وانعكاس سلبي لتطور واداء الاقتصاد في كافة الدول المتقدمة والنامية حيث باتت 

 مؤشراً على وجود خلل بالنظام الاقتصاد والمالي. 

  الاثراء العلمي كون ظاهرة غسل الاموال من أخطر الظواهر على المستوي العالمي في العصر
 الحديث.

  غسل الأموال ومصادر الاموال الغير نظيفة فيه.التعرف على مفهوم 
 . التعرف على ظاهرة غسل الاموال وطرقها في ايران 

 لا يوجد مؤشرات لعملية غسل الأموال في ايران.الفرضية الاولى: 
 .لا توجد عقبات لمكافحة غسل الاموال في ايران  الفرضية الثانية:

 .لا يمكن إجراء اليات لمكافحة غسل الأموال في ايرانالفرضية الثالثة: 

 . التحليلياتبع الباحث منهج دراسة الحالة و الوصف 

أو تنظيفها أو تبييضها أو تطهيرها يعني أي فعل  Money Launderingمصطلح غسل الأموال: 
يه طبيعة المتحصلات المستمدة من أنش طة غير مشروعة أو شروع فيه يهدف إلى إخفاء أو تمو

 .1داخل الدولة أو خارجها

                                                           

 15،ؿ2004اال١ِٕخ ،اٌش٠بك، ِؾّذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػٛك، عشائُ غغً األِٛاي ،عبِؼخ ٔب٠ف ٌٍؼٍَٛ 1
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هي نتيجة لأنشطة غير شرعية تتولد من جرائم متعددة يسعي المجرمون من خلالها الأموال القذرة: 
يات العالمية. يحاولون إضافة شرعية عبر غسلها وتبييضها على كافة المستو يادة ثرواتهم و  ز

يرانية و تقع غايران:  ية الإسلامية الإ رب آسيا وهي ثالث أكبر دولة بالشرق الأوسط هي الجمهور
مليون نسمة و ثاني أكبر بلدان الشرق  81من حيث عدد السكان بعد مصر وتركيا بإجمالي 

 الاوسط مساحة بعد السعودية. 

  1(9102دراسة )أحمد عازب الشيخ, عبد الجليل هويدي( )-
يمة غسل الأموال على الامن  هدف الباحث في دراسته إلى معرفة أثر ومخاطر جر

يعة ظاهرة غسل الأموال الاقتصادي الجزائري كما هدفت الدراسة التطرق إلى الالمام بطب
يمة غسل  وأسباب انتشارها ومصادر الأموال الغير شرعية,  ولقد خلصت الدراسة إلى أن جر
الأموال لها تهديدات ومخاطر على الأمن الاقتصادي الوطني والعالمي من حيث توسع نطاق 

يمة والفساد الإداري والمالي والسياسي ,تدهور قيمة العملة الوطنية ,توسع  نشاط القطاع الجر
الاقتصادي الخفي ,عزوف الاستثمارات الاجنبية وعدم القدرة على جذبها , افلاس البنوك 
يبي ,تفاقم معدلات البطالة في النمو  يع الضر يع الدخل وغياب العدالة في التوز وانهيارها ,سوء توز

 الاقتصادي الوطني. 
  2دراسة )شاهر إسماعيل الشاهر(-

همية مكافحة غسل الأموال والدعوة إلى التحرك للمواجهة الفعالة هدفت الدراسة إلى بيان أ
لهذه الظاهرة حتي لا تستفحل وتصبح إدارة كاملة للفساد كما هدفت معرفة التأثير السلبي ال كبير 
لعملية غسل الأموال على القطاع المالي والاقتصادي وخلصت الدراسة  أن غسل الأموال نشاط 

يرة لخ براء المال والمصارف وخبراء التقنية في حالات إجرامي تعاوني ,تتلاقي في ه الجهود الشر

                                                           

أؽّذ ػبصة اٌؾ١خ، ػجذ اٌغ١ًٍ ٠ٛ٘ذٞ، ِخبهش غغ١ً األِٛاي ػٍٝ االِٓ االلزقبدٞ اٌغضائشٞ، اٌّغٍخ  1

 .2019، 1،اٌؼذد،1اٌغضائش٠خ ٌاللزقبد اٌغ١بعٟ، اٌّغٍذ 

، 94افذ٠ٓ، اٌؼذد ؽب٘ش ئعّبػ١ً اٌؾب٘ش، غغ١ً األِٛاي ٚأصشح ػٍٝ الزقبد٠بد اٌذٚي إٌب١ِخ، ِغٍخ ر١ّٕخ اٌش 2

 .2009،عبِؼخ اٌّٛفً، 31ِغٍذ،
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غسل الأموال بالطرائق الال كترونية وجهود اقتصادي الاستثمار المالي لذلك تتطلب تلك الجرائم 
يه ومعرفة لمرتكبيها وتعاوناً يتجاوز الحدود الجغرافية.  دار

 

بات مصطلح غسل الأموال من المصطلحات الشائعة في العصر الحديث نتيجة التغيرات 
ين  والتطورات في كافة القطاعات الاقتصادية ,لا شك بأن المال يمثل شيء ثمين يسعي ال كثير

يادة ثرواتها بطرق غير شرعية,  إن عملية غسل الحصول عليه  ل كن هناك فئة مجرمة تحاول ز
يد والسيطرة  الأموال كانت تمارس منذ زمن بعيد من خلال قطاع الطرق والسطو والقتل والتشر
بي أن مصطلح غسل  ً من روفر ودو يقة غير شرعية, يشير كلا على الممتلكات والاموال بطر

ينات ا لقرن الماضي حيث قام أحد الممولين من المافيا بشراء العديد  من الأموال يعود إلى عشر
الغسالات الأوتوماتيكية والتي لا تقبل الاجور بشكل نقدي وكان في نهاية كل يوم يقوم بجمع 
يضيف اليها الأموال القذرة إن مصطلح غسل الأموال ظهر في إطار  الأموال من الغسالات و

يكية خلال عقد السبعينات من القرن الماضي فضيحة ووترجيت في الولايات المت حدة الأمر
حيث ظهرت الدعوة آنذاك إلى أهمية مسار عائدات أموال هذه الفضيحة بهدف التعرف علي 

. إن مفهوم غسل الأموال ظهر في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي 1مرتكبيها والمتورطين بها
الاتجار غير المشروع في المخدرات الموقعة في فيينا عام من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

يمة 1988  . 2حيث استخدم الوصف اللفظي للفعل المادي بدلاً من المصطلح لهذه الجر

لعل مصطلح غسل الأموال من المصلحات الشائكة المتشابكة نتيجة التطورات 
يات ولا يوجد توافق بين كافة الدول حول مصطلح غسل الأموال  والتعقيدات على كافة المستو

سات في تفسير مفهوم غسل الأموال في ظل انتشار فلقد اختلفت آراء المختصين والباحثين والمؤس
ير التجارة الدولية وانتشار الاقتصاد الرقمي مما جعل ظاهرة غسل الأموال  مفهوم العولمة وتحر

                                                           

ػجذ هللا ػضد ثشوبد، ظب٘شح غغ١ً األِٛاي ٚآصبس٘ب االلزقبد٠خ ػٍٝ اٌّغزٛٞ اٌؼبٌّٟ، ِغٍخ الزقبد٠بد ؽّبي  1

 219، ؿ2006،اٌغضائش،4،اٌؼذد3افش٠م١ب ،ِغٍذ

ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح فٟ اٌؼٍَٛ ؽبِذ ػجذ اٌٍط١ف ػجذ اٌشؽّٓ، عش٠ّخ غغً األِٛاي ٚعجً ِىبفؾزٙب، سعبٌخ  2

 2012،08اٌغٕبئ١خ ٚاٌؾشه١خ ،األوبد١ّ٠خ اٌٍّى١خ ٌٍؾشهخ ،اٌجؾش٠ٓ،
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تزداد في كافة الدول وأصبحت تهدد الدول النامية والمتقدمة ,لعل كثير من الباحثين يفسر 
للأموال القذرة المتأتية من أنشطة لا تتمتع  مفهوم غسل الأموال بأنه إضافة الصفة الشرعية

يب ,والاتجار بالعملات الاجنبية  بالصفة القانونية والمجرمة مثل المخدرات وتجارة الجنس, والتهر
 ...الخ

: بأنه مجمل العمليات المتداخلة لإخفاء الأصل الغير يعرف مصطلح غسل الأموال
 .1أموال مستردة من مصدر مشروع الشرعي للأموال الغير مشروعة وإظهارها في صورة

ٌ اصطلاح لمفهوم الاقتصاد الخفي والاقتصاديات السوداء واقتصاديات  يعرف أيضا و
بحقوق  الظل وهو ينطوي على كسب الأموال من مصادر غير مشروعة تضر بالاقتصاد القومي و

ين وخلط هذه الأموال غير المشروعة بأموال أخري مشروعة واستثمارها في أنش طتها مباحة الآخر
 .2شرعاً وقانوناً لإخفاء مصادرها والخروج من المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الرقابية

تتسم ظاهرة غسل الأموال بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم 
يجعل مهمة التوصل للحقائق صعب  يد من خطورتها و الاعتيادية نتيجة لتعقدها وتشابكها وهو يز

يمة تبعية واقتصادية غير محددة جغرافياً, وتتمثل خصائص غسل ا  -لأموال النقاط التالية:فهي جر
يمة تبعية : - يمة جريمة غسل الأموال جر يمة تبعية ل كونها تفرض وقوع جر يمة غسل جر تعتبر جر

 أصلية سابقة عليها حصل مرتكبها على فائدة ومنفعة معينه وهي مصدر الأموال غير المشروعة.
يمة اقتصادية:- يمة الاقتصادية هي كل فعل  جريمة غسل الأموال جر أو امتناع له مظهر الجر

خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة يحظره القانون فإذا كانت الجرائم العادية تمس 
يمة الاقتصادية تمس المصالح الاقتصادية للدولة والأثر المترتب  الفرد في جسمه أو سمعته فإن الجر

لمحافظة عليه وهي من الجرائم ذات عنها هو الإضرار بالمال العام إما بالاستيلاء عليه أو عدم ا

                                                           

فالػ ؽغٓ ص٠ٕٟٛ، ثبعُ ػجذ اٌٙبدٞ، ظب٘شح غغ١ً األِٛاي ٚأصبس٘ب ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌذٌٟٚ ،ِغٍخ و١ٍخ االداسح  1

 39،ؿ40،2002ٚااللزقبد اٌغبِؼخ اٌّغزٕقش٠خ،اٌؼذد

ج١١ل األِٛاي فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغضائشٞ ٚاٌؾش٠ؼخ االعال١ِخ دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ فبٌؼ عضٚي، عش٠ّخ ر 2

دوزٛساٖ ؽش٠ؼخ ٚلبْٔٛ، عبِؼخ ٚ٘شاْ أؽّذ ثٓ ثٍٗ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌؾنبسح 

 .12،ؿ2015االعال١ِخ،اٌغضائش،
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يعة  المسؤولية المطلقة أو دون خطأ كما أنها من الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعني وأنها سر
 التغير نظراً لتغير الظروف الاقتصادية.

يمة غسل الأموال من الجرائم الدولية جريمة غسل الأموال جريمة منظمة وعابرة للحدود: - تمثل جر
يمة منظمة الخطيرة و ً على الاقتصاد الدولي نجد أنها في أغلب الحالات تكون جر التي تؤثر سلبا

ً بحيث يساهم كل واحد منهم بعنصر أو اكثر  يا ً ومعنو يمة ماديا تفرض تعدد الجناة ووحدة الجر
يمة  .1من العناصر المؤثرة بالجر

لمتغيرات التكنولوجية : هي عملية تستثمر اجريمة غسل الأموال جريمة متواكبة للتكنولوجيا-
بة تعقبها ووجود فجوات يمكن من  ية في مجال التقنيات في عملية غسل الاموال لصعو ير والتطو

يب المالي. يمة التي تنعكس سلباً على الاقتصاد من التهر  خلالها استثمارها في الجر

 -تمر عملية غسل الاموال بثلاث مراحل والتي هي على النحو التالي:
  PLACEMENTمرحلة التوظيف: -

يداع  تمثل هذه المرحلة من أخطر المراحل واكثرها بة حيث يقصد من خلالها إ صعو
الاموال المتحصلة عن أعمال غير مشروعة في شركات مالية أو مصارف أو مؤسسات ادخار 

بعاد الشبهات والشكوك حول مشروعية مصدرها؛  محلية أو خارجية بغرض إ
 LAYERINGمرحلة التغطية: -

ي استخدمت فيه تختص هذه المرحلة تنفيذ عدد من العمليات لأجل تغيير الشكل الذ
يعها على أنشطة وأشكال متنوعه أو الاقتراض  الأموال أو إجراء بعض العمليات فيها وتجزئتها وتوز

 بضمانها وتوظيف القروض ثم سحب الأموال وتسديد القروض؛
 INTEGRATIONمرحلة الدمج:-

ليها يتم فيها دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المشروع وإضفاء الصفة الشرعية ع
يستغل غاسلوا الاموال البنوك كمؤسسات مالية ذات أداء عالي المستوي  باعتبارها أموال نظيفة و

                                                           

فٍغط١ٕٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش مجبه ػقبَ ؽغٕٟ األهشػ، ؽب٘ش ػج١ذ، رأص١شاد عشائُ غغً االِٛاي ػٍٝ اٌّغزّغ اٌ 1
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ل كي تدور من خلالها الأموال النظيفة كما يتم التطهير بوسائل عديدة أخري مثل اكتساب مل كية 
 .1العقارات تأسيس الشركات وتجارة الاستيراد والتصدير

سل الاموال يدلل على مدي العقلية التي تحاول أن تستثمر إن تكاملية المراحل لعملية غ
يقة غير مشروعة عبر محاولا التضليل للجهات المختصة لنيل من  كافة الثغرات لتنمية ثرواتها بطر
تحقيق أهدافها وإن من خلال تلك المراحل انتكاسات سلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة 

 انت الدولة نامية حديثة العهد بمفاهيم وطرق غسل الاموال.وعلى الدولة بذاتها وخاصة إن ك

يمة في القرن الواحد   يمة غسل الأموال حيث برزت تلك الجر يعاني العالم من ظاهرة جر
ين وذلك تبعاً لخصائص كل بلد من حيث نظامه الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري  والعشر
يعي والاجتماعي وتطوره في مجال تقنيات المعلومات وتكنولوجيا  والسياسي والقانوني والتشر

يمكن ذكر أهم هذه الأسباب كما يلي:الاتصال  ات و
الفساد الإداري بنوعية: فأوله الفساد المتمثل في تقاضي المسؤولين أو الموظفين مبالغ مالية غير -

قانونية )رشاوي وإتاوات( وعمولات مقابل منح عملاء منظمات الغسل الدولية تراخيص معينه 
والتصدير أما ثانية فهو الفساد المتمثل في تمكين في مجالات الاستثمار أو المباني أو الاستيراد 

المسؤولين في الدولة بعضهم لبعص أو لأفراد ذي صلة من الحصول على قروض بنكية كبيرة بغير 
يبها إلى الخارج بعد غسلها داخلياً .  ضمانات وتهر

رة مما وجود سلبيات وتشوهات في القيم لدي بعض رجال الأعمال في الدول الجاذبة لتلك الظاه-
 يسمح بذلك.

 قصور النصوص العقابية القائمة على ردع مرتكبي جرائم غسل الاموال.-

                                                           

ئعّبػ١ً فزؼ اٌشؽّٓ ؽبِذ ٚساق، إِٓٗ ِؾّذ ػّش، اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌمطبع اٌّقشفٟ فٟ ِىبفؾخ ظب٘شح  1

ثٛال٠خ اٌخشهَٛ"، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزقبد٠خ ،عبِؼخ اٌغٛداْ ٌٍؼٍَٛ  غغً االِٛاي "دساعخ ٌؼ١ٕخ ِٓ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ

 7،ؿ 2016،اٌغٛداْ،2اٌؼذد  17ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ، اٌّغٍذ 
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بة في أسواق الاوراق المالية - قصور التنظيم الاقتصادي والاداري لعمليات الاستثمار والمضار
الناشئة والاكتتاب في السندات لحاملها والعمليات البنكية عن مواجهة أو ملاحقة أساليب 

 .1غسل الأموال وذلك يقتضي سرعة التحرك لسد هذه الثغرات منظمات
وجود إجراءات دولية من الدول العظمي اتجاه بعض الدول النامية الخارجة عن الطوع الدولي -

بتنفيذ سياساتها تلجأ تلك الدول لعملية غسل الاموال بطرق متعددة دون النظر لعواقبها 
باً   من تلك الاجراءات والسياسات الدولية.الاقتصادية والمالية على الدولة هر

ل مصادر الأموال القذرة لغسل الأموال جرائم ضد الدولة والمجتمع حيث تتجاوز بها تمث
الأعراف الدولية في سبيل تحقيق عوائد مالية طائلة تلحق الاذى بكافة القطاعات الاقتصادية 
ً حيث يمكن تلخيص بعض  للدولة ولمكانتها الدولية وتسبب الأذى لمجتمعات ودول أخري أيضا

 -تلك الاموال القذرة على النحو التالي:النقاط لمصادر 
يلجأ إليها المجرمون نظراً تجارة المخدرات  - :هي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن و

 للعائد المالي الضخم من هذه الأنشطة المدمرة للمجتمع وللاقتصاد.
المسلحة خاصة في  الغير مشروعة واستثمار النزاعات تمثل التجارة بالأسلحة تجارة الأسلحة:-

يقيا مصدر ثروة لمجرمي غسل الأموال فهي تجلب عوائد مالية طائلة اليهم .  أفر
حيث ازدادت تلك الجرائم في العصر الحديث وهي تمثل أبشع الجرائم  تجارة الأعضاء والجنس:-

يب النساء وال بيع وتهر ية و التجارة بها و أطفال التي تدر مبالغ مالية مقابل بيع الأعضاء البشر
 لأغراض ممارسة الدعارة.

يكي.تزييف العملة ييف الدولار الأمر بعض الدول بتز  : تتخصص بها بعض العصابات و
وهي مبلغ من المال يتقاضاه الموظف العام نظير تسهيلات غير مشروعة للمتعاقدين مع  الرشوة:-

ر قانوني وتظهر في الإدارة أو أي فرد يرغب الاستفادة من الخدمة العامة أو الأموال بوجه غي
 صفقات المقاولات والمناقصات والعقود التي تكون لها علاقة بالدولة؛

                                                           

 39أؽّذ ػبصة اٌؾ١خ، ػجذ اٌغ١ًٍ ٠ٛ٘ذٞ، ِشعغ عجك روشٖ ؿ 1
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وذلك من خلال الفساد السياسي الذي يقترن باستغلال النفوذ لجمع الثروات جرائم السياسيين :
يسعي  يبها إلى الخارج وإعادتها على شكل ذهب أو مجوهرات أو شراء عقارات و الطائلة ثم تهر

ين ثروة بخلاف القوانين المشروعة؛السياس ية لغرض تكو  ي إلى المناصب النيابية أو الوزار
ً التهرب الضريبي :  .1وهو تهرب المكلف من أداء الضرائب الملزم بتسديدها كلياً أو جزئيا

يه    يه من قبل غاسلي الأموال للتمو يقصد بأساليب الطرق التي يتم من خلالها عملية التمو
يلها لأصول مشروعة وفيما يلي بعض  علي المصادر المالية  للأموال القذرة من خلال تحو

 -الأساليب والطرق:
  :يق المصارف يل عن طر ً في تلك  حيث تلعب المصارفالإيداع والتحو ً رئيسيا دورا

ً فيها إذ يمكن لغاسلي  ُ فعالا العمليات المشبوهة مما يؤدي إلى أن تصبح هذه المصارف طرفا
يداعها في أحد المصارف ثم مرحلة تالية الأموال إخفاء العائدات غير المش يق إ روعة عن طر

يلها لأحد البنوك الموجودة بالخارج.  تحو
 يداع الأموال غير المشروعة لدي أي بلد خارجي تتوافر فيه مزايا معينة إعادة الاقتراض : يتم إ

مثل عدم وجود ضرائب علي الدخل وانعدام الرقابة علي البنوك وسهولة تأسيس أو شراء 
ركات بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والنقدي وتوافر وسائل الحديثة وعندئذ يطلب أحد الش

الأشخاص قرضاً من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في بنك البلد 
 الأجنبي.

  في عمليات تبادل الاموال استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية ً سواء :والتي تلعب دورا
يق المشاركة أو المساهمة في هذه العمليات مثل شركات الصرافة وشركات السمسرة ؛  عن طر

  يمكن أن تساهم عملية غسل الأموال من خلال الصفقات النقدية كشراء الصفقات النقدية:
يل العملة المحلية إلى ذهب أو  السيارات الباهظة القيمة أو القطع الفنية النادرة , كما يمكن تحو

يداعها في البلد الأجنبي؛م   جوهرات أو غيرها من الأموال والتي يمكن بيعها في الخارج ثم يتم إ

                                                           

عالِٟ ٚاٌمطبع عبٌُ ع١ٍّبْ دس٠ٚؼ، عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ٚهشق ِىبفؾزٙب ِٓ خالي اٌمبْٔٛ اٌّمبسْ ٚاٌفمٗ اإل 1

 40، ،ؿ1،2014اٌّقشفٟ اٌفٍغط١ٕٟ، ِغٍخ و١ٍخ فٍغط١ٓ اٌزم١ٕخ ٌألثؾبس ٚاٌذساعبد ،فٍغط١ٓ، اٌؼذد 
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 قد تتمثل عملية غسل الأموال من خلال شراء أو بيع السلع والخدمات بين الفواتير المزورة :
ية يقوم فيها غاسل الأموال بشراء سلع من الشركة التي يراد  يق عمليات صور شركتين عن طر

ي ل الأموال إليها وذلك من خلال عدة طرق مثل رفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة تحو
يق إرسال فواتير مزورة بصفة كلية  يكون الفرق هو المال المغسول أو عن طر في الفاتورة و

 . 1فيكون إجمالي المبلغ المدفوع يمثل المالي المغسول
نيات والتكنولوجيا وأصبحت أكثر لقد تنوعت الأساليب في غسل الاموال في ظل تطور التق

ً لا سيما أن الادوات المالية تجاوزت حدود الجغرافيا لبلدان متعددة فتمكن  ً وتشابكا تعقيدا
ية والقوانين وعدم وجود تنسيق بين قنوات  بين من استثمار الثغرات في الأنشطة التجار المهر

ايد انتشار مفهوم الاقتصاد الرقمي مكافحة غسل الأموال بالدول المتعددة ,إن أتمته المصارف وتز
أوجد مساحات كبيرة ووسائل لبروز مح ترفين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستثمار 
بين مقابل عوائد مالية ضخمة كون أصول الأموال نابعة من عوائد مالية متمثلة  علومهم من قبل المهر

 بالمخدرات والتهرب الجمركي والتجارة بالبشر.

والأفراد والمؤسسات فهي تنال من تمثل ظاهرة غسل الأموال مصدر قلق لكافة الدول 
ً وتسمح بإضعاف الاقتصاد وعملية النمو به إضافة للمساس بالإسهامات  مكانة الدولة دوليا
الاقتصادية للقطاع الخاص خاصة بأن عملية غسل الأموال تتضمن أنشطة غير مشروعة تمثل 

يمكن تلخيص الآثار الاقتصادية لعملية غس يات و ً على كافة المستو ل الأموال على النحو جرما
 -التالي :

بة - ً وذلك ل كون الأموال الهار ً سلبيا تؤثر عملية غسل الاموال على الدخل الوطني تأثيرا
إلى الخارج تعتبر استقطاعات من الدخل الوطني وعدم مشروعية الدخل الهارب 

ً للاقتصاد الوطني إلى الاقتصاديات الخارجية إذ يحول يفا  إلى الخارج تجعل منه نز
المال المكتسب بطرائق غير مشروعة والذي عادة ما يكون على حساب بقية أصحاب 
الدخول المشروعة في المجتمع إلى البنوك الخارجية التي تقوم باستثماره لمصلحتها 

                                                           

 225ػجذ هللا ػضد ثشوبد، ِشعغ عجك روشٖ،ؿ 1
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ولمصلحة اقتصاديات الدول الكائنة بها مع حرمان الاقتصاد الوطني من استثمار 
 هذه الأموال؛

يع عشوائي للدخل حيث تحصل فئة من المجتمع على  تؤدي عملية غسل الأموال- إلى توز
دخول دون حق في حين أنها منتزعة من فئات منتجة في المجتمع أو من مصادر 

يادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء في المجتمع؛  خارج البلاد كما يصاحب ذلك ز
يلات  يؤدي غسل الأموال لهروب رؤوس الأموال المحلية للخارج عندما تقترن- به التحو

بالتالي تعجز المدخرات المحلية  النقدية المصرفية بين البنوك المحلية والبنوك الخارجية و
يلية حيث أن المدخرات  يتسع نطاق الفجوة التمو عن الوفاء باحتياجات الاستثمار و

يداعها في البنوك الخارجية دون أن توجه لقنوات الاستثمار داخل البلاد؛  يتم إ
يادة الأسعار وذلك بسبب ارتفاع القدرة الشرائية تؤدي عملي - ات غسل الاموال إلى ز

لفئة يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي عشوائي وهكذا فإن 
يد من معدلات التضخم.  غسل الأموال يز

يب الأموال إلى الخارج وهذه الأخيرة ماهي إلا - ترتبط عمليات غسل الأموال بتهر
ملة الوطنية مقابل طلب عملة الدولة التي تهرب إليها هذه الاموال بقصد عرض للع

يادة عرض العملة المحلية  بغرض استثمارها هناك وهكذا فز يداع في بنوكها و الإ
 يؤدي إلى تدهور قيمتها؛

تؤدي عمليات غسل الاموال إلى عجز في ميزان المدفوعات نتيجة التهرب من دفع -
يادة الإنفاق  العام لمواجهة غسل الأموال والجرائم التي تنتج عن الضرائب وز

يادة الطلب على السلع الاستهلاكية وخاصة  الاموال غير المشروعة محل الغسل وز
 ال كماليات منها فتزداد الواردات على حساب الصادرات؛

يؤدي هروب الاموال من داخل البلاد إلى الخارج عبر القنوات المصرفية إلى نقل جزء -
الوطني إلى الخارج ومن ثم تعجز الدول التي هرب منها رأس المال عن  من الدخل
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الإنفاق على الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل للمواطنين ومن ثم مواجهة 
 .1خطر البطالة

إن ما سبق ذكره من آثار  يعني أنه استنزاف حقيقي للاقتصاد الخاص بالدولة التي 
أموال حيث تمثل الظاهرة معاناه على مسار الاقتصاد من تمارس أو تعاني من ظاهرة غسل ال

يز الركود وال كساد الاقتصادي نتيجة لمحاولات التغطية على الاموال القذرة  من  ناحية تعز
خلال بعض الأنشطة الغير محققة للإنتاجية للبلاد مع التأكيد أن عملية غسل الأموال يساهم 

ية للعملة مقابل ارتفا يلها خارج البلاد إن بخفض القيمة السعر ع الطلب للعملة الأجنبية لتحو
كافة الاثار السلبية من بطالة وقلة انتاجية وغيرها من الاثار هي نتائج غسل الأموال التي لا يفكر 

 ممارس أنشطتها بنتائجها الكارثية على المستوي المحلي والدولي للدولة.

إن عملية غسل الأموال في ايران حقيقة واقعية حيث هناك مؤشرات تؤكد علي تنامي 
ية  يران تعاني منذ عمليات غسل الأموال في جمهور ايران من خلال عدة طرق متطورة, إن إ

بات دولية أثرت على اقتصادها وعلى دورها الاقليمي . لقد  سنوات اجراءات و سياسيات وعقو
يف بأن غسل الأموال في البلاد يصل  ير الخارجية الايراني محمد جواد ظر كان لتصريح وز

ً من قبل متنفذين وعصابا يا ت ولقد أوجدت هذه تلك الظاهرة مليارات الدولارات سنو
يات الداخلية والخارجية  ً رسمياً 2انعكاسات سلبية على كافة المستو , إن ما تم التصريح به اقرارا

يات الاجتماعية  ية الايرانية على المستو بمدي تفشي ظاهرة غسل الاموال في البلاد وتأثر الجمهور
ك الظاهرة بالإضافة لمدي تصنيفها من قبل والاقتصادية والسياسية والأمنية والدولية بفعل تل

ير الدولية تؤكد على  يع ومنظمات غير مشروعة دولياً, إن كافة التقار يلها مشار الدول العظمي بتمو
أن ايران مازالت تتهرب من التوقيع على الاتفاقيات والاجراءات ضد غسل الأموال ومكافحة 

                                                           

اٌغٛصٞ ع١ٍّخ، ظب٘ش غغ١ً األِٛاي ٚاٌغٙٛد اٌؼشث١خ ٌّىبفؾزٙب، ِغٍخ ػٍَٛ االلزقبد ٚاٌزغ١١ش ٚاٌزغبسح  1

 129-125،اٌغضائش، ؿ ؿ  27،2013ذد ،اٌؼ1،اٌّغٍذ 

* ِزبػ ػٍٟ 2019/ٔٛفّجش/4فبٌؼ ؽ١ّذ، غغ١ً االِٛاي فٟ ا٠شاْ ثب١ٌٍّبساد، ِٛلغ اٌؼشث١خ، ٔؾش ثزبس٠خ  2

 اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ 

https://www.alarabiya.net/iran/2019/11/04          

https://www.alarabiya.net/iran/2019/11/04
https://www.alarabiya.net/iran/2019/11/04
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ً .لا زالت اير ً من ملاحقتها دوليا من كونها مدرجة  2009ان تعاني منذ عام الإرهاب خوفا
ضمن القائمة السوداء بعد اقتراح من مجموعة العمل المالي الدولية لعدم تطبيقها المعايير والاجراءات 

تم إخراجها من هذه القائمة لمدة عام  2015ضد غسل الأموال , ل كن بعد الاتفاق النووي عام 
يل الإرهاب وغس ل الأموال ثم تم تمديد ذلك أكثر من مرة على بعد تعهد طهران بمكافحة تمو

يران مهلة حتي شهر  أمل قبول طهران بكافة قوانين وقرارات مجموعة العمل الدولية حيث مُنحت إ
ية في  2020فبراير من عام  لتنفيذ جميع الاشتراطات وتثبيت الإجراءات الأخيرة بعدم الاستمرار

يل أي نشاط خارج القوانين الدولية وعدم  إجراء أي حوالات مالية خارج البلاد تساهم في تمو
 عدم الاستقرار الدولي أو تدعم جماعات لها تصنيف دولي محظور

يران سيضاعف الحذر من التعامل المالي من قبل المصارف  إن الإجراء بإعطاء مهلة أخيرة لإ
سات الدولية اتجاه الدولية مع كافة المعاملات المالية والمصرفية الايرانية, إن الاجراءات والسيا

ً على الاقتصاد الايراني الذي يعاني من  ً سينعكس سلبا بات حتما ية الايرانية من عقو الجمهور
الذي شهد انسحاب الولايات المتحدة من  2018التدهور منذ سنوات ماضية خاصة عام 

راني الذي ما الاتفاق النووي الذي سبق أن تم التوقيع عليه وسمح بعملية نمو جزئياً للاقتصاد الاي
لبث أن عاد للتدهور لعدم قبول ايران بتوقيع اتفاق جديد وهو ما ألقي على الحكومة الايرانية 
يادة ظاهرة التضخم والبطالة  وغلاء للأسعار وعدم توفر  يادة الأعباء المعيشية وز ً من ز مزيدا

يراني ا بة تصدير النفط الإ ً بصعو ُحَدد بشروط أميركية, السلع الرئيسية بالدولة وزاد الأمر سوءا لم
يادة الدين  يراني نتيجة ز وكذلك استنزاف رصيد الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الإ
الخارجي الذي وصل لمعدلات غير مسبوقة, وتهدف الدول ال كبرى وفي مقدمتها الولايات 

النووي المتحدة الأميركية إلى دفع ايران لمائدة المفاوضات مجددا لوضع أسس جديدة للملف 
يراني, وكذلك لضبط سلوك طهران في الإقليم فيما يتعلق بعلاقتها بالجماعات المحظورة والمصنفة  الإ

 .1بالإرهاب وغسل الأموال

                                                           

خبٌذ ِخٍٛف، لذسح الزقبد ئ٠شاْ ػٍٝ اٌّمبِٚخ رزشاعغ ثغجت اٌزنخُ ٚاٌذ٠ْٛ ٚاٌؼمٛثبد ٚاٌجطبٌخ، ِٛلغ اٌّغٍخ  1

 /https://arb.majalla.com/node/78076،ِزبػ ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ 2019ٔٛفّجش ،  06ثزبس٠خ ٔؾش 
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لقد تم إعادة إدراج ايران للقائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي المعروفة اختصاراَ 
يعات اللازمة للانضمام اليها( بعد انتهاء مهلتها الرابعة لها لFATFباسم فاتف ) وتعتبر)  إقرار التشر

يهدف عملها مكافحة تبييض الأموال  يس و فاتف( هيئة رقابية دولية مقرها العاصمة الفرنسية بار
يل الإرهاب  .1وتمو

  إن مؤسسة بازل التي تحقق في عملية جرائم غسل الاموال ومكافحة الإرهاب والتي تتخذ من
يران في قائمة الدول التي تقوم بعملية غسل الاموال خلال  ً لها صنفت إ يسرا مقرا عامي سو

ير  2015-2016 بع سنوات علي  2017وقد وضعت هذه المنظمة في تقر يران ولمدة أر إ
دولة شملها الاستطلاع في المرتبة الأولي من حيث مخاطر غسل الاموال  146التوالي بين 

ير أن ايران منذ عام  كانت  2013باستثناء عام  2017حتي عام  2012حيث جاء بالتقر
تم استبعاد ايران بسبب  2018يث عمليات غسل الاموال وفي عام تحتل المرتبة الاولي من ح

 عدم تعاونها مؤسسة بازل من قائمة البلدان التي تمت دراستها؛
  أما المؤشر الآخر الذي يبين الأبعاد لعدم الشفافية المالية والتي تشير لاحتمالية غسل الأموال

يراني الذي يوضح أن من بي ير البنك المركزي الإ مليون حساب بنكي مع رمز  49ن فهو تقر
وطني فاقد الاعتبار هناك أكثر من مليون حساب بنكي بتعرفة غير معتبرة وأكثر من مليوني 

 ملايين حساب فاقد للتعرفة المالية في البلاد؛ 3حساب بنكي فاقد الرمز الوطني وأكثر من 
 ل في ايران حيث هناك المؤسسات المالية والبنوك هو أحد المؤشرات الواسعة علي غسل الاموا

 ارتفاع متزايد بها وهو أمر مثير للقلق بداخل ايران منه؛
  ير وسوء الاستغلال المالي في ايران مؤشر يمثل حديث مؤسسي المؤتمر السنوي للوقاية من التزو

يا حيث  26على غسل الأموال في ايران حيث يشيرون إلى غسل  يكي سنو مليار دولار أمر
يقاً أن صناديق الائتمان و المؤسسات المصرفية الغير مصرح بها هي أم الفساد حتي أنها تعتبر طر

 لغسل الاموال في ايران؛

                                                           

1 https://www.alaraby.co.uk  ٟ٘ ِٛلغ اٌؼشثٟ اٌغذ٠ذ، ئدساط ا٠شاْ ػٍٟ لبئّخ فبرف اٌغٛداء فّب

ِزبػ ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ    21/11/2020اٌزذاػ١بد، ربس٠خ ٔؾش   
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  عدم قدرة الحكومة الايرانية على فرض رقابتها على المؤسسات المالية وعجز عن أخذ موافقة
 ( مما عرض التبادل المالي للخطر الشديد التي توفرت بعد عقدFATFالبرلمان للانضمام إلى)

 . 1الاتفاق النووي
بات دولية متواصلة لاعتبارات متعددة منها قضية احتجاز  لا زالت ايران تعاني من عقو

يكيين عام  يل جماعات  1979الرهائن الامر ومنها ما هو متعلق ببرنامجها النووي ودعم وتمو
مصنفة بالمحظورة والخطرة وفق التصنيفات الدولية وأخري غير مصنفة حيث صنفت منظمة 

ً عام  ير لها عن مؤشر الفساد  2020الشفافية ايران بالمرتبة الحمراء للأكثر فسادا في أحدث تقر
 100من أصل  25دولة حيث حصلت على  180من أصل  149بالدول حيث جاءت بالمرتبة 

ير المنظمة الدولية غير حكومية.  نقطة وفق تقر

يران لعدة أسباب من الدول التي يرتفع بها معدل غسل الأموال حيث ما زالت  تعتبر إ
ء رغم أن الإعلام الايراني والموقف الرسمي يرجع بأن الاتهامات المتكررة نتيجة علي القائمة السودا

لاتجاهات سياسية ونفوذ اقليمية ودولية إلا أنها لم تستطع لغاية كتابة هذا البحث من حسم الجدل 
يل مكافحة  الدائر بشأن الانضمام للاتفاقيات الدولية "قانون مكافحة غسل الأموال وقانون تمو

اب" وهو مؤشر من خشيتها من الملاحقة الدولية ومن صحة تورطها بغسل الأموال ,لا شك الاره
بة في الحصول على معلومات أو احصائيات أو فهم طبيعة غسل الأموال وكيفية  بأن هناك صعو
يق المخدرات واغراق  تجنيد مصادرها في ايران حيث هناك مؤشرات تشير بوجود غسل عن طر

بية با يل العملات عبر دول الأسواق الأور يب وتحو لإضافة لعدد من المصادر الأخرى من التهر
 اخري . 

  يران من الدول المرتفعة بجرائم غسل الاموال حيث يرجع للسبب الأول وجود مصادر إن إ
بة الحصول على  يب إلى الداخل والخارج ومن الصعو كثيرة ومتنوعة للأموال القذرة ومنها التهر

يب ال بضائع في ايران لأسباب متعددة حيث تشير بعض الاحصائيات احصائيات حول تهر

                                                           

1 https://iranintl.com/ar ِٛلغ ا٠ٕزشٔؾٕبي ، ٌّبرا ٠خؾٟ ِؾّذ عٛاد ظش٠ف غغً األِٛاي، ربس٠خ ٔؾش    

،ِزبػ 16/11/2018  
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يب مليار دولار, ووصل  7,8إلى  2013للخارج وصل عام  رغم تعارض بعضها بأن التهر
يب إلى داخل  2016خلال  بناء على هذه الإحصائيات فإن التهر إلى نصف مليار دولار, و

, 2016مليار دولار في عام  1,12إلى  2013مليار دولار في عام  17,2الدولة انخفض من 
بالعكس خلال السنوات المذكورة  يب من الداخل إلى الخارج و بناء على ذلك فإن مجموع التهر و

% 50مليار دولار, وهذا الرقم يشير إلى نسبة مقدارها  12,6مليار دولار إلى  25انخفض من 
يب والغ بة التهر موض في إحصاءاته حيث , ل كن هناك تباين في المعلومات تؤكد الفشل في محار

ا, ففي عام  ًّّ بة الإرهاب كارثي تم ضبط من   2016و بناءً على آخر الإحصائيات يُعتبر وضع محار
بة ما قيمته  يبًا(؛ 5ألف مليار تومان) 18البضائع المهر  مليارات دولار تقر

   يران من الدول التي يب, فإ لها قطاع إن السبب الأخر  لمصادر المال القذر لا تقتصر على التهر
ا, وهذا القطاع من الاقتصاد لا يخضع لمظلة النِّظام المالي,  اقتصادي غير رسمّي واسع جّدًّ

يا مقارناً بالدول الصناعية  .1بالإضافة لوجود نظام مالي متخلف إدار
 يران ّ ه “وكان ”. أفغانستان“المُصنعة في ” المخدرات“مسارات نقل  هي إحدى” إ حشمت الل

يراني, قد صرح عام ”فلاحت پيشه بدخول ما  2017, عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإ
يرانية الشرقية  وهي إحدى الطرق ” المخدرات“% من 60يعادل  في العالم عبر الحدود الإ

بية وغيرها من البلدان لعملية غسل الأموال في ايران ليتم  توجيها بعد ذلك للأسواق الأور
 .2الأخرى

  يد الخلايا والجماعات المراكز الثقافية والمدارس المذهبية الرسمية, والتي تهدف بالأساس إلى تزو
بات في تحول مؤسسات رسمية لقطاع رأسمالي ضخم  الموالية بالدعم اللازم حيث ساهمت العقو

يران وخارجها, وانتهاز فرصة لتشمل يمتلك كبرى المؤّسسات والش ركات والمصارف داخل إ
يّة؛ بما في ذلك الأنشطة غير الشرعية  .3مختلف المجالات التجار

                                                           

(، ثزبس٠خ ٔؾش RASANAHزً ئ٠شاْ اٌّشرجخ األٌٚٝ ػب١ٌَّب فٟ عشائُ غغً األِٛاي ِٛلغ)أؽّذ ػٍٛٞ، ٌّبرا رؾ1

 /https://rasanah-iiis.orgِزبػ ػٍٟ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ  2017/أغغطظ/23

( اٌؾشط اٌضٛسٞ ٚرشأض٠ذ اٌّخذساد االفغب١ٔخ، ٔؾش ثزبس٠خ 5ؽغٓ ػّبد ؽغٓ، األِٛاي اال٠شا١ٔخ اٌمزسح ) 2

 /https://kitabat.com/newsِزبػ ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ   2019/ِب٠ٛ/13

/أوزٛثش 26غغ١ً األِٛاي، ثزبس٠خ ٔؾش “ِشوض اٌشٚاثو ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد االعزشار١غ١خ، ئ٠شاْ ٚع١بعخ  3

 https://rawabetcenter.com/archives/76521،ِزبػ ػٍٟ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ 2018/
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بات الدولية فرضت علي ايران استخدام عدد من الطرق الغير مشروعة     لا شك بأن العقو
بة اثباته حيث يمثل المال حاجة  يران لاستكمال التي منها ما اثبت وهناك من الصعو أساسية لإ

بات الدولية إن هناك بعض السلع التي  مشروعها النووي ومحاولة مستميته للالتفاف على العقو
بة  تستثمر بعملية غسل الاموال مثل الصناعات البتروكيميائية حيث ل كثرة أنواعها و صعو

ين يجع الأ مر أسهل بغسل ضبط معاملاتها مقارنه بمنتجات النفط ووجود عدد كبير من المشتر
يقة غير مباشرة وهو يمثل أكبر توسع لغسل  ين يعيدون الأموال بطر الأموال  فمعظم المشتر
الأموال في ايران من خلال الايرادات التي تحول بشكل غير مباشر الي ايران عبر احدي الدول 

على التي يمكن من خلال الصرافين وشركات الصرافة أو ضمانات الحسابات الخارجية الحصول 
يكية . بات الامر يران نتيجة  العقو يل المباشر لإ  الأموال وهو نتيجة لقدم القدرة بالتحو

يقين في شأن الانضمام لاتفاقيات مكافحة      لا زالت ايران في معترك محتدم داخلياً بين فر
غسل الأموال   والارهاب حيث تباينت المواقف داخل ايران بشأن الانضمام حيث علي 

بع سنوات تنوع النزاع حول هاتين الاتفاقيت ين حيث انقسمت وجهات مدى ما يقرب من أر
ً من مسؤولي حكومة  ً عددا ً كبيرا يقين حيث يرى الأول وهو يشمل عددا النظر بين الفر
روحاني لا سيما وزارة الخارجية والبنك المركزي ومنظمة الشؤون الاقتصادية والمالية إن قبول 

اد ول كن عدم طلبات مجموعة العمل المالي لا يحل بالطبع جميع المشكلات الاقتصادية في البل
بات  يران أمام العقو قولها سيجعل الوضع الايراني أسوأ مما هو عليه ولا سيما إضعاف موقف إ
ية الايرانية  بين من مركز السلطة في الجمهور يكية , أما الموقف الثاني حيث يتمثل بالمقر الأمر

يصين عليها وقد عارضوا بشدة مطالب مجموعة العمل المالي حيث من وجهة نظ رهم بأن والحر
يمة المنظمة عبر الوطنية)باليرمو( ومكافحة  يران إلى الاتفاقيتين الخاصتين بمكافحة الجر انضمام إ

يل الإرهاب ) بات ذاتية وستكون جميع الشبكات المالية داخل CFTتمو ( فسيؤدي ذلك  لعقو
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يل الإرهاب س تمنع البلاد تحت إشراف دولي بالإضافة فإن الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمو
 .1من مساعدة بعض المنظمات والجماعات المحالفة لها

لا شك بأن ايران ترفض الانضمام لاعتبارات منها ما سبق ذكره بالإضافة لخشيتها أن     
تصبح كافة المعاملات تحت المجهر من حيث تحركات المعاملات المالية واليات ايداعها 

ي لا تتوافق مع القوانين الدولية لا شك بأن كافة واتجاهاتها وهو ما يعرقل أعمالها الخارجية الت
ين اقتصاد خفي وشركات وهمية  المؤشرات تشير لأنشطة مؤسسة أمنية رفيعة المستوي في تكو
ً لفساد النظام المالي المصرفي في ايران حيث هناك من المسؤولين الايرانيين  ومصارف اضافا

يب وغ ية يشيرون لجهات متنفذة بالدولة بعملية التهر سل الأموال وسيطرتهم علي المنافذ البحر
يد بتنفيذ تلك المهمات. ية والبر  والجو

يران محاولات مكوكية للمحاولة لتجاوز     بات وتصاعدها اتجاه ايران أوجد لإ إن أزمة العقو
بات المفروضة عليها من خلال عدة طرق من خلال غسل الأموال لحاجتها للمال و  العقو

ية نفوذهم وأ بات لعزل لإمداد حلفائها بالمال اللازم لاستمرار عمالهم حيث أدت تلك العقو
 النظام المصرفي الايراني عن النظام المالي العالمي .

يل   يطانيا بالتورط في قضية تحو أتهم بنك )إتش إس بي سي( متعدد الجنسيات ومقره بر
يران,  أموال عبر أحد فروعه بات دولية من بينها إ في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقو

با, حيث تشير المعلومات بإجراء  يعتبر البنك من أكبر البنوك في أورو ية بقيمة و تعاملات سر
ير لجنة التحقيق حول الأمن  16 يران على مدى ست سنوات , ووفق تقر مليار دولار مع إ

يكي أن مسؤولي البنك كانوا على علم بوجود  ية ‘الداخلي في مجلس الشيوخ الأمر تعاملات سر
يران  25من دون أن يظهر ذلك في وثائق البنك. وشمل ذلك  2007وحتى  2001من ’ مع إ

ية بما فيه ال كفاية  ألف عملية مالية ولقد أقر البنك أن إجراءاته التنظيمية في مجال لم تكن قو

                                                           

ئٌٝ اٌمبئّخ اٌغٛداء ٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌّبٌٟ رجؼبد ٚسعبئً ، ربس٠خ ٔؾش ِٛلغ ا٠ٕزشٔؾٕبي ، ػٛدح ا٠شاْ   1

 / https://iranintl.com/ar، ربػ ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ 2020/فجشا٠ش/23
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ية قضائية لقضية  1.9للسيطرة على غسل الأموال حيث عوقب بدفع مبلغ  مليار دولار في تسو
 غسل أموال التي اتهم فيها؛

ير استخباراتي يفيد  بأن شركة    الموجودة ” يكشنجن لانهاو دايز إل كترون“وفق تقر
يل عمليات دولية  يلات في تمو يران عبر بنك صيني, وتسهم هذه التحو بالصين تتلقى أموالاً من إ

يراني حسابات لدى بنك  يران, حيث استخدم  البنك المركزي الإ الصيني التابع ” كونلون“لإ
يل أنشطته المختلفة  مع العلم بأن لشركة الصين الوطنية للبترول في عملية غسل الأموال لأجل تمو

يكية قد فرضت عام  ينة الأمر بات على بنك كونلون بسبب نشاطه مع  2012وزارة الخز عقو
يلات مالية . يران وإجرائه تحو  إ

يكية مع ايران حيث تم وضعة “لقد قام بنك  بات الأمر ستاندرد تشارترد بخرق العقو
يمه من قبل جهات تنظيمية  2012تحت الرقابة عام   مليون دولار لقيامه  667بعد أن تم تغر

والتهاون في تنفيذ آليه لمكافحة غسل الأموال وهو يشير لتورطه بغسل الأموال  بإخفاء معاملات
ً أو  مع ايران واستخدامه من قبل جهات متنفذه داخل ايران لأجل أنشطة غير قانونية دوليا

بات المفروضة عليها؛  تجاوز العقو

ية بقيمة  يرانية للطاقة تملك ودائع مقومة بالعملة ال كور يا( الإ إن شركة )بترو سينا آر
بية و 1.3مليار دولار )1.3 يا الجنو يليون وون( في بنك كبير في كور بترو “يعتقد بأن  شركة تر

يا , شركة واجهة لشركة ايرانية حيث من المرجح أن ايران تستخدم البنك ال كوري لإدارة ”سينا آر
 .1عملية غسل الأموال في شركتها

                                                           

ثزبس٠خ ٔؾش  sasِشفذ ػٛف، ػ١ٍّبد غغ١ً االِٛاي ع١بعخ ئ٠شا١ٔخ ٌالٌزفبف ػٍٝ اٌؼمٛثبد، ِٛلغ عبعخ  1

-https://www.sasapost.com/money-laundering-andالٌىزشٟٚٔ ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ ا 23/11/2014

iran-banks  / 
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  التوقيع على معاهدة مكافحة غسل الاموال الدولية لأجل الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة
 ؛FATFبالمنظمة الدولية لمجموعة العمل المالي الدولية 

 علي الفساد المالي حيث يمثل الفساد المالي أبرز الجرائم وأهم العوامل لعملية غسل  القضاء
 الأموال وتبييضها من خلال تجفيف منابع الفساد؛

  البدء بعملية إصلاح إداري من خلال تنظيم عمل المصارف وتفعيل أجهزة الرقابة الحكومية
أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلة  والهيئات الدولية في القطاع المصرفي العام والخاص علي

بية لتحقيق الأهداف من عملية الإصلاح ؛  بعيداً عن الأبعاد السياسية والحز
  يب كونها يعات والقوانين المجرمة لعملية التهر يب من خلال تفعيل التشر مكافحة عمليات التهر

 تؤثر علي سمعه البلاد وتساهم بتفشي عملية غسل الأموال؛
 يب وإبعاد الجهات المتنفذة عن  الرقابة المهنية على المنافذ الرسمية للدولة لمنع عمليات التهر

يب وغسل  ية وعدم اساءة استخدامها بعمليات التهر ية والجو ية والبحر التحكم بالمنافذ البر
 الأموال؛

  تفعيل دور البنك المركزي الايراني كون المصارف تلعب دوراً فعالاً في ارساء مفاهيم الشفافية
 مسائلة من خلال اتخاذ اجراءات الرقابة ووسائل الوقاية ؛وال

  ًيرا يمة غسل الأموال تبر الحلول السياسية حيث يظهر من خلال البحث بأن التوجه لجر
يز مفاهيم الشفافية في  يز مفاهيم مكافحة الفساد المالي وتعز بات الدولية دون النظر لتعز للعقو

يز  الأصول المالية والمصرفية وإعادة النظر بملفات التعامل مع السياسة الدولية من خلال تعز
بات  الديمقراطية وغيرها من المفاهيم التي تساهم بعملية الخروج من عنق الزجاجة بالعقو

 المتواصلة؛ 
  التركيز علي الاحصائيات والأرقام حيث ما زالت ظاهرة غسل الأموال يصعب تقدير أرقامها

ي ة شمولية لمكافحة غسل الأموال في البلاد لأجل الحقيقة ومصادرها مما يوجب وضع رؤ
ية وجود الدولة على القائمة السوداء؛  مكافحة تفشيها واستمرار
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  تحييد مؤسسات الدولة المتنفذة للتدخل في غسل الأموال للحفاظ علي هيبة الدولة والحفاظ
 عليها من الملاحقة الدولية بتهم غسل الأموال .

 ل الأموال وفق قوانين البلاد .محاسبة المتورطين بعمليات غس 

يمة غسل الأموال متفشية بكافة المجتمعات وتهدد الاقتصاديات  بعد أن أصبحت جر
واستقرار الدول كان واجباً على الهيئات المختصة ردع كافة الدول المتجاوزة والمهددة للاستقرار 

ياته المختلفة الاقتصادية والامنية والسياسية من خلال عدد من الإجراءات الدولي ب مستو
بات التي تساهم في كبح جماح الساعين لغسل الأموال دولاً وأشخاص بكافة الطرق لأجل  والعقو
تعافي الاقتصاد الدولي والمجتمعات المختلفة من انعكاسات وتداعيات غسل الأموال التي تستخدم 

ي يل مشار  ع ومنظمات تخالف العرف والنظام الدولي .لتمو

يمة غسل الأموال  ً من مظاهر الفساد المالي كما انها مما لا شك فيه أن جر تمثل مظهرا
يات وخاصة النظام المالي والمصرفي ,رغم الجهود  تشكل تهديداً لاستقرار الدولة علي كافة المستو
يمة غسل الأموال ومحاولات الهيئات المتخصصة بالشفافية إلا أنها ما زالت  الدولية لمكافحة جر

اتهم في عمليات غسل الأموال في مختلف الدول المتقدمة غير قادرة علي كبح جماح المجرمين والي
يمة تبييض الأموال القذرة من زعزعة للاقتصاديات  ً للمخاطر المترتبة علي جر والنامية ونظرا
واستقرار الدول كان لزاماً أن تنصاع كافة الدول للقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتضييق 

لاً عن اتخاذ كافة الإجراءات لعملية ردعهم ومنع تجاوزهم الخناق علي كل من يساهم فيها فض
ولقد خلصت الدراسة من خلال دراسة حالة ايران وفي ضوء اختبار الفرضيات التوصل للنتائج 

 الآتية:
يمة - يمة غسل الأموال جرماً اقتصادياً ومالياً يسعي من خلاله اشخاصاً ودولاً بارتكاب جر تمثل جر

يقة غير مشروعة بعدة طرق تخالف القوانين والأعراف  منظمة لأجل الحصول علي اموال بطر
 الدولية؛

يه للوصول  - تمر عملية غسل الأموال بعدد من المراحل من خلال التوظيف والايداع والتمو
 لصفة المشروعية عل الاموال القذرة التي أنتجت من تلك الأموال ؛
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ي عمليات غسل الاموال من خلال عدة إن هناك كثير من المؤشرات تؤكد علي تورط ايران ف-
يب والحوالات المالية والشركات الوهمية .  طرق أبرزها استخدام التهر

بات علي ايران أوجد لها مبرراً لعملية غسل الاموال بشكل - إن بعض المتغيرات العالمية من عقو
اعيات يصل لأرقام فل كية وايقاع بنوك دولية في معاملات مالية مشبوهة ومتجاوزة التد

 الاقتصادية 
لا زالت ايران تراوح مكانها في من خلال عدم تمكنها من اقناع اطرافها الداخلية بضرورة -

 الانضمام لهيئة مكافحة غسل الأموال ومكافح الارهاب ؛
ما زالت ايران تتصدر القائمة السوداء في عمليات غسل الأموال من خلال التورط في عمليات  -

يل الام يب وتحو يع الخاصة بها للحصول علي أموال التهر يل المنظمات والمشار وال للخارج لتمو
 كبيرة.

وجود مؤسسات متنفذه مسيطرة علي المنافذ وعلى صدارة الحكم تقوم بعمليات غسل الأموال -
 لأهداف خاصة 

العمل على تشديد الرقابة علي عمل المصارف والقنوات المصرفية التي تُستغل في عمليات غسل -
 الأموال.

بات ا - ية الايرانية لأجل رفع العقو لصادرة بحقها من إعادة النظر بالسياسة الخارجية للجمهور
 خلال التوقيع على معاهدات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الارهاب.

ين. - يمة غسل الأموال وردع المتجاوز يعات في مكافحة جر  تفعيل دور التشر
 التنسيق بين كافة القنوات الدولية للقضاء علي ظاهرة غسل الاموال من خلال العمل المشترك.-
يب وغيره تنظيم ومراقبة عمل المناف - ية لمنع التجاوزات والمخالفات من تهر ية والجو ية والبحر ذ البر

 في ايران.
بة الفساد المالي من خلال التدقيق بكافة المعاملات من قبل شركات دولية مختصة. -  محار
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بدٞ اٌغضائشٞ، اٌّغٍخ أؽّذ ػبصة اٌؾ١خ، ػجذ اٌغ١ًٍ ٠ٛ٘ذٞ، ِخبهش غغ١ً األِٛاي ػٍٝ االِٓ االلزق   .1

 .2019، 1،اٌؼذد،1اٌغضائش٠خ ٌاللزقبد  اٌغ١بعٟ، اٌّغٍذ 

 15،ؿ2004ِؾّذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػٛك، عشائُ غغً األِٛاي ،عبِؼخ ٔب٠ف ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ ،اٌش٠بك، .2

ئعّبػ١ً فزؼ اٌشؽّٓ ؽبِذ ٚساق، إِٓٗ ِؾّذ ػّش، اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌمطبع اٌّقشفٟ فٟ ِىبفؾخ ظب٘شح  .1

لزقبد٠خ ،عبِؼخ اٌغٛداْ غغً االِٛاي "دساعخ ٌؼ١ٕخ ِٓ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ ثٛال٠خ اٌخشهَٛ"، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اال

 7،ؿ 2016،اٌغٛداْ،2اٌؼذد  17ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ، اٌّغٍذ 

عبٌُ ع١ٍّبْ دس٠ٚؼ، عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ٚهشق ِىبفؾزٙب ِٓ خالي اٌمبْٔٛ اٌّمبسْ ٚاٌفمٗ اإلعالِٟ  .2

، 1،2014د ٚاٌمطبع اٌّقشفٟ اٌفٍغط١ٕٟ، ِغٍخ و١ٍخ فٍغط١ٓ اٌزم١ٕخ ٌألثؾبس ٚاٌذساعبد ،فٍغط١ٓ، اٌؼذ

 40،ؿ

، 94ؽب٘ش ئعّبػ١ً اٌؾب٘ش، غغ١ً األِٛاي ٚأصشح ػٍٝ الزقبد٠بد اٌذٚي إٌب١ِخ، ِغٍخ ر١ّٕخ اٌشافذ٠ٓ، اٌؼذد  .3

 .2009،عبِؼخ اٌّٛفً، 31ِغٍذ،

ػجذ هللا ػضد ثشوبد، ظب٘شح غغ١ً األِٛاي ٚآصبس٘ب االلزقبد٠خ ػٍٝ اٌّغزٛٞ اٌؼبٌّٟ، ِغٍخ الزقبد٠بد ؽّبي  .4

 .219، ؿ2006،اٌغضائش،4،اٌؼذد3افش٠م١ب ،ِغٍذ

ػقبَ ؽغٕٟ األهشػ، ؽب٘ش ػج١ذ، رأص١شاد عشائُ غغً االِٛاي ػٍٝ اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش  .5

 .105،ؿ 2،اٌؼذد7مجبه اٌؾشهخ اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ اٌنفخ اٌغشث١خ، ِغٍخ اٌؾىّخ ٌٍذساعبد االعزّبػ١خ، ِغٍذ 

األِٛاي ٚأصبس٘ب ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌذٌٟٚ ،ِغٍخ و١ٍخ االداسح فالػ ؽغٓ ص٠ٕٟٛ، ثبعُ ػجذ اٌٙبدٞ، ظب٘شح غغ١ً  .6

 39،ؿ40،2002ٚااللزقبد اٌغبِؼخ اٌّغزٕقش٠خ،اٌؼذد

اٌغٛصٞ ع١ٍّخ، ظب٘ش غغ١ً األِٛاي ٚاٌغٙٛد اٌؼشث١خ ٌّىبفؾزٙب، ِغٍخ ػٍَٛ االلزقبد ٚاٌزغ١١ش ٚاٌزغبسح    .7

  129-125،اٌغضائش، ؿ  27،2013،اٌؼذد 1،اٌّغٍذ 

غ١ش ِٕؾٛسح فٟ اٌؼٍَٛ ؽبِذ ػجذ اٌٍط١ف ػجذ اٌشؽّٓ، عش٠ّخ غغً األِٛاي ٚعجً ِىبفؾزٙب، سعبٌخ ِبعغز١ش  .1

 .2012،08اٌغٕبئ١خ ٚاٌؾشه١خ ،األوبد١ّ٠خ اٌٍّى١خ ٌٍؾشهخ ،اٌجؾش٠ٓ،

فبٌؼ عضٚي، عش٠ّخ رج١١ل األِٛاي فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغضائشٞ ٚاٌؾش٠ؼخ االعال١ِخ دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ  .2

سح دوزٛساٖ ؽش٠ؼخ ٚلبْٔٛ، عبِؼخ ٚ٘شاْ أؽّذ ثٓ ثٍٗ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌؾنب

 .12،ؿ2015االعال١ِخ،اٌغضائش،

(، ثزبس٠خ RASANAHػٍٛٞ، ٌّبرا رؾزً ئ٠شاْ اٌّشرجخ األٌٚٝ ػب١ٌَّب فٟ عشائُ غغً األِٛاي ِٛلغ) أؽّذ .1

 /iiis.org-https://rasanahِزبػ ػٍٟ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ  2017/أغغطظ/23ٔؾش 

( اٌؾشط اٌضٛسٞ ٚرشأض٠ذ اٌّخذساد االفغب١ٔخ، ٔؾش ثزبس٠خ 5ؽغٓ ػّبد ؽغٓ، األِٛاي اال٠شا١ٔخ اٌمزسح ) .2

 /https://kitabat.com/newsِزبػ ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ   2019/ِب٠ٛ/13

الع ثزبس٠خ اه 2019/ٔٛفّجش/4فبٌؼ ؽ١ّذ، غغ١ً االِٛاي فٟ ا٠شاْ ثب١ٌٍّبساد، ِٛلغ اٌؼشث١خ، ٔؾش ثزبس٠خ  .3

     https://www.alarabiya.net/iran/2019/11/04ِزبػ ػٍٟ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ  20/1/2021

 21/11/2020ِٛلغ اٌؼشثٟ اٌغذ٠ذ، ئدساط ا٠شاْ ػٍٟ لبئّخ فبرف اٌغٛداء فّب ٟ٘ اٌزذاػ١بد، ربس٠خ ٔؾش  .4

 https://www.alaraby.co.ukِزبػ ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ    22/12/2020ثزبس٠خ اهالع 

، ثزبس٠خ اهالع 16/11/2018ِٛلغ ا٠ٕزشٔؾٕبي ، ٌّبرا ٠خؾٟ ِؾّذ عٛاد ظش٠ف غغً األِٛاي، ربس٠خ ٔؾش  .5

    https://iranintl.com/arِزبػ ػٍٟ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ  25/12/2020

https://rasanah-iiis.org/
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/أوزٛثش 26غغ١ً األِٛاي، ثزبس٠خ ٔؾش “ِشوض اٌشٚاثو ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد االعزشار١غ١خ، ئ٠شاْ ٚع١بعخ  .6

 https://rawabetcenter.com/archives/76521،ِزبػ ػٍٟ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ 2018/

ِٛلغ ا٠ٕزشٔؾٕبي ، ػٛدح ا٠شاْ ئٌٝ اٌمبئّخ اٌغٛداء ٌّغّٛػخ اٌؼًّ اٌّبٌٟ رجؼبد ٚسعبئً ، ربس٠خ ٔؾش  .7

 / https://iranintl.com/ar، ربػ ػٍٝ اٌشاثو االٌىزشٟٚٔ 2020/فجشا٠ش/23

ثزبس٠خ ٔؾش  sasاالِٛاي ع١بعخ ئ٠شا١ٔخ ٌالٌزفبف ػٍٝ اٌؼمٛثبد، ِٛلغ عبعخ  ِشفذ ػٛف، ػ١ٍّبد غغ١ً .8

-https://www.sasapost.com/money-laundering-andِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  23/11/2014

iran-banks  / 
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 أ.و.د أجمد سعد شالل احملاويلٌ

قسه التأريخ –جامعُ القادسًُ/ كلًُ الرتبًُ 

يضاح بعص المصطلحات الواردة في متن عنوانها المو  سوم ب " مدى الباحث في هذه الدراسة على إ
يرانية لاحتواء فيروس كورونا ) م("؛ 2020أذار 15 –شباط 24فاعلية استراتيجية السلطة التنفيذية الإ

يم في شأن الدراسة , في مقدمتها  يخي " و" السياسي " للقارئ ال كر لما لها أثر في رسم ملامح البعد " التأر
ونا ", ثم تطرق الباحث في الدراسة عن استراتيجيات فيروس كور –السلطة التنفيذية  –مصطلح : " الاستراتيجية 

يرانية لاحتواء الفيروس , التي انحصرت في تشكيل لجنة وطنية برئاسة  ية الإسلامية الإ السلطة التنفيذية في الجمهور
يرانية , بالإضافة  ية , مكونة أعضائها من وزراء ذات وزارات تعتبر مهمة وحساسة في الحكومة الإ رئيس الجمهور

آنية "؛ من أجل منع تفشي الفيروس واحتوائه , الأمر الذي  –إلى اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات " عاجلة 
بعة مطالب , هي : المطلب الأول : الاطار المفاهيمي , المطلب الثاني  دفع الباحث إلى تقسيم الدراسة على نحو أر

  – 1ب الثالث : السلطة التنفيذية والفيروس)م( , المطل2020شباط 27  – 24: السلطة التنفيذية والفيروس )
م( , المطلب الرابع : إحصائيات إجمالية بعدد المصابين والمتعافين والمتوفين  جراء 2020أذار   15

م ... بلغة الأرقام( , وعقب هذه المطالب خاتمة ونتائج , التي تمثلت في 2020أذار  15 –شباط 26الفيروس)
ة التنفيذية وإمكانيات في توفير موارد المختبرات الطبية في المؤسسات " الصحية " ابرزها : استراتيجية السلط

ً في احتواء الفيروس , الأمر الذي دفع الفيروس شيئاً  ية ضعيفة ولم تجدي نفعا والمستشفيات الطبية في الجمهور
ية , الأمر الذي دفع الباحث إل  –ان جاز التعبير  –ى القول فشيئاً في الانتشار بين كافة مدن ومحافظات الجمهور

 تواجه مصيرها مع الفيروس حالها حال الدول التي اجتاحها.

يرانية , الاستراتيجية ,  ية الإسلامية الإ  فيروسالكلمات المفتاحية : السلطة , التنفيذية , الجمهور
.كورونا

 شرع
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In this study, the researcher proceeded to clarify some of the terms contained in the 

body of its title entitled " The effectiveness of the Iranian executive's strategy to contain the 

Corona virus(24Februar-15March AD) "; Because it has an impact on drawing the features of 

the "historical" and "political" dimension for the honorable reader in the matter of the study, 

foremost of which is the term: "strategy - executive authority - Corona virus", then the 

researcher in the study touched on the strategies of the executive authority in the Islamic 

Republic of Iran to contain the virus, Which was confined to the formation of a national 

committee headed by the President of the Republic, whose members are ministers with 

ministries considered important and sensitive in the Iranian government, in addition to taking 

measures and issuing "urgent - immediate" decisions; In order to prevent and contain the 

spread of the virus, which prompted the researcher to divide the study into four demands, 

namely: the first requirement: the conceptual framework, the second requirement: the 

executive authority and the virus (24-27 February 2020 AD), the third requirement: the 

executive authority and the virus (1-15 March 2020 AD), the fourth requirement: Total 

statistics of the number of people infected, recovered, and deceased due to the virus 

(February 26 - March 15, 2020 ... in the language of numbers), and after these demands a 

conclusion and results, the most prominent of which were: the strategy of the executive 

authority and the possibilities of providing medical laboratory resources in institutions The 

"health" and medical hospitals in the republic are weak and did not help in containing the 

virus, which pushed the virus gradually to spread among all the cities and governorates of the 

republic, which prompted the researcher to say - so to speak - that its fate with the virus is 

facing the same as the countries it invaded. 

Keywords in English: Power, Executive, Islamic Republic of Iran, Strategy, 

Coronavirus.
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ً في  بادئ         ً بارزا يرانية دورا ية الإسلامية الإ ذي بدء , كان للسلطة التنفيذية في الجمهور
ية , تحديداً في  مواجهة فيروس كورونا منذ تسجيل مؤشرات الإصابة بين أوساط مجتمع الجمهور

ين من شهر شباط في عام  م, ثم احتوائه ؛ انطلاقاً من واجبها 2020يوم الخميس المصادف العشر
" تارة أخرى , إذ عملت  الإنسانية –الدينية " تارة , نزعتها "  الوظيفية –الحكومية تها " ومسؤولي

", عمدت إلى استخدام اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على تشكيل لجنة عرفت ب " 
ية , من أجل  التوصيفاستراتيجيات مختلفة "  يات متعددة المجالات داخل الجمهور " على مستو

ارتأى الباحث إخراج هذه  استراتيجية السلطة التنفيذية لاحتواء الفيروسعلى حيثيات الوقوف 
 . أربعة مطالب الدراسة على

ينه , هي :  تأتي                  أهمية الدراسة للوقوف على مبررات الباحث التي دفعته إلى تدو
ية  - الوقوف على استراتيجيات السلطة التنفيذية بعد اجتياح فيروس كورونا لمجتمع الجمهور

يرانية .  الإسلامية الإ
 لطة التنفيذية المتبعة في مواجهة الفيروس .الاطلاع على أساليب وإجراءات الس -
 معرفة مدى مؤشرات نجاح وفاعلية السلطة التنفيذية في استراتيجياتها لاحتواء الفيروس .  -

" للدراسة ؛ إلى  خيالتأري –الزمني الباحث من وراء تحديد الاطار " قصد             
ية الإسلامية  استعراض وتتبع استراتيجيات السلطة التنفيذية بعد اجتياح الفيروس للجمهور

يرانية خلال الفترة الممتدة ما بين)  إن جاز التعبير –م(, هي 2020أذار 15 –شباط 24الإ
كافية لاستخلاص مدى فاعلية استراتيجيات هذه السلطة لاحتواء الفيروس في المستقبل  –

يب , على حين جاء  في تحديد هذا الاطار إلى ان :  المبرر القر
ين من شهر شباط في عام  بداية .1 هذا الاطار منذ يوم الاثنين المصادف الرابع والعشر

ية2020 يرانية  م تشكل الاجتماع الأول للرئيس الجمهور حسن الإسلامية الإ
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", التي  اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا, الذي تمخض عنه انبثاق "  روحانى
 تشترك في وضع وترسيم معالم استراتيجيات الاحتواء . 

هذا الاطار في يوم الأحد المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام  نهاية .2
يرانية م مثلت " الاستنفار العام " و" الت2020 شديد الصارم " للسلطة التنفيذية الإ

 في تطبيق استراتيجياتها ؛ لاحتواء الفيروس .    

 مشكلة الدراسة عند الباحث حول : تتمحور        
ية الإسلامية  تبيان "  مدى فاعلية استراتيجية السلطة التنفيذية في الجمهور

ية يرانية ؛ لاحتواء الفيروس بعد انتشاره في مجتمع الجمهور  " . الإ

بهامات , ك تكمن                 ان من أبرزها : إشكالية الدراسة في ان الباحث طرح بعض الإ
 ؟ . كيف كانت استراتيجية السلطة التنفيذية لاحتواء الفيروس 
  . ما آليات السلطة التنفيذية في تطبيق استراتيجياتها لاحتواء الفيروس ؟ 
 ؟ . ما النسب الإحصائية لعدد المصابين والمتعافين والمتوفين جراء الفيروس  

 الدراسة من فرضية أساسية , مفادها : انطلقت         
يرانية والمتمثلة بـ)رئيس  " ية الإسلامية الإ السلطة التنفيذية في الجمهور

ية  الوزراء( عمدت إلى تشكيل اللجنة الوطنية  –نواب الرئيس  –الجمهور
ً إلى استعمال استراتيجيات  لمكافحة فيروس كورونا , التي سعت جاهدا

ية ؛ لمكافحة الفيروس واحتو ائه , مختلفة )التوصيف( في مجتمع الجمهور
على الرغم من حداثة استراتيجياتها وإمكانياتها المتنوعة , الا أنها باتت 
ضعيفة وغير مجدية في تحقيق مبتغاها في الاحتواء , بقى مجتمع 

ية يفقد أفراده بأعداد ملفته للنظر  ".  الجمهور
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 ؛ لإثبات فرضيتها , هي :  ثلاث مناهجالباحث في هذه الدراسة على  اعتمد         
يات : جاء اختيار هذا المنهج من قبل الباحث ؛ لضرورة المنهج التأريخي: أولاً  السلطة  تتبع مجر

يرانية و ية الإسلامية الإ  التأريخي -الزمني وفق التسلسل "  استراتيجياتهاالتنفيذية في الجمهور
      ." 

 ً  صورة وصفيةعمد الباحث إلى استخدام هذا المنهج ؛ للوقوف على إعطاء المنهج الوصفي : :  ثانيا
يرانية , من حيث الإجراءات  لاستراتيجيات ية الإسلامية الإ السلطة التنفيذية في الجمهور

ً والسبل الوقائية والعلاجية  ية الأجهزة "  أولا ية من جهوز , وما قدمته إلى مجتمع الجمهور
ً ( بالفيروس كيت", أجهزة تشخيص المصابين ) الاصطناعية –التنفسية  , تبيين  ثانيا

ً ات المصابين والمتعافين والمتوفين من جراء الفيروس حال" عن  رقميةبإحصائيات "   . ثالثا
 ً بهامات المنهج التحليلي : ثالثا يضاح ال كثير من الإ : ركز الباحث على هذا المنهج ؛ لإ

, من خلال  تارة أخرى, والإجابة عليها تارة والاستفهامات الواردة في إشكالية الدراسة 
يرانية . السلطة التنفيذية تحليل استراتيجيات ية الإسلامية الإ  في احتواء الفيروس في الجمهور

 , هي :  نتائجو خاتمةوأربعة مطالب و مقدمةالدراسة على  تقسم              
 المطلب الأول : الاطار المفاهيمي . -
 م( .9191شباط 93  – 92السلطة التنفيذية والفيروس)المطلب الثاني :  -
 . م(9191أذار   01  – 0السلطة التنفيذية والفيروس ) المطلب الثالث : -
المصابين والمتعافين والمتوفين جراء  إحصائيات إجمالية بعددالمطلب الرابع :  -

 م ... بلغة الأرقام( .9191أذار  01 –شباط 92الفيروس)
 تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة . نتائجوخاتمة  -
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منابع الدراسة بين مصادر ومراجع فارسية وعربية ومعاجم وموسوعات سياسية  تنوعت         
يرانية  الإنترنت, ومعلومات منتقاة من شبكة المعلومات الدولية "  ", ومقالات الصحف الإ

  . متن الدراسة إغناءغرضها " الدولية ,  الوفاق الدولية على سبيل التمثيل لا الحصر صحيفة "

          ً مدى فاعلية استراتيجية   "موسومة ب , سعى الباحث قبيل عرض ومعالجة الدراسة ال بدء
يرانية لاحتواء فيروس كورونا  " التطرق إلى إعطاء دلالات ومفاهيم السلطة التنفيذية الإ

يم , في قيدومها :    لمصطلحات تضمنها العنوان ؛ لاستكمال معالم الدراسة للقارئ ال كر
أو  فن الأشياء" ذو أصل يوناني , تعني : سياسي  –عسكري  مصطلح "الاستراتيجية :  -

للاستراتيجية على  المفهوم التقليدياقتصر  ,(1)فن قيادة القوات العامةأو  الخطط العامة
ية والتطبيقات التكتيكية المؤدية لنجاح هذه الخطط , في حين ان  (2)الخطط العسكر

ية وضع الخطط السياسية والاقتصادلها توسع ليشمل  المفهوم المعاصر ية والعسكر
مجموعة , إذا هي : (3)والدعائية والوسائل الفنية المختلفة التي تؤدي إلى نجاحها

 .  (4)الإجراءات التي يمكن معها اختيار البدائل في مراحل العمل المختلفة
هي السلطة المعنية التي تتولى رسم ووضع السياسات العامة للدولة , السلطة التنفيذية :  -

يعية , تضم رئيس الدولة مختلف التتنفيذ  يعات أو القوانين التي تسنها السلطة التشر شر
تشمل السلطة التنفيذية  بكلام آخر, (5)ورئيس الحكومة وجميع المراتب التنفيذية العليا

يرانية ثلاثة عناصر , هي ية الإسلامية الإ  : (6)في الجمهور
                                                           

،  1( ػجذ اٌٛ٘بة اٌى١بٌٟ ، ِٛعٛػخ اٌغ١بعخ ، )ث١شٚد : اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ، د . د( ، عـ1)

 . 169ؿ

" . ٠ٕظش: ١ِٕش  انحشتً( ٌٍٛلٛف ػٍٝ اٌّض٠ذ ػٓ ِفَٙٛ االعزشار١غ١خ ٚفك إٌّظٛس اٌؼغىشٞ ٚاٌزىز١ىٟ " 2)

 ( .2008ٚاٌزىز١ه فٟ فٓ ػٍُ اٌؾشة ، )ث١شٚد : اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ،  االعزشار١غ١خؽف١ك ، 

 .15( ، ؿ1968( فبمً صوٟ ِؾّذ ، االعزشار١غ١خ األِش٠ى١خ فٟ اٌؾشق اٌؼشثٟ ، )ثغذاد : د . ِو ، 3)

 .26( ، ؿ2010( ٚمبػ ص٠زْٛ ، اٌّؼغُ اٌغ١بعٟ ، )ػّبْ : داس أعبِخ ، 4)

؛ ١ٔف١ٓ ػجذ إٌّؼُ  213. ٠ٕظش: اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ انغهطح انرُفٍزٌح( ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ 5)

، )ث١شٚد : ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ  2اإل٠شا١ٔخ( ، ه –ِغؼذ ، فٕغ اٌمشاس فٟ ئ٠شاْ ٚاٌؼاللبد )اٌؼشث١خ 

 .109-88( ، ؿ2002، 

 . 88( ١ٔف١ٓ ػجذ إٌّؼُ ِغؼذ ، اٌّقذس اٌغبثك ، ؿ6)
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 . ية  رئيس الجمهور
  . ية  نواب رئيس الجمهور
 الوزراء  . 

: مصطلح طبي (The Viruses) فيروسات -: فيروس (19 -كوفيد)فيروس كورونا  -
يبة , عرفت في الزمن الغابر بانها : (1), أصله لاتيني , دال على معنى : السم أو المواد الغر

فئة من الميكروبات تتصف بكونها مسببة للعدوى , تمر من فتحات المرشحات , تحتاج 
م وصفت 1939بعد اختراع المجهر الإل كتروني في عام , و  إلى خلايا حية حتى تنتشر

جسيمات وليس خلايا , تتكون من غطاء بروتيني يحيط بمادتها الوراثية على إنها : 
على هذه  (2)(Peter Brian Medawarالطبيب بيتر براين ميدور), اطلق ويحميها 

يون " وسماها ب "  نبأ سيء مغلف بالبروتينالفيروسات ب "  " ومعناه : "   Virion-فير
",  القفيصة الفيروسية –كابسيد ", وعلى الغلاف الخارجي لها ب "  الفيروس المعدي

ً يجعل من المستحيل مشاهدتها بالمجهر , إذ انها  ومعظم الفيروسات تبلغ من الصغر حدا
يا بنحو ) ً 500-100أصغر من البكتر يبا المسبب  فيروس كورونا, وانتقل (3)( مرة تقر

( من قطط إلى الإنسان في الصين عام السارسزمة الالتهاب الرئوي الحاد )لمتلا
بية السعودية عام 2002 بل إلى شعبها , اما 2012م, وفي الممل كة العر م أنتقل من الإ

 ووهان الصينية( الذي ظهر في مدينة COVID -19 .... 02كورونا كوفيد فيروس)
من فصيلة فيروسات )كورونا(, له  فصيلة فيروسية مستجد فهو :م, 2019أواخر عام 

يات والحيوانات المختلفة أصنافها ومسمياتها , ينتقل هذا الفيروس  ارتباط بسوق البحر

                                                           

  . http://au.edu.sy( عبِؼخ األٔذٌظ ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ ، اٌف١شٚعبد ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ " ،  1)

ٌٚذ فٟ ِذ٠ٕخ س٠ٛ دٞ عب١ٔشٚ أؽذٜ ِذْ اٌجشاص٠ً ، ألة ػشثٟ  (:1987-1915انطثٍة تٍرش تشاٌٍ يٍذٔس )( 2)

فٟ ٌجٕبْ ، ٠ؾًّ اٌغٕغ١خ اٌجش٠طب١ٔخ ، دسط ػٍُ اٌؾ١ٛاْ ػٍُ اٌزؾش٠ؼ اٌّشمٟ ، رذسط فٟ عٍه اٌزؼ١ٍُ ٌِٛٛد 

َ،  1962اٌغبِؼٟ فٟ اٌغبِؼخ ثؼذ٘ب أزمً ئٌٝ ٌٕذْ ، ػ١ٓ ِذ٠شاً ٌٍّؼٙذ اٌٛهٕٟ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ اٌطجٟ فٟ ػبَ 

 ث١زش ١ِذٚس"... ٌالعزضادح . ٠ٕظش:  ًُاػحجٓاص انٌٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٚإٌزبعبد راد اٌقٍخ ثـ" 

 .  https://www.marefa.org ، ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ "

٠ٕظش: دٚسٚصٟ ارؼ وشٚفٛسد ، اٌف١شٚعبد ، رشعّخ : أعبِخ  . انفٍشٔعاخ ٔإَٔاػٓا ٔأحجايٓا( ٌالعزضادح ػٓ 3)

 ( . 2014فبسٚق ؽغٓ ، )اٌمب٘شح : ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ ، 
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يق المخالطة  بين عموم الناس من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر , أو عن طر
يبة دون حماية  .(1)القر

يرانية  أوعز           ية الإسلامية الإ ير الصحة  حسن روحانىرئيس الجمهور في  سعيد نمكىلوز
ين من شهر شباط في عام  وطنية لجنة "  تشكيلم إلى 2020يوم الاثنين المصادف الرابع والعشر

يقوم الأخير بعقد اجتماعات اللجنة وتوظيف طاقاتها في  فيروس كورونا -مكافحة  -لاحتواء  ", و
ية , واقتلاعه في بوع محافظات الجمهور اسرع وقت  سياق عملية الحد من تفشي الفيروس بين ر

ممكن من البلاد , واطلاعه بصورة مستدامة على جميع الأحداث والمستجدات بهذا الخصوص , 
 : (2)كل من تضم اللجنةوان 
ير الداخلية  -  عبد الرضا رحمانى فضلىوز
ير الطرق والإعمار  -  عباس آخوندى وز
بية والتعليم  - ير التر    محسن حاجى ميرزائىوز
ير السياحة والتراث الثقافي -   على أصغر مونسان وز
 اللواء محمد حسين باقرىرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة  -
  .... عمرائىرئيس النيابة العامة  -
  محمد باقر نوبخترئيس منظمة التخطيط والموازنة  -
  عبد العلى على عسكرىرئيس منظمة الإذاعة والتلفاز  -
يارة  -  حميد محمدىرئيس منظمة الحج والز
ية –م المتحدث باس -  على ربيعىالحكومة  – الجمهور
 العميد حسين اشترىقائد قوى الأمن الداخلي  -

                                                           

 ، . ٠ٕظش: ف١شٚط وٛسٚٔب ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ " فٍشٔط كٕسَٔا ٔأػشاضّ( ٌالعزضادح ػٓ 1)

https://www.moh.gov.sa . 

 .2َ ، ؿ24/2/2020( ، 6362، اٌؼذد ) ( " اٌٛفبق "2)



 ........................................................املانيا ........................ –برلني  | املركز الدميقراطي العربي

11 

 
 و2021/( 3( / اجمللد )11)العدد ...............................................................................................................................

ية  وشدد        على ضرورة وضع برامج ميدانية , وإجراء دراسات  حسن روحانىرئيس الجمهور
ية مناسبة لعامة  دقيقة ؛ لتوفير خدمات صحية وعلاجية ودوائية , ووضع خطط إعلامية وتوعو

بين الأطباء والفرق العلاجية وكوادر المستشفيات يرانية , و ية الإسلامية الإ , (1)مجتمع الجمهور
 ً يراني  تبعا ير الصحة الإ ية حيال فيروس كورونا ,  يد نمكىسعلذلك , طمأن وز شعب الجمهور

يرها القدرة على هزم هذا الفيروس , من خلال بعض الإجراءات الوقائية , وهذا  وللوزارة ووز
ين من شهر شباط في عام  م أثناء 2020ما صرح به في يوم الاثنين المصادف الرابع والعشر

يمي للطلاب المتفوقين , ما نصه :   حضوره الحفل التكر
ية طالبت "  منذ اللحظات الأولى حيث انتشر نبأ الفيروس في أرجاء الجمهور

وزارة الصحة بفرض بعض القيود , وإنني بصفتي الجندي القديم الذي تولى 
ية , أوكد بان بلادنا  إدارة شؤون الصحة لأكثر من ثلاثة عقود في الجمهور

 ً , نحن تمكنا من  ستتجاوز الظروف الراهنة الناجمة من انتشار الفيروس قطعا
الذي كان أكثر فتكاً  ,(2)(H1N1)إنفلونزا إحتواء فيروس نقص المناعة

الفيروس حتماً , كونوا  -المرض –من فيروس كورونا , سنهزم هذا
 على اطمئنان بأنكم سرعان ما تسمعون رسالة إحتواء عدوى كورونا

"(3)   . 
كورونا جسد تصريح رئيس مركز إدارة  عمل اللجنة الوطنية لإحتواء فيروسسياق  في       

ية في وزارة الصحة  يانالأمراض السار في يوم الاثنين المصادف الرابع  محمد مهدى تندغو
ين من شهر شباط في عام   م بعض تحركاتها , جاء فيه :2020والعشر

%( 28%( من المصابين بالفيروس يمكن معالجتهم , وان )32بإن نحو )" 
بالإمكان معالجة بقية الأفراد لو منهم مصابون بالحالة  الخفيفة للفيروس , و

                                                           

 .2َ ، ؿ24/2/2020( ، 6362( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

. ٠ٕظش:  ئٔفٍٛٔضا اٌخٕبص٠ش  (, ػٍ األعثاب ٔاألػشاض ٔانؼالجH1N1إَفهَٕضا انخُاصٌش )إَفهَٕضا ( لقذ ثٗ : 2)

 . .mayoclinic.orghttps://www ، ( ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ "H1N1)ئٔفٍٛٔضا 

 .2َ ، ؿ24/2/2020( ، 6362( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )3)
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تمت العناية بهم جيداً , اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً تم خلاله البحث حول 
بين علاجيين  أحدث الطرق ؛ لمعالجة المرضى , وانها وافقت على البدء بأسلو

العالم ,  , ونأمل بان يحققا النجاح , وعندنا أثنان من المختبرات المتطورة في
 .    (1)" ( لتشخيص المصابينKit -وجهاز)كيت 

ية  أجرى          ين من شهر  حسن روحانىرئيس الجمهور في يوم الاثنين المصادف الرابع والعشر
ومحافظ جيلان  بهرام سرمستمع محافظ قم المقدسة  اتصالين هاتفيينم 2020شباط في عام 

ير والمستجدات في شأن الإجراءات المتخذة  ارسلان زارع ؛ من أجل الاستماع إلى آخر التقار
للاحتواء فيروس كورونا والقضاء عليه , وختم اتصالاته في تعاطفه مع أبناء المحافظتين , وعلى 
بذل أقصى  وجه التحديد ضحايا الفيروس , دعا مسؤولي المحافظتين إلى تعبئة كل الإمكانيات , و

أنينة المواطنين , والعمل على حفظ سلامتهم , زد على ذلك أعرب في ان تتمكن الجهود لطم
ير الصحة  لاحتواء فيروس كورونا اللجنة الوطنية من السيطرة والقضاء على  سعيد نمكىبرئاسة وز

بأقل الخسائر , وقدم شكره وتقديره للجهود المتواصلة بلا انقطاع ,  الفيروس في أسرع وقت , و
يرانية ؛  التي تبذل من ية الإسلامية الإ قبل الأطباء وال كوادر الطبية في مستشفيات الجمهور

يق انتشاره , مضى الحديث على هذا النحو , حتى كشف (2)لمعالجة المصابين بالفيروس وتطو
يرانية   بان هناك : على ربيعىالمتحدث باسم الحكومة الإ

شكيل لجان مختلفة في ؛ لت(3)اجتماع للجنة الوطنية سيعقد في يوم الثلاثاء" 
مواجهة الفيروس , وعلينا جميعاً ان ننهض جنباً إلى جنب لمكافحة الفيروس , 
يع المواد الصحية  ومساندة وزارة الصحة , والتحلي بالرأفة تجاه البعض , وتوز

 .     (4)" والـكمامات على نطاق واسع
في يوم الثلاثاء  فيروس كورونالاحتواء  اللجنة الوطنيةسياق هذا التصور , عقدت في          

ين من شباط في عام  م في حضور جميع أعضائها , وترأس 2020المصادف الخامس والعشر

                                                           

 .2َ ، ؿ24/2/2020( ، 6362( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .1َ ، ؿ25/2/2020( ، 6363( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 َ( .25/2/2020( فٟ رأس٠خ : )3)

 .11،  2َ ، ؿ ؿ25/2/2020( ، 6363( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )4)
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يرانية  ية الإسلامية الإ ً بعض  اسحاق جهانگيرالاجتماع النائب الأول لرئيس الجمهور , مصرحا
 محاوره ومضامينه , قائلا : 

اتف جميع المؤسسات إن مكافحة الفيروس تتطلب عزيمة وطنية وتك" 
ير الصحة سعيد نمكى يتمتع  الحكومية وكافة مكونات الشعب , وان وز
بصلاحيات كاملة ؛ لمكافحة هذا المرض )الفيروس( المعدي , وعلى جميع 
الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى مساندة اللجنة الوطنية 

 .(1)"والتعاون معها
ير الصحة هذا الاجتماع  وخلال          يره ؛ لعرضه على أعضاء اللجنة ,  سعيد نمكىقدم وز تقر

يرانية  ية الإسلامية الإ يات  اسحاق جهانگيرواطلاع النائب الأول لرئيس الجمهور على مجر
 الأحداث ومستجداتها عن المصابين بالفيروس , معلناً عن :

جر وضع كافة الحالات التي يتم التأكد من إصابتهم بالفيروس تحت الح" 
 الصحي , ونراقب كافة الحالات المشتبه بهذا المرض )الفيروس( المعدي

"(2) . 
يرانية  بعد           ية الإسلامية الإ الانتهاء من الاجتماع أجرى النائب الأول لرئيس الجمهور

؛ من أجل الوقوف على آخر  بهرام سرمستاتصال هاتفي مع محافظ قم المقدسة  اسحاق جهانگير
فدار الحديث بينهما حول وضع المصابين والإمكانيات الصحية للمحافظة إلى ان  المستجدات ,

يعاز النائب الأول إلى :  أنتهى الكلام , بإ
التنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية في المحافظة ؛ لاحتواء تفشي الفيروس " 

ير الصحة سعيد  , وعلى جميع المؤسسات الحكومية التعاون والتنسيق مع وز
باعتباره رئيس اللجنة الوطنية لاحتواء الفيروس , وتقديم برامجهم نمكي ؛ 

لمكافحته ؛ لان ذلك بحاجة إلى إرادة وطنية , وتقديم التعليمات والنصائح 
 .           (3)" لعامة المواطنين , لالتزامهم بالتعاليم الصحية

                                                           

 .2( اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ1)

 .2َ ، ؿ25/2/2020( ، 6363( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ .  3)
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ية الإسلامية  بهرام سرمستمحافظ قم المقدسة  فرد          على النائب الأول لرئيس الجمهور
يرانية  بقبول تلك الأوامر , واتخاذ جميع الإجراءات ؛ لاحتواء تفشي فيروس  اسحاق جهانگيرالإ

ير الصحة  , وتنفيذ قراراتها , اما في  سعيد نمكىكورونا , والتنسيق مع اللجنة الوطنية برئاسة وز
عن عقد اجتماع في يوم الثلاثاء  أرسلان زارع خصوص محافظة جيلان , إذ بين محافظها

ين من شباط في عام  م, استعرض فيه الإجراءات الوقائية ؛ 2020المصادف الخامس والعشر
 .(1)لمواجهة الفيروس , وتماثل بعض المرضى للشفاء

يرانية  لازال          ية الإسلامية الإ ة اللجنيتابع نشاطات وفعاليات  حسن روحانىرئيس الجمهور
من طرف , والاطلاع على  اسحاق جهانگيرمع نائبه الأول  فيروس كورونا الوطنية لاحتواء

ير الصحة  ير وز بعض اللجان الفرعية الصحية التابعة للجنة الوطنية في محافظات  سعيد نمكىتقار و
ية من طرف آخر , الأمر الذي دفعه إلى  في يوم  عقد اجتماع للجنة الوطنيةومدن الجمهور

بع ين من شهر شباط في عام الأر  م, بين فيه بإن : 2020اء المصادف السادس والعشر
التدابير المتخذة لمنع تفشي الفيروس كانت مؤثرة ؛ لتراجع مستوى انتشار " 

هذا الفيروس بشكل ملحوظ , وعليه لا بد من توفير جميع التجهيزات الطبية 
الجة المصابين , للعاملين في الحقل الصحي , وكل ما يلزم من خطوات لمع

حصر الفيروس في أماكن تواجده , قرارات اللجنة الوطنية ملزمة للجميع , 
يجب تطبيقها في جميع الميادين , خاصة في المراكز العامة والتجمعات التي 
يجب ان تلغى , على وسائل الإعلام بإرشاد المواطنين لحظة بلحظة ؛ لمراعاة 

بعاده عن الجم ية بشكل كامل , أطلب من ضوابط حصر الفيروس , إ هور
الجميع الحيطة والحذر دون الخوف , مراجعة المراكز المخصصة فور الإحساس 
بعلامات الفيروس ؛ لان جميع الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد , في 

 .         (2)" تقديم المشورة والخدمات اللازمة

                                                           

 ( اٌّقذس ٔفغٗ .1)

 .1َ ، ؿ26/2/2020( ، 6364( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)
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ية الإس بين           يرانية للسيد مستشار المرشد الأعلى الجمهور ورئيس  على خامنئىلامية الإ
بعاء المصادف السادس  على اكبر ولايتى" في طهران  دانشورى مسيحمستشفى "  في يوم الأر

ين من شهر شباط في عام   م, من إن : 2020والعشر
ية , معدل الإصابة "  فيروس كورونا ليس أشد فتكاً من الأنفلونزا في الجمهور

ً بهذا الفيروس أخذت  يجيا , اتخذت الإجراءات اللازمة (1)بالتباطؤ تدر
لاحتواء الفيروس , خلال الأيام القادمة ستكون هناك أخبار سارة بهذا 

 .  (2)" الخصوص , ولأداعي للقلق
 على اكبر ولايتىرأي الباحث مع وجهة نظر قول المستشار  تعارضيدلل على صدق مما          

بعاء المصادف  بالتباطؤ أخذتجاه فيروس كورونا بانه : "  يحه في موضع آخر في يوم الأر ", تصر
ين من شهر شباط في عام   م, جاء فيه : 2020السادس والعشر

إن المرض الناتج عن الفيروس الذي انتشر في الصين يعتبر من "     
الأمراض التنفسية المعدية , التي تنتشر بسرعة , مما أدى إلى تخطيه الحدود 

, بسبب حركة التنقل من الصين إلى روسيا والدول المجاورة  إلى بلدان أخرى
ية من السيطرة على  ية , لا يوجد احتمال ان يتمكن الأطباء في الجمهور للجمهور

 . (3)" الفيروس داخل حدودها , حتى لا ينتشر إلى باقي الدول
ما تقدمه  في حديثه عن فيروس كورونا ومستوى على اكبر ولايتىالمستشار  استرسل         

ين من شهر شباط في عام  بعاء المصادف السادس والعشر يرانية في يوم الأر وزارة الصحة الإ
 م, قائلا: 2020

ية ؛ لاحتواء "   ية وزارة الصحة وتقديمها الإمدادات الفور أكد على جهوز
الفيروس , استعداد مستشفى مسيح دانشورى لتقديم خدماته إلى جميع 

                                                           

  ( . 1. أٔظش: اٌغذٚي رٞ اٌشلُ ) غٍش صائة ( ارنؼ ف١ّب ثؼذ اْ ٘زا اٌمٛي1)

 .2َ ، ؿ26/2/2020( ، 6364( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ . 3)
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يةالمصابين به ؛ لان هذا  بائية والسار  المستشفى رائد في علاج الأمراض الو
"(1) . 

ية  حجر صحيتعالت أصوات  لما        عام على مدينة قم المقدسة بين أوساط مجتمع الجمهور
يرانية بكافة مكوناته وأطيافه ؛ بسبب تفشي فيروس كورونا فيها , خلال اجتماع  الإسلامية الإ

ية  بعاء المصادف السادس  حسن روحانىمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهور في يوم الأر
ين من شهر شباط في عام   هذه الأصوات بقول , ما نصه : م رد على 2020والعشر

ليس هناك من قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة , ان " 
القرار بخصوص أغلاق أو فرض أي قيود بسبب الفيروس تتخذه اللجنة 

ً كبيرة بذلت في  لمكافحةالوطنية  كورونا , من حسن الحظ ان جهودا
ين , في مجال  ية خلال الأسبوعين الأخير الوقاية والتشخيص والحجر الجمهور

 . (2)" الصحي للمصابين بالفيروس ومجال العلاج
يرانية  استطرد           ية الإسلامية الإ في حديثه تجاه فيروس  حسن روحانىرئيس الجمهور

ين  بعاء المصادف السادس والعشر يرانية في يوم الأر كورونا خلال اجتماعه بوزراء الحكومة الإ
 م, إلى إن دعا : 2020من شهر شباط في عام 

المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات , متابعة المعلومات التي تصدرها " 
اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا , ان هذه اللجنة تعلن كل ما يهم المواطنين 
بالفيروس , كالإحصائيات والأرقام والإرشادات والتعليمات والتوجيهات 

مواطنين , كما تحدد المراكز المكلفة بتشخيص ان يطلع عليها ال ينبغيالتي 
المصابين , إننا قد نكون بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة  وعلاج

ير وزارة الصحة والتعليم الطبي الصادرة حتى الآن  لاحتواء الفيروس , تقار
 .   (3)"تبعث على الأمل 

                                                           

 .2َ ، ؿ26/2/2020( ، 6364( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .1َ ، ؿ27/2/2020( ، 6365( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 .11،  1( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ ؿ3)
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يرانية  أشار           ية الإسلامية الإ بعاء المصادف  وحانىحسن ررئيس الجمهور في يوم الأر
ين من شهر شباط في عام   م إلى ان : 2020السادس والعشر

ية  –المتخصصين داخل"  البلاد بدأوا في تصنيع أجهزة تشخيص  –الجمهور
فيروس كورونا بنفس مواصفات الأجهزة التي استوردناها , سيتم إنتاجها 

عليها  المصادقةستتم  بشكل واسع خلال فترة قصيرة , ان الأجهزة المحلية
خلال اليومين القادمين , ستوزع على كافة المستشفيات والمراكز الصحية في 
ً وثقة , ان التعامل مع  يد المواطنين اطمئنانا أنحاء البلاد , وهذا ما يز
الفيروس يجري ليل نهار , بشكل دقيق وعلمي , إذا كنا نشهد في الأيام 

ئة مصاب , فإن هذا الرقم الأولى وفاة سبعة إلى ثمانية مصابين من بين كل م
 .  (1)" قد تراجع كثيراً , بسبب تراكم الخ برة في التشخيص والعلاج

يراني  أعلن         ير الصحة الإ ين من  سعيد نمكىوز بعاء المصادف السادس والعشر في يوم الأر
على مدينة أو موضع آخر , حتى  الحجر الصحيم عن رفضه في فرض 2020شهر شباط في عام 

 ائلا : أفضى ق
لقد قمنا في تعبئة وتهيئة كل إمكانياتنا في هذه الأيام ؛ لمواجهة الفيروس , " 

نحن ضد الحجر الصحي ؛ لأنه أمر غير علمي , نحن نثق بشعبنا في الالتزام 
بتوجيهاتنا , على المواطنين مساعدة وزارة الصحة في مكافحة الفيروس عبر 

ان يتم احتواء الفيروس بالكامل في  الالتزام بتعليمات الوزارة , كل أمل في
أقرب فرصة ممكنة , إننا مستمرون في اطلاع شعبنا على كافة المستجدات 
ية  الخاصة بالفيروس , كتقديم المعلومات الموثوقة لهم ؛ لان صحة الشعب أولو

 .  (2)" بالنسبة لنا
يراني  كشف           ير الخارجية الإ يفوز المصادف السابع في يوم الخميس  محمد جواد ظر

ين من شهر شباط في عام  يرانية إلى تأسيس 2020والعشر ية الإسلامية الإ م عن تطلعات الجمهور

                                                           

 .11َ ، ؿ27/2/2020( ، 6365ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )( ٔمال 1)

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ .2)
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مشترك , تتضافر فيه جميع جهود الدول الإقليمية ؛ لمواجهة فيروس كورونا  مركز إقليمي
الإرهاب  شبيه, لان الفيروس  الإرهابواحتوائه ومعالجة المصابين , يمكن مواجهته على غرار 

  , إذ قال :
يةإن "  تتطلع في سياق مكافحة الفيروس إلى مزيد من تضافر الجهود  الجمهور

بئة  تأسيسالإقليمية , بما في ذلك  مركز مشترك للمراقبة والحد من تفشي الأو
, يمكن مكافحته على غرار سائر الفيروسات كالإرهاب , لا تنحصر باي 

       .(1)" حدود ولا تفرق بين الأعراق والقوميات والمذاهب
يرانية  أكد           ية الإسلامية الإ ية سيتجاوز بان :  حسن روحانىرئيس الجمهور شعب الجمهور

المنعطف الصعب الذي يمر به الآن , مثلما تجاوز فيما سبق مراحل أصعب  –الفيروس  –هذا 
ين من شهر (2)" منه بكثير ية في يوم الخميس المصادف السابع والعشر , ثم وجه رئيس الجمهور

ير الصحة 2020شباط في عام  سنهزم ؛ لإخباره برده على شعاره "  سعيد نمكىم رسالة إلى وز
 جاء فيه : ", بقول  كورونا

نحن نقف جميعاً إلى جانب بعضنا البعض , لا شك إننا سنهزم الفيروس , " 
بة التي تقوم بها الـكوادر الطبية وموظفي المستشفيات في  ان الجهود الدؤو
ية ؛ لمواجهة الفيروس , إنني بكل تواضع أقول : بإن تضحيات  الجمهور

للحافظ على حياة زملائكم الذين يقفون مستميتين في الصف الأمامي ؛ 
يتنا تفتخر  ية , جمهور يخية لشعب الجمهور المواطنين ستبقى في الذاكرة التأر

 .    (3)"بامتلاكها مثل هؤلاء الرجال والنساء الشوامخ والمتقبلين للمسؤولية 
يرانية  جاهر          كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإ

ين من شهر شباط في عام  ية 2020في يوم الخميس المصادف السابع والعشر م لمجتمع الجمهور
يرانية , عن تجهيز عدد من مختبرات تشخيص فيروس كورونا, بعد أخذ العدد في  الإسلامية الإ

يصاله إلى سبعة إلى  أثنانتزايد من   خلال الأسبوع , ثم إضاف قائلا :  خمسة عشرحتى إ
                                                           

 .1( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ1)

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ .2)

 .11َ ، ؿ29/2/2020( ، 6366( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )3)
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ية بالمقارنة مع الدول المماثلة منقطعة النظير , إن هذه الإ"   مكانية المختبر
ستلبي الحاجة حتى في ذروة المنحني البياني لتفشي الفيروس , خفض 
اللقاءات اليومية ومحدودية التنقل , منع التجمعات , عدم إقامة الملتقيات 
والمعارض وصلاة الجمعة والجماعة , المعسكرات السياحية , تعطيل دور 
يات للمراكز  السينما ومراسيم الاحتفالات والعزاء والاعتكاف , تقيد الز

 .   (1)" الدينية غير ذلك , لابد منها حتى إشعار آخر

يرانية  الأمر        ية الإسلامية الإ ً عند النائب الأول للجمهور  اسحاق جهانگيرالذي قاد لاحقا
اته تحذير م إلى قول حمل في طي2020في يوم الأحد المصادف الأول من شهر أذار في عام 

ية من الأيام القادمة في حياتهم , التي تتمثل في تصاعد حالات الإصابات من  موطني الجمهور
فيرس كورونا ؛ في حال تهاونهم في الالتزام بتعليمات وتوجهات اللجنة الوطنية ووزارة الصحة 

يرانية , جاءت هذه التحذيرات عقب اجتماع اللجنة الوطنية في اليوم والشهر من  العام ذاته , الإ
 جاء فيه : 

جرى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس وتم اتخاذ قرارات مهمة , إن " 
ير الصحة سعيد نمكى الزم جميع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية القرارات ؛  وز
لأن أمامنا أيام صعبة , لـكن يمكن التحكم فيها , علينا جميعاً ان نأخذ الوقاية 

واحتوائه بجدية أكبر , الحكومة تبذل ما بوسعها ,  والعلاج من الفيروس
يع المستلزمات الطبية والصحية , اللجنة  تسعى إلى الإسراع في إعداد وتوز
ية , ستدخل حيز التنفيذ , على الجميع ان يقدروا  قررت فرض قيود ضرور
ية , النجاح  جهود وتضحيات الأطباء والممرضين والـكوادر الطبية في الجمهور

لب على الفيروس رهن في تضامن وثقة وتعاون ومشاركة جميع أبناء في التغ
ية  . (2)" شعب الجمهور

                                                           

 .2( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ1)

 .2َ ، ؿ1/3/2020( ، 6367" اٌٛفبق " ، اٌؼذد ) ( ٔمال ػٓ :2)



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

11 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

يوم الاثنين  على رضا بيگلرىفي طهران  معهد باستور الطبيموضع آخر , أعلن رئيس  في        
 م, بإن : 2020المصادف الثاني من شهر أذار في عام 

إلى أكثر من عشرة أضعاف , المعهد زادت إمكانياته في أجراء الاختبار " 
( اختبار يومياً ؛ للـكشف عن مصابي مرضى 00288لدية القدرة على أجراء )

ين من مختبرات التشخيص في جميع أنحاء  الفيروس , تشغيل أكثر من عشر
يت على العينات المرسلة  ية , أنجز جميع الاختبارات التي أجر محافظات الجمهور

 . (1)" للمعهد من أجل التشخيص
" في المستشفيات  الممرضين –الأطباء الجهود التي يقدمها ال كوادر الطبية "  وفق          

يرانية  ياضة والشباب الإ محمد والمراكز الطبية , تقدم مساعد إدارة شؤون الشاب في وزارة الر
يان م في طلب إلى 2020في يوم الاثنين المصادف الثاني من شهر أذار في عام  مهدى تند غو

يرانية رئيس  ية الإسلامية الإ للممرضين الشابين ,  وسام الشجاعة؛ لمنح  روحانى حسنالجمهور
الذين فقدا حياتهما جراء أصابتهم بفيروس كورونا أثناء أداء واجبهم , بعدها أشاد بجهود 

 ال كوادر الطبية في مقدمتهم المتوفيان , حتى قال : 
يضي في سبيل تقدم إن الإجراءات والجهود التي يقدمها الوسط الط"  بي والتمر

المساعدات إلى المصابين بالفيروس ذات قيمة , منح الوسام للممرضين ما هي 
ية في تقديم  ية تعبر عن التبجيل بالجهود والمبادرات التعبو إلا حركة رمز

 .    (2)" المساعدات إلى المواطنين
ية الإسلامية ال سورنا ستارىابرم           يرانية للشؤون العلمية مساعد رئيس الجمهور إ

ً في يوم الاثنين المصادف الثاني من شهر أذار في عام  م مع الشركات 2020والتكنولوجية اتفاقا
 : (3)الوطنية المعرفية ؛ من أجل

 إنتاج خمسة ملايين كمامة تخص ال كوادر الطبية والصحية .  .1
يب من ال كمامات .  .2  تلافي النقص في المستقبل القر

                                                           

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ .1)

 .2َ ، ؿ2/3/2020( ، 6368( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 .1( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ3)
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 توسيع إنتاج المستلزمات الطبية اللازمة لل كوادر .  .3
ية ؛ لمواجهة تفشي  .4 سد حاجات المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية في الجمهور

 فيروس كورونا واحتوائه . 
قبال ذلك رحبت الشركات الوطنية المعرفية بهذا الاتفاق , مثليها شركات التكنولوجيا  في        

يرانية , إذ عبرت الأخيرة عن عزمها في مواجهة وتصدي  ية الإسلامية الإ ية في الجمهور الحيو
 إلى :  سورنا ستارىفيروس كورونا , فأشار 

ية , دورها الرائع التي "  تقوم به في أنشطة جهود شركة التكنولوجيا الحيو
ية 088الشركات المعرفية , ان هناك ) ية في الجمهور ( شركة للتكنولوجيا الحيو

يد من منتجاتها ,  تنشط في هذا الاطار , علينا توفير الأرضية لتصدير المز
ية  ية للألياف النانو فالشركات المعرفية لها القدرة على ان تسد حاجة الجمهور

جهزة صناعة هذه المنتجات , هي تعلب دوراً والمرشحات , تقوم في تصدير أ
ية على  ً لمساعدة الجمهور ً في توفير المستلزمات الطبية ؛ لذا تم تعبئتها جميعا مهما

 .   (1)" مكافحة الفيروس
يرانية  في           ً مع  على ربيعىالسياق ذاته , اجرى المتحدث باسم الحكومة الإ اتصالا هاتفيا

بية والتعليم  ير التر يراني وز في يوم الاثنين المصادف الثاني من شهر أذار  محسن حاجى ميرزائىالإ
م, بعد ان تبادلا السلام والتحية بينهما تباحثا في شأن اتخاذ بعض الإجراءات 2020في عام 

يسي والطلابي ؛ عقب تفشي  ية وأعمدتها من كادرها التدر بو والسبل الوقائية , حيال العملية التر
يرانية , لتبيان أبرز تلك السبل  فيروس كورونا في ية الإسلامية الإ غالبية محافظات ومدن الجمهور

 جاء النص الآتي في هذا الصدد : 
ية , بعد الاتصال "  إن قضية الفيروس هي القضية الأولى للحكومة والجمهور

بية والتعليم محسن حاجى ميرزائى والمسؤولين المعنيين سيتم أغلاق  ير التر بوز

                                                           

 .2َ ، ؿ2/3/2020( ، 6368( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)
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, إذا لزم الأمر استمرار الأغلاق للأسبوع المقبل  ى نهاية الأسبوعالمدارس حت
 .  (1)" , سنتخذ قراراً في شأن ذلك

" في توفير ال كمامات والمستلزمات الطبية ,  الإنتاجي –الصناعي صعيد المستوى "  على         
ية الإسلامية الإ  يرانية ؛ لمواجهة الذي بات أحد سبل الردع الوقائية بين أوساط مجتمع الجمهور

يرانية  يوم الاثنين  على ربيعىتفشي فيروس كورونا واحتوائه , صرح المتحدث باسم الحكومة الإ
المبرر م بهذا الشأن , زد على ذلك أماط اللثام عن 2020المصادف الثاني من شهر أذار في عام 

 كمامات , إذ قال : الذي أدى إلى تقاعس هذا المستوى في تلبية حاجات المجتمع من ال  الرئيسي
يجري التحرك لإنتاج مليون ونصف المليون كمامة يومياً , بلوغ هذا الحجم من " 

الإنتاج يحتاج إلى الوقت , تم اتخاذ الإجراءات الأولية في هذا المجال , لـكن 
ية خلقت لنا مشاكل , هذه  الصدمة الأولية لشراء الـكمامات في الجمهور

ية  فقط بل شهدنا ذلك في دول تفشى فيها الفيروس القضية ليست في الجمهور
, هو رد فعل طبيعي من المواطنين بعد الإعلان المفاجئ له , الذي خلق 

 .    (2)" صدمة في السوق
           ً يرانية  وعموما بين مدى التعاون والتآزر بين  على ربيعىفان , المتحدث باسم الحكومة الإ

" تارة , التعاقد مع خمسة  الصحة" و"  الدفاع" و"  صناعةالثلاثة وزارات , إلا هي وزارة " 
شركات معرفة تارة أخرى ؛ لتوفير حاجات الأطباء والممرضين العاملين في مراكز ومستشفيات 
يرانية من كمامات النانو ومجتمعها من المستلزمات الصحية والعلاجية ,  ية الإسلامية الإ الجمهور

بما إلى ) ير عدة )كيت( الطبية الخاصة في تشخيص ( ألف ك300التي تصل لر مامة يومياً , تطو
 مرضى فيروس كورونا , بهذا الصدد قال : 

إن وزارتي الصناعة والصحة قد أعلنا من أجل التغلب على شحة المستلزمات " 
( ورشات عمل , تغيير خط إنتاج ورش أخرى ؛ 081الطبية تم أنشاء )

سيتم إنتاج كمامات النانو للعاملين في لإنتاج المعقمات والمطهرات البسيطة , 

                                                           

 .1َ ، ؿ3/3/2020( ، 6369" اٌٛفبق " ، اٌؼذد ) ( ٔمال ػٓ :1)

 .11َ ، ؿ3/3/2020( ، 6369( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)
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ً ذات الصنع المحلي , ان 088المستشفيات سيصل إلى ) ( ألف كمامة يوميا
إنتاج وزارة الدفاع لعدة )كيت( في تشخيص الفيروس تنتج من قبل 
برام عقود مع  المتخصصين في هذه الوزارة , من أجل تنمية وإنتاج العدة تم إ

ية الفيروس هي القضية الأولى للحكومة خمس شركات معرفية ؛ لان قض
يرانيون متلاحمون أكثر من أي وقت مضى ,  ية , الإ يرانية في الجمهور الإ

 . (1)" متعاونون مع الحكومة بهدف التغلب على الفيروس
يرانية  بيد          إزالة شبهات تعامل  على ربيعىإن المهم , عند المتحدث باسم الحكومة الإ

يرانية , وساستها المعنيين في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة  الحكومة الإ
والمراكز البحثية الطبية وكوادر الأطباء في المستشفيات العلاجية والوقائية في كافة محافظات 

يرانية تجاه الفيروس , إذ شدد في يوم ا ية الإسلامية الإ لاثنين المصادف الثاني من شهر الجمهور
 م على إن : 2020أذار في عام 

الحكومة منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس تعاملت بشفافية وصدق , " 
ية ستعبر هذه الأزمة بفضل التعاون الحقيقي بين الحكومة والشعب ؛  الجمهور

ية  يدز , لذا الجمهور أكثر لان الفيروس تهديد عالمي يشبه فيروس سارس والإ
ً لبعض الدول التي تقدم مصالحها  الدول شفافية بخصوص تفشيه , خلافا

يرانيين هي  –)السياسية  الاقتصادية( على أرواح مواطنيها , سلامة أرواح الإ
أولى من كل شيء , ان المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس تشير إلى تقلص 

يقه   .     (2)"انتشاره ؛ بسبب الجهود المتواصلة لتطو
يرانية كشفها  تجد         ية الإسلامية الإ ثمة نقطة مهمة ذات الصلة بفيروس كورونا في الجمهور

في يوم الثلاثاء المصادف الثالث من شهر  مهران قهرمانىللأمراض الدكتور  العلميةأمين اللجنة 
, ما  م, التي تتمثل في انتقال الفيروس من الخفاء إلى الظهور ... وغيرها2020أذار في عام 

 مؤداه : 

                                                           

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ .1)

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ .2)
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الفيروس خرج من مرحلة الحضانة ودخل مرحلة مكشوفة , عليه ضرورة " 
تعقيم البيئة ورعاية الصحة الفردية والجماعية ؛ للحيلولة دون انتشاره , مع توفير 
ية للـكشف على الإصابة , استعداد  الإمكانية لدى كافة مختبرات الجمهور

صحة في هذا المجال , لابد من إجراء المختبرات الخاصة للتعاون مع وزارة ال
فحوصات أكثر للتأكد من الإصابة ؛ لان مؤشرات الإصابة تتشابه مع 
مؤشرات مرض الأنفلونزا كالسعال والحمى والرشح , فترة الحضانة تستغرق 

%( من المصابين بالفيروس 28أسبوع أو أسبوعين , ثم ان نسبة أقل من )
%( منهم تكون الأعراض خفيفة 28سبة )تتحول حالتهم إلى حادة , مع ان ن

, فترة الحضانة قد انتهت , سوف تبين الأيام القادمة ظهور لحالات العدوى 
, مدى الانتشار الفيروس على مستوى المجتمع , لابد من التقيد بشدة خلال 
الأيام القادمة بالتعليمات الصحية ورعاية الصحة الفردية ؛ للحيلولة دون تحول 

باء الفيروس إلى  .  (1)" و
ية للشؤون العلمية والتكنولوجية  جدير            سورنا ذكره هنا , إن مساعد رئيس الجمهور

 م بين بان : 2020في يوم الثلاثاء المصادف الثالث من شهر أذار في عام  ستارى
ستمائة شركة ناشطة في مجال التكنولوجية البيئة تعمل على توفير مستلزمات " 

ية مكافحة  الفيروس , إمكانية تصنيع كمامات ذات مرشحات )فيلترات( نانو
يرانية , البعض يعمل على تغطية حاجة  من قبل الشركات المعرفية الإ
ً في توفير المستلزمات الطبية , عبأت طاقاتها  ية منها , هي تودي دورا الجمهور

برام عقد مع هذه  ية في مواجهة الفيروس , تم إ الشركات جميعاً لدعم الجمهور
( 088لإنتاج خمسة ملايين كمامة طبية , حتى تصل في نهاية الأسبوع إلى )

 . (2)" ألف كمامة يومياً , هذا الحجم من الإنتاج ليس له مثيل في العالم

                                                           

 .11،  1َ ، ؿ ؿ3/3/2020( ، 6369( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .11َ ، ؿ3/3/2020( ، 6369د )( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذ2)
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م مساعد رئيس 2020في يوم الثلاثاء المصادف الثالث من شهر أذار في عام  عقد         
ية للشؤون العلمية والتكنو  مقر معاونية العلوم والتكنولوجيااجتماعاً في  سورنا ستارىلوجية الجمهور

يرانية ؛ للتباحث في آلية التصدي لفيروس كورونا فيها , لأهمية ما  ية الإسلامية الإ لرئاسة الجمهور
 تم التطرق إليه في هذا الاجتماع ارتأى الباحث اقتباس نصوص من كلام المساعد , ما نصها : 

ية بدأت العمل بجدية على مواجهة الفيروس منذ تفشيه إن هذه المعاون" 
ية ومجلس أمناء العملات الصعبة في  بالتعاون مع منظمة الأغذية والأدو
وزارة الصحة والشركات المعرفية , بعض القطاعات التي بلغت الإنتاج 
الواسع , لدينا في حقل إنتاج الـكمامات خطوط إنتاجية لقطاعات أخرى , 

ً نتج أنو اع الـكمامات من أجل سد حاجة المستشفيات , نأمل ان نرفع يوميا
( ألف كمامة يومياً , ذلك بالتنسيق مع لجنة 088طاقة إنتاج الـكمامات إلى )

, على الرغم من انعدام هذه الإنتاجية في (1)تنفيذ توصيات روح الل  ه خميني
دول العالم , نحن تمكنا من بلوغ هذه الطاقة الإنتاجية في هذا الوقت القياسي 

 .    (2)", هذا الأمر جدير بالإشادة 
يرانية  خير            ية الإسلامية الإ من شتى أنواع  العالية الطاقة الإنتاجيةدليل على بلوغ الجمهور

ية مع  ال كمامات في قيدومها النانو الخاصة بكوادر الأطباء والممرضين في مستشفيات الجمهور
يرانية في رفع طاقتها  المستلزمات الطبية والعلاجية , ما أقدمت عليه محافظة كردستان الإ

( طن يومياً , عقب تدشين ثلاثة خطوط 100الإنتاجية من المعقمات الطبية والمطهرات إلى )
ستكمال الدليل استشهد الباحث بكلام مساعد رئيس منظمة الصناعة إنتاجية جديدة , لا

                                                           

أؽذ ِشاعغ اٌزم١ٍذ اٌىجبس فٟ  ( :1989-1902عٍذ سٔح هللا خًٍُى )( ع١ّٗ ثٙزا االعُ ٔغجخ ئٌٝ سعً اٌذ٠ٓ 1)

ئ٠شاْ ، ٌٚذ فٟ لش٠خ خ١ّٓ ، ٔفبٖ اٌؾبٖ ِؾّذ سمب ثٍٙٛٞ ئٌٝ رشو١ب ؛ ثغجت ِؼبسمزٗ اٌغ١بع١خ ٌٗ ، ٘بعش 

َ، ألبَ 1979ئٌٝ اٌى٠ٛذ ِٚٓ صُ ئٌٝ ثبس٠ظ ، ٌّب خٍغ اٌؾبٖ ِٓ اٌؼشػ ػبَ ئٌٝ ِذ٠ٕخ إٌغف األؽشف ثؼذ٘ب 

اٌغّٙٛس٠خ اإلعال١ِخ فٟ ئ٠شاْ ، ٚػذَّ اٌّشؽذ األػٍٝ ٌٍضٛسح ؽزٝ ٚفبرٗ ... ٌالعزضادح . ٠ٕظش: ؽ١ّذ سٚؽبٔٝ 

ِقطفٝ ( ، عٍذ اٚي ٚدَٚ ٚعَٛ ؛ 1358، رؾ١ٍٍٝ اص ٔٙنذ اِبَ خ١ّٕٝ ، )لُ : چبپخبٔٗ دفزش فشٕ٘گ ، 

( ، عٍذ اٚي ٚدَٚ ٚعَٛ 1362ٚعذأٝ ، عشوز ؽزب٘ٝ ٠ٚضٖ اص صٔذگٝ اِبَ خ١ّٕٝ ، )لُ : چبپخبٔٗ آصادٜ ، 

 ٚچٙبسَ ٚپٕچُ ٚؽؾُ .

 .11َ ، ؿ3/3/2020( ، 6369( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)
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,. الذي صرح في يوم الثلاثاء المصادف الثالث من  بيمان الماسىوالتعدين والتجارة في المحافظة 
 مركز المحافظة , ما نصه:  –سنندج  -م في 2020شهر أذار في عام 

بلغ خمسة مصانع , ما إن عدد مصانع إنتاج المعقمات في محافظة كردستان " 
ً , إنتاج )088رفع الطاقة الإنتاجية من هذه المادة إلى ) ( 00( طن يوميا

ً , الذي بالإمكان رفعه مع إصدار  ألف كمامة في مصنع المحافظة يوميا
   .   (1)" تراخيص لمصانع جديدة

يرانية بفضل جهود كوادرها " استطاعت           ية الإسلامية الإ "  الممرضين –الأطباء الجمهور
م عن افتتاح أول 2020في محافظة مازندران يوم الثلاثاء المصادف الثالث من شهر أذار في عام 

في مدينة نوشهر بهذه المحافظة , إذ صرح  محمد بهشتىمركز للحجر الصحي في مستشفى الدكتور 
ياته , عباس موسوىرئيس جامعة العلوم الطبية في المحافظة   ما نصه :  شيء عن محتو

ً للمعايير القياسية "  إن مركز الضعف السلبي يضم أحدث التقنيات الطبية وفقا
, سيتم استخدامه لمعالجة المرضى (2)المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية

ية عن التلوث ؛  المصابين بالأمراض المعدية والتنفسية , يوفر بيئة نقية عار
         .   (3)" لتتناغم مع وضع المرضى والمصابين

ّ ه )عج(  أبلغ           بعاء المصادف الرابع من  على رضا جلالىرئيس جامعة بقية الل في يوم الأر
يرانية بكافة أطيافه وشتى صنوفه 2020شهر أذار في عام  ية الإسلامية الإ م مجتمع الجهور

 اده : ضد فيروس كورونا , ما مف - قيد الاختبار -وساستها , عن إنتاج علاج أو لقاح 

                                                           

 .2َ ، ؿ3/3/2020( ، 6369( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

" د١ٌٚخ ، أعغذ  ٔقائٍح –صحٍح ِٕظّخ " (: World Health Organization) ؼانًٍحيُظًح انصحح ان( 2)

َ ػمت أؼمبد ِإرّش اٌقؾخ اٌؼبٌّٟ فٟ ِذ٠ٕخ ٠ٛ١ٔٛسن األِش٠ى١خ ، رٙذف ئٌٝ اْ رجٍغ ع١ّغ 1948فٟ ػبَ 

شقً انشاٌؾؼٛة أػٍٝ ِغزٜٛ فؾٟ ِغزطبع ، ِٓ خالي ؽزٝ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ئٌٝ ؽؼٛة دٚي اٌؼبٌُ " 

"، رؾغ١غ اٌجؾٛس اٌطج١خ ٚاٌٛلبئ١خ ٚاٌؼالع١خ ، ٔؾش اٌّؼٍِٛبد ػٓ أزؾبس األٚثئخ اٌخط١شح فٟ  انغشتً –

" جًؼٍح انصحح أعٙضح ، ٟ٘ :  ثالثحاٌؼب١ٌّٓ ، رٕؾش ئؽقبئ١بد اإلفبثخ ٚاٌٛف١بد ، رؼًّ إٌّظّخ ِٓ خالي 

ػجذ اٌٛ٘بة ع٠ٛغشا ... ٌالعزضادح . ٠ٕظش:  – فجٍُ –"، ِمش٘ب فٟ  األياَح انؼايح –يجهظ ذُفٍزي  –انؼانًٍح 

؛ فب٠ض اٌّؾبعٕخ  ، ٚعبئً رٕف١ز لشاساد ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ ، )د  323، ؿ 1اٌى١بٌٟ ، اٌّقذس اٌغبثك ، عـ

 ( .2016. ِه : داس اٌؾبِذ ، 

 .2َ ، ؿ3/3/2020( ، 6369( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )3)
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إن أحد مراكزنا البحثية التابع لجامعة بقية الل  ه )عج( نجح في إنتاج دواء " 
ية , لقد استلمنا  ير لمصابي الفيروس , هو الآن قيد الاختبارات السر
ية ؛ للبدء بالمراحل البحثية على  الترخيص اللازم من منظمة الأغذية والأدو

 . (1)" وجه السرعة
يرانية في مواجهة فيروس كورونا بعد تفشيه  ما يزيد            ية الإسلامية الإ من دعم الجمهور

يرانية , في  في غالبية محافظاتها , إذ عمدت على تضافر جهودها مع وزارة التجارة والصناعة الإ
تضاعف إنتاجها من ال كمامات والمعقمات والمطهرات الصحية تحت إشراف اللجنة الوطنية 

بعاء المصادف الرابع من شهر أذار في عام لمكافحة الفيروس , و رضا م أعلن 2020في يوم الأر
ير هذه الوزارة بخصوص ذلك , قائلا :  رحمانى  وز

ين "  تضاعف حجم إنتاج المعقمات الطبية والمنتجات الصحية منذ العشر
شباط من العام الحالي , إنتاج الـكمامات الطبية تضاعفت بنحو ثلاثة مرات 

لأوضاع الطبيعية , رغم ان الطلب على الـكمامات يفوق حجم عن الإنتاج في ا
يد الـكمامات عبر  ياتها تور الإنتاج في هذه الفترة , الحكومة وضعت من أولو
يعاز للبنك المركزي في تخصيص عملة أجنبية ؛ لتغطية الواردات من  الإ

ية لثمانين مليون نسمة في اسرع وقت  .   (2)" الـكمامات في الجمهور
يرانية  لما          ية الإسلامية الإ بعاء المصادف  حسن روحانىعقد رئيس الجمهور في يوم الأر

م اجتماعاً للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا , وعد أعضائها 2020الرابع من شهر أذار في عام 
ية في تجاوز "  " في أقل ضرر بفترة زمنية موجزة , ثمن جهود  الفيروسية الأزمةومجتمع الجمهور

ير الصحة  بة "  الممرضين –الأطباء وال كوادر الطبية "  سعيد نمكىوز ليلاً " التي تبذل جهوداً دؤو
–  ً  "؛ من أجل معالجة مصابي الفيروس , ثم أفضى قائلا :  نهارا

ية تفشي الفيروس في اسرع وقت في ظل التدابير "  لابد من ان تتجاوز الجمهور
امات , فيما ارتدى البعض قناع والتعاون مع بعض , البعض احتكروا الـكم

                                                           

 .1َ ، ؿ4/3/2020( ، 6370" اٌٛفبق " ، اٌؼذد ) ( ٔمال ػٓ :1)

 .2َ ، ؿ4/3/2020( ، 6370( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)
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الحرص على أرواح المواطنين , هم في الحقيقة يقومون بتوتر أجواء المجتمع , 
يثيرون الأخبار الكاذبة بينهم , إني أعد شعبنا في ظل التخصص الرفيع 
يثار وتضحيات وتعاون  ية وارداه الأطباء والممرضين , إ لأطباء الجمهور

بأدنى الأضرار وفي اقصر فترة زمنية ممكنة ,  الشعب سنتجاوز هذه الأزمة ,
 . (1)" عبءً ثقيلا ملقى على عاتق الجميع في تجاوز الفيروس

يرانية  أكد            ية الإسلامية الإ خلال اجتماعه مع اللجنة  حسن روحانىرئيس الجمهور
م 2020ام الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في يوم السبت المصادف السابع من شهر أذار في ع

" في كافة محافظات  الممرضين –الأطباء على ضرورة تقديم الدعم إلى ال كوادر الطبية " 
ية , كإزالة التصادفات والعقبات التي تواجههم في مسيرتهم "  "  الوقائية –العلاجية الجمهور

من الجبهة الفيروسية ,  – التعبير إن جاز –لمصابي الفيروس ؛ لانهم يقفون في الخنادق الأولى 
ية قائلا :   بما تقدم أفصح رئيس الجمهور

إن الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات والمراكز العلاجية يقفون " 
يراني لن  في الصف الأمامي لساحات المكافحة ضد الفيروس , الشعب الإ

ً جهود الأطباء والممرضين , ستبقى هذه التضحيات خا لدة في ينسى أطلاقا
يز ثقة  أذهاننا , على المسؤولين والجهات المعنية في مكافحة الفيروس تعز
الشعب في البرامج والسياسات والخطط المحددة في هذا الخصوص , الالتزام 

ير والمعلومات ذات الصلة  .    (2)" بكامل الشفافية في مجال الإعلان عن التقار
يرانية النائب الأول لرئيس الجمهو اجرى           ية الإسلامية الإ في يوم  اسحاق جهانگيرر

م اتصال هاتفي منفصل مع محافظي بعض 2020السبت المصادف السابع من شهر أذار في عام 
ير ومؤشرات "  ية ؛ أثر تقار " حول مصابي فيروس كورونا , الوقائية  –العلاج محافظات الجمهور

 عنايت الل  ه رحيمىومحافظ فارس  همتى فريدونعلى سبيل التمثيل لا الحصر محافظ  هرمزكان 
ية  مهر على زادهومحافظ أصفهان  على رضا ومحافظ كرمان  على رسوليانومحافظ خراسان الرضو

                                                           

 .1َ ، ؿ5/3/2020( ، 6371( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .1َ ، ؿ9/3/2020( ، 6372( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)
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بلوشستان  رزم حسينى , بعد ان تبادل معهم السلام دعاهم  احمد على موهبتىومحافظ سيستان و
 إلى : 

برامج اللجنة الوطنية لمكافحة الفي"  يادة تنفيذ سياسات و روس , التماسك وز
التنسيق والتعاون بين المسؤولين والمواطنين أمر ضروري ؛ سيلعب بالتأكيد 
ً في تقليل الإصابة واستئصال الفيروس , استخدام جميع المرافق  ً مهما دورا
الحكومية والمؤسسات المختلفة والقطاع الخاص ؛ لاتخاذ تدابير وقائية لمكافحة 

 .   (1)" الفيروس
يرانية إلى توسيع بنيتها "  سعت          ية الإسلامية الإ " من خلال بناء  الصحيةالجمهور

ير الطرق  مستشفيات جديدة تارة , إنجاز المخطط لها سابقاً تارة أخرى , هذا كما وضحه مساعد وز
يراني  بناء المدن الإ في يوم الثلاثاء المصادف العاشر من شهر أذار في عام  محمد جعفر على زادهو

 م, إذ قال : 2020
ير , هي في مدن بروجن 0010تم تدشين ستة مستشفيات بإجمالي )"  ( سر

باوه وزرند وسراوان وتالش , المستشفيات قيد الاكتمال التي سيتم  بهشهر و و
ير , هي في مدن سقز ولنغرود وشهيد 0011تدشينها هي ثمانية بإجمالي ) ( سر

يسركان وجهرم ,  خرداد( 01ومستشفى )رجائى في كجساران وتكاب وتو
يه بت حيدر  .       (2)" التعليمي في مدينة مهدى شهر , والمستشفى التعليمي في تر

يرانية في يوم الثلاثاء المصادف العاشر من شهر أذار  استطاعت           ية الإسلامية الإ الجمهور
 م في طرح منتجات محلية الصنع من أجهزة كشف وتشخيص فيروس كورونا2020في عام 

يرانية خلال الأيام القادمة لا تتجاوز إلا بعض أسابيع , هذا ما كيت) ( الطبية الأسواق الإ
ية التابعة لدائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا في  ير التكنولوجيا الحيو تطرق إليه سكرتير لجنة تطو

ية   , ما مؤداه :  مصطفى قانعىرئاسة الجمهور

                                                           

 .11، 1َ ، ؿ ؿ9/3/2020( ، 6372( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)
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لمبتلين بالفيروس , المعاونية العلمية في إن التشخيص هو أهم مدخل لمعالجة ا" 
ية دعت الشركات المعرفية المقتدرة لاقتحام مجال تصنيع أجهزة  رئاسة الجمهور
تشخيص مرضى الفيروس , هي نجحت في إنتاج أجهزة تكشف الفيروس , 

يرانية لهذه الأجهزة إلى السوق في غضون أسبوعين  . (1)" ستنزل النماذج الإ
يرانية ر أوعز           ية الإسلامية الإ بعاء المصادف  حسن روحانىئيس الجمهور في يوم الأر

م من خلال اتصال هاتفي منفرد مع محافظ قم 2020الحادي عشر من شهر أذار في عام 
إلى  احمد حسين زادگانومحافظ مازندران  ارسلان زارعومحافظ كيلان  بهرام سرمستالمقدسة 

ياضية  الصحي - يالعلاج –الوقائي تقييم الواقع "  " في محافظاتهم , استخدام الملاعب الر
والأماكن المسقوفة كأماكن نقاهة للمتعافين من فيروس كورونا عند الضرورة , مع التأكيد على 

 .   (2)ضرورة تنفيذ بروتوكولات اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس
يرانية إلى استخدام  ذهبت         ية الإسلامية الإ في تعقيم مباني  الطائرات المسيرةالجمهور

بوعها , جاء مصداق  المستشفيات في بعض أنحاء محافظاتها ؛ لتجنب تفشي فيروس كورونا في ر
في  افشين مردانىذلك , إلى ما صرح به المدير التنفيذي للشركة المعرفية المصنعة لهذه الطائرات 

بعاء المصادف الحادي عشر من شهر أذار في عام   م , قائلا : 2020يوم الأر
في سياق المسؤولية الاجتماعية , بالتنسيق مع واحة العلم والتكنولوجيا في  "

ير احمد طلب من التعبئة الطبية , قد تم بواسطة طائرات  بو يه و محافظة كهكلو
مسيرة رش محيط مستشفى شهيد جليل بمحاليل التعقيم , العملية جرت بنجاح 

ها تعقيم مداخل المستشفى وهيكله والطوابق في اطار ثلاثة تحليقات , تم خلال
المؤدية اللي القسم الذي يتم فيه الحجر الصحي ومعالجة المرضى المصابين 
بالفيروس , ميزة استخدام الطائرات المسيرة السرعة في التعقيم , إمكانية 
الوصول إلى أماكن ونقاط من المستشفى يصعب الوصول إليه في الحالة 

                                                           

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ . 1)

 .1َ ، ؿ11/3/2020( ، 6374( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)
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بق تم استخدام هذه الطائرات في محافظة گلستان ؛ لتعقيم العادية , في السا
 .     (1)"الأماكن الملوثة فيها 

يرانية  أعلن         ية الإسلامية الإ خلال اجتماع مجلس الوزراء  حسن روحانىرئيس الجمهور
بعاء المصادف الحادي عشر من شهر أذار في عام  "؛ لمكافحة  استنفار عامم " 2020في يوم الأر

بان هذا الاجتماع قدم رئيس في ية , إ روس كورونا بعد تفشيه في كافة محافظات الجمهور
ية جملة من الدعوات وخرجت منها قرارات , أبرزها  : (2)الجمهور

دعا إلى قطع سلسلة انتشار الفيروس من خلال تقليل الحركة والتردد بين المدن  .1
 والمحافظات . 

ية إلى التعاون مع .2 كافة الأجهزة والمؤسسات والمراكز الطبية  دعا مواطنين الجمهور
 ".  اقتصادية –اجتماعية والصحية ؛ لان الفيروس ترك أثار " 

العمل على تطبيق التوجهات الصحية بتفاصيلها والامتناع عن السفر ؛ الذين يساهمان في  .3
 تفتيت سلسلة هذا الفيروس . 

", أو تأجيلها  السنة الجديدة –عيد النوروز رفض الاقتراحات الداعية إلى إلغاء عطلة "  .4
إلى ما بعد القضاء عليه ؛ لأنه هذه المناسبة مرتبطة بعادات وتقاليد المواطنين , عليه لا 
يمكن إلغاؤها , بل المطلوب ان تدار وتجري بشكل يراعي التوجهات والاحتياطات 

 اللازمة , للحيلولة دون انتشار الفيروس . 
يارة الأضرحة  .5 يارة عن بعد , التقليل مهما عدم التوجه في ز المقدسة , الاكتفاء بالز

 أمكن من اللقاءات العائلية . 
برامج  الأنترنت –الإل كتروني استخدام العالم الافتراضي "  .6 بايل و " وأجهزة الاتصال كالمو

 " وغيرها ؛التليغراف ... –الماسنجر  –الواتساب  –الفايبر الاتصال الإل كترونية " 
 للتواصل وتبادل التحيا والسلام .       

                                                           

 .2( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ1)

 .11،  1َ ، ؿ ؿ12/3/2020( ، 6375( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)
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يرانية  ختم          ية الإسلامية الإ اجتماع مجلس الوزراء المنعقد  حسن روحانىرئيس الجمهور
بعاء المصادف الحادي عشر من شهر أذار في عام  م, بعد ان أثنى على جهود 2020في يوم الأر

 فيه :  ", بقول جاء الممرضين –الأطباء ال كوادر الطبية " 
يضية هم في الخط الأمامي لمكافحة الفيروس , "  إن الـكوادر الطبية والتمر

يقدمون تضحيات كبرى في هذا المجال , إنني أوجه الشكر والتقدير لهم جميعاً 
, إذ يتواجدون في الساحة بكل طاقاتهم , يعملون ليل ونهار في فترات 

بة والمستمرة , استراحة قصيرة , يؤدون مهماتهم في كثير من الجه ود الدؤو
ية سوف لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية  لاشك ان شعب الجمهور
يزة , إن نجاحنا رهن بالتعاون الشامل من قبل الشعب  يضية العز والتمر

 .    (1)" والأجهزة التنفيذية مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس
يرانية في هذا السياق , شرع رئيس الجم لاسيما         ية الإسلامية الإ في يوم  روحانى حسنهور

التعليمات م إلى إصدار حزمة من 2020السبت المصادف الرابع عشر من شهر أذار في عام 
ية والمؤسسات ذات الشأن  القراراتو حول احتواء فيروس كورونا , الزم مواطنين الجمهور

يرانية المتعففة في ظل "  ", في  الأزمة الفيروسيةالخاص بها , مع الأخذ بالنظر العوائل الإ
 :       (2)قيدومها

يستدعي توظيف جميع طاقات جميع الطاقات لدى منظمات المجتمع المدني في اطار  .1
 لشعبية ؛ للحد من تفشي الفيروس . المشاركة ا

اتخاذ ما يلزم من أجل تقليص الأضرار الناجمة عن الفيروس على السلامة العامة  .2
 والاقتصاد وحياة المواطنين . 

ً ؛ للحفاظ على  .3 حث المواطنين على عدم مغادرة المنازل , بصفتها الأماكن الأكثر أمانا
 سلامتهم والحد من تفشي الفيروس . 

                                                           

 .11َ ، ؿ12/3/2020( ، 6375ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )( 1)
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ية ثلاثة حزم للدعم المعيشي ؛ بسبب التباعات منح الشر .4 ائح الضعيفة في مجتمع الجمهور
 السلبية لتفشي الفيروس على مدخولهم , لتشمل تلك المنح حوالي ثلاثة ملايين أسرة .  

يرانية  أشاد            ية الإسلامية الإ في يوم الأحد المصادف  حسن روحانىرئيس الجمهور
م بعمل وإجراء اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 2020في عام  الخامس عشر من شهر أذار

" على الموقع الموسوم  الإل كتروني الاستطلاع الصحي, المتمثل في حملة " 
يرانية ؛ لتحديد نسبة الإصابة salamat.gov.irب ) (, التي اطلقتها بالتعاون مع وزارة الصحة الإ

ية ,  إن الملايين شاركوا في هذا الاستطلاع , إذ قال : " بالفيروس في كافة محافظات الجمهور
بنسبة )  . (1)" %( من هؤلاء لا يحملون أعراض الإصابة بالفيروس31و

يرانية هذا         ية الإسلامية الإ في يوم الأحد  حسن روحانىمع العلم , إن رئيس الجمهور
م أكد على مناقشة التداعيات الاقتصادية 2020المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام 

ية مع أعضاء  أصحاب وممثلين من  اللجنة الاقتصاديةالناجمة من انتشار فيروس كورونا في الجمهور
 فيها , ثم أضاف قائلا :  القطاع الخاص

ية ؛ واجبنا الإشادة بالجهود المخلصة والت"  ضحية للكادر الطبي في الجمهور
ين , تقديري لوسائل الإعلام والصحفيين  الذي تمكن من انقاد حياة الـكثير
يات المرئية والمسموعة ,  والمراسلين ؛ لما قاموا به من تغطية على جميع المستو

يون  .     (2)" المرجع الأساس للمعلومات والأخبار هو الإذاعة والتلفز
ً مع مشروع " ع بناء           " الإل كتروني , عمدت  الاستطلاع الصحيلى ما تقدم , تزامنا

يرانية في يوم الأحد المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام  م إلى 2020وزارة الصحة الإ
ية الإسلامية  - مجتمع -" في فيروس كورونا ؛ لأبناء  الفحص الشاملتنفيذ مشروع "  الجمهور

يرانية , إذ أعلن و ير الإ  عن :  سعيد نمكى الصحةز

                                                           

 .11َ ، ؿ15/3/2020( ، 6377( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)
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فحص ستة مليون ونصف أسرة في مشروع الفحص الشامل ؛ لمكافحة " 
تفشي الفيروس , تم استدعاء المشتبه بإصابتهم إلى المراكز العلاجية , سيستمر 

 ً  .   (1)" هذا النشاط يوميا
           ً ير الصحة لما تقدم , عقد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورو استنادا نا وز
يراني  لأعضائها في يوم الأحد المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام  سعيد نمكىالإ

يرانية 2020 ية الإسلامية الإ الشاشة " عبر " مرئياً "  حسن روحانىم في حضور رئيس الجمهور
", تناولا فيه مستجدات تفشي الفيروس , قررا خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد  الإل كترونية

ير الصحة ما مؤداه :   من القرارات , بهذا الشأن نطق وز
إن واحد وثلاثين ألف مركز منهمك في تنفيذ مشروع الفحص الشامل , " 

يعة للمصابين , ارتفع عدد المر اكز نحو ألف ومئتان مركز يقدم العلاجات السر
إلى ألفين وخمسمائة مركز بعد مشاركة القوات المسلحة في العلاج , فرض 
قيود جديدة على السفر , نشر فرق صحية في المناطق المنتشر فيها الفيروس , 

 .  (2)" وضع الرقابة عليها , فرض الحجر الصحي عليها
يرانية رئيس قسم العلاقات العامة والأعلام في وزارة الصحة ا أردف            كيانوش لإ

" ال كترونياً  الفحص الشاملبحديث هام ؛ عمد من خلاله ترسيم معالم تنفيذ مشروع "  جهانبور
 ؛ لمكافحة فيروس كورونا , إذ قال : 

بدأت حملة التعبئة العامة لتنفيذ الفحص الشامل في المناطق المنتشر فيها " 
ية ؛ لاستكمال سلسلة  الفيروس , يتوسع نطاقه في جميع محافظات الجمهور

ير ذاتي يدخلون علامات  تصدي تفشي الفيروس , الأشخاص من خلال تقر
(, تتصل الفرق الصحية salamat.gov.irوأعراضهم على الموقع الإلـكتروني)

بالحالات المشبوهة منهم , سيتم توجيهم إلى أكثر من ألفي مركز صحي في 
ية  . (3)" الجمهور

                                                           

 . 2( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ1)

 .2َ ، ؿ15/3/2020( ، 6377" اٌٛفبق " ، اٌؼذد ) ( ٔمال ػٓ :2)

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ .3)
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الأمر الهام تحت مظلة هذا المطلب تبيان في أعداد المصابين والمتعافين والمتوفين بعد  إن          
يرانية فيروس كورونا , وفق ما يسمى ب "  ية الإسلامية الإ , (1)" لغة الأرقامان عصف الجمهور

 هي : 
يراني في  بين          يطانيا  – لندن –السفير الإ بعاء  حميد بعيدى نژاد)نجاد(بر في يوم الأر

ين من شهر شباط في عام  ( 61م, بان : عدد المصابين )2020المصادف السادس والعشر
 .(2)( متوفي12مصاب , و)

يرانيين في مصداقية الأرقام والإحصائيات عندما          التي تتداول في التلفاز  شكك الإ
صل الاجتماعي من المصابين والمتوفين جراء تفشي فيروس كورونا في ووسائل الإعلام والتوا

يرانية  ية الإسلامية الإ يرانية , جاء تصريح رئيس الجمهور في يوم  حسن روحانىبعض المدن الإ
ين من شهر شباط في عام  بعاء المصادف السادس والعشر م؛ لرفع الشبهات عنها , 2020الأر

يرانية عل  ى نشر الأرقام كما هي , ما نصه : والزام وزارة الصحة الإ
إن الجهات المختصة لم ولن تتلاعب بأي شكل من الأشكال بالأرقام " 

يادة أو نقصان , على  والإحصائيات المعلنة بشأن الفيروس , إنها تعلن دون ز
كما هي , على المواطنين ان يكونوا واثقين  والأرقاموزارة الصحة نشر الوقائع 

 .(3)" بان الأرقام والإحصائيات ستعلن بشكل دقيق
رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي  كشف         

ين من شهر شباط في عام  كيانوش جهانبور بعاء المصادف السادس والعشر م 2020في يوم الأر

                                                           

: ئٌٝ اٌمبسب اٌىش٠ُ ف١ّب ٠خـ اإلؽقبئ١بد اٌٛاسدح فٟ ِزٓ ٘زا اٌّجؾش ، ئر ف١ٗ رنبسة ، رشٜ ص٠بدح  ذٌُّٕ( 1)

ِشح ، ٔمقبْ ِشح أخشٜ ؛ ٘زا ػبئذ الػزّبد اٌجبؽش ػٍٝ األسلبَ اٌشع١ّخ اٌزٟ ِٓ رارٙب ف١ٙب ٘زا اٌزخجو ، 

 ٌىٓ ٔمٍٙب اٌجبؽش ٌألِبٔخ اٌؼ١ٍّخ وّب ٟ٘ .   

 .2َ ، ؿ26/2/2020( ، 6364ٌؼذد )( " اٌٛفبق " ، ا2)

 .11َ ، ؿ27/2/2020( ، 6365( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )3)



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

222 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

يرانية , إذ بلغ العدد إلى )عن  ( 139ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض المدن الإ
( منهم , 4( إصابة جديدة , ووفاة )44تم تشخيص )( منهم , 19مصاب , فيما توفية )

( في 3( في طهران , و)4( في كيلان , و)9( مصاب , و)15المصابين في مدينة قم المقدسة )
بلوجستان , و)( في 2خوزستان , و) ( في فارس , وإصابة واحدة في كل من في 2سيستان و

ير احمد وهرمزكان بو يه و ية وكرمانشاه واردبيل ومازندران ولرستان وكهكيلو    .  (1)المحافظة المركز
ين من شهر  سجلت           يرانية في يوم الخميس المصادف السابع والعشر ية الإسلامية الإ الجمهور

( حالة 27م أكبر عدد وفيات من الصين جراء فيروس كورونا , إذ بلغ )2020شباط في عام 
يرانية واللجنة الوطنية 245وفاة , وصل عدد الإصابات إلى ) ( مصاب , عليه قررت الحكومة الإ

ً , إلغاء صلاة الجمعة في  بوءة أسبوعا أغلاق الجامعات والمدارس ودور السينما في المدن المو
يرانية , 31( محافظة من أصل )23) يرانية , قيد حركة سفر المواطنين بين المدن الإ ( محافظة إ

, رئيس لجنة الأمن القومي  حسن روحانىنائبة الرئيس  معصومة ابتكارمن أبرز المصابين السيدة 
ية السابق في الفاتيكان  مجتبى ذو النورىفي مجلس الشورى الإسلامي  خسرو , وفاة سفير الجمهور

 .(2)المقدسةفي مدينة قم  شاهى
في يوم  كيانوش جهانبوررئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة  أدلى         

ين من شهر شباط في عام  م بتصريح عن عدد المصابين 2020الجمعة المصادف الثامن والعشر
( مصاب جديد , ليبلغ إجمال المصابين بالفيروس 143والمتوفين ؛ بسبب فيروس كورونا , نحو )

ين , هم حسب المدن والمحافظات 34( منهم , ووفاة )73( مصاب , مع تعافي )388) ( آخر
يراني ( في قم المقدسة , 16( في كيلان , و)25( مصاب في طهران , و)64ة , منهم )الإ

بيجان الشرقية , و)4( في مازندران , و)6( في أصفهان , و)10و) ( في البرز , 3( في أذر
ين وگلستان , إصابة واحدة  ومثلها في خوزستان , وإصابتين في كل من سمنان وكردستان وقزو

في المستشفيات  -المصابين  –م , في حين ان متوسط عمر الراقدين ( منه8في أردبيل , وتوفي )
 ً يد متوسط عمر المتوفين أثر الإصابة عن ستون عاما  .   (3)أكثر من خمسين عاماً , فيما يز

                                                           

 .2( اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ1)

 .11َ ، ؿ29/2/2020( ، 6366( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 .11َ ، ؿ29/2/2020( ، 6366( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )3)
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رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة في يوم السبت  كيانوش جهانبوركشف           
ين من شه م عن تزايد عدد حالات الإصابة 2020ر شباط من عام المصادف التاسع والعشر

يرانية , التي وصلت إلى ) ية الإسلامية الإ ( مصاب , ليبلغ 205بفيروس كورنا في مدن الجمهور
( منهم , المصابين في 43( منهم , وفاة )123( حالة , تعافي )593أجمالي المصابين نحو )

( في 18( في قم المقدسة , و)21ان , و)( في گلست22( في كيلان , و)25( , و)52طهران )
ية " اراك وساوه ", و) ( في البرز , 8( في أصفهان , ومثلها في مازندران , و)12المحافظة المركز

بيجان الشرقية , و)6ومثلها في فارس , و) ين , ومثلها في أذر ( 4( في كردستان , و)5( في قزو
( في أردبيل , وواحد في كل من 3و) في سمنان , ومثلها في خوزستان , ومثلها في يزد ,

بلوشستان وآيلام , توفي ) بية وسيستان و  , ثم قال : (1)( منهم9خراسان الجنو
إن المزاعم التي تنشر في الإعلام الأجنبي لا صحة لها , ما تقدمه وزارة " 

يرانية , كإحصائيات نهائية يتم استنتاجها حسب احدث النتائج  الصحة الإ
ية , الفر ق الوحيد مع الاختبارات الأولية هو انه في بعض الحالات المختبر

قد يكون الاختبار الأول برفقة بعض مؤشرات للإصابة , تبدأ الإجراءات 
اللازمة في المستشفيات , لـكن هذه الإحصاءات لن تكون رسمية , ما 

 .            (2)" دامت لم تصبح حاسمة مع الاختبارات النهائية
في يوم الأحد  كيانوش جهانبورس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة رئي فند          

ية 2020المصادف الأول من شهر أذار في عام  م إحصائية بعدد المتوفين في أنحاء الجمهور
يرانية , جراء أصابتهم بفيروس كورونا , الذي اعلن من قبل قناة ) ( B .B .Cالإسلامية الإ

 ( حالة وفاة , فكان له رد وضح فيه آلية التفنيد , جاء فيه : 210الناطقة باللغة الفارسية نحو )
إن الفيروس يأتي بمعاناة المرضى لشعوب العالم , لـكنه أصبح مصدر " 

تكسب لـكثير من القنوات الفضائية , التي أصبحت تبحث عن منافع سياسية 
ي للأسف ترتزق عن هذا دنيئة في خضم اضطراب وقلق الشعوب , ه

                                                           

 .11ؿ َ ،1/3/2020( ، 6367( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 ( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ . 2)
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بما لا يصل إلى هذا العدد حتى الأفراد المتوفين في هذه الفترة  يق , ر الطر
الزمنية , بسبب المتلازمات التنفسية الحادة , فان هذه المزاعم كاذبة تماماً , 
هي بطبيعة الحال معدة بصورة متعمدة , حتى خلافا للنهج المتعارف عليه 

ً ولا هدف لها سوى أثارة لدى وسائل الإعلام لا مهن ية , هي ممنهجة تماما
ية , إن المعلومات التي أوردتها قناة  الرعب والهلع لدى شعب الجمهور

(BBC إننا نعتقد بان قضية الفيروس هي معضلة صحية , ً ( كاذبة تماما
ً بقطار  بط قطار الصحة أبدا بطها بالسياسة , أي لا نر وإنسانية , لا ننوي ر

 .     (1)" االسياسة وهوامشه
ير الصحة  في          في يوم الأحد المصادف الأول من شهر أذار في  سعيد نمكىالفينة حذر وز

يرانية ستكون خلال  ذروة م من ان2020عام  ية الإسلامية الإ فيروس كورونا في الجمهور
بئة , حتى افضى إلى قول , ما نصه :   الأسبوع الجاري ؛ على أثر دراسات علم الأو

ن الذروة الرئيسة للفيروس ستكون خلال الأيام القادمة , بطبيعة الحال با" 
هذا الكلام لا يعني أثارة الرعب لدى المواطنين أو نخسر انفسنا , بل 
سنسيطر على هذه الذروة في ظل يقظة المواطنين , مجيء جميع المعنيين 

يةوالأجهزة ووسائل الإعلام إلى الساحة والأشراف من قبل مدراء الجم  هور
"(2) . 

في يوم الأحد المصادف الأول من  كيانوش جهانبوررئيس مركز العلاقات العامة  أشار          
( 385م عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورنا عقب تسجيل )2020شهر أذار في عام 

يرانية , 978مصاب , ليبلغ أجمالي الإصابات إلى ) ية الإسلامية الإ ( مصاب في أنحاء الجمهور
ية , ( في الم44( , )170( حالة وفاة , من بين المصابين في طهران )54إلى ) حافظة المركز

ية , 17( في كيلان , و)28( في قم المقدسة , و)30( في البرز , و)31و) ( في خراسان الرضو
( في 3( في فارس , ومثلها في لرستان , و)8( في مازندران , و)11( في أصفهان , و)13و)

                                                           

 .1َ ، ؿ1/3/2020( ، 6367( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .11( ٔمال ػٓ : اٌّقذس ٔفغٗ ، ؿ2)
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بية وكرمان2سمنان , ومثلها في همدان , و) , وتم  ( في كرمانشاه , ومثلها في خراسان الجنو
ً سمح لهم في مغادرة 175( حالة وفاة من بين المصابين , مع شفاء )11تسجيل ) ( مصابا

 .   (1)المستشفى إلى منازلهم
يراني بين          ير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإ في يوم الاثنين  على رضا رئيسىمساعد وز

المصابين من فيروس كورونا إلى  م عن ارتفاع عدد2020المصادف الثاني من شهر أذار في عام 
( حالة إصابة جديدة , على حين وصل حالات الوفاة 523( مصاب عقب تسجيل )1,501)

يض , ثم أوضح 291( حالة وفاة جديدة , شفاء نحو )12( متوفي بعد تسجيل )66إلى ) ( مر
 قائلا بإن : 

ة أكثر المحافظات التي سجلت حالات الإصابة بالفيروس هي قم المقدس" 
وطهران وكيلان , عدد المتعافين يوازي عدد المصابين الذين يرقدون في 

 .  (2)"مستشفيات قم المقدسة وكيلان
ير الصحة  كشف           في يوم الثلاثاء المصادف الثالث من شهر  على رضا رئيسىمساعد وز

( مصاب 2,336م عن ارتفاع عدد المصابين من جراء فيروس كورونا إلى )2020أذار في عام 
( متوفي بعد 77( حالة إصابة جديدة , وعن تزايد حالات الوفاة إلى )835عقب تسجيل )

يض , ثم نطق قائلا 435( حالة وفاة , في الفنية بلغت حالات الشفاء نحو )11تسجيل ) ( مر
 بإن :

محافظات كيلان وقم المقدسة وطهران سجلا أعلى الإصابات بفيروس "  
ً رقدوا في  كورونا , أكثر من ثمانية الأف وخمسمائة واثنان وثلاثون شخصا

المستشفيات ؛ بسبب الإصابة بالفيروس , بعد إجراء الاختبار على خمسة 
ً , تأكد إصابة ألفين وثلاثمائة وستة  الأف وسبعمائة وسبع وثلاثون شخصا

 .  (3)" وثلاثون منهم بالفيروس

                                                           

 .11َ ، ؿ2/3/2020( ، 6368(" اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .11َ ، ؿ3/3/2020( ، 6369( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 .11َ ، ؿ4/3/2020( ، 6370" ، اٌؼذد )( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق 3)
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يرانية حالات الإصابة والوفيات من فيروس كو أخذت           ية الإسلامية الإ رونا في الجمهور
في  كيانوش جهانبورفي تصاعد ؛ بسبب تفشي الفيروس , إذ أعلن رئيس مركز العلاقات العامة 

بعاء المصادف الرابع من شهر أذار في عام   ألفينم عن بلوغ عدد الإصابات إلى 2020يوم الأر
لمتعافين من الفيروس إلى ( حالة , مع تزايد حالات ا586( مصاب عقب تسجيل )922و)

يض , ارتفاع حالات الوفاة إلى )552) ( وفاة , موضحاً إلى 15( متوفي بعد تسجيل )92( مر
( 35( في قم المقدسة , و)101( إصابة , و)253ان طهران تتصدر جميع الإصابات والبالغة )

ين , و)25( في خوزستان , و)27في كيلان , و) في ( 15( في البرز , و)19( في قزو
( في سمنان , مثلها في كلستان 9( في فارس , مثلها في كرمان , و)14كرمانشاه , و)

بيجان الشرقية , و) ية 8وأذر بلوجستان وخراسان الرضو ية , مثلها في سيستان و ( في المحافظة المركز
( في كردستان , وإصابة واحدة في 4( في لرستان , )5( في زنجان , )6( في آيلام , و)7, و)

 .     (1)محال , مثلها في بختيار وخراسان الشمالية چهار
في يوم الأحد المصادف الثامن  كيانوش جهانبوررئيس مركز العلاقات العامة  كاشف           

يرانية عن ارتفاع حالات الإصابة 2020من شهر أذار في عام  ية الإسلامية الإ م مجتمع الجمهور
( مصاب , 6,566والوفيات بالفيروس بين مكونات هذا المجتمع , إذ بلغ عدد المصابين نحو )

ن المصادف التاسع من في يوم الاثني ل كنه, (2)( حالة شفاء2,134( حالة وفاة , و)194و)
ية , إذ 2020شهر أذار في عام  م أعلن عن أسفه من تزايد حالات الإصابة والوفاة به في الجمهور

( 7,161( حالة وفاة جديدة , و)43( متوفي بعد تسجيل )223وصل عدد المتوفين إلى )
 .   (3)( متعافي2,391( إصابة جديدة , و)595مصاب بعد تسجيل )

ية  كيانوش جهانبورئيس مركز العلاقات العامة ر ذهب            إلى اطلاع مجتمع الجمهور
يرانية بكافة مكوناته ومختلف أطيافه عن تزايد أعداد الإصابات والمتعافين والمتوفين  الإسلامية الإ

م, إذ 2020من جراء فيروس كورونا في يوم الثلاثاء المصادف العاشر من شهر أذار في عام 
( إصابة جديدة , وتسجيل 881( مصاب بعد كشف )8,042بة إلى )بلغت حالات الإصا

                                                           

 .11َ ، ؿ5/3/2020( ، 6371( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .11َ ، ؿ9/3/2020( ، 6372( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 .11،  1َ ، ؿ ؿ10/3/2020( ، 6373( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )3)
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( متوفي , اما عدد المتعافين فقد بلغ عددهم 291( حالة وفاة , لتصل أعداد المتوفين إلى )54)
( متعافي , ثم عمد رئيس المركز إلى نفي صحة ما تناقل من أخبار حول وجود اختلاف 2,731)

ية عن المنتشر في مدينة ووهان الصينية , إذ قال :في فيروس كورونا المتفشي في الجمه  ور
ير الصحة سعيد نمكى لم يذكر شيئاً حول وجود اختلاف في الفيروس "  إن وز

 ً ير كذب تماما ية ومدينة وهان الصينية , ان ما نقل عن الوز  .      (1)" بين الجمهور
           ً ي وفقا ية الطبية في وزارة الصحة الإ رانية أعلن رئيس مركز العلاقات العامة للنتائج المختبر

بعاء المصادف الحادي عشر من شهر أذار في عام كيانوش جهانبور  م عن 2020في يوم الأر
يرانية, حتى بلغ عددهم  ية الإسلامية الإ تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظات الجمهور

( حالة وفاة جديد , 63ل )( حالة إصابة جديدة , تسجي958( مصاب بعد تسجيل )9,000)
( متوفي , على حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس بنحو 354ليرتفع عدد الوفيات إلى )

 .  (2)( متعافي2,959)
ية الطبية في وزارة كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة أعلن            وفقاً للنتائج المختبر

يرانية في يوم الخميس المصاد م عن إصابة 2020ف الثاني عشر من شهر أذار في عام الصحة الإ
يرانية , ليرتفع عدد المصابين بهذا 1,075) ية الإسلامية الإ ( مصاب بفيروس كورونا في الجمهور

 ( متوفي429, بلغ عدد المتوفين جراء هذا الفيروس إلى ) ( مصاب10,075الفيروس فيها إلى )

( متعافي , 3,276متعافين فقد وصل عددهم إلى )( حالة وفاة جديدة , أما ال75بعد تسجيل )
( حالة إصابة 1,289اما في يوم الجمعة المصادف الثالث عشر من الشهر والعام ذاته , سجل )

( متوفي 514( مصاب , زاد عدد الوفيات إلى )11,364جديدة , ليبلغ أجمالي المصابين )
( متعافي , ثم أردف 3,529إلى ) ( حالة وفاة جديدة , وصل أعداد المتعافين85عقب إضافة )

 قائلا : 
إن عدد مختبرات تشخيص مصابين الفيروس أرتفع من ثلاثين مختبر إلى " 

 .    (3)" خمسين مختبراً , كما أتوقع بان يصل العدد إلى سبعين مختبر في المستقبل
                                                           

 .11َ ، ؿ11/3/2020( ، 6374( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )1)

 .2َ ، ؿ12/3/2020( ، 6375( " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )2)

 .2َ ، ؿ14/3/2020( ، 6376( ٔمال ػٓ : " اٌٛفبق " ، اٌؼذد )3)
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ية الطبية في وزارة وفقاً للنتائج كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة تكلم             المختبر
يرانية في يوم السبت المصادف الرابع عشر من شهر أذار في عام  م عن بلوغ 2020الصحة الإ

يرانية إلى ) ية الإسلامية الإ ( إصابة , بعد 12,729حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجمهور
متوفي , عقب  (611( حالة إصابة جديدة , على حين بلغ عدد المتوفين )1,365تسجيل )
 . (1)( حالة وفاة جديدة97تسجيل )
ية الطبية في كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة تحدث           ً للنتائج المختبر وفقا

يرانية في يوم الأحد المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام  م عن 2020وزارة الصحة الإ
يرانية , إذ بلغ  تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ية الإسلامية الإ محافظات الجمهور

( 113( حالة إصابة جديدة , تحديد )1,209( مصاب , عقب تسجيل )13,983العدد بنحو )
( متوفي , على حين بلغ عدد المتعافين 724حالة وفاة جديدة , ليرتفع عدد الوفيات إلى )

 . (2)( متعافي4,590)
 (0الجدول ذا الرقم )

ية الإسلامية يوضح الإحصا ئيات الإجمالية بحالات الإصابة والمتوفين والمتعافين جراء فيروس كورونا في الجمهور
 .(3) م(9191أذار  01 –شباط  92الإيرانية خلال المدة التأريخية ما بين )

===================================================== 
 ذاسٌخ  خ

 اإلحصائٍح 
 

اإلحصائٍح 

 اإلجًانٍح

 نهًصاتٍٍ

 اإلحصائٍح اإلجًانٍح

 نهًرٕفٍٍٍ 
 

 اإلحصائٍح

 اإلجًانٍح نهًرؼافٍٍ

 - 19 139 شثاط 26 1

 - 27 245 شثاط 27 2

 73 34 388 شثاط 28 3

                                                           

َ ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ " ، 2020( عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب فٟ ئ٠شاْ 1)

https://ar.wikipedia.org. 

 ( اٌّقذس ٔفغٗ .2)

ذصشٌحاخ سعًٍح نٕصاسج انصحح فٟ اٌغذٚي ِؼزّذح ػٍٝ اإلحصائٍاخ  ػٍّبً اْ ، إػذاد انثاحث( اٌغذٚي ِٓ 3)

   اإلٌشاٍَح . 
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 123 43 593 شثاط 29 4

 175 54 978 أراس 1 5

 291 66 10501 أراس 2 6

 435 77 20336 أراس  3 7

 552 92 20922 أراس  4 8

 20134 194 60566 أراس 8 9

 20391 237 70161 أراس  9 10

 20731 291 80042 أراس 10 11

 20959 354 90000 أراس  11 12

 30276 429 100075 أراس 12 13

 30529 514 110364 أراس  13 14

 - 611 120729 أراس  14 15

 40590 724 130983 أراس 15 16

 يرؼافً 40590 يرٕفً  724 يصاب 130983 ػشش ٌٕيا   19 انًجًٕع

 

يم خلال قراءة وتصفح صفحات هذه الدراسة بإن :  يستوضح  للقارئ ال كر
يرانية والمتمثلة ب "  السلطة             ية الإسلامية الإ ية التنفيذية في الجمهور  –رئيس الجمهور

مشددة على ضرورة وضع برامج ميدانية , وإجراء استراتيجيات " لها  الوزراء –نواب الرئيس 
ية لمجتمع  دراسات دقيقة ؛ لتوفير خدمات صحية وعلاجية ودوائية , وضع خطط إعلامية وتوعو

ير الصحة الجم ية , تعهدات وز  –الأطباء وأعضاء اللجنة وال كوادر الطبية "  سعيد نمكىهور
" في مستشفيات ومراكز العلاج على هزم هذا الفيروس , إلا أنها فشلت في ردعه  الممرضين
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 نتائجواحتوائه , أخذت تتصارع معه عسى ان تهزمه قبل انهيار أمنها الصحي , بات من خلالها 
 , أهمها : 

اءت استراتيجية السلطة التنفيذية وإمكانيات في توفير موارد المختبرات الطبية في ج -
ً في  الصحية المؤسسات " ية ضعيفة ولم تجدي نفعا " والمستشفيات الطبية في الجمهور

ً في الانتشار بين كافة مدن  ً فشيئا احتواء الفيروس , الأمر الذي دفع الفيروس شيئا
ية .  ومحافظات الجمهور

" والعاملين في مراكز  الممرضين –الأطباء الرغم من ثبات عزيمة ال كوادر الطبية " على  -
العلاج والوقاية الا انها أصابها التصدع والتشظي ؛ بسبب تزايد أعداد المصابين والمتوفين 

في تحقيق اللجنة الوطنية و ال كوادرجراء الفيروس , هذا مؤشر على عدم قدرة هذه 
 مبتغاهم .

تيجية السلطة التنفيذية في الحجر الصحي للمصابين , استخدام مواد الطهير تجلت استرا -
بوءة , في محلية صنع أجهزة التشخيص ) ( وأجهزة التنفس " كيتوالتعقيم للأماكن المو

" إنتاج ال كمامات والمستلزمات الطبية ... وغيرها , تشييد مستشفيات  الاصطناعي
اكن , ل كنها التي لا ترتقي إلى مستوى تحقيق " في هذه الأم متنقلة –ثابتة جديدة " 
 الهدف . 

ياق -لقاح أجمل ما تجلى لاستراتيجية السلطة التنفيذية في إنتاج " لعل              " ضد  تر
 الفيروس ؛ ل كنه قيد الاختبار , الأمر الذي دفع الباحث إلى القول : 

ية لم تحصد ثمرة اختبار هذا اللقاح خلال ذر"  وة تفشي الفيروس إن الجمهور
يب بما في المستقبل القر  " .  , لر
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 انفاسعٍح( -انًؼشتح  –أٔال : انكرة )انؼشتٍح 

 انكرة انؼشتٍح  - أ

ػجذ اٌٛ٘بة اٌى١بٌٟ ، ِٛعٛػخ اٌغ١بعخ ، )ث١شٚد : اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ، د . د( ،  -1

 . 1عـ

 ( . 1968فبمً صوٟ ِؾّذ ، االعزشار١غ١خ األِش٠ى١خ فٟ اٌؾشق اٌؼشثٟ ، )ثغذاد : د . ِو ،  -2

 ( .2016فب٠ض اٌّؾبعٕخ  ، ٚعبئً رٕف١ز لشاساد ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼب١ٌّخ ، )د . ِه : داس اٌؾبِذ ،  -3

 ( .2008، ١ِٕش ؽف١ك ، االعزشار١غ١خ ٚاٌزىز١ه فٟ فٓ ػٍُ اٌؾشة ، )ث١شٚد : اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ  -4

، )ث١شٚد : ِشوض  2اإل٠شا١ٔخ( ، ه –١ٔف١ٓ ػجذ إٌّؼُ ِغؼذ ، فٕغ اٌمشاس فٟ ئ٠شاْ ٚاٌؼاللبد )اٌؼشث١خ  -5

 ( .2002دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ، 

 ( .2010ٚمبػ ص٠زْٛ ، اٌّؼغُ اٌغ١بعٟ ، )ػّبْ : داس أعبِخ ،  -6

 انكرة انًؼشتح -ب

أعبِخ فبسٚق ؽغٓ ، )اٌمب٘شح : ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ دٚسٚصٟ ارؼ وشٚفٛسد ، اٌف١شٚعبد ، رشعّخ :  -1

 ( .2014ٚاٌضمبفخ ، 

 انكرة انفاسعٍح  -ج

( ، عٍذ اٚي ٚدَٚ 1358ؽ١ّذ سٚؽبٔٝ ، رؾ١ٍٍٝ اص ٔٙنذ اِبَ خ١ّٕٝ ، )لُ : چبپخبٔٗ دفزش فشٕ٘گ ،  -1

 ٚعَٛ .

( ، عٍذ اٚي 1362ٜ ، ِقطفٝ ٚعذأٝ ، عشوز ؽزب٘ٝ ٠ٚضٖ اص صٔذگٝ اِبَ خ١ّٕٝ ، )لُ : چبپخبٔٗ آصاد -2

 ٚدَٚ ٚعَٛ ٚچٙبسَ ٚپٕچُ ٚؽؾُ .

 ثاٍَا  : صحٍفح إٌشاٌ انذٔنٍح )انٕفاق(
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 َ .27/2/2020( ، 6365================================ ، اٌؼذد ) -4
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 َ .1/3/2020( ، 6367================================ ، اٌؼذد ) -6
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 َ .3/3/2020( ، 6369، اٌؼذد ) ================================ -8

 َ .4/3/2020( ، 6370، اٌؼذد ) ================================ -9

 َ .5/3/2020( ، 6371، اٌؼذد ) ================================ -11

 َ .9/3/2020( ، 6372=================== ، اٌؼذد )============= -11

 َ .10/3/2020( ، 6373= ، اٌؼذد )============================== -12

 َ .11/3/2020( ، 6374، اٌؼذد ) =============================== -13

 َ .12/3/2020( ، 6375، اٌؼذد ) =============================== -14

 َ .14/3/2020( ، 6376= ، اٌؼذد )============================== -15

 َ .15/3/2020( ، 6377، اٌؼذد ) =============================== -16

 ثانثا  : شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٍح )األَرشَد(

 ، ( ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ "H1N1ئٔفٍٛٔضا اٌخٕبص٠ش )ئٔفٍٛٔضا  -1

https://www.mayoclinic.org. 
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َ ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ " ، 2020عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب فٟ ئ٠شاْ  -4

https://ar.wikipedia.org. 
 . https://www.moh.gov.sa، ف١شٚط وٛسٚٔب ، ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ " األٔزشٔذ " -5
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 د. أمحد فلًح حسني اجلبىرٍ

ية )دراس    يراني من الأزمة السور ( من الدراسات المهمة,التي لا يمكن 2013-2011ة الموقف الإ
يرانيين  ين,لما للإ تجاهلها عند المرور بتلك الأزمة التي اندلعت في العقد الثاني من القرن الواحد والعشر

بت الخوض في من بالغ الأثر عليها,والدور الذي اضطلعوا به خلال هذه الأزمة,ومن هذا المنطلق رغ
يران أي المدة ) ية أبان مدة رئاسة محمود أحمدي نجاد لإ يراني في الأزمة السور -2011تفاصيل التدخل الإ

يات الأحداث 2013 يران خلال المدة المذكورة من تغيير مجر (,وكيف كان ذلك التدخل؟,وهل استطاعت إ
خلها بقوة لتحاشي سقوط نظام بشار الأسد لصالح حليفها نظام بشار الأسد؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تد

يراني بتلك الأزمة ؟ كل هذه الأمور وغيرها أحاول أسردها  ؟وما هو الموقف الدولي والإقليمي من التدخل الإ
يخي يران في هذه الأزمة.-بشكل تار  تحليلي لنستخلص ثقيل إ

يرانية تجاه  أما بخصوص الدراسة فقد جاءت بثلاثة مباحث,تطرق الأول إلى مرتكزات     السياسة الخارجية الإ
بع مرتكزات,وهي كل من الأيديولوجية أو العقائدي,والجغرافية,والديمغرافية,والأمنية أو  يا,وتناولت فيها أر سور
ية,وما مثله دورها من دعم  يراني في الأزمة السور بشأن المبحث الثاني فقد استطردت إلى التدخل الإ ية,و العسكر

ب العسكري والسياسي للنظام السوري,والمبحث الثالث جاء بشقين وهما:الموقف الإقليمي واسناد,لاسيما الجان
يا,واختصر الموقف الإقليمي على موقف دول الخليج  يراني في سور والدولي من التدخل الإ
بي,وتركيا,)والكيان الصهيوني(,أما الدولي فقد تناولت فيه الموقف الروسي,وموقف الولايات المتحدة  العر

يكية.ال  أمر
الكلمات المفتاحية:الموقف, المعارضة, النظام, الأيديولوجية, البراغماتية, الجيوسياسية, استراتيجية, 

محور المقاومة.

 تعد
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   The study of the Iranian attitude on the Syrian crisis (2011-2013) is one of the important 

topics that cannot be ignored when going through that crisis that erupted in the second 

decade of the twenty-first century, Because the Iranian role has a great influence on it, given 

the role that the Iranians played during this crisis, and from this point of view I wanted to delve 

into the details of the Iranian intervention in the Syrian crisis during the period Mahmoud 

Ahmadinejad headed to Iran, i.e. the period (2011-2013), How was that intervention? And was 

Iran able, during the aforementioned period, to change the course of events for the benefit of 

its ally, the Bashar al-Assad regime? What are the reasons that led Iran to intervene with its 

weight to avoid the collapse of that system, and what is the international and regional position 

on it? All these matters and others are trying to list them in an analytical historical manner to 

extract Iran's weight in this crisis. 

key words: Iranian, Opposition, the system, Ideology, Pragmatism, Geopolitical, 

strategy, Axis resistance.
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ية )    يراني من الأزمة السور ( من الدراسات 2013-2011تعد دراسة الموقف الإ
د المرور بتلك الأزمة التي اندلعت في العقد الثاني من القرن المهمة,التي لا يمكن تجاهلها عن

يرانيين من بالغ الأثر عليها,والدور الذي اضطلعوا به خلال هذه  ين,لما للإ الواحد والعشر
ية أبان  يراني في الأزمة السور الأزمة,ومن هذا المنطلق رغبت الخوض في تفاصيل التدخل الإ

يرا (,وكيف كان ذلك 2013-2011ن أي المدة )مدة رئاسة محمود أحمدي نجاد لإ
يات الأحداث لصالح حليفها  يران خلال المدة المذكورة من تغيير مجر التدخل؟,وهل استطاعت إ
نظام بشار الأسد؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تدخلها بقوة لتحاشي سقوط نظام بشار الأسد 

يراني ب تلك الأزمة ؟ كل هذه الأمور وغيرها ؟وما هو الموقف الدولي والإقليمي من التدخل الإ
يخي يران في هذه الأزمة.-أحاول أسردها بشكل تار  تحليلي لنستخلص ثقيل إ

أما بخصوص الدراسة فقد جاءت بثلاثة مباحث,تطرق الأول إلى مرتكزات السياسة     
بع مرتكزات,وهي كل من الأيديولوجية أو يا,وتناولت فيها أر يرانية تجاه سور  الخارجية الإ

بشأن المبحث الثاني فقد استطردت إلى  ية,و العقائدي,والجغرافية,والديمغرافية,والأمنية أو العسكر
ية,وما مثله دورها من دعم واسناد,لاسيما الجانب العسكري  يراني في الأزمة السور التدخل الإ
والسياسي للنظام السوري,والمبحث الثالث جاء بشقين وهما:الموقف الإقليمي والدولي من 
يا,واختصر الموقف الإقليمي على موقف دول الخليج  يراني في سور التدخل الإ
بي,وتركيا,)والكيان الصهيوني(,أما الدولي فقد تناولت فيه الموقف الروسي,وموقف الولايات  العر

يكية.  المتحدة الأمر
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يرانية,فهي لا     تعد الأيديولوجية أحدى المحركات الفعالة للدبلوماسية الخارجية الإ
ية  تستطيع أن تتخلى عن ثوابتها ومتبنياتها التي أسست عليها تلك الدبلوماسية منذ تأسيس الجمهور

يرانية عام  التحرك ,وتعد تلك المحركات من الثوابت,لاسيما إذا كان ذلك 1979الإسلامية الإ
 مرتبط بمصلحتها,فترفع تلك المتبنيات أمام العلن بشكل أكثر وضوح وفعالية.    

يراني في فراغ,ل كنه يتحرك في إطار بيئة     مثل أي نظام سياسي لا يعيش النظام الإ
داخلية وأخرى خارجية,تدفع إليه بيئته بشقيها متغيرات تؤثر في مضمون عملية صنع القرار 
واتجاهه الرئيسي,كما تؤثر في أدوار الأطراف الفاعلة,وفي تطور هذه الأدوار من مرحلة إلى 

بعبارة أخرى,فإن السياسة الخارجية لأية دولة تتأثر بالبيئة (1)ار إلى آخرأخرى بل من قر ,و
المحيطة بها,أي مجمل المتغيرات والعوامل الخارجية والداخلية المحيطة بالدولة والتي تؤثر في تلك 
يرانية,فأنها لا تخرج عن هذا المضمون,فإن ثمة عوامل  بالنسبة للسياسة الخارجية الإ السياسة,و

 .(2)فيهاتؤثر 
يران,باختلاف النظام     لقد اختلف توظيف العامل الأيديولوجي أو العقائدي في إ

ياته,فالنظام الإمبراطوري في عهد الشاه محمد رضا  السياسي الحاكم وطبيعته,وأولو
ية وأهتم بدرجة أقل بالعامل العقائدي أو (3)بهلوي ,أعطى أهمية قصوى للقوة العسكر

الشاه محمد رضا بهلوي لم يجعل العقيدة الدينية مصدراً رئيساً من مصادر الأيديولوجي,نظراً لان 

                                                           

اإل٠شا١ٔيييخ،ِشوض دساعيييبد اٌٛؽيييذح  –١ٔفييي١ٓ ػجيييذ اٌّيييٕؼُ ِغؼذ،فيييٕغ اٌميييشاس فيييٟ ئ٠يييشاْ ٚاٌؼالليييبد اٌؼشث١يييخ  (1)

 .15،ؿ2001اٌؼشث١خ،ث١شٚد،

(،سعيييييبٌخ ِبعغيييييز١ش،و١ٍخ اٌؼٍيييييَٛ 2011-1979فيييييبدق ؽٕزيييييٛػ ٔبفش،اٌغ١بعيييييخ اٌخبسع١يييييخ اإل٠شا١ٔيييييخ ) (2)

 .2،ؿ2013اٌغ١بع١خ،عبِؼخ ثغذاد،

ف١ٙيب،فٟ اٌضب١ٔيِخ ػؾيشِح ِيٓ اٌؼّيش أسعيً  دسط االثزذائ١يخ 1919ٌٚيذ فيٟ هٙيشاْ ػيبَ ( اٌؾبٖ ِؾّيذ سميب ثٍٙٛٞ:(3

،اٌزؾيك ثبٌى١ٍيخ اٌؾشث١يخ فيٟ هٙيشاْ ٚرخيشط 1936هٙشاْ ػيبَ  ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ع٠ٛغشا،ِىش ف١ٙب خّغخ أػٛاَ،ػبد ئٌٝ

،ٚػ١ٓ ِفزؾبً ثبٌغ١ؼ اإل٠شأٟ، ٍْ ثؼذ اعزمبٌخ أث١ٗ،أهبؽذ ثؾىّيٗ  1941رٌٛٝ ؽىُ ئ٠شاْ ػبَ ثؼذ ػبَ ثشرجخ ِالصَ صب

،ٌٍّض٠ييذ ِييٓ 1980اٌضييٛسح اإلعييال١ِخ اٌزييٟ أعجشرييٗ ٌٍٙييشٚة ئٌييٝ ِقييش ٚرييٛفٟ ف١ٙييب ػييبَ  1979فييٟ ِطٍييغ ػييبَ 

،رشعّييٗ،داد 1980-1919ٍ٘ييٜٛ آخييش٠ٓ ؽبٕ٘ؾييبٖ پ١ً،٠ٕظش:٘ٛؽييٕگ ٔٙبٚٔييذٜ ٚا٠ييٛ ثِٛبرٝ،ِؾّييذ سمييب اٌزفبف

 ؛105-95،ؿ ؿ2013اس٠ظ،پِٙش،ٔبؽش فشأغٜٛ،

Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980,P.26 
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الشرعية السياسية لنظامه,ولطبيعة علاقته المتوترة مع رجال الدين الذين خاضوا اعنف المواجهات 
ضد نظامه طيلة عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم,التي انتهت بإسقاط نظامه 

ذلك فإنه لم يتوان عن استخدام "الدين" كورقة ضغط على الدول الأخرى ,ومع 1979في شباط 
يرانية  ية الإسلامية الإ بعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي وقيام الجمهور لاسيما المجاورة,و

ية للعامل الأيديولوجي يات,إذ أعطى النظام الجديد الأولو  -حدث تبّدل في الأولو
ً ك,(1)العقائدي يرانية سواء أكانت داخل أم إذ أصبح له دورا ير السياسة الإ بير في تقر

يبدو أن هذا الأمر  يران,و خارجية,غطى مضمونه كافة اوجه الحياة السياسية والمؤسساتية في إ
يأتي في مقدمتهم الإمام الخميني ,الذي (2)كان يرجع إلى دور رجال الدين في تأسيس الدولة و

ية والفقهية لفلسفتها  .(3)وضع الأسس الفكر
يرانية من توظيف أهداف     ية الإسلامية الإ تمكن الإمام الخميني أبان عهد الجمهور

ً لا يقل أهمية عن العوامل المادية  الثورة,وإسباغ الطابع العقائدي عليها,وقد اكتسبت بعدا
يران على أنها مركز الحكم الإسلامي,وهو ما لن يتحقق دون إذعان النظم  الأخرى,الذي يصور إ

لها,وانطلاقاً من قاعدة الاعتلاء بحكم )أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه,وأن المسلمين لا  السياسية
ين(,وعليه فان الطروحات  يستطيعون بأي حال من الأحوال بان يجعلوا زمام أمرهم بيد الكافر

                                                           
،ؿ ؿ 2000شث١يخ،ث١شٚد،( ِؾّذ اٌغيؼ١ذ ئدس٠ظ،إٌظيبَ اإلل١ٍّيٟ ٌٍخٍي١ظ اٌؼشثٟ،ِشويض دساعيبد اٌٛؽيذح اٌؼ1)

176-179. 

ثّذ٠ٕيخ خّي١ٓ فيٟ ئ٠شاْ،ثيشصد أٚي أفىبسٖ،ٚآسائيٗ اٌغ١بعي١خ ٚاٌذ١ٕ٠يخ فيٟ وزيبة  1902اإلِبَ اٌخ١ّٕٟ:ٌٚذ ػيبَ  ((2

،ٚاٌزٞ دػب ف١ٗ ئٌٝ ئفالػ األٚمبع اٌغ١بعي١خ فيٟ ئ٠شاْ،ٚثؼيذ أػيٛاَ ِيٓ ِّبسعيخ 1942"وؾف األعشاس" ػبَ 

١ٍّخ ِّٚبسعخ اٌؼّيً اٌغ١بعيٟ فيٟ ِؼبسميخ ٔظيبَ اٌؾيبٖ ِؾّيذ سميب ثٍٙيٛٞ اٌذساعخ ٚاٌزذس٠ظ فٟ اٌؾٛصاد اٌؼ

فىشح رؾى١ً اٌؾىِٛخ اإلعال١ِخ ػٍٝ أعبط ٔظش٠خ ٚال٠يخ اٌفم١يٗ  1970،هشػ فٟ ػبَ 1963ٚاٌزٟ ثذأد ِٕز ػبَ 

بميخ ثؼيذ أؽيذاس أزف 1964فٟ وزبثٗ اٌزٞ ؽًّ ػٕٛا١ٔٓ )اٌؾىِٛخ اإلعال١ِخ: ٚال٠يخ اٌفم١يٗ(،ٔفٟ ِيٓ ئ٠يشاْ ػيبَ 

"اٌّذسعخ اٌف١ن١خ" ئٌٝ رشو١ب،ٚاٌزٟ ثمٟ ف١ٙيب ٌّيذح ػيبَ ٚاؽيذ،صُ اخزيبس ِٕفيٝ آخيش ٌيٗ ٚ٘يٛ اٌؼيشاق،ئر عيىٓ فيٟ 

ئر أزميً ئٌيٝ  1978ِذ٠ٕخ إٌغف اإلؽيشاف،ٟٚ٘ ِيٓ ِيذْ اٌؼٍيُ اٌيذ٠ٕٟ اٌؼش٠ميخ فيٟ اٌؼشاق،ٚثميٟ ف١ٙيب ئٌيٝ ػيبَ 

ٔظييبَ اٌؾييبٖ ِؾّييذ سمييب ثٍٙٛٞ،ٌٍّض٠ييذ ِييٓ أصييش أزقييبس اٌضييٛسح اإل٠شا١ٔييخ ػٍييٝ  1979ثبس٠ظ،ػييبد فييٟ ؽييجبه 

اٌزفبفيي١ً،٠ٕظش:ؽ١ّذ األٔقييبسٞ،ؽذ٠ش االٔطالق:ٔظييشح فييٟ اٌؾ١ييبح اٌؼ١ٍّييخ ٚاٌغ١بعيي١خ ٌؤِييبَ اٌخ١ّٕٟ،ِإعغييخ 

عيي١ذ لييبدسٜ،خ١ّٕٝ سٚػ هللا صٔييذو١ٕبٖٚ اِييبَ خ١ّٕييٝ ثييش  ؛2رٕظيي١ُ ٚٔؾييش رييشاس اإلِييبَ اٌخ١ّٕٟ،هٙييشاْ،د.د،ؿ

 ؛1379دَٚ،رٙشاْ،پ،اچاعبط اعٕبد ٚخٛاهشاد ٚخ١بي،ِإعغخ رٕظ١ُ ٚٔؾش اصبس اِبَ خ١ّٕٝ،

R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip Reports,new 

york,1980, P.22 

ٚأؼىبعييييبرٙب ػٍييييٝ األِييييٓ  اٌمييييـذساد اٌؼغىش٠ييييـخ اإل٠شا١ٔييييـخؼٟ،( ٚعييييبَ فييييبٌؼ ػجييييذ اٌؾغيييي١ٓ عبعييييُ اٌشث١(3

 .69،ؿ2010اإلعشائ١ٍٟ،سعبٌخ ِبعغز١ش،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،عبِؼخ ثغذاد،
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يران في القلب منه,وتعد هذ ين كتلة إقليمية في العالم الإسلامي تكون إ يرانية قامت على تكو ه الإ
يله إلى نظام إسلامي يقوم على أساس  استراتيجية شاملة هادفة لتغيير النظام الإقليمي برمته وتحو
ية والاستقلال,والحكم الإسلامي في هذا الحال يعد بديل عما تقدمه التيارات  الحر

ية,والوطنية  .(1)الليبرالية,واليسار
يران في أن توجد     يرانيون قناعة بقيادة العالم الإسلامي,ورغبة إ تولدت لدى الساسة الإ

لها مكانة متميزة على الساحة الإقليمية,والقيام بإدوار متعددة أبرزها المشاركة في ترتيبات أمن 
بي,وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب آسيا,والاستفادة من التحولات الجار  ية الخليج العر

في المنظومة الدولية,واستغلال حالة الفراغ الايديولوجي لوضع استراتيجية استقطابية في العالم 
يرانية بممارسة دور إقليمي مهيمن يؤهلها إلى أن تصبح (2)الثالث ,ما أدى إلى تجديد الآمال الإ

 .(3)لاعباً رئيساً في شؤون المنطق ة على أساس نظام قيمي مستمد من الإسلام
يران الأيديولوجية مبدأ لها,سواء على البعد العقائدي,أو على البعد المتعلق     جعلت إ

بمصلحة النظام,ووضع لها استراتيجية خاصة تستند إلى مصادر,وإمكانيات,وطاقات ُتحشد 
يران (4)لتنفيذها ين لإ بالتالي فقد أصبح تصدير الثورة وسيلة وغاية,فهو وسيلة ل كسب المناصر ,و

الإسلامي,ومواجهة التحديات الخارجية,وإضفاء الشرعية عليها,وغاية ل كونها تؤمن في العالم 
يران توسيع نفوذها ومجالاته  .(5)لإ

ذهبت ال كثير من التحليلات السياسية إلى أن تأثير المبادئ والأفكار الأيديولوجية    
يرانية أخذت بالتراجع بعد وفاة الإمام الخميني,نتيجة لأعلاء ش أن الاعتبارات للثورة الإ

يران بأيديولوجيتها كفعل مضاد لما  السياسية,والاقتصادية الواقعية,ومصلحة الدولة,فقد توسلت إ

                                                           

اإل٠شا١ٔيخ ؽمجيخ ِيب  –ش اٌجشٔبِيـظ إٌيـٛٚٞ اإل٠شأيـٟ فيٟ اٌؼالليبد األِش٠ى١يـخ ــػّـــش عؼــذ خــبٌذ اٌض١٘ـشٞ،أص ((1

 .80،ؿ2010اٌجبسدح،أهشٚؽخ دوزٛساٖ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،عبِؼخ إٌٙش٠ٓ،ثؼذ اٌؾشة 

-1979سائذ ؽغ١ٕٓ ػجذ اٌٙبدٞ ؽغ١ٕٓ،اٌجشٔبِظ إٌيٛٚٞ اإل٠شأيٟ ٚأؼىبعيبرٗ ػٍيٝ األِيٓ اٌميِٟٛ اإلعيشائ١ٍٟ  ((2

 .22-21،ؿ ؿ2001،سعبٌخ ِبعغز١ش،و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،عبِؼخ األص٘ش،غضح،2010

(3) www.albainah.net. 

( ثييشاء ػجييذ اٌمييبدس ٚؽ١ييذ ِؾّييٛد اٌؼبٟٔ،اٌمييذساد اٌؼغييىش٠خ اإل٠شا١ٔييخ ٚأصش٘ييب فييٟ ١ِييضاْ اٌمييٜٛ فييٟ اٌخٍيي١ظ 4)

 .3،ؿ2002اٌؼشثٟ،سعبٌخ ِبعغز١ش،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،عبِؼخ فذاَ،ثغذاد،

 ( اٌّقذس ٔفغٗ.5)

http://www.albainah.net/
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تفرضه الأوضاع,أو تستوعبه من دعوة للتعايش مع الانظمة الحاكمة المجاورة أو البعيدة؛كون 
يز تلك الدعوة ستعرض الثورة بالتأكيد إلى فقدان مسوغها الايديولوجي والشعبي, ً مبرر يعز وأيضا

ً وعلى صعد  با ً محسو يران تصادما يديولوجي سبب لإ استقرارها الداخلي,إلا أن ذلك البعد الإ
يران أن فعلها الاستراتيجي وتصدير الثورة لم يعد ذا مغنم سواءً  مختلفة,فعلى الصعيد الدولي لمست إ

يقه  في كل ما رتبته الأوضاع الدولية لتواضع ادائه إزاء أنماط التأثير المضادة,أو بسبب فقدانه لبر
بسبب ارتباط تصدير الثورة بالفعل الطائفي الذي أشر بوضوح مشكوكة الهدف  الجديدة,و
يران للمنهج البراغماتي,وما أسسه من تبدل عميق في القيم التي كان النظام  منه,لاسيما بعد تبني إ

 .(1)يعتمد عليها في بداية الثورة
يران,بحكم الطبيعة المتغير الأيديولوجي     ً في عملية صنع القرار في إ ً مؤثرا يلعب دورا

يران شأنها شأن أية دولة أخرى,أهدافها ومصالحها قد لا تتحقق  الإسلامية للثورة ونظامها,إلا أن إ
يديولوجية المعلنة,ما تفرض نوعاً من المرونة في مجال أعمالها  بالضرورة في ظل الالتزام الصارم بالإ

يرانية عام  –,وهكذا ومنذ نهاية الحرب العراقية مثل العقيدة ,ووفاة الإمام الخميني عام 1988الإ
,وظهور البراغماتية في ساحة العمل السياسي,رغم معارضة المتمسكين بالتزامهم 1989

يرانيان أقل التزاما بالفكر الأيديولوجي الذي كان سائد  الأيديولوجي,أصبح المجتمع والسياسة الإ
يرانيةفي بداية تأ ية الإسلامية الإ  .(2)سيس الجمهور

يتها,فعندما كانت الأيديولوجية    يران تعمل بحسب المصالح التي تتوافق مع رؤ يعني أن إ
الإسلامية ذات مغنم تعمل للترويج لها,والتمسك بها,وعندما تتوافق مصلحتها بعيدا عن ذلك تعمل 

يط بها بالشكل الذي يحقق ما تصبو إليه مصل  حتها.على التفر

                                                           

 –أعييؾك ٠ؼمييٛة ِؾّييذ،اٌّٛلف اإل٠شأييٟ ِييٓ ِجييبدسح اٌؾييشق األٚعييو اٌىج١ييش ٚأصييشٖ ػٍييٝ اٌؼاللييبد اٌؼشث١ييخ  (1)

 .97،ؿ2008اإل٠شا١ٔخ،سعبٌخ ِبعغز١ش،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،عبِؼخ ثغذاد،

 .5فبدق ؽٕزٛػ ٔبفش،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ (2)
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سياستها  ورسم,الدول قوة في تؤثر التي الطبيعية العوامل أهم من الجغرافي الموقع يعد   
 المباشر لسياسة الدولة الحيوي الجغرافي يحدد المجال سلوكها,فالموقع وطبيعة,الداخلية والخارجية

 أغلب في سياستها توجه أمنها,فالدولة إلى الموجهة التهديدات یحدد ماهیة أنه الخارجیة,كما
 على یؤثر المنطقة تلك موقعها في أن إطارها,كما في تقع التي الجغرافية إلى المنطقة الحالات

يتها,ونوعية تحدید خلال من الخارجية سياستها ,لاسيما إذ (1)لها الخارجية المباشرة التهديدات هو
أدركنا أن منطقة الشرق الأوسط من بين أهم أقاليم المنظومة الدولية والأكثر تسييسا في 
العالم,إضافة إلى الهيكلية الضعيفة لمعظم بلدانها,والنفوذ والمصالح الاستراتيجية للدول ال كبرى 

يكية  .(2)فيها,وخاصة الولايات المتحدة الأمر
لذلك فالموقع الجغرافي من الممكن أن يكون عاملاً مؤثراً على سياسة الدولة,وأن تكون    

تحركاتها سواء أكانت داخلية أم خارجية بشكل دقيق للغاية,حتى تتجنب أي إشكال يؤثر عليها 
بها ال كثير من المشاكل السياسية,لهذا السبب  وعلى وضعها العام,خصوصاً إذا كانت المنطقة يشو

يران أن تكون حذرة للغاية في تعاملها مع الدول سواء أكانت  فأن الموقع الجغرافي جعل من إ
 داخل نطاق الشرق الأوسط أو خارجه. 

بي من قارة آسيا,وتمتد على مساحة )   بي الغر يران تقع في الجزء الجنو ( 164,000فإ
بحر ق بيجان,وآرمينيا,و ين,ومن الشرق كيلومتر مربع,يحدها من الشمال تركمانستان,وأذر زو

بي,وخليج عمان,وتحتل  باكستان,ومن الغرب العراق وتركيا,ومن الجنوب الخليج العر أفغانستان,و
بي ومضيق  يا بالنسبة إلى ممرات النفط الخام,لوقوعها على الخليج العر موقعا استراتيجيا حيو

بذلك فهي (3)هرمز  أساسا عتمدبحيث تب,والغر الشرق من اليابسة تحاصرها مغلقة شبه دولة,و
بي الخليج أن بسواها,كما مقارنة الأطول هي التي الخليجية إطلالتها على بالخارج اتصالها في  هو العر

                                                           

(،سعييييبٌخ 2013-2001ؾييييشق اٌؼشثييييٟ )ؽيييي١ٕٓ ِؾّييييذ اٌّٙذٞ،اٌغ١بعييييخ اٌخبسع١ييييخ اإل٠شا١ٔييييخ رغييييبٖ ٚي اٌّ ((1

 .29،ؿ2014ِبعغز١ش،و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،عبِؼخ ِؾّذ ثٓ خن١شح،ثغىشح،

اإل٠شا١ٔييييخ:االرغب٘بد ٚآفييييبق اٌّغييييزمجً،ِشوض دساعييييبد اٌٛؽييييذح –ِؾّييييٛد عييييش٠غ اٌمٍُ،اٌؼاللييييبد اٌؼشث١ييييخ  ((2

 .297،ؿ1996اٌؼشث١خ،ث١شٚد،

اإل٠شا١ٔخ،ِغيييزمجً اٌغ١بعيييخ فيييٟ ػٙيييذ اٌيييشئ١ظ ؽغيييٓ سٚؽبٟٔ،ؽيييشوخ  ٠بعيييش ػجيييذ اٌؾغ١ٓ،اٌغ١بعيييخ اٌخبسع١يييخ ((3

 .25،ؿ2015اٌّطجٛػبد ٌٍزٛص٠غ ٚإٌؾش،ث١شٚد،
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يراني,إضافة للدخل الرئيسي لنفطها الذي يشكل المصدر الرئيسي المعبر  الأهمية إلى الوطني الإ
يرانيين أنه من له,والنابع النفسية بي  میاه اقتناع الإ  علي یقول ,إذ(1)خالصة فارسية هيالخليج العر

یر ولایتي أكبر  الجنوبي,والخلیج,ومصب هرمز,وعمان,هي ساحلنا ,"إنالأسبق الخارجیة وز
 .(2)أهمية" الأكثر الاستراتيجية حدودنا

يا مؤثرا وخطيرا في منطقة تعد من أكثر المناطق     يران موقعا بحر بهذا الموقع تحتل إ و
بولتيكيا في الشرق الأوسط,إذ تطل من الجنوب على خط تصدير النفط وعلى عبور  القلقة جيو
ين الغني هو  ناقلاته إلى دول العالم كافة المعنية بمستقبل هذا النفط,ومن الشمال على بحر قزو

ية والاقتصادية,لا الآخر  بسبب هذا الموقع وعلاوة على الثروات والقدرات البشر بالنفط والغاز,و
يران في أي مشروع إقليمي,أو أمني,أو اقتصادي,أو سياسي,لأن بمقدراتها نستطيع  يمكن تجاوز إ

 .(3)أن تعرقل على الأقل ما لا تشعر به بالاطمئنان,أو ما ينذر بالتهميش والاستبعاد
ً يعد احد الأهداف بيد أن     يا ً حيو الوصول إلى شواطئ البحر المتوسط الذي يعتبر ممرا

يراني,إذ يكتسب هذا البحر أهمية جيوسياسية استراتيجية بالغة لديها,نتيجة مرور  الجيوسياسية الإ
يكا الشمالية عبره,علاوة على أهميته من  با وأمر نسبة كبيرة من نفط الشرق الأوسط إلى أور

ية,لذلك تبحث عن موطئ قدم لها في هذه الرقعة الجغرافية,وتستطيع بذلك إظهار الناحية العس كر
يرانية إلى  بية وفرقاطات إ قوتها خارج حدودها الجغرافية الإقليمية,ولعل وصول عدة سفن حر
يخية استراتيجية على درجة كبيرة من  ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط يعد علامة تار

ية خارج حدودها الأهمية,إذ أ يران بقوتها هذه تكون قد نصبت نفسها قوة بحر ن إ
 .  (4)الإقليمية,وأعلنت أن مجالها الحيوي يشمل البحر المتوسط

                                                           

 .30-29ؽ١ٕٓ ِؾّذ اٌّٙذٞ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ؿ ((1

 .30ِمزجظ ػٓ،اٌّقذس ٔفغٗ،ؿ ((2

فزييشح ِييب ثؼييذ اٌؾييشة -اٌّزغ١ييشاد اٌذ١ٌٚييخ ػٍييٝ اٌييذٚس اإلل١ٍّييٟ إل٠ييشاْ فييٟ اٌؾييشق األٚعييو ؽج١جييخ صاللٟ،أصييش ((3

 .150-149،ؿ ؿ2018اٌجبسدح،أهشٚؽخ دوزٛساٖ،و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،عبِؼخ ثبرٕخ،

ػّيييش وبِيييً ؽغييي١ٓ،اٌّغبالد اٌؾ٠ٛ١يييخ اٌؾيييشق أٚعيييط١خ فيييٟ االعيييزشار١غ١خ اإل٠شا١ٔخ،اٌيييذاس اٌؼشث١يييخ ٌٍؼٍيييَٛ ( (4

 .358-357،ؿ ؿ2015إٌؾش،ث١شٚد،ٚ
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يرجع المعهد المل كي للشؤون الدولية في برنامجه الدراسي بخصوص الشرق الأوسط لعام    
يران 2006 يوعز ذلك إلى أهمية الموقع الجيوستراتيجي لإ يراني,و ,إذ يؤكد تصاعد النفوذ الإ

 .(1)باعتبارها حلقة وصل بين أهم إقليمين نفطيين هما الشرق الأوسط,ووسط آسيا
يكية لأفغانستان والعراق,وفي ظل السياسة بعد احتلال الولاي    ات المتحدة الأمر

يراني غير  يكية,ما جعل أجواء الأمن القومي الإ يرانية المعارضة للولايات المتحدة الأمر الإ
يرانية إلى الخارطة السياسية للمنطقة ية الإ ,إذ صرح نائب (2)آمنة,وساهم في إعادة بلورة النظر

يراني الأسبق محمد  "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحقيقية علي أبطحي,قائلا:الرئيس الإ
التي طرأت على خارطة العالم...,والتي جعلت جارة مثل الولايات المتحدة الامريكية إلى 
جانبنا,وإذا كانت المصالح الوطنية هي الأساس,فأننا نستطيع أن ننظم سياستنا الاعتيادية مع 

 . (3)المتحدة الأمريكية" الجميع بما في ذلك الولايات
يكي للعراق,وإمكانية مجاورة نظام عراقي موالي لواشنطن,وهو ما     جسد الاحتلال الأمر

يكي من )الفاعل الضاغط( إلى )الفاعل المباشر(,وهي كلها معطيات  يعني انتقال الدور الأمر
يران بوليتيكي لإ  .(4)تصب في سياق عالمية الموقع الجيو

يراني والجغرافية السياسية,أن المنهج  يمكن الاستنتاج    من خصائص الأمن القومي الإ
يران  يراني لتوفير الأمن الجواري يتعدى النطاق الإقليمي,وذلك لارتباط موقع إ المحوري الإ
يولتيكي بالعديد من الدول الإقليمية والقوى الدولية,والذي تم اختزاله في الموقع المتحرك  الجيبو

يران ضمن بؤرة جيو  .(5)سياسية تشهد العديد من التفاعلاتلإ
يران يعد ذات فاعلية جيدة جداً,بحكم     الملخص من الحديث عن المرتكز الجغرافي لإ

ين,فضلاً  بحر قزو بي و موقعها المتميز والذي يطل على أكبر خزانين نفط بالعالم وهما الخليج العر
الإضافة إلى إطلالها على الخليج عن حدودها الشاسعة المتاخمة مع ما يقارب خمسة عشر دولة,ب

                                                           

 147ؽج١جخ صاللٟ ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

( هييالي ػزش٠غييٟ،إٌزبئظ ٚاٌزييذاػ١بد ئ٠شا١ٔييب،فٟ وزييبة أؽّييذ ٠ٛعييف أؽّييذ،اؽزالي اٌؼييشاق ٚرذاػ١برييٗ ئل١ّ١ٍييخ (2

 .444،ؿ2004ٚد١ٌٚب،ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ،ث١شٚد،

 .444( هالي ػزش٠غٟ،ِمزجظ ػٓ:اٌّقذس اٌغبثك،ؿ(3

 .123ِؾّٛد عش٠غ اٌمٍُ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((4

 151ؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((5
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ية الاستراتيجية في العالم,علاوة على ذلك  بي ومضيق هرمز,الذي يعد من أهم الطرق البحر العر
يس مختلفة,وثروات طبيعة عدة,كل هذه  مساحتها الجغرافية الشاسعة التي تحتوي على تضار

يران,لتجعل منها لعباً مهماً ومؤثراً في  منطقة الشرق الأوسط.  الأمور وغيرها جمعت في إ

ية كبرى في الوسط )حوالي     يران بحدودها الحالية من هضبة صحراو % من 50تتكون إ
مساحة البلاد( تحيط بها مجموعة من الجبال على هيئة عدد من السلاسل,وقد أثر هذا الوضع 
ً بالغاً,ففي مثل هذا الوضع  يران وفي اتجاهاتها تأثيرا ية في إ ين السلطة المركز الجغرافي في تاريخ تكو

ية لا  ية تجذب الأطراف الأخرى في سلطة مركز يمكن لوسط البلاد أداء أية حركة محور
واحدة,إذ لعبت حافات الهضبة التي أثرت وتأثرت بالمناطق المحيطة بها الدور الأول في تاريخ 
ية المختلفة عرقاً  ً للمجموعات البشر ً أكثر جذبا يران,فمن ناحية لم تكن كحواف الهضبة أرضا إ

ناحية أخرى نزلت أقوام من هذه الحواف تحت تأثيرات مختلفة إلى الأقاليم وثقافة,ومن 
المجاورة,أي أنها أدت دوراً مزدوجاً يتردد بين الطرد والجذب,ول كنه تردد باتجاه الخارج لا إلى 
الداخل,الأمر الذي جعل السيطرة عليها السبيل الوحيد لفرض السيطرة على عموم البلاد,فمن 

ية,ومن هنا فقد أصبح التوسع وفرض الهيمنة غير الالتفاف حو لها لا يمكن إنشاء أية سلطة مركز
ية على شعوب حافات الهضبة,الوجه الحقيقي لما سمي  السياسية,والثقافية,والعقائدية,والعسكر

يران"  . (1)ب "حركة توحيد إ
بلورة خصائصها     يرانية بأنها مركبة تكاثفت عوامل كثيرة لإنضاجها,و تتميز الشخصية الإ

يران أن ندرك مثلث  يمكن من خلال قراءة علمية في تاريخ إ يل,و يخها الطو ومقوماتها,خلال تار
يرانية,إذ كانت التركيبة السكانية الحالية  الإنسان,البيئة,والعقيدة وما بنيت عليها الشخصية الإ

يران ناتج هجرات عرقية مختلفة,سكنة مناطق متباعدة في شبه هضبة,تتوسطها صحراوان  لإ
يق التجارة بين العالم القديم وغربه,وهو ما اضطر هذه  كبيرتان,في موقع جغرافي يتوسط طر

يض الإلهي للحكم ية التفو  .  (2)الأعراق إلى الائتلاف تحت حكم تضلله نظر

                                                           

 .15-14( ثشاء ػجذ اٌمبدس ٚؽ١ذ ِؾّٛد اٌؼبٟٔ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ؿ1)

 .152ؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ  ((2
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يران من     الداخل نرى أنها لا تتمتع بتماسك قوي,وذلك لتركيبتها فإذا نظرنا إلى إ
يران بلد  السكانية,فهي عبارة عن مجموعة من الأقليات الرابط الأساس بينها هو الدين الإسلامي,فإ

%(,والاتراك 51منها:الفرس يمثلون ),(1)متعدد الإثنيات تتكون من مجموعات سكانية مختلفة
%(,والبلوش 2%(,ولور )3%(,والعرب )7الأكراد )%(,و8%(,والجيلاك والمازندران )24)

 .(2)%(5والتركمان وقوميات أخرى )
يلة أن استمرار بقاء الدولة الفارسية     يرانية ولمدد زمنية طو أدركت السلطة السياسية الإ

وقوتها يكمن في السيطرة على تلك القوميات,من خلال اخضاعها لتهديد أو تحد خارجي,وأثارة 
لدى تلك القوميات من خطر تعتقد أنه يهدد الدولة الفارسية,إذ اعتمدت  الشعور والخوف

يران على مبدأ التوسع الخارجي مسوغا لسياسة السيطرة على الداخل,من  السلطة السياسية في إ
ية ,ونتيجة لذلك فكانت (3)خلال الهيمنة والسيطرة على القوميات غير الفارسية المؤسسة العسكر

يخية ما دوما أداة إخضاع القو ية,بوصفها ضرورة جغرافية وتار ميات غير الفارسية للسلطة المركز
يرانية التي ترادف القومية  يرها من جهة,ولأن ضعفها يهدد بزوال الدولة الإ يستلزم الاستمرار بتطو
يخية تشير بل تؤكد استمرار مبررات وأهداف  بذلك فالمعطيات التار الفارسية من جهة أخرى,و

يرها بتوسع حجمها,أو تسليحها بدلالة تنوع التركيب الاجتماعي الاهتمام بالمؤسس ية وتطو ة العسكر
يران,التي أرسى قواعدها السياسية الفرس عبر التاريخ في سلوك النظم السياسية التي  القومي لإ

يران في التاريخ المعاصر  .(4) حكمت إ
يراني وتعدد قومياته وانتماءاته,سواء أكانوا عربا     بعد الاطلاع على ديمغرافية الشعب الإ

بعة,أم  ً عن تنوعه الديني سواء أكان المسلمين بمذاهبهم الأر أم اتراك,أم كرد وغيرهم,فضلا
الديانات الأخرى من اليهود والمسيح وغيرهم من المعتقدات الدينية,يرى القائمون على الشأن 

يجابياً على المشهد ا يراني ضرورة أشغال ذلك الشعب بعوامل خارجية يكون مردودها إ لسياسي الإ

                                                           

 اٌّقذس ٔفغٗ. ((1

 .25( ثشاء ػجذ اٌمبدس ٚؽ١ذ ِؾّٛد اٌؼبٟٔ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ(2

فيجبػ اٌّٛعييٛٞ األؽييٛاصٞ،ِشرىضاد اٌغ١بعييخ اٌخبسع١ييخ اإل٠شا١ٔييخ رغييبٖ إٌّطمييخ اٌؼشث١ييخ،فٟ وزييبة اٌّؾييشٚع  ((3

 .47،ؿ2014اإل٠شأٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ،داس ػّبْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ،ػّبْ،

 .129-129ٚعبَ فبٌؼ ػجذ اٌؾغ١ٓ عبعُ اٌشث١ؼٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ؿ (4)
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ية,ودغدغت مشاعر  الداخلي,والهدف من ذلك توحيد الجبهة الداخلية خلف الحكومة المركز
يران  الشعب بكامل أطيافه من الخطر الخارجي المحدق بهم,وهذه أحدى السياسات التي دأبت إ

يتها.   عليها في عه  د جمهور

ية الأساسي في أي دولة أو كيان سياسي يروم يعدٌ المرتكز الأمني أو العسكري حجر الز    او
ً إذا كانت تلك الدولة أو الكيان يقعان في منطقة رخوة  المحافظة على بنيته من الانهيار,خصوصا
ية,وتكثر فيها الاضطرابات الأمنية,ومنطقة الشرق الأوسط واحدة  من الناحية الأمنية والعسكر

ية بين الح ين والآخر.   من تلك المناطق التي تشهد تقلبات أمنية وع  سكر
ية,لأنه يحقق الهدف     ير قدراتها العسكر يعد الأمن من أهم دوافع سعي الدولة لتطو

الأهم لها,وحمايتها ضد التهديدات,أما وسيلة الدولة لتحقيق البقاء فهي تعظيم المصلحة,أو بعبارة 
يادة في قوة الدولة تمثل إضافةً و يادة قوتها,بحيث أن كل ز یرتبط,(1)تعظيماً لهاأخرى ز  مفهوم و

ية القدرة  لأهداف ونوعا,خدمة كما المسلحة قواتها توظيف على الدولة إمكانية بمدى العسكر
یة الخارجية,والقدرة سياستها  .(2)الهجوم أو لأغراض الدفاع تكون قد العسكر

الوقت الذي  واحد,ففي آن في وحمایة وسیلة یمثل كونه في العسكري العامل تأثير یتجسد   
 السلوكیة أحد البدائل لاختيار السياسي النظام دفع في مؤثر دور لها التي الفاعلة المسائل يعد أحد

ية إلى النظر في تتجسد غایة والسلم,فإنه الحرب أوقات في  المظهر أنها على للدولة القدرات العسكر
 .(3)القرارات اتخاذ في السياسي النظام إلیها یستند التي الأسس أبرز وأحدى لقوتها السياسي

يران مضطرة لبذل     يرانيون إنهم يعيشون في محيط متأزم أمنياً,ومن ثم فإ يدرك القادة الإ
يتها السياسية والوطنية,وخاصة وإن  تكاليف باهضة لتوفير الأمن القومي,وإزالة ما يهدد أمنها,وهو

يران في توفير الأمن يتعدى النطاق ال  .(4)إقليميالمنهج الرئيسي لإ
                                                           

 .20ٚؽ١ذ ِؾّٛد اٌؼبٟٔ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ( ثشاء ػجذ اٌمبدس1)

 .43ِؾّذ ؽ١ٕٓ اٌّٙذٞ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((2

-1979اٌغ١بعيييخ اٌخبسع١يييخ اإل٠شا١ٔيييخ رغيييبٖ اٌٛال٠يييبد اٌّزؾيييذح األِش٠ى١يييخ ) فيييذاػ أؽّيييذ اٌؾجبؽيييٕخ،ِؾذداد ((3

(،عٍغيييييييييٍخ اٌؼٍيييييييييَٛ االعزّبػ١خ،ِإريييييييييخ ٌٍجؾيييييييييٛس ٚاٌذساعيييييييييبد،اٌّغٍذ اٌضبٌيييييييييش ٚاٌؼؾيييييييييشْٚ،اٌؼذد 2007

 .198،ؿ2008اٌخبِظ،د.َ،

 .123ِؾّٛد عش٠غ اٌمٍُ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ (4)
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بهدف تطمين مخاوفها     يران و أصبح الأمن القاسم المشترك بين الدول كافة,فقد سعت إ
ية متطورة,وواصلت جهودها في مجال  –الأمنية  ية إلى امتلاك قدرات عسكر العسكر

التسليح,وتكييف سوقها العسكري في ظل ما شهدته البيئة الإقليمية والدولية من تحولات,ولعل 
يجعلها تعيش في أزمة الإحساس بأنها محاطة باعثها في  ذلك الهاجس الأمني الذي يرافقها دائماً و

يرانيون قناعة مفادها:(1)بخصوم,وأن أمنها الوطني عرضة للخطر "إن العامل ,ما ولّد لدى القادة الإ
ية المتفوقة,إذ أن الاستع داد الحاسم في تشكيل البيئة الاستراتيجية في المنطقة هو القوة العسكر

ية القصوى لديها"  .(2)العسكري لابد أن يحتل الأولو
يرانيون على أن فرض التهديد لأمنهم القومي يزداد مع تزايد قيام     يؤكد القادة الإ

الولايات المتحدة بإحكام الطوق عليها,من خلال بيئتها الإقليمية,وعليه فالتطورات الإقليمية 
بذلك يمثل الحشد  يرانية,و يات السياسية الإ الدراماتيكية تتعارض كلها مع المصالح والأولو

ً لأمنها  العسكري ً مباشرا يران( من وجهة نظر قياداتها تهديدا يكي )المطوق لإ الأمر
الوطني,ومصالحها الاستراتيجية مع محيطها المباشر كالعراق,ودول الخليج 
ً تلك التي تطل على  باكستان ومع الدول التي تحدها من الشمال,خصوصا بي,وأفغانستان,و العر

ين  .(3)بحر قزو
ية,وفي يمكن ملاحظة الهاجس ا    ير قدراتها العسكر يراني كدافع أمني يدفعها لتطو لإ

,جاء 1989بعد تسلمه للسلطة عام ,(4)تصريح أدلى به الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني
يران في ظل عدم الموثوقية بالنظام الدولي ستظل في حقيقتها مرتبطة فيه: "ان القيمة الأمنية لإ

                                                           

 .20ٌغبثك،ؿ( ثشاء ػجذ اٌمبدس ٚؽ١ذ ِؾّٛد اٌؼبٟٔ،اٌّقذس ا1)

 ( ِمزجظ ػٓ:اٌّقذس ٔفغٗ.2)

 .127ٚعبَ فبٌؼ ػجذ اٌؾغ١ٓ عبعُ اٌشث١ؼٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ  (3)

،دسط فييٟ اٌؾييٛصح اٌؼ١ٍّييخ فييٟ ِذ٠ٕييخ لييُ 1934ػٍييٟ أوجييش ٘بؽييّٟ سفغييٕغبٟٔ:ٌٚذ فييٟ ِؾبفظييخ وشِييبْ ػييبَ  ((4

اٌّمذعخ،وبْ ِٓ اٌطٍجخ اٌجبسص٠ٓ ِٓ أٔقبس اإلِبَ اٌخ١ّٕٟ،ؽىً لجً اٌضٛسح ثبٌزؼبْٚ ِيغ ثؼيل سعيبي اٌيذ٠ٓ ِغّيغ 

ذد ِيٓ إٌّبفيت اٌّّٙيخ فيٟ اٌذٌٚيخ اٌؼٍّبء اٌّمبر١ٍٓ،ٚوبْ مّٓ اٌّإعغ١ٓ ٌٍؾضة اٌغّٙيٛسٞ اإلعيالِٟ،رشأط ػي

(،ٚسئ١غييبً ٌٍغّٙٛس٠ييخ ػييبَ 1989-1981،ٚسئ١غييبً ٌّغٍييظ اٌؾييٛسٜ اإلعييالِٟ )1979ِٕٙييب،ٚص٠شاً ٌٍذاخ١ٍييخ ػييبَ 

(،ٌٍّض٠ييييذ ِييييٓ اٌزفبف١ً،٠ٕظش:فييييبدق ص٠جييييب وييييالَ ٚفشؽييييزٗ عييييبداد ارفييييبق فشٚ،٘بؽييييّٝ ثييييذْٚ 1989-1997)

بد ربس٠خٝ،ؽي١ٙذ ِؾّيذ ػٍيٝ سعيب٠ٝ ثيٗ سٚا٠يذ اعيٕبد ؛ِشويض ثشسعيٝ اعي1387ٕسٚرٛػ،أزؾبساد سٚصٔٗ،رٙشاْ،

 147،ؿ1378عبٚان،ٚصاسد اهالػبد،رٙشاْ،
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يران ترى أن كلتا البيئتين (1)جة من القدرة الرادعة"برغبة لاعبيها باكتساب أعلى در ,فإ
بية هناك  الإقليمية والدولية تنطوي على قدر كبير من التهديد بالنسبة لها,فإقليمياً وعلى الجبهة الغر
يخية  ً لأسباب تار ً لأمنها",نظرا يرانية "عنصر تهديد مباشرا العراق,الذي يمثل من وجهة النظر الإ

ية امتدت طوال عقد الثمانينيات من القرن الماضي,ومن الجبهة جمعت بينهما في  مواجهة عسكر
ً هناك التواجد  با بي جنو الشرقية هناك أفغانستان والصراع الداخلي فيها,وفي منطقة الخليج العر

يكي الذي ترى فيه قيداً على سياستها الخارجية تجاه المنطقة  .(2)العسكري الأمر
يران خلال تسعينيا    ير واسعة النطاق لقدراتها شرعت إ ت القرن المنصرم  بعملية تطو

ية,وفي ظل ما شهدته البيئة الإقليمية والدولية من تحولات,ففي الوقت الذي استدعت  العسكر
يلائها أهمية ملحوظة لدورها  بالتالي إ ياتها في السياسة الخارجية,و فيه تلك التحولات مراجعة أولو

بي(,وعمقها الشمالي )آسيا الإقليمي حيال منطقتين رئيستين  بي )الخليج العر في عمقها الجنو
يرانية إلى أن تتمسك بعمقها (3)الوسطى( ,إلا أن ثمة عوامل أساسية تحدو السياسة الإ

ين في القطاعات  بحر قزو يران في آسيا الوسطى و بي,بينما يتمثل الهاجس الأساس لإ الجنو
بي ينصب  الاقتصادية,والثقافية,والدينية,والطاقة,والبنية الأساسية,فإن تركيزها في الخليج العر

ية  .(4)على الأبعاد الاستراتيجية والأمنية والعسكر
يط بها     ية ضرورة قصوى,لا يمكن التفر ير قدراتها  العسكر يران جيدا بأن تطو تدرك إ

يد إطلاقاً,لاسيما وأنها محاطة من عدد غير قليل من الجبهات غير المستقرة,علاوة على ذلك التهد
يكية لها بعد فرض الطوق عليها من جهات عدة,متمثلة بالجهة  الذي تمثله الولايات المتحدة الأمر
بية في ظل الوضع الهش  بي,وايضاً الجهة الغر بية معسكراتها في الخليج العر الشرقية أفغانستان,والجنو

يران الذي يشهده العراق بعد احتلال الولايات المتحدة له,كل هذه العوامل وغيرها ت جعل من إ
ية والأمنية  ير قدراتها العسكر تشعر بأن أمنها القومي مهدد,لذلك تعمل بشكل مستمر على تطو

                                                           

 .30( ِمزجظ ػٓ:ثشاء ػجذ اٌمبدس ٚؽ١ذ ِؾّٛد اٌؼبٟٔ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ1)

 ( اٌّقذس ٔفغٗ..2)

دساعيبد  ( ث١شٚص ِغزٙيذ صادح،اٌزؾيٛالد األعبعي١خ فيٟ اٌغ١بعيخ اٌخبسع١يخ اإل٠شا١ٔيخ فيٟ ػٙيذ اإلفيالؽ١١ٓ،ِغٍخ3)

 .71،ؿ 2000،ِشوض دساعبد اٌؾشق األٚعو،ػّبْ،12ؽشق أٚعط١خ،اٌؼذد 

 .10( ثشاء ػجذ اٌمبدس ٚؽ١ذ ِؾّٛد اٌؼبٟٔ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ4)
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بالنحو الذي يظهرها بالمظهر القوي,من خلال فرض قوتها في المنطقة ودعم حلفائها 
 الاستراتيجيين,وانقاذهم من الانهيار كما فعلت مع نظام بشار الأسد. 

يتها عام     يران منذ تأسيس جمهور ً وث 1979ترتبط إ ً واستراتيجيا بالنظام ارتباطا يقا
السوري,إذ كانت العلاقة بينهما على مدار العقود السابقة علاقة وطيدة ومتينة قائمة على أساس 
يا نفسها,بالإضافة إلى علاقته  يراني الذي له مصالح في سور المصالح المشتركة,لاسيما من الجانب الإ

يا حلقة الوصل مع بعض الأحزاب والحركات اللبنانية والفلسطينية,إذ تع يران سور د إ
 بينهما,فضلاً عن عوامل أخرى ستأتي من خلال سياق البحث. 

بية,فأن مسألة انتشار     بالنظر إلى التقارب في الأوضاع الداخلية بين مختلف الدول العر
بي في ,(1)الحراك الشعبي بتلك الدول كان وارد بيع العر مع انطلاقة حركات الر

بية في التحرر من تونس,ومصر,وليبيا,أعلنت  يران عن دعمها لحق الشعوب العر إ
وأيدت أغلبية هذه الثورات,ووصفتها بأنها صحوة إسلامية ضد أنظمة استبدادية ,(2)الاستبداد

يكية ية وما أسمته ب "الديمقراطية (3)تتحالف مع الغرب والولايات المتحدة الأمر ,والتطلع إلى الحر
بي إلى  الإسلامية",ل كن هذه النظرة سرعان ما بيع العر تغيرت عندما وصلت حركة الر

ية التآمر  ً على نظر يكيا,و)صهيونيا(,مبنيا بيا,وأمر ً أور يفا بيع من وجهة نظرها خر بات الر يا,و سور
ً للحيلولة  يا على دولة المقاومة والممناعة,وساندت النظام السوري سياسياً,وإعلامياً,ومادياً,وعسكر

يران منذ ,(4)دون إسقاطه الأيام الأولى الخطاب الرسمي للنظام,ورأت أن التعاطي مع إذ تبنت إ
بدأت تتحالف مع القوى التي تعارض الاحتجاجات,بحجة أنها  الاحتجاجات أمر غير سليم,و

                                                           

 .262ؿ ؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس اٌغبثك( (1

، ١ٌٛ٠2015ٛ/رّيٛص  9ٌٚذ ؽي١خٕب، عي١ذ أػّيش، " اٌذ٠ّمشاه١يخ ػميذح ئ٠يشاْ ِيغ اٌشث١يغ اٌؼشثيٟ"، اٌغض٠يشح ٔيذ،  (2(

 https://goo.gl/b5RP7i .2019فجشا٠ش/ؽجبه  19)ربس٠خ اٌذخٛي 

خبٌييذ أؽّييذ أؽّييذ ِٛعييٟ،ٌِٛمف د١ٌٚييخ ِييٓ األصِييخ اٌغييٛس٠خ،اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّييخ ٌٍذسعييبد اٌزغبس٠ييخ ٚاٌج١ئ١خ،اٌّغٍييذ  ((3

 .183،ؿ2017اٌضبِٓ اٌؼذد اٌشاثغ،عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ،و١ٍخ اٌزغبسح،ِقش،

، ١ٌٛ٠2015ٛ/رّيٛص  9ٌٚذ ؽي١خٕب، عي١ذ أػّيش، " اٌذ٠ّمشاه١يخ ػميذح ئ٠يشاْ ِيغ اٌشث١يغ اٌؼشثيٟ"، اٌغض٠يشح ٔيذ،  (4(

 https://goo.gl/b5RP7i .2019فجشا٠ش/ؽجبه  19)ربس٠خ اٌذخٛي 
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يران بحسب مصالحها الوطنية,وتحالفاتها  بالتالي تعاطي إ تستغل من قوى إسلامية متطرفة,و
 .(1)الإقليمية

بين النظام القائم في     المعروف ما مدى العلاقة الاستراتيجية بين النظام السوري و
ية عام  يران منذ نشأت تلك الجمهور ية إ يصة على ضمان 1979جمهور ,لذلك فأن الأخيرة حر

استمرار نظام بشار الأسد في السلطة قدر المستطاع,ولا تبالي للتناقضات الذي ساد خطابها جراء 
بقاء على النظام السوري هاجسها الأول والأخير.موقفها من ا بي,فقد كان ديمومة الإ بيع العر  لر

ية في صورة احتجاجات شعبية اتسع نطاق انتشارها على صعيد     بدأت الأزمة السور
ً أكثر عنفا من خلال تصعيد لهجة الاحتجاج من جهة,وطبيعة التعامل  واسع,لتأخذ شكلا

لنظام السوري من جهة أخرى,لاسيما بعد مساهمة أطراف الأمني مع الاحتجاجات من طرف ا
 .(2)دولية وإقليمية في تحول المشهد السوري من صورة الاحتجاج إلى صراع مسلح

بط الأساسية في المدرك     ية حلقة الر يراني من الأزمة السور شكل الموقف الإ
يراني في ال ً أن الدور الإ يراني,خصوصا شرق الأوسط مرتبط بمتغير الاستراتيجي لصانع القرار الإ

يران في المنظومة  يا وعلى راسها نظام بشار الأسد,الحليف التقليدي لإ يران لسور دعم إ
يران أن تلعب دور المهيمن الإقليمي في الشرق  بية,الذي من خلاله يمكن لإ العر

يران رمي(3)الأوسط السوري,هو ما أضعف من شعبيتها  النظام خلف ثقلها ,لذلك اختارت إ
 .(4)المنطقة في

یا تعد    يرانية بالمنطقة الاستراتيجية محاور أهم سور بیة,إذ الإ  أمنیا حلیفا تمثل أنها العر
یا یكیة و)الصهيوني(,كما الضغوط مواجهة في وعسكر  یمكنها لبنان مع طبیعي امتداد لها أن الأمر

يا أصبحت حزب لحلیفها الدعم تقدیم من ّ ه,فسور يرانية الل  .(5)عدة الملفاتلمواجهة  ركیزة إ

                                                           

 .183خبٌذ أؽّذ أؽّذ ِٛعٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

 .262،ؿؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس اٌغبثك( (2

 .278اٌغبثك،ؿ ؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس ((3

(4) Jubin M Goodarzi , Syria and Iran : Alliance Cooperation in a Changing Regional 

Environment , Ortadoğu Etütleri, Volume 4 , No 2 , January 2013 , p50 

 .180ؽ١ٕٓ ِؾّذ اٌّٙذٞ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((5
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يا وتأثيرها على حلفائها من     يران جيدا ما مدى أهمية الموقع الجغرافي لسور تعرف إ
يصال كل ما يحتاج  يا الممر الرئيسي التي تستطيع من خلاله إ اللبنانيين والفلسطينيين,فتعد سور

 حلفائها في لبنان وفلسطين,لذلك فهي لا تفرط بنظام بشار الأسد بسهولة.   
يران علي خامنئي    يا أعلن المرشد الأعلى لإ يا (1)بغية دعم سور ,بأن التظاهرات في سور

بية,وأن ما يحدث ما هو إلا مؤامرة خارجية تحركها  تختلف عن تلك التي شهدتها الدول العر
يا والتخلص  يكية,و)الكيان الصهيوني(,وحلفائهم ل كسر سور الولايات المتحدة الأمر

يراني هذا قائم على أساس منها,باعتبارها من ضمن  دول المقاومة والممناعة,وجاء الموقف الإ
يطة توازنات القوى في  الخوف من أي تغيير في النظام السوري الذي قد يتغير معه خر
يا يعتبر انهيار لاستراتيجيتها في  المنطقة,وخسارتها لأكبر حلفائها,فهي ترى أن انهيار سور

 .(2)راج النظام السوري من الأزمةالمنطقة,لذلك تسعى بكل الوسائل لإخ
يتها لحلها وموقفها    ية حول رؤ يراني بشكل مباشر في الأزمة السور في  تجسد الموقف الإ

يرانية الرسمية )إرنا( عن حسن قشقاوي نائب بداية الأزمة ,إذ عبرت عن ذلك وكالة الأنباء الإ
يران واثقة من أن الشعب يراني السابق,بأن إ ير الخارجية الإ السوري وحكومته قادران إلى  وز

بالامتناع عن اللجوء إلى العنف,وتدين كافة أشكال  التوصل لتسوري للأزمة عبر الحوار,و

                                                           

فييٟ ئ٠شاْ،ٚ٘ييٛ أثييٓ ٌؼبئٍييخ د١ٕ٠ييخ ِؼشٚفييخ،دسط اٌؼٍييَٛ اٌؾٛص٠ٚييخ ِٕييز ثذا٠ييخ  1939ػٍييٟ خبِٕئٟ:ٌٚييذ ػييبَ  ((1

ؽ١برٗ،ٚوبْ مّٓ )عّبػخ ػٍّيبء اٌيذ٠ٓ اٌّغب٘يذ٠ٓ( ٚ٘يٟ اٌشاثطيخ اٌؼٍّبئ١يخ اٌّٛا١ٌيخ ٌؤِيبَ اٌخ١ّٕٟ،اٌزيٟ ٠ؼيٛد 

اػزمييً ِييشاد ػييذح،ٚلج١ً أزقييبس ،اٌزييٟ وبٔييذ رؼييبسك ٔظييبَ اٌؾيبٖ ِؾّييذ سمييب ثٍٙٛٞ،1964رأع١غيٙب ئٌييٝ ػييبَ 

ػّييً فييٟ اٌّغٍييظ اٌضٛسح،وّييب وييبْ أ٠نييبً ػنييٛاً ِإعغييبً ٚأ١ِٕييبً ػبِييبً ٌييـ)اٌؾضة  1979اٌضييٛسح اإل٠شا١ٔييخ ػييبَ 

اٌغّٙييٛسٞ اإلعالِٟ(،أفييجؼ اٌييشئ١ظ اٌضبٌييش ٌٍغّٙٛس٠ييخ اإلعييال١ِخ ثؼييذ أثييٛ اٌؾغييٓ ثٕييٟ فييذس،ِٚؾّذ ػٍييٟ 

،ٚأزخجيٗ ِغٍيظ خجيشاء اٌم١يبدح ١ٌزيٌٛٝ ِٕقيت 1989ئٌيٝ ػيبَ  1981سعبئٟ،أزخت ٌذٚسر١ٓ سئبع١ز١ٓ ِيٓ ػيبَ 

،ِٚييبصاي ِغييزّشاً فييٟ ٘ييزا إٌّقييت ٌؾييذ ا٢ْ،ٌٍّض٠ييذ ِييٓ 1989اٌييٌٟٛ اٌفم١ييٗ ثؼييذ ٚفييبح اإلِييبَ اٌخ١ّٕييٟ ػييبَ 

اٌزفبف١ً،٠ٕظش:أؽّذ اٌّٛفٍٟ،ِٛعٛػخ اٌؾشوبد اإلعال١ِخ فٟ اٌيٛهٓ اٌؼشثيٟ ٚئ٠يشاْ ٚرشو١يب،ِشوض دساعيبد 

ٔمذ ٔظبَ عّٙٛسٜ اعيالِٝ ا٠يشاْ  -آصاد اصادٖ،ٔغٛا٘بٜ ٔغ١ّجبٔٗ ؛281-280،ؿ2004ث١شٚد،اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، 

 .98-85،ؿ ؿ1390فزبس٘ب(،ثٗ ا١ِذ أزؾبس سعّٝ،ثٝ.عب،گٚس٘جشاْ )ٔبِٗ ٘ب،ٔٛؽزبس ٘ب،

ٛس٠ب د١ٔب ِؾغٓ ِؾّٛد ػجذٖ،االرغب٘بد اٌؼبِخ ٌٍّقبٌؼ اإلل١ّ١ٍخ إل٠شاْ فيٟ إٌّطميخ اٌؼشث١خ:دساعيخ ِمبسٔيخ عي ((2

"،اٌّشويييييييييييييييييييييييييض اٌيييييييييييييييييييييييييذ٠ّمشاهٟ اٌؼشثيييييييييييييييييييييييييٟ ٌٍذساعيييييييييييييييييييييييييبد 2016-2011ٚاٌييييييييييييييييييييييييي١ّٓ "

 .25،ؿ2020االعزشار١غ١خ،ٚااللزقبد٠خ،ٚاٌغ١بع١خ،د.َ،
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يكان الذين يسعون إلى أضعاف جبهة  الاستفزاز الأجنبي,وخاصة من جانب )الصهاينة( والأمر
 .(1)المقاومة المعادية )للكيان الصهيوني(

ية على ضرورة بقاء نظام بشار الأسد,باعتباره     يراني من الأزمة السور يرتكز الموقف الإ
يراني بالمنطقة,إذ اعتمدت طهران على وجود حكومة صديقة  احد العناصر الأساسية للنفوذ الإ

ير كل ما تراه لحلفائها اللبنانيين والفلسطينيين عبر مطار دمشق,وللحفاظ على  في دمشق,لتسهيل تمر
يز قدرة النظام  يا على تعز يراني في سور يهدف الدور الإ قدرتها على تحدي )الكيان الصهيوني(,و

 .(2)السوري واستمراره
يا     يا بعدة غايات منها:ما يرتبط بموقع سور يراني في سور يمكن تحديد أهداف التدخل الإ

لاشتباك مع الجيوسياسي,الذي يتطلب من طهران العمل على عدم السماح بإخلال قواعد ا
يران انتكاساً حاداً لفاعليتها  )الكيان الصهيوني( واحتكار مواجهته,إذ يشكل سحب هذه الورقة من إ
ً عن ميادين صياغة المعادلات الأمنية في  الحركية ضمن تفاعلات النظام الإقليمي,وغيابا

ّ ه اللبناني ً لطرق إمداد حزب الل ً حقيقيا الذي يسعى أن  المنطقة,الإضافة إلى أنه يشكل تهديدا
 .(3)يكون المؤثر الرئيسي في تلك المعادلات في الجنوب اللبناني

يراني تدرجا شهد     بدایته,ل كنه منذ السوري الحراك الشعبي مع تعاطیه في الموقف الإ
 المواجهات رقعة واتساع الأحداث تطور الإدراك الأمني,ومعو بالتعامل ارتبط دائما

يراني من خلال الدعم العسكري,والمالي,ومن خلال الضغط على التدخل  الأمنیة,توضح حجم الإ
السوري رهانات  النظام مدى یمثل أي إلى حلفاءها لدعم النظام السوري,وهذا مؤشر یوضح

يران ودورها,ونفوذها  یساهم أن سقوط حلیفها الأخيرة تعتقد الإقلیمي,إذ استراتيجية بالنسبة لإ
 .(4)داخلها إلى امتداد الاحتجاجات في

                                                           

 182خبٌذ أؽّذ أؽّذ ِٛعٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

اٌقييشاع اٌييذاخٍٟ فييٟ عييٛس٠ب،فٟ وزييبة ِغييبساد ِزؾييبثىخ:ئداسح اٌقييشاػبد  ِؾّييذ ِغب٘ييذ اٌض٠ييبد،رؾٛالد ((2

اٌذاخ١ٍيييييخ اٌّؼميييييذح فيييييٟ اٌؾيييييشق األٚعيييييو،اٌّشوض اإلل١ٍّيييييٟ ٌٍذساعيييييبد االعيييييزشار١غ١خ ِٚغٛػيييييخ أوغييييييفٛسد 

 .35،ؿ2015ٌٍجؾش،اٌمب٘شح،

 13العييزشار١غ١خ، دٚس اٌغ١بعييبد اإل٠شا١ّٔييخ فييٟ عييٛس٠ّخ ٚأصش٘ييب فييٟ اٌؾييً اٌغ١بعييٟ"،ِشوض ػّييشاْ ٌٍذساعييبد ا (3(

 https://goo.gl/S8sUoH 2019فجشا٠ش/ؽجبه  19، )ربس٠خ اٌذخٛي 2015أثش٠ً/١ٔغبْ 

 .185ؽ١ٕٓ ِؾّذ اٌّٙذٞ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((4
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يا في بداية عام     ,وذلك بسبب رد الفعل العنيف 2012اشتعلت الحرب الأهلية في سور
يران تعمل في إطار (1)للنظام السوري في التعامل مع المحتجين ,في المرحلة الأولى كانت إ

يق بعض حلفائها  ً في العمليات القتالية إلى جانب النظام عن طر استشاري ثم انخرطت فعليا
يفاد عناصر حرسها الثوري,للوقوف إلى جانب قوات ومنهم:حزب  يران بإ ّ ه اللبناني,كما قامت إ الل

يب والمساعدات المالية لكل من الحكومة ,(2)النظام ً قدمت في العام نفسه التقنية,والتدر وأيضا
يا,علاوة على ذلك قام الحرس الثوري  ية التابعة لها التي تعمل في سور ية,والقوى العسكر السور
يران  يران للقتال إلى جانب النظام السوري,وتعد إ يراني بتجنيد اللاجئين الأفغان الشيعة في إ الإ
موطنا لحوالي نصف مليون شيعي أفغاني,إذ شكلت بالمقاتلين الأفغان )لواء فاطميون(,بالإضافة 

ينبيون( يم ,علاوة على ذلك قامت بتنظ(3)إلى مقاتلين شيعة باكستانيين ينتمون إلى )لواء ز
أجنحة مسلحة تابعة لأحزاب تتطابق معا في الأيديولوجية وتشكيل ما يعرف باسم )قوات الدفاع 

فمن خلال ذلك التدخل تم تغيير ميزان القوى,فبعد أن كان الوطني(,لأسناد النظام السوري,
يت شوكته على قوى المعارضة,واستطاع كبح  النظام السوري على وشك الانكسار قد قو

ب(4)جماحها ً سواء للنظام السوري,أو المقاتلين التابعين ,و يا ً عسكر يران قدمت دعما ذلك نجد أن إ
 .(5)إليها

يراني من الدعم المعنوي إلى الدعم المالي,والسياسي,والعسكري,إذ     تحول الموقف الإ
يد الجيش السوري بالأسلحة,والمعدات,والخ برات,كما أيدت شرعية النظام السوري  قامت بتزو

يرانية للقتال إلى جانب على المست وى الرسمي,بل وصل الدعم إلى أرسال جنود من القوات الإ
ً عن ذلك عملت على مواجهة الضغوط الدبلوماسية والسياسية على النظام  النظام السوري,فضلا

 .(6)السوري وتأييده في المحافل الدولية

                                                           

 .25د١ٔب ِؾغٓ ِؾّٛد ػجذٖ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

 .180خبٌذ أؽّذ أؽّذ ِٛعٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((2

 .281ؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((3

 .26-25د١ٔب ِؾغٓ ِؾّٛد ػجذٖ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ؿ ((4

 .35ِؾّذ عب٘ذ اٌض٠بد،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((5

 .25د١ٔب ِؾغٓ ِؾّٛد ػجذٖ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((6
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يران في دعمها للنظام السوري,وإصرارها على أن الاضطر    يا هي استمرت إ ابات في سور
يكية و)الكيان  من فعل قوى خارجية,ومؤامرة دولية مقصودة من الولايات المتحدة الأمر
يض على نظام بشار الأسد,وأن المحتجون  يران من خلال التحر الصهيوني( وحلفائهم,لإضعاف إ

 .(1)هم مرتزقة يتلقون تعليماتهم من الدول المعادية للنظام السوري
يران على لسان رئيسها السابق محمود أحمدي نجادجاء الموقف الأ    ,في مقابلة (2)قوى لإ

يا هي الخط الأساسي للمواجهة والمقاومة,ونحن نساعد  مع صحيفة واشنطن بوسط,ذكر أن سور
الحكومات والشعوب للتفاهم,وأن الاصلاحات يجب أن تتم في كل مكان ومن ضمنها 

يكية,وأن الع با,والولايات المتحدة الأمر  .(3)دالة لم تسود حتى الآن في أي مكانأور
يران بذلك  2012( عام 1عندما عقد مؤتمر جنيف )    ية لم تشارك إ لحل الأزمة السور

يق الحوار  ياً,وأنما يتم حلها عن طر ية عسكر المؤتمر,إذ أعلنت مراراً عن استحالة حل الأزمة السور
يجاني عدم  يراني علي لار الوطني بين الأطراف المتصارعة,كما انتقد رئيس مجلس الشورى الإ

يران التزام  يكية وحلفائها الإقليمين بوعودهم في ذلك المؤتمر,وأوضح أن إ الولايات المتحدة الأمر
( في حال رغبتها بالمشاركة في أية محادثات مستقبلية لحل الأزمة 1لا تقبل باتفاقيات جنيف )

ية  .(4)السور
يران قصار جهودها من أجل منع انهيار النظام السوري بأي وسيلة,لاسيما    بعد  تبذل إ

يران تحت 1أن دق ناقوس الخطر عليه بعد عقد مؤتمر جنيف ) (,إذ وضع هذا المؤتمر سياسة إ

                                                           

 182خبٌذ أؽّذ أؽّذ ِٛعٟ،اٌّقذس اٌغبثك ؿ ((1

،٠ٕزّييٝ ئٌييٝ ػبئٍييخ فم١ييشح وبٔييذ رميي١ُ فييٟ ِؾبفظييخ عييّٕبْ عٕييٛة ؽييشق 1957ِؾّييٛد أؽّييذٞ ٔغبد:ٌٚييذ ػييبَ  ((2

هٙشاْ،وييبْ أثييٖٛ ٠ؼّييً ؽذاداً،ئٔنييُ ئٌييٝ اٌؾييشط اٌضييٛسٞ ئثييبْ اٌؾييشة اٌؼشال١ييخ اإل٠شا١ٔخ،ؽييبسن فييٟ رأعيي١ظ ٌغٕييخ 

ٍييٝ دسعييخ اٌييذوزٛساٖ فييٟ ِغييبي اٌطييالة اإلعييال١ِخ اٌزييٟ ػشفييذ ف١ّييب ثؼييذ )ِىزييت رٛص١ييك اٌٛؽييذح اٌطالث١خ(،ؽقييً ػ

،ٌفذ األٔظبس ٚؽقيً 1993ٕ٘ذعخ اٌزخط١و ٚإٌمً ٚاٌّٛافالد،ٚػٕذِب فبص فٟ ِٕقت سئبعخ ثٍذ٠خ هٙشاْ ٌٍؼبَ 

ػٍٝ ؽؼج١خ وج١شح ثٕغبؽٗ فٟ ئػبدح رٕظ١ُ اٌّذ٠ٕخ ٚرؼج١ذ اٌطشق ٚرظ١ّٙب،ِّب أٍ٘ٗ فٟ أْ ٠يذخً االٔزخبثيبد اٌشئبعي١خ 

فغ ؽؼبساد الزقبد٠خ رٕبفش اٌطجميخ اٌفم١يشح اٌزيٟ ٠زّٕيٝ ٘يٛ ٔفغيٗ ئ١ٌٙيب،ٚهشػ ؽيؼبس ثؾؼج١خ ػب١ٌخ،ئر س 2005ػبَ 

)ػٛدح اٌؾىِٛخ ٌٍؾؼت(،األِش اٌزٞ ِىٕٗ فٟ إٌٙب٠خ ثبٌفٛص ثشئبعخ اٌغّٙٛس٠يخ،ٚفبص ثبٌشئبعيخ ٌٍيذٚسح صب١ٔيخ فيٟ ػيبَ 

بد،ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ،اٌؼيذد ،ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً،٠ٕظش:عبِؼ ساؽذ،اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اإل٠شا١ٔخ فٟ ػٙذ ٔغ2009

 .2021وبْٔٛ اٌضبٟٔ  29؛فؾ١فخ اٌؾشق األٚعو،ثزبس٠خ 171،ؿ2005،األ٘شاَ،اٌمب٘شح،41،اٌغٕخ 162
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يران لأتخاد بعض  المجهر,بعد القرارات المهمة التي تصب في مصلحة المعارضة,لذلك سارعت إ
يب سهامها باتجاه  الخطوات المستعجلة لضمان استمرار نظام بشار الأسد,بعد أن قامت بتصو

 ة واحد بعد الأخر.  المعارض
يراني للنظام السوري,دعت إلى عقد لقاء تشوري حول ضمن     إطار الدعم السياسي الإ

ية,وقد عقد ذلك اللقاء في طهران بتاريخ  بمشاركة ) 2012آب  9الأزمة السور ( دولة,كرد 30و
يران استعدادها للمشا ية,وقد أبدت إ يد المعارضة السور ركة في أي على سلسلة المؤتمرات التي تؤ

يا,بالإضافة إلى ما قدمته تحت ما  حل سياسي للأزمة شرط توافق ذلك مع مصالحها في سور
يق(,الذي أقترح بواسطة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بمشاركة  يسمى )خارطة الطر

يا من أزمتها  .(1)السعودية,وتركيا,وإيران من أجل مبادرة لإخراج سور
يران موقفا داعما     يحات وقفت إ للنظام السوري على الأصعدة كافة,ومنها التصر
يراني,ورئيس مقر الإعمار الاستراتيجي (2)الإعلامية ,إذ أعرب مهدي طائب رجل الدين الإ

يران في  ية لا بالقول:" 2013شباط  15لمكافحة الحرب الناعمة الموجهة ضد إ لو خسرنا سور
يا"يمكن أن نحتفظ بطهران,ول كن لو خسرنا الأحواز سنعيد ,كذلك (3)ه ما دمنا نحتفظ بسور

يرانية  يراني تجلى بوضوح من خلال تصريح رئيس هيئة الأركان المسلحة للقوات الإ الموقف الإ
ية بكل وجودنا",حينما قال:"2013آذار  8بيروز أبادي في   .(4)سندافع عن سور

يا في عام     يران وسور من الأولى بتوقيع اتفاقية تتيح للأخيرة الاقتراض  2013قامت إ
ً تم الاتفاق على عدة عقود في محل انتقال  حتى سقف مليار دولار,وذلك بفوائد مسيرة,وأيضا
يارة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى  بائية,وذلك خلال ز الطاقة والمعدات ال كهر

يرانية لدعم النظا م طهران,ضمن إطار الدعم المالي,وكانت كل هذه الاتفاقيات دلائل سياسية إ
       .(5)السوري

                                                           

 .26د١ٔب ِؾغٓ ِؾّٛد ػجذٖ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

 .180،اٌّقذس اٌغبثك،ؿخبٌذ أؽّذ أؽّذ ِٛعٟ ((2

 ِمزجظ ػٓ:اٌّقذس ٔفغٗ. ((3

 ِمزجظ ػٓ:اٌّقذس ٔفغٗ. ((4
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يا لا     يراني والحسابات الاستراتيجية مما يجري في سور بالتالي فأن محددات الموقف الإ و
يمكن استشرافه,إلا في ضوء معادلة شديدة التعقيد من العلاقات والمخاوف والضغوط الذي يلزم 

يران بحساباتها بدرجة عالية من الدقة,فهي ملزمة في إطار تعاقدها مع الأ ية أن تأخذ إ زمة السور
يكية,ومستقبل برنامجها  في حساباتها طبيعة علاقتها بتركيا والولايات المتحدة الأمر
بالقوى الإسلامية الصاعدة,وأيضاً  ً عن علاقتها بمصر,و بات المفروضة عليها,فضلا النووي,والعقو

يده من السعودية,وكيف ستتعامل مع التهديدات )الكيان الصهيوني( الجدية والمتكررة  ما تر
يران  ية أو نظامها الإسلامي نفسه,علاوة على ذلك أن إ بات عسكري لمنشآتها النوو بتوجيه ضر
لديها حسابات حول مستقبل محور المقاومة في ضوء النظام السوري,التي تعتبره مرهون بمستقبل 

يران دراسة سينا يوهات هذا المحور,التي تراه أهم مصادر تميزها وقوتها,كل ذلك يفرض على إ ر
يا,وعليها ترتيب أوراقها  عدة حول مستقبل الأزمة,وما قد يمكن تؤول إليه الأوضاع في سور

یا أصبحت واخيرا,(1)والدفاع عن مصالحها يرانية تساوم ورقة ذاتها بحد سور  بها ضغط إ
 أخذت الأهمیة ظل هذه الإقلیمي,في مشروعها عن فیها تدافع جبهة الغرب,بالإضافة إلى كونها

يرانية تجاه یا السیاسة الإ يران من التحالف تمتین أجل من مختلفة أبعادا سور  أكثر التأثير وتمكین إ
یا,خاصة على  .(2)الطرفان على المفروضة الإقليمية العزلة ظل في سور

يراني في  خلال هذا    المبحث سنتطرق إلى أبرز الدول الإقليمية التي عارضت التدخل الإ
يا.  سور

بية الشعب السوري في حراكه,ووقفت بجانبه ضد     أيدت اغلب الدول العر
يل الوضع من مجرد حراك إلى حمل  النظام,ول كن ما حدث بعد ذلك من تطور الأحداث,وتحو

ياالسلاح على النظام,أصبح المشهد أكثر تع يراني في سو  .(3)قيدا,لاسيما مع التدخل الإ

                                                           

 .183خبٌذ أؽّذ أؽّذ ِٛعٟ،اٌّقذس اٌغبثك ؿ ((1

 .180ؽ١ٕٓ ِؾّذ اٌّٙذٞ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((2
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كان ضمن أبرز الدول التي اتخذت موقف مهم,وأصبح لها مساحة واسعة السعودية,إذ    
ية ضد نظام بشار الأسد,منذ أول  قامت بتقديم الدعم السياسي والعسكري لقوات المعارضة السور

ً حتى أصبح التخلص من يوم حملت بها تلك المعارضة السلاح,وأزداد الدعم بشكل ك بير جدا
ياض الأول  .(1)بشار ونظامه هدف الر

بدأت السعودية تضطلع بدور إقليمي في الدفاع عن مصالحها إلى درجة أنها اصطدمت    
يد  يران,فقد تحولت سياسة إسقاط النظام المؤ يكي الأكثر تهدنا مع إ أكثر من مرة بالموقف الأمر

يران في دمشق,وإنشاء نظام بديل ية  لإ يشكل حلفا استراتيجياً له الأولو ياض,و يبا من الر يكون قر
ية  ياض إلى استخدام القوى العسكر الأمنية ال كبرى بالنسبة إلى السعودية,ومن هنا دعت الر
للإطاحة بالنظام السوري,أما عبر تسليح المعارضة,إو عبر تدخل عسكري إقليمي أو 

يراني الداعم له,والذي عدته دولي,للتخلص من النظام السوري القائم,لاسيما  بعد الموقف الإ
بية ياض تهديد خطير للمنطقة العر  .(2)الر

النتيجة الاستراتيجية المستخلصة من الإدراك السعودي لخطورة التهديد في الأزمة    
يا,هذا ما  يران السيطرة على سور ية,في حال سقوط جبهة المعارضة المسلحة يعني أحكام إ السور
ير الخارجية  يفسر استمرار دعم السعودية للمعارضة المسلحة,لذلك يمكن أن يفهم تصريح وز

ية 2عقب فشل محادثات جنيف  2013السعودي عام  ,أنها تستمر في دعم المعارضة السور
 .(3)المسلحة حتى لو تخلى عنها كل العالم

يت في بادئ الأمر مقتصر على جمع التبرعات من القطاع الخاص بشأن    موقف ال كو
يتي,ونذر باندلاع صراع  ً على الشعب ال كو ً خطيرا ية,مما شكل تهديدا لمصلحة المعارضة السور
يتي,ما جعل  يران على الموالين إليها بين أوساط المجتمع ال كو طائفي داخلي فيها,لاسيما مع تأثير إ
يق بعض أعضاء مجلس  يت تشدد على لوائح جمع التبرعات,وكان هذا القلق عن طر حكومة ال كو
يران,إذ تصاعدت التوترات الطائفية إلى حد ينذر  يتي الذين تصرفوا نيابة عن إ الأمة ال كو

                                                           

 اٌّقذس ٔفغٗ ((1

ِشٚاْ لجالْ،فيؼٛد رٕظي١ُ اٌذٌٚيخ ٚرؾيٛالد إٌظيبَ اإلل١ٍّيٟ فيٟ اٌؾيشق األٚعيو،ِغٍخ ع١بعيبد ػشث١خ،اٌؼيذد  ((2

 .18،ؿ2015،د.َ،12

 .2،ؿ2017ػبِش ِقجبػ،ػٍُ االعزشار١غ١بد ٚرؾ١ًٍ لنب٠ب اٌؾشق األٚعو،،داس اٌىزبة اٌؾذ٠ش،اٌمب٘شح، ((3
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يل الإرهاب عام (1)طربالخ يم تمو ير قانون تحر يتية نحو تمر الأمر الذي دفع الحكومة ال كو
,جمدت في أثره أصول العديد من الجماعات المسلحة المعارضة للنظام السوري,وأنشأت 2013

   .(2)وحدة استخبارات مالية
يل المعارضة في(3)بخصوص موقف قطر فقد انخرطت في الخط السعودي     ,وقامت بتمو

يا,واتخذت سياسات أكثر حزما ضد نظام بشار الأسد,هي ذات السياسة التي نهجتها كل  سور
ين وسارتا ضمن المنهج السعودية بية المتحدة والبحر  .(4)من الإمارات العر

ية,فقد جاءت تلك الأزمة     يراني في الأزمة السور بالنسبة لموقف تركيا من التدخل الإ
يا بالنسبة لها,كونها تشكل جوارا جغرافيا مباشرا لها لتعيد حسابات تركيا المختلفة؛ نظرا لأهمية سور

بي,إضافة إلى تخوف تركيا 9بحدود تمتد ) ( كيلو,وتشكل البوابة والمنفذ الوحيد لتركيا إلى العالم العر
يا إلى الاستقلال,وتأسيس إقليم حكم ذاتي على غرار إقليم كردستان  من سعي أكراد سور

تنعكس تداعيات هذه الأزمة سلبيا على الوضع الداخلي,وكذلك تخوفها من  العراق,وتخوفها أن
يين إلى الأراضي التركية ,فضلاً عن ذلك توجست تركيا (5)تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السور

يا إلى ساحة لمعركة صامتة بين أنقرة وطهران يا,وتحولت سور يراني في سور  . (6)من التدخل الإ
يا,على     يراني في سور التقت المصلحة التركية مع المصلحة السعودية في تحجيم الدور الإ

الرغم من حجم التناقضات التي تجمع تركيا بالسعودية,ورغم الهواجس السعودية الخفية من الدور 
يران ي الإقليمي التركي في المنطقة,والمتأثر بماضي الدولة العثمانية,إلا أن مواجهة النفوذ الإ

المتصاعد في المنطقة,دائما كان الدافع الأكثر للتقارب بين البلدين,بغية إسقاط نظام بشار 
 .(7)الأسد

                                                           

 .285ؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

٠ٚيييييً ريييييٛد ِبٔٛ،ع١بعيييييبد دٚي اٌخٍييييي١ظ فيييييٟ عيييييٛس٠ب،رشعّخ:ِؾّذ ؽيييييّذ٠ٓ،ِشوض ؽشِيييييْٛ ٌٍذساعيييييبد  ((2

 .18،ؿ2017اٌّؼبفشح،د.َ،
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 https://www.politics-dz.com.2019،د.َ،44اٌؼ١ٍّخ،اٌؼذد 

 .285ؽج١جخ صاللٟ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((4
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ية,فعلى الرغم     يراني في الأزمة السور بشأن موقف )الكيان الصهيوني( من التدخل الإ
يا يحقق أهدافا استراتيجية عدة )للكيان الصهيوني(,أه مها أن سقوط نظام بشار الأسد في سور

يران من نطاق دائرة الأمن القومي الأول لذلك )الكيان(,إلا أن الصهاينة صمتو تجاه  إقصاء إ
يراني,وتوجيه  الأزمة من بدايتها,وكان التركيز منصب في الأساس على مشكلة البرنامج النووي الإ

ية,)فالكيان الصهيوني( لديها تخوف من أن تخسر احتكا يران النوو ية لمنشآت إ بة عسكر رها ضر
للسلاح النووي في المنطقة,ومن ثم قدراتها على استخدام قواتها التقليدية مستقبلا عبر الشرق 
الأوسط بأكمله,إلا أن الولايات المتحدة استطاعت أن تغيير وجهة نظر )الكيان الصهيوني( 

ية من خلال إقناعها أن التهديد الحقيقي لأمنها  القومي وحساباته,وتدفعه نحو دعم المعارضة السور
يا ولبنان,فالعلاقة  يراني في سور يراني,ول كن من الوجود الإ ليس من قبل البرنامج النووي الإ
يا هي التهديد الحقيقي لأمن )الكيان الصهيوني(,ومن ثم فإن انهيار  يران وسور الاستراتيجية بين إ

ير ية لإ بة قو ية للمحور الراديكالي وضر بة قو ان وحلفائها في النظام بشار الأسد سيكون بمثابة ضر
 .(1) المنطقة

بي,وتركيا,و)الكيان الصهيوني(     بعض دول الخليج العر يبدو أن كل من السعودية,و
يا,وكرد فعل على ذلك التدخل عملت الدول المذكورة سلفا على  يراني في سور عارضا التدخل الإ
ياً,وإعلامياً,وكان لكل دولة أهداف خاصة بها تحاول  دعم المعارضة سياسياً,وعسكر

يران,وإذا سقط ذلك النظام تحقيقها,وجمعت كلها بان هيار نظام بشار الأسد الحليف القوي لإ
بية أم بالشرق الأوسط. ية للأخيرة وحلفائها سواء أكان في المنطقة العر بة قو  يعني توجيه ضر

يا يتمثل بموقف روسيا والولايات المتحدة     بما أن الموقف الدولي الأبرز في سور
يا.    يراني في سور يكية,لذلك سنركز على موقفهما من التدخل الإ  الأمر

ية بدعم نظام بشار     يحا وواضحا منذ اندلاع الأزمة السور كان الموقف الروسي صر
يرانية للمعارضين للنظام السوري,كما  ية الإ يرانية,وتبنت روسيا الرؤ الأسد,ودعم القوات الإ

                                                           

،اٌزييذخً اإل٠شأيييٟ فيييٟ اٌقييشاع اٌغيييٛسٞ اٌذاخٍٟ،ِغٍييخ ؽيييإْٚ ػشث١خ،اٌؼيييذد ػّييبد اٌيييذ٠ٓ ؽٍّييٟ ػجيييذ اٌفزبػ ((1

 .https://arabaffairsonline.com. /2019،د.َ،180
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بية التي كانت تهدف إلى حل الأزمة  عملت روسيا على تعطيل تنفيذ المبادرات العر
ية,وتحقيق مطالب ا لمعارضة,وذلك من خلال استخدامها حق )الفيتو( في مجلس الأمن السور

يران بدفع روسيا حليفتها  يران,إذ حاولت إ الدولي بالاشتراك مع الصين,وكان ذلك بطلب من إ
يران تقوم بالدعم  في المنطقة للعب ذلك الدور في مجلس الأمن,فكانت إ

انتا تقومان بالدعم الدبلوماسي وما السياسي,والعسكري,والاقتصادي,في حين أن روسيا والصين ك
 .(1)تقدمه من دعم عسكري

يا هي التحدي الأول أمام طموحها الجيو    يران أنَّ روسيا وليست سور -تعلم إ
يا وصناعة عملية سلاٍم على  سياسي,وتخشى طهران من استفراد روسيا بتشكيل مستقبل سور

يكية,وترك بية,وهذا من شأنه تحطيم مقاسها,بالاتفاق مع الولايات المتحدة الامر يا,والدول العر
ً لتحسين  يران أنها مَنَحت روسيا فرصة يران على مدار أعوام,وتعتقد إ كامل البنية التي صنعتها إ
موقعها في ُسلَّم النظام الدولي,ليس فقط عبر دعوتها للتدخل في المعترك السوري,ول كن عبر بذل 

ية,ودفعت ثروات هائلة أقصى مجهودٍ لإنجاح هذه المهمة,فقد وفَّرت ل حلفائها والقوات البر
سات الدولة,وحصدت روسيا نتائج  بقاء على مؤَسّ للحيلولة دون إسقاط نظام بشار الأسد والإ
كبيرة بتكلفة قليلة,ولذلك فهي تنتظر أن ترُد لها روسيا الجميل وأن تدخلها طرفًا أساسيًا في كل 

يا  .(2)التفاهمات والاتفاقيات التي تجري حول سور
ية منذ     يراني حيال الأزمة السور التناغم والتفاهم كان قائما ما بين النظامان الروسي والإ

يا,وإزالة غيوم التوتر  الوهلة الأولى لتلك الأزمة,إذ عملت الأولى على ترطيب الأجواء لصالح سور
ً عن دعم النظام السوري ضد  عنها على المستوى الدولي,لاسيما في مجلس الأمن,فضلا

يران على دعم النظام السوري بشتى الطرق والسبل بغية المعارض ة,بالمقابل عملت إ
استمراره,وكانت جميع تحركات روسيا وإيران بالتنسيق المشترك ما بين الطرفان من جانب والنظام 

 السوري من جانب آخر. 

                                                           

 .27د١ٔب ِؾغٓ ِؾّٛد ػجذٖ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

2))https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%%8A/ 
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يكية فجاء موقفها ليس بالتأييد أو الرفض لما يحدث     في أما عن الولايات المتحدة الأمر
يا,فهي وقفت موقف الحياد,إذ كانت دائما تطالب بضرورة الحل السياسي,دون أن تصل  سور
يكية ترغب في  إلى مطالبة بشار الأسد بالرحيل,ففي حقيقة الأمر كانت الولايات المتحدة الأمر
استمرار الصراع بين الطرفين واستنزاف مواردهما,وذلك لأصالح )الكيان الصهيوني(,ولم تعارض 

ية,بل التد ين القوى العسكر يا,طالما لا يغير من مواز ّ ه,وأتباعهما في سور يراني,وحزب الل خل الإ
يده  .(1)عملت على مواصلة الصراع لأعوام,وهذا ما كانت تر

يرانية والنظام السوري لضرب     ً بعد التدخل الروسي وتعاونه مع القوات الإ وأيضا
يكي كما هو لم يتغير ,بل يقال بأنها سلمت روسيا إدارة الملف السوري المعارضة,بقي الموقف الأمر

يران ضد المعارضة,وفي الوقت نفسه تركت المجال لكل الدول الراغبة بدعم الشعب السوري  مع إ
ية للمعارضة,ول كن ضمن شروط  لتقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية وحتى العسكر

يكية,بحيث لا تملك أسلحة نوعية تجعلها تتفوق على قوات نظام بشار الأسد,أو تجاوز  أمر
 .(2)حدودها

يكية الصحيحة لإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط,يتعين     الاستراتيجية الأمر
يران كانت بمثابة  يكية تجاه إ أن تكون بمساعدة الحلفاء التقليدين,بمعنى آخر أن السياسة الأمر

ية  الاسترضاء,وهي جزء من عقيدتها الدفاعية,إذ تحاول بدلا من التوسع في الاشتباكات العسكر
ية تجاه اللاعبين الإقليمين الرئيسيين وهم  في الأزمات الإقليمية,يكون لديها سياسة متواز
يران,وتركيا,والسعودية,ومصر,و)الكيان الصهيوني(,بغض النظر عن درجة الصداقة مع كل من  إ

 . (3)هؤلاء اللاعبين
يبدو واضحا أن الولايات المتحدة تضطلع بإدوار عدة من أجل تحقيق مصالحها في    

منطقة الشرق الأوسط,فهي تعمل على إدامة زخم الخلافات القائمة ما بين الدول,وعدم حسم 
الأمور لأي طرف من الأطراف,والنتيجة المستسقاة جراء ذلك استنزاف موارد الدول في 

                                                           

 .28د١ٔب ِؾغٓ ِؾّٛد ػجذٖ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ ((1

 اٌّقذس ٔفغٗ. ((2

أؽشاف وؾه،ع١بعبد اإل٠شا١ٔخ رغبٖ دٚي ِغٍيظ اٌزؼيبْٚ اٌخ١ٍغيٟ ثؼيذ االرفيبق إٌٛٚٞ.اٌّنب١ِٓ،االٔؼىبعيبد  ((3

 .8،ؿ2016اإلل١ّ١ٍخ،ِشوض اٌجؾش٠ٓ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ،ٚاٌطبلخ،د.َ،
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يا,خصوصاً وأن الأزمة قائمة على أرض تعدها أحدى الدول التي لا تقع ضمن نطاق حلفائها  سور
الاستراتيجيين في المنطقة,لذلك هي تعمل على سياسة مسك العصا من الوسط بين جميع أطراف 

ية,مع ضمان عدم حسم الخلاف لأي جهة من الجهات حتى تتحقق ما تبتغي إليه.   الأزمة السور

ية ) يراني من الأزمة السور ( تم استنتاج عدد 2013-2011من خلال دراسة الموقف الإ
 من النقاط منها:
يراني - يا لفت أنظار دول المنطقة والعالم,لما بذلوه من  إن التدخل الإ في سور

يران بثقلها  جهدوا جسام مع حلفائهم,بغية المحافظة على نظام بشار الأسد,ورمت إ
ية ومن يقف خلفها.  ل كسب الرهان ضد المعارضة السور

يران للاندفاع  باتجاه الحفاظ على نظام بشار  - من الأهداف الرئيسة التي أدت بإ
يا. ية,والثقافية وغيرها في سور  الأسد,تحقيق مصالحها السياسية,والاقتصادية,والعسكر

يران على أنها قوة إقليمية يحسب لها حساب في المنطقة,تستطيع  - أثبات وجود إ
 فرض إرادتها على المشهد بقوة,وحزم,وثبات عاٍل.

كثر من الحفاظ على حليفها الاستراتيجي بشار الأسد,لاسيما وأنه يؤدي دور أ -
يا,فقد  يق سور يران في لبنان وفلسطين عن طر رائع في أيصال كل ما تحتاج له حلفاء إ
يا,وقيام نظام يخالفها في مبادئها  يران سقوط نظام بشار الأسد في سور رأت إ

بين حلفائها.  واستراتيجيتها من شأن أن يكون عثر حجرة بينها و
يران في حساباتها - ,هي الحفاظ على موطئ قدم لها من الأمور المهمة التي تضعها إ

في البحر المتوسط,من خلال الحفاظ على نظام بشار الأسد,وما يمثل ذلك البحر من 
يران  بية,وهذا نقطة مهمة لا يمكن لإ أهمية عالمية,خصوصاً وأنه يقع أمام السواحل الأور

يط بها.  التفر
يا ورقة رابحة جداً,لاسيما وأن الأزمة السور  - يران من سور ية كانت في اتخذت إ

يا,مقابل  أوج محادثات ملفها النووي مع الغرب,لذلك تساوم على تدخلها في سور
بية فيما يخص شأنها النووي.  الحصول على ال كثير من التنازلات الغر
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يران  - ياً لإ بي,كان دافعاً قو بعض دول الخليج العر الصراع المستمر مع السعودية و
بعض دول الخليج في الحفاظ على نظام بشار الأسد,حليفها ا لدائم,لاسيما وأن السعودية و

يران الحفاظ على نظام بشار يعد مكسبا  ية,لذلك ارتأت إ عملت على دعم المعارضة السور
 لها,وخسارة لخصمها اللدود السعودية.

يران لاستمرار حليفها  - من الأمور المهمة التي لا يمكن تجاهلها بخصوص اندفاع إ
يا المهم المجاور )للكيان الصهيوني(,إذ يعد هذا الموقع بشار الأسد في الحكم,هو موقع  سور

يران أن تشكل  الجغرافي نقطة تهديد دائمة لذلك )الكيان( الخاصب,من خلاله تستطيع إ
يا خط الدفاع  بيين أو منه,وتعد سور تهديد مستمر له,في حال تعرضها لأي تهديد من الغر

 الأول للتصدي لذلك )الكيان(.



 ........................................................املانيا ........................ –برلني  | املركز الدميقراطي العربي

211 

 
 و2021/( 3( / اجمللد )11)العدد ...............................................................................................................................

 الرسائل واألطاريح الجامعية -أولا 

 –أسحك ٌعموب دمحم،المولف اإلٌرانً من مبادرة الشرق األوسط الكبٌر وأثره على العاللات العربٌة  -1

 .2008بغداد،اإلٌرانٌة،رسالة ماجستٌر،كلٌة العلوم السٌاسٌة،جامعة 

براء عبد المادر وحٌد محمود العانً،المدرات العسكرٌة اإلٌرانٌة وأثرها فً مٌزان الموى فً الخلٌج  -2

 .2002العربً،رسالة ماجستٌر،كلٌة العلوم السٌاسٌة،جامعة صدام،بغداد،

د الحرب فترة ما بع-حبٌبة زاللً،أثر المتغٌرات الدولٌة على الدور اإلللٌمً إلٌران فً الشرق األوسط -3

 .2018الباردة،أطروحة دكتوراه،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة،جامعة باتنة،

رائد حسنٌن عبد الهادي حسنٌن،البرنامج النووي اإلٌرانً وانعكاساته على األمن المومً اإلسرائٌلً  -4

 .2001،رسالة ماجستٌر،كلٌة اآلداب والعلوم السٌاسٌة،جامعة األزهر،غزة،1979-2010

(،رسالة 2013-2001المهدي،السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة تجاه ول المشرق العربً )شنٌن دمحم  -5

 .2014ماجستٌر،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة،جامعة دمحم بن خضٌرة،بسكرة،

(،رسالة ماجستٌر،كلٌة العلوم 2011-1979صادق حنتوش ناصر،السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة ) -6

 .2013السٌاسٌة،جامعة بغداد،

اإلٌرانٌة حمبة  –ر البرنامـج النـووي اإلٌرانـً فً العاللات األمرٌكٌـة ــر سعــد خــالد الزهٌـري،أثعمـــ -7

 .2010ما بعد الحرب الباردة،أطروحة دكتوراه،كلٌة العلوم السٌاسٌة،جامعة النهرٌن،

ألمن وانعكاساتها على ا المـدرات العسكرٌـة اإلٌرانٌـةوسام صالح عبد الحسٌن جاسم الربٌعً، -8

 .2010اإلسرائٌلً،رسالة ماجستٌر،كلٌة العلوم السٌاسٌة،جامعة بغداد،

 الكتب العربية والمعربة -ثانياا 

أشراف كشن،سٌاسات اإلٌرانٌة تجاه دول مجلس التعاون الخلٌجً بعد االتفاق  -1

 .2016ة،د.م،النووي.المضامٌن،االنعكاسات،اإلللٌمٌة،مركز البحرٌن للدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة،والطال

بٌروز مجتهد زادة،التحوالت األساسٌة فً السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة فً عهد اإلصالحٌٌن،مجلة  -2

 .2000،مركز دراسات الشرق األوسط،عمان،12دراسات شرق أوسطٌة،العدد 

حمٌد األنصاري،حدٌث االنطالق:نظرة فً الحٌاة العلمٌة والسٌاسٌة لإلمام الخمٌنً،مؤسسة تنظٌم ونشر  -3

 تراث اإلمام الخمٌنً،طهران،د.ت.

صباح الموسوي األحوازي،مرتكزات السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة تجاه المنطمة العربٌة،فً كتاب  -4

 .2014المشروع اإلٌرانً فً المنطمة العربٌة واإلسالمٌة،دار عمان للنشر والتوزٌع،عمان،

-1979الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ) صداح أحمد الحباشنة،محددات السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة تجاه -5

(،سلسلة العلوم االجتماعٌة،مؤتة للبحوث والدراسات،المجلد الثالث والعشرون،العدد 2007

 .2008الخامس،د.م،

طالل عترٌسً،النتائج والتداعٌات إٌرانٌا،فً كتاب أحمد ٌوسف أحمد،احتالل العراق وتداعٌاته إللٌمٌة  -6

 .2004بٌة،بٌروت،ودولٌا،مركز دراسات الوحدة العر

 .2017عامر مصباح،علم االستراتٌجٌات وتحلٌل لضاٌا الشرق األوسط،،دار الكتاب الحدٌث،الماهرة، -7

عمر كامل حسٌن،المجاالت الحٌوٌة الشرق أوسطٌة فً االستراتٌجٌة اإلٌرانٌة،الدار العربٌة للعلوم  -8

 .2015والنشر،بٌروت،

 .2000لعربً،مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،دمحم السعٌد إدرٌس،النظام اإلللٌمً للخلٌج ا -9



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

211 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

دمحم مجاهد الزٌات،تحوالت الصراع الداخلً فً سورٌا،فً كتاب مسارات متشابكة:إدارة الصراعات  -10

الداخلٌة المعمدة فً الشرق األوسط،المركز اإلللٌمً للدراسات االستراتٌجٌة ومجوعة أكسفورد 

 .2015للبحث،الماهرة،

اإلٌرانٌة:االتجاهات وآفاق المستمبل،مركز دراسات الوحدة –،العاللات العربٌة محمود سرٌع الملم -11

 .1996العربٌة،بٌروت،

اإلٌرانٌة،مركز دراسات الوحدة  –نٌفٌن عبد المنعم مسعد،صنع المرار فً إٌران والعاللات العربٌة  -12

 .2001العربٌة،بٌروت،

مدٌن،مركز حرمون للدراسات وٌل تود مانو،سٌاسات دول الخلٌج فً سورٌا،ترجمة:دمحم ش -13

 .2017المعاصرة،د.م،

ٌاسر عبد الحسٌن،السٌاسة الخارجٌة اإلٌرانٌة،مستمبل السٌاسة فً عهد الرئٌس حسن روحانً،شركة  -14

 .2016المطبوعات للتوزٌع والنشر،بٌروت،

 الكتب الفارسية -ثالثاا 

ورهبران )نامه ها،نوشتار نمد نظام جمهورى اسالمى اٌران  -آزاد ازاده،نجواهاى نجمٌبانه -1

 .1390فتارها(،به امٌد انتشار رسمى،بى.جا،گها،

سٌد لادرى،خمٌنى روح هللا زندكٌناوه امام خمٌنى بر اساس اسناد وخواطرات وخٌال،مؤسسة تنظٌم  -2

 .1379دوم،تهران،پ،اچونشر اثار امام خمٌنى،

 .1387رات روزنه،تهران،صادق زٌبا كالم وفرشته سادات اتفاق فرو،هاشمى بدون روتوش،انتشا -3

مركز بررسى اسناد تارٌخى،شهٌد دمحم على رجاٌى به رواٌت اسناد ساوان،وزارت  -4

 .1378اطالعات،تهران،

،ترجمه،داد مهر،ناشر 1980-1919هلوى آخرٌن شاهنشاه پهوشنگ نهاوندى واٌو بوماتى،دمحم رضا  -5

 .2013ارٌس،پفرانسوى،

 الكتب النكليزية -رابعاا 

1- Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980. 

2- Jubin M Goodarzi , Syria and Iran : Alliance Cooperation in a Changing 

Regional Environment , Ortadoğu Etütleri, Volume 4 , No 2 , January 2013 

3- R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip 

Reports,new york,1980, P.22. 

 الموسوعات -خامساا 

أحمد الموصلً،موسوعة الحركات اإلسالمٌة فً الوطن العربً وإٌران وتركٌا،مركز دراسات الوحدة  -1

 .2004العربٌة، بٌروت،

 المجالت -سادساا 

 .2017والبٌئٌة،المجلة العلمٌة للدرسات التجارٌة  -1

 .2015مجلة سٌاسات عربٌة، -2

 .2005مجلة السٌاسة الدولٌة، -3

 الصحف -سابعاا 

 .2021صحٌفة الشرق األوسط، -1

 البحوث -ثامناا 



 ........................................................املانيا ........................ –برلني  | املركز الدميقراطي العربي

211 

 
 و2021/( 3( / اجمللد )11)العدد ...............................................................................................................................

دنٌا محسن محمود عبده،االتجاهات العامة للمصالح اإلللٌمٌة إلٌران فً المنطمة العربٌة:دراسة ممارنة  -1

الدٌممراطً العربً للدراسات "،المركز 2016-2011سورٌا والٌمن "

 .2020االستراتٌجٌة،وااللتصادٌة،والسٌاسٌة،د.م،

 النترنت -تاسعاا 

 

1- https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%%8 

2- www.albainah.net. 

دور السٌاسات اإلٌرانٌّة فً سورٌّة وأثرها فً الحل السٌاسً"،مركز عمران للدراسات االستراتٌجٌة،  -3

 https://goo.gl/S8sUoH 2019فبراٌر/شباط  19، )تارٌخ الدخول 2015أبرٌل/نٌسان  13

اإلٌرانً من الحرب على سورٌا،مجلة الفرات للدراسات والبحوث  المولفشاهر إسماعٌل الشاهر، -4

 https://www.politics-dz.com.2019،د.م،44العلمٌة،العدد 

عماد الدٌن حلمً عبد الفتاح،التدخل اإلٌرانً فً الصراع السوري الداخلً،مجلة شؤون عربٌة،العدد  -5

 .https://arabaffairsonline.com. /2019،د.م،180

ٌولٌو/تموز  9ا، سٌد أعمر، " الدٌممراطٌة عمدة إٌران مع الربٌع العربً"، الجزٌرة نت، ولد شٌخن -6

 https://goo.gl/b5RP7i .2019فبراٌر/شباط  19، )تارٌخ الدخول 2015

  

http://www.albainah.net/
http://www.albainah.net/
https://goo.gl/S8sUoH


  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

211 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

 

 د. عبد اجلىاد العطار

 دكتىراه يف العلىو السًاسًُ

يرانية عام  يرانية تجاه القضية الفلسطينية, 1979انطلاق الثورة الإ م برزت متغيرات جديدة في السياسة الإ
ً من المشهد السياسي  يرانية؛ لتكون جزءا حيث أصبحت تشكل الاهتمام الأبرز في السياسة الخارجية الإ

ير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.           الفلسطيني الذي ينادي بتحر
يكية عن تفاصيل  يراني من إعلان ترامب صفقة القرن, فبعد كشف الإدارة الأمر وتناولت هذه الدراسة الموقف الإ

الإسرائيلي )حل الدولتين, اللاجئين, القدس, -صفقة القرن, والقرارات التي اتخذتها للقضايا الأساسية للصراع الفلسطيني
يكية لترسيخ سياسة الأمر الواقع لحل الاستيطان(, والتي تهدف إلى تصفية القضية الف لسطينية, حيث تسعى الإدارة الأمر

يران -الصراع الفلسطيني ير خارجية إ يراني واضحاً برفض هذه الصفقة, حيث أعلن وز الإسرائيلي وتطبيقها, كان الموقف الإ
ير يف بأن "صفقة القرن لن تمر", مؤكداً أّن بلاده "تدعم الشعَب الفلسطيني لتحر  كامل أراضيه". جواد ظر

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج, أهمها: 
يرانية صفقة القرن بشكل واضح وقوي, وطالبت بتحر  -1 ية الإسلامية الإ  كاـملةً دون نقصان. نیفلس ط  ریرفض الجمهور
بي والإسلامي بعدم القبول -2 ية الموقف العر يراني الرافض لصفقة القرن ايجاباً على تقو بصفقة القرن,  انعكس الموقف الإ

بأنها منحازة للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.  و
 توصيات الدراسة على النحو التالي: وجاءت

بي والإسلامي اقتصادية وسياسية, لدعم الصمود الفلسطيني في مواجهة السياسات  -1 تشكيل شبكة أمان من العالم العر
يكية في فلسطين.  الإسرائيلية والأمر

بية والإسلامية موحدة؛ لفضح ممارسات الكيان   -2 مواجهة الدبلوماسية الإسرائيلية في المحافل الدولية, بالدبلوماسية العر
 الإسرائيلي في فلسطين, التأثير في الرأي العام العالمي.

 تيطان. الإسرائيلي, صفقة القرن, حل الدولتين, اللاجئين, الاس-المفتاحية: الصراع الفلسطيني الكلمات

 منذ
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Since the start of the Iranian revolution in 1979 CE, new changes have emerged in Iranian 

policy towards the Palestinian issue, as they have become the most prominent interest in 

Iranian foreign policy, to be part of the Palestinian political scene that calls for the liberation 

of Palestine from the Israeli occupation. 

This study deals with the Iranian position on Trump's announcement of the deal of the 

century, And after the US administration revealed the details of the deal of the century, and 

the decisions it had taken on the basic issues of the Palestinian-Israeli conflict (the two-state 

solution, refugees, Jerusalem, and settlements), which aimed to liquidate the Palestinian 

issue, as the US administration sought to establish a fait accompli policy to solve the 

Palestinian-Israeli conflict and implement it. The Iranian position was clear in rejecting this 

deal, as Iranian Foreign Minister Javad Zarif declared that "the deal of the century will not 

pass," stressing that his country "supports the Palestinian people to liberate all of their lands. 

The study reached several results, the most important of which are: 

1- The Islamic Republic of Iran clearly and strongly rejected the deal of the century, and 

demanded the liberation of Palestine completely without any decrease. 

2- The Iranian position rejecting the deal of the century was positively reflected in the 

strengthening of the Arab and Islamic position by not accepting the deal of the century, and 

that it is biased towards the occupation at the expense of the rights of the Palestinian people. 

The recommendations of the study were as follows: 

1- Forming a safety net from the Arab and Islamic world, economic and political, to 

support Palestinian steadfastness in the face of Israeli and American policies in Palestine. 

2- Confronting Israeli diplomacy in international forums, with unified Arab and Islamic 

diplomacy; To expose the practices of the Israeli entity in Palestine, influencing international 

public opinion. 

Key words: the Palestinian-Israeli conflict, the deal of the century, the two-state 

solution, refugees, settlements. 
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الإسرائيلي, وفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في -منذ اللحظة الأولى للصراع الفلسطيني
يكية المتعاقبة لها دور فاعل في دعم مشروع هذه الدولة, حتى  فلسطين, كانت الإدارات الأمر

يطانيا لطرح 1947توج هذا الدعم عام  يكية على بر م عندما ضغطت الولايات المتحدة الأمر
م؛ 29/11/1947( بتاريخ 181الأمم المتحدة وصدور قرار التقسيم رقم ) قضية فلسطين في

م من احتلال فلسطين وإعلان دولتهم, والذي 15/5/1948لتتمكن العصابات الصهيونية بتاريخ 
يكية بهذه الدولة؛ لتكون أول دولة تعترف بالكيان  أعقبه اعتراف فوري من الإدارة الأمر

يكية المتعاقبةالإداركما ووقفت  الإسرائيلي.  في وجه القرارات الدولية باستخدام حق  ات الأمر
ً لإصدارها العديد من القرارات  النقض )الفيتو( لأي قرار يدين الكيان الإسرائيلي, إضافة

-الإسرائيلي )حل الدولتين-الفلسطينيالمنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في قضايا الصراع 
يكي دونالد الاستيطان(-القدس-اللاجئين , والتي كان آخرها صفقة القرن في عهد الرئيس الأمر

ترامب والتي تنهي حل الدولتين وقضية اللاجئين, وإعلان القدس عاصمة موحدة لدولة 
-30الاحتلال الإسرائيلي, والتوسع الاستيطاني من خلال خطة الضم الإسرائيلية والتي تضم 

بية. كما وسعت ال40 بعاد القضية % من أراضي الضفة الغر يكية المتعاقبة في إ إدارات الأمر
بي والإسلامي, من خلال عملية المفاوضات, وإبقائها مقتصرة في  الفلسطينية عن العمق العر

بي والإسلامي في مواجهة –دائرة صراع فلسطيني إسرائيلي, مما ساهم في إضعاف الموقف العر
يكية. يراني من إعلان رئيس الولايات لذا سنتناول في هذا البحث الموق القرارات الأمر ف الإ

يكية دونالد ترامب صفقة القرن, وسبل مواجهة هذه الصفقة  . المتحدة الأمر
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يكي بمنطقة الشرق الأوسط مع بدايات الحرب العالمية الأولى, فأخذت       بدأ الاهتمام الأمر
بدعم موقف الحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, وتوجت هذا الموقف 

يطانيا بطرح قضية فلسطين في أروقة الأمم المتحدة؛ حيث تم إصدار قرار التقسيم با لضغط على بر
م والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية, 29/11/1947بتاريخ  194رقم 

م, واعترفت الولايات 1948والذي حقق أهداف الحركة الصهيونية باحتلال فلسطين عام 
يكية بهذه الدولة بعد إحدى عشر دقيقة من هذا الإعلان؛ لتكون أول دولة  المتحدة الأمر

م 1948, ومنذ إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي عام (1)تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي
يد للسلام عام  يكي ثابت بالدعم المطلق لدولة 1991وحتى مؤتمر مدر م, كان الموقف الأمر

رات الدولية, والموقف الثابت من عدم التحاور مع منظمة الاحتلال رغم مخالفتها لكل القرا
ير الفلسطينية, ول كن بعد اتفاق أوسلو عام  يكية 1993التحر م تغير موقف الإدارة الأمر

يكي دونالد ترامب  بالاعتراف بحل الدولتين إسرائيلية وفلسطينية, ومنذ وصول الرئيس الأمر
 تشدداً. م تغير هذا الموقف وأصبح أكثر2017للحكم عام 

كان        ها السياسية, ف لأمم المتحدة كأحد أدوات يكية, ا حدة الأمر وظفت الولايات المت
هداف  صالح والأ مع الم سجم  تي تن قرارات ال لى ال شرعية ع ضفاء ال في إ هم  لدور الم ها ا ل

ية يك سطيني(2)الأمر صراع الفل ية ال سو في ت ية  مة الدول يكي للمنظ لأمر يف ا جد التوظ نا ن -, وه
عد إ سرائيلي ي شرق الإ في ال ضية  هم ق لى أ ية ع يك نة الأمر يز الهيم لى تعز ية إ يات الرام حدى الآل

ها  حدة, وحلفائ يات المت بل الولا من ق سي  بدعم سيا سرائيل(  يت )إ يث حظ سط, ح الأو
لأمن  لس ا من مج قرار  هاض أي  شال وإج لي بإف يذ العم نع التنف تو" لم لنفض "الفي حق ا ستخدام  با

                                                           

اٌفٍغط١ٕ١خ خالي فزشح اٌشئ١ظ عيٛسط ثيٛػ االثيٓ ف١قً فجؾٟ اع١ٍُ، رطٛساد اٌّٛلف األِش٠ىٟ رغبٖ اٌمن١خ  -1

 .7َ، ؿ 2011 غضح، سعبٌخ ِبعغز١ش،-َ(، عبِؼخ األص٘ش2001َ-2008)

خٍفبْ وش٠ُ، ِغٍظ األِٓ ٚرؾذ٠بد اٌغٍُ ٚاألِيٓ اٌؼيب١١ٌّٓ دساعيخ ػٍيٝ ميٛء ِمزشؽيبد ئفيالػ ِٕظّيخ األِيُ  -2

 .51َ، ؿ 2011، 10اٌّزؾذح، اٌغضائش، ِغٍخ اٌّفىش، ع 



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

211 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

ها لل قف احتلال سرائيل( بو لزم )إ سطينيةي ضي الفل نع (1) أرا من تم هي  ها  ما أن تزال -, ك لا   -و
حدة لأمم المت في ا ية  ضو مل الع ضو كا سطين كع لة فل لاعتراف بدو نة (2) ا هذه الهيم ضمن  , و

يكية الراعي الأساسي لعملية السلام  يكية على القرار الأممي, كانت الولايات المتحدة الأمر الأمر
ية حل الدولتين.  وتطبيق رؤ

م تخلي عن فكرة 9103ولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم عام وعندما ت
ية جديدة تسمى "صفقة القرن" حل  الدولتين فقد أبلغ مستشار ترامب للشؤون  :من خلال رؤ

يدمان صحيفة هآرتس الإسرائيلية في يونيو/  يد 2016الإسرائيلية ديفيد فر م أن ترامب "قد يؤ
بية لإسرائيل وأن إقامة الدولة الفلسطينية ليست أمراً فكرة ضّم بعض أجزاء من ا لضفة الغر

ً لا يعرف  ً بدولة ثنائية القومية لأن أحدا يدمان "لست معنيا ً على الإطلاق". وأضاف فر حتميا
يكية  ً عن السياسة الأمر بالضبط كم من الفلسطينيين يعيشون هناك", وهو تصريح يشكل خروجا

يك  .(3)ية السابقة المعلنة من الإدارات الأمر
ير الفلسطينية أحمد مجدلاني في  وعلى ضوء ذلك صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

تهدف إلى تصفية القضية ” بصفقة القرن“م, بقوله إن مقترحات ما يُعرف 2018يناير/  9
الفلسطينية, وذلك من خلال تبادل أراٍض, بعد أن يتم توسيع قطاع غزة على حساب سيناء 

افيا فقط؛ وتوسيع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الكتل الاستيطانية المتواجدة في جغر
بية ومناطق الغور الأردنية؛ لتصبح الدولة الفلسطينية على النحو التالي: قطاع غزة  الضفة الغر
ية, على أن  الموسع, على حساب سيناء, بداخله ميناء ومطار دولي تحت مراقبة دولية أو مصر

يع, معبر  تتصل يقة اتصال )مترو أنفاق, قطار سر بية )أ, ب( فيما بينهم بطر مناطق الضفة الغر

                                                           

ٓ فبٌؼ، األسثؼْٛ فٟ لني١خ فٍغيط١ٓ سؤ٠يخ ئعيال١ِخ، ث١يشٚد، ِشويض اٌض٠زٛٔيخ ٌٍذساعيبد ٚاالعزؾيبساد، ِؾغ -1

 .19-18َ، ؿ 2017

َ، 12/11/2017َ، اٌفٍغيط١ٕ١ْٛ ٚاألِيُ اٌّزؾيذح، اٌؾ١يبح اٌغذ٠يذح، ريبس٠خ االعيزشعبع 18/9/2017ثبعُ ثشَ٘ٛ،  -2

 http://cutt.us/xFEmLأظش اٌشاثو: 

َ، 2021-2017ِشوض اٌض٠زٛٔخ ٌٍذساعبد ٚاالعزؾبساد، آفبق اٌغ١بعخ األِش٠ى١خ رغبٖ فٍغط١ٓ فٟ ػٙذ رشاِيت:  -3

 .4-3َ، ؿ 2016(، ث١شٚد، رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ/ ٔٛفّجش 93رمذ٠ش اعزشار١غٟ )

http://cutt.us/xFEmL
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ية( بالشكل الذي  بحر ية و بر ية و أمن(. مع حق إسرائيل في الاحتفاظ بضمانات أمنية )جو
 . (1)يفقد الدولة الفلسطينية المتوقعة صفتها السيادية, بمعني حكم ذاتي وظيفي موسع

كل الم ستكون  لذلك  ها و لدولتين؛ لأن حل ا ية  يق رؤ عن تطب صرة  ية قا يك ساعي الأمر
قرارات  يذ  مه لتنف ضغط يلز يه  شكل عل لا ت سرائيلي, و لال الإ لة الاحت ضح لدو شكل وا حازة ب من

 الشرعية الدولية.

ضات  في المفاو سائل  قد الم حد أع سطينيين أ لاجئين الفل ضية ال حل ق سألة  لت م شّكَّ
سطينية قرن -الفل سعينات ال لع ت ها مط نذ انطلاقت سرائيلية م سطينيون الإ لب الفل يث يطا ضي, ح الما

عام  حرب  في  سواء  ها  ردوا من ُ تي ط ماكن ال لى الأ لاجئين إ عودة ال عام  1948ب حرب  أو 
ية 1967 ية عمل عودتهم نها بر  سطينيين وتعت لاجئين الفل عودة ل ية  سرائيل أ ترفض إ بل,  في المقا م, 

ا ًّ ّ سرائيل داخلي تدمير إ لى  هدف إ ًا ي لة" ومطلب هودي للدو طابع الي لة  "لل لب المعاد يق ق عن طر
 . (2)الديمغرافية لصالح الفلسطينيين

قاً  صرفت وف سرائيلي وت ظار إ لال من من خ لاجئين  ضية ال لى ق ظرت إ حدة ن يات المت الولا
لى (3)لذلك صار ع سطينيين تتركز باخت نازحين الفل لاجئين وال ضية ال ية لق يك ية الأمر , فالرؤ

يكية:  ية الأمر  المعطيات الآتية باعتبارها العناصر المكونة للرؤ
حرص  - أ مع ال سرائيلية  حات الإ ية والأطرو لق للرؤ ضح والمط يكي الوا لأمر ياز ا الانح

يكي بلغة مضللة, وتغل ياز الأمر يفه بأطر شكلية قوامها اقتصار المفاوضات على صياغة ذلك الانح
سطينيين,  لاجئين الفل ضية ال سانية لق عاد الإن نب والأب لى الجوا لأطراف ع عدد ا ها مت في إطار

 وترحيل ما سواها "التوطين" إلى الإطار الثنائي للمفاوضات. 

                                                           

-https://eipss أظش اٌشاثو:َ، 2018أغغطظ/ 31ِؾّذ أثٛ عؼذح، ففمخ اٌمشْ: لشاءح فٟ اٌّٛالف اٌؼشث١خ،  -1

eg.org 

 َ، أظييش اٌّٛلييغ:2019ِييب٠ٛ  22ِؾّييٛد عشاثؼييخ، فييفمخ اٌمييشْ": اٌغييالَ ثييال فٍغييط١١ٕ١ٓ ٚثؾييشٚه ئعييشائ١ٍ١خ، -2

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/05/190522102616625.html 

3 -  K Christison, Perceptions of Palestine: Their Influence on United States Mideast 

Policy, USA, 1st  edition University of California Press Berkeley, 1999, p 275.               
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جراء  - ب نازحين  عن ال نات  توفير بيا لى  حدة ع لأمم المت في ا مة  نة الدائ مل اللج صر ع ح
يم قضية النازحين؛ لتصبح جراباً يتسع لكل شيء. –راع الإسرائيلي الص بي, بمعنى تعو  العر

لاجئين, ودور  - ت شية ل لأحوال المعي سين ا يات تح يد آل لى تحد ثات ع يز المباح ترك
مة  ية الدائ سو هائي للت ضع الن ساس بالو شروع دون الم هذا الم جاح  في إن ية  ية والدول قوى الإقليم ال

ية والمواقف الإسرائيلية.الشاملة, وهي بهذا تل  تقي تماماً مع الرؤ
لأمن  - ث لس ا قراري مج سطينيين ب لاجئين الفل ضية ال ية لق ية الدول تزال المرجع اخ

شرعية 1973/338م و1967/242 قرارات ال عبء  من  يجياً  تدر لتخلص  يداً ل قط, تمه م ف
قرار ها  يكي وأهم لأمر سرائيلي وا سي الإ سلوك السيا ياً لل لة قانون ية المكب مة  الدول ية العا الجمع

 م الخاص بالنازحين الفلسطينيين. 1967/237م وقرار مجلس الأمن 1948/194رقم
قديرات  - ج نازح وت لاجئ وال يف ال لق بتعر ما يتع سرائيلي في هم الإ ها للف ميل

 "إسرائيل"للأعداد والحلول المقترحة لقضيتي اللاجئين والنازحين.
أوسط" في هيئة الأمم المتحدة تركيزها على نقل مسؤولية وإدارة "ملف الشرق ال - ح

 .(1)إلى المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف
هد  في ع سطينيين  لاجئين الفل لى ال طأة ع شد و كون أ ية ت يك قرارات الأمر خذت ال وأ
يدة  ية الجد يك لإدارة الأمر ها ا تي تطلق ستمرة ال يدات الم مب والتهد لد ترا يكي دونا لأمر لرئيس ا ا

ساعدات طع الم مب بق سة ترا سطينيين  برئا لاجئين الفل شغيل ال غوث وت لة  لى وكا قدمها إ تي ت ال
ية  يك سرائيلية والأمر لاءات الإ بالقبول بالإم سطيني  طرف الفل لى ال ضغط ع هدف ال لأونروا(, ب )ا
في أي مفاوضات بين الطرفين, ومن جهة أخرى ترفض إدارة ترامب معايير منح الأمم المتحدة 

صفة ال سطينيين  لاجئين الفل فاد ال من لأح شطبهم  من  لاجئين  لايين ال هدد م قد ي ما  هو  لاجئ, و
ين ير ما يعرف ب  "صفقة القرن"(2)كينونتهم كلاجئين مهجر  .(3), والعمل على تمر

                                                           

اٌجؼذ اإلعيشائ١ٍٟ ٌمني١خ اٌالعئي١ٓ ٚإٌيبصؽ١ٓ اٌفٍغيط١١ٕ١ٓ، ػّيبْ،  -فبسٚق اٌؾٕبق، لن١خ اٌالعئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ - 1

 . 43-42َ، ؿ 2002ْٛ اٌمذط، ِٕؾٛساد اٌٍغٕخ اٌٍّى١خ ٌؾئ

 ، ٌٍزفبف١ً:17/2/2018ئػالَ ئعشائ١ٍٟ: رشاِت ٠ؾبسة اٌالعئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ِٛلغ ػٕت ثٍذٞ،  -2

  https://www.enabbaladi.net/archives/203016 

عفيشا ِٛلغ ػجشٞ : ففمخ رشاِت ٌٍغالَ رزنّٓ ريٛه١ٓ اٌالعئي١ٓ اٌفٍغيط١١ٕ١ٓ ِمبثيً ِيٕؾُٙ رؼ٠ٛنيبد، ِٛليغ  -3

 https://www.jfranews.com.jo/more-187917-1 ، ٌٍزفبف١ً:١ٔ9/11/2017ٛص، 
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يث  سلام ح يق ال مام تحق سية أ بة أسا لة عق بر الوكا ية تعت حدة الأميرك يات المت ظر الولا بن و
ش بة ب سة "معي ها مؤس لأونروا بأن لة ا مب وكا صلاحه"تتهم إدارة ترا كن إ مل (1)كل لا يم ها تع , وأن

عادة  لى إ مل ع من الع بدلًا  هم  سية ل خدمات الأسا توفير ال يق  عن طر لاجئين  مة ال مة أز لى إدا ع
ية  يد إل كترون سائل بر في ر ضيفهم, ف تي تست لدول ال في ا خر, أي  كان آ في م ئم  شكل دا توطينهم ب

يد كوشنر إلى زميله, جيسون غرينبلات,  بة من جار ظهرت نية الإدارة الأميركية داخلية مسر
 (2)بالعمل على بذل مجهودات لعرقلة عمل الأونروا ونشاطاتها

سرائيلية  ية الإ مل الرؤ يح سرائيلي و لال الإ لة الاحت حاز لدو يكي من لأمر قف ا لذلك المو و
في  لأونروا  مل ا هاء ع يض, وإن بالتعو بالتوطين أو  ما  مل, إ شكل كا ئه ب لاجئين وإنها ضية ال حل ق ل

 فلسطين.

لالا ػٍٝ اٌسغّٟ اٌهبجغ ءئنفب ػٍٝ ه١ٍٚخ غٕٚاد ّٕر ّس١ى١خلأا اإلداسح ػٍّد  حت
خبؿ جٚغٗ ٌٍٚمدط ػبّخ فٍغه١ْ ألسك اٌقٙب١ٕخ

حدة (3) يات المت قت الولا قد واف , فل
يكية على القرار رقم  يل القدس وظلت على ذلك الموقف حتى 181الأمر , وكانت متحمسة لتدو

يو  لال ا1967يون نذ الاحت لي, وم ظام دو قدس لن ضع ال بأن تخ سكة  قدس م متم سرائيلي لل لإ
يزًا  لأكثر تح  صبحت ا تى أ طورت ح ية وت يك سة الأمر يرت السيا نة, تغ يد المدي شرقية وتوح ال

سرائيلي قف الإ قدس (4)للمو ترافهم بال يا واع يك ساء أمر بر رؤ ير ع يكي يتغ لأمر قف ا خذ المو ثم أ  ,
شكل  قرار ب هذا ال ية  يك لإدارات الأمر سات ا نت مؤس سرائيلي, إذ تب لال الإ لة الاحت صمة لدو عا

عام  سفارة  شراء أرض ال ية  من اتفاق بدءاً  يجي  سفارة 1989تدر قل ال قانون ن صدور  مروراً ب م, 

                                                           

أوزيٛثش/  10سفبئ١ً أ٘ش٠ٓ، أدافيغ ػيٓ ؽميٛق اٌالعئي١ٓ اٌفٍغيط١١ٕ١ٓ ٚاإلعيشائ١١ٍ١ٓ عي٠ٛخ، ريب٠ّض أٚف ئعيشائ١ً،  -1

 https://bit.ly/2Dkm43tَ، أظش اٌّٛلغ: 2018

2- Robbie Gramer Columlynch, Trump and Allies Seek End to Refugee Status for 

Millions of Palestinians, Foreign Policy, AUGUST 3, 2018, https://bit.ly/2vAEUxY 

غيضح، اٌّيإرّش اٌيذٌٟٚ اٌضيبٟٔ ٌٕقيشح -ث١شٚد-اٌمذط ٚرذاػ١برٗ، اٌمذطٟ ـفاٌذ٠ّغشافٟ  شاع ـاٌقر٠بة ػ١ٛػ،  - 3

 .36َ، ؿ 26/6/2008-25اٌمذط، 

ّذ ػجذ اٌغٛاد اٌجطخ، اٌّٛالف ٚاٌزقٛساد األِش٠ى١خ ثؾيأْ اٌميذط فيٟ ِؾيبس٠غ اٌزغي٠ٛخ اٌغ١بعي١خ ِيٓ ئداسح ِؾ - 4

 .2َ، ؿ 2018غضح، -ث١ً و١ٍٕزْٛ ؽزٝ ثشان أٚثبِب، ٚسلخ ِمذِخ ئٌٝ ا١ٌَٛ اٌذساعٟ، عبِؼخ األلقٝ
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يكي  لأمر شيوخ ا لس ال قاً 1995عام عن مج له انطلا يكي لتأجي لأمر لرئيس ا جال ل ساح الم مع إف م 
  .(1)من اعتبارات سلطاته التنفيذية

ً  وكان موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث نقل السفارة  أكثر تشددا
يكية إلى القدس والإقرار بالقدس كاملة عاصمة ل "إسرائيل", وهو ما وعد به خلال حملته  الأمر
يكيين السابقين وعدوا خلال  ً من الرؤساء الأمر الانتخابية, مع الأخذ في الاعتبار أن عددا

 .(2)الحملات الانتخابية بنقل السفارة ل كنهم لم يفعلوا ذلك
يكية بدأت ملامح السياسة الخارجية لإدارته فبعد فوز "ترا مب" في انتخابات الرئاسة الأمر

تجاه القضية الفلسطينية تأخذ منحًى سلبياً, من خلال التقارب بين "ترامب" و"نتنياهو", 
ومساندته لسياسة الاستيطان, كما اتخذ الرئيس "ترامب" فور وصوله لسدة الحكم سلسلة إجراءات 

يكي الكامل "لإسرائيل", وقرر بتاريخ عقابية تجاه الفلسط ينيين, في إشارة واضحة للانحياز الأمر
م الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة "لإسرائيل" قائلاً: إن إعلانه يمثل بداية لنهج 8/12/2017

يكية بالبدء في -جديد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني, وأصدر التعليمات لوزارة الخارجية الأمر
ً في مايو إجراءات نقل الس يكية لمدينة القدس, التي تمت فعليا م, كما رفض 2018فارة الأمر

يكية منذ  ير الفلسطينية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمر تجديد ترخيص مكاتب منظمة التحر
يق 2018, وخلال مؤتمر "دافوس" في يناير (3)"اتفاق أوسلو" م أشار الرئيس "ترامب" بأن الفر

الفلسطيني قام ببلورة خطة السلام, قائلاً: "لدينا -المكلف بالوساطة في اتفاق السلام الإسرائيلي
اقتراح للسلام, إنه اقتراح رائع للفلسطينيين, وأعتقد أنه اقتراح جيد جداً "لإسرائيل", إنه يغطي 

ر من الأمور التي قمنا بمناقشتها والاتفاق عليها على مدى السنين", وأضاف "ترامب" بأن ال كثي
يكية إلى هناك حسم قضايا  إعلانه عن اعترافه بالقدس عاصمة "لإسرائيل"ونقل السفارة الأمر

                                                           

 .99َ، ؿ 2017، 1ه  ١ٌٚذ اٌخبٌذٞ، اٌمذط ِفزبػ اٌغالَ، ث١شٚد، ِإعغخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ، - 1

 .3، ؿ ...، ِشعغ عبثكِشوض اٌض٠زٛٔخ ٌٍذساعبد ٚاالعزؾبساد، آفبق اٌغ١بعخ األِش٠ى١خ رغبٖ فٍغط١ٓ  -2

ئ٠بد ويشَ، "اٌزٛاصٔيبد اٌذ١ٌٚيخ ثّغٍيظ األِيٓ ٚأصش٘يب ػٍيٝ اٌمني١خ اٌفٍغيط١ٕ١خ"، ثؾيش ِميذَ فيٟ ِيإرّش: "األِيُ  -3

َ(، )غييضح، فٍغييط١ٓ، عبِؼييخ 6/2/2018-5إٌّؼمييذ خييالي اٌفزييشح ) اٌّزؾييذح ٚاٌمنيي١خ اٌفٍغييط١ٕ١خ: رؾييذ٠بد ٚفييشؿ"،

 .23َ(، ؿ2018اإلعشاء، 
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رئيسة في الصراع, لقد أخرجنا القدس من النقاش, لذلك لن يكون علينا التحدث حول ذلك 
 (1)د أخذناها من على الطاولةبعد الآن, لق

صوص,  جه الخ لى و قدس ع ضية ال مة وق سطين عا ضية فل صوص ق يكي بخ لأمر قف ا المو
سة  لى السيا صهيوني ع بي ال لو تأثير ال قوة  لك ل جع ذ ير سرائيلي, و نب الإ ماً للجا حازة تما نت من كا

ل ضاء دو في إر سابقون  ية يت يك حدة الأمر يات المت ساء الولا عل رؤ ما يج ية, م يك لال الأمر ة الاحت
 الإسرائيلي, والوقوف في وجه كل قرار يتعرض لدولة الاحتلال الإسرائيلي.  

بي في توطين اليهود وهجرتهم إلى فلسطين  يكي عن الموقف الأورو لم يختلف الموقف الأمر
عامي ) بين  في 1948-م1917ما  هود  قومي للي طن  مة و ئيس لإقا عم ر كان دا بل  م(, 

يخياً دون اتخاذ قرارات(2)فلسطين يكيا تار دولية في مجلس الأمن ضد أنشطة  , حيث حالت أمر
يت,  "إسرائيل" الاستيطانية, فصوتت ضد هذه القرارات باستخدامها الفيتو أو امتنعت عن التصو

يع قرارات فلسطينية وعربية تدين "إسرائيل" في مجلس  42واستخدمت الفيتو  مرة لإفشال مشار
بية المحتلةتتعلق بالقضية الفلسطينية والبقية بالأراضي ال 33الأمن منها   . (3)عر

 فٟ غز١هبٕٟلاا ٌٍّؾسٚعمة اٌداػ جبٌّٚالف ّس١ى١خلأا اٌّٚالف ٚقف ١ّىْ ٌرٌن
إٌّهمخ فٟ ٌٙب غزساز١غٟلاا اٌؾ١ٍف ٚأقجؾد ,فٍغه١ْ

(4). 
يكي ترامب من خلال ما يعرف بصفقة القرن  وكانت أكثر تشددا في عهد الرئيس الأمر

ثر من  شمل أك ضم التي ت قف 30وخطة ال لى أن المو هذا يدلل ع ية,  و ب ضي الضفة الغر من أرا  %

                                                           

رييب٠ّض أٚف ئعييشائ١ً، رشاِييت: ال ِض٠ييذ ِييٓ اٌّغييبػذاد ٌٍفٍغييط١١ٕ١ٓ دْٚ ػييٛدرُٙ ٌطبٌٚييخ اٌّفبٚمييبد ٚاٌمييذط  -1

 اٌزبٌٟ:ِٕؾٛس ػٍٝ اٌشاثو َ، 19/7/2018خبسط إٌمبػ،اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ: رب٠ّض أٚف ئعشائ١ً، 

(http://ar.timesofisrael.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8- 

%D9%86,  

 َ، أظيييش اٌيييشاثو:3/5/2010عيي١ّؼ ؽيييج١ت، االعيييز١طبْ ٚاٌّفبٚميييبد، فٍغيييط١ٓ،  فيييؾ١فخ األ٠ييبَ، ثزيييبس٠خ:  -2

https://www.al-ayyam.ps/ 

، اٌمذط، 2013-1993ٚفك سؤ٠خ ؽً اٌذٌٚز١ٓ  د٠ت اٌؾغبعشح، االعز١طبْ اإلعشائ١ٍٟ ٚأصشٖ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌغ١ّخ -3

 .72َ، ؿ 2014عبِؼخ اٌمذط، -سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ رخقـ اٌذساعبد اإلعشائ١ٍ١خ ِٓ ِؼٙذ اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ

أ٠ّييٓ ٠ٛعييف، اٌمييذط ٚاألِييبوٓ اٌّمّذعييخ فييٟ اٌغ١بعييخ األِش٠ى١ييخ، ِإعغييخ اٌمييذط ٌٍضمبفييخ ٚاٌزييشاس، ِمبٌييخ ثزييبس٠خ  -4

       http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1084 ٌّٛلغ:َ، أظش ا27/3/2011
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قرارات  جه كل ال في و قف  ي سطينية, و ضي الفل في الأرا صهيوني  ستيطان ال يدعم الا يكي  لأمر ا
 ستيطان.الدولية التي تدين الا

ً غير 2016فقد قال ترامب لصحيفة ديلي ميل في مارس  م أنه: "قد يكون الحياد أمرا
بية", وهذا التصريح من  ً في بناء المستوطنات في الضفة الغر ممكن, وعلى إسرائيل السير قدما
يكية المعلنة ومع رأي المستشار القانوني للحكومة  ترامب أمر يتناقض مع السياسة الأمر

يكي ة منذ ظهور مشكلة المستوطنات, ففي السابق كانت الولايات المتحدة تعلن رفضها الأمر
لسياسة الاستيطان, ل كنها لم تتخذ أي إجراء عملي للضغط على "إسرائيل" لوقف هذه السياسة, 

 .(1)وهنا نجد أن ترامب قد انتقل خطوة أكثر استرضاء ل "إسرائيل"
بية في عام  , تضاعف عدد المستوطنين عدة مرات م1967فمنذ احتلال الضفة الغر

مستوطنة, ومع وصول  238ألف مستوطن يعيشون في أكثر من  600ليصل اليوم إلى أكثر من 
يع  بداية حديثة عن خطته للسلام, بدأت إسرائيل تسابق الزمن في تسر الرئيس الأميركي و

ير لها نُشر مع نه بية. ففي تقر م, أشارت 2018اية العام عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغر
بية, إلى  حركة "السلام الآن", وهي حركة إسرائيلية ترصد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغر

ا في طرح مناقصات البناء في المستوطنات الإسرائيلية منذ بدأ 2018أن عام  ًّّ م يعتبر قياسي
ار مناقصات لما مجموعه م, تم إصد2018م. فمنذ بداية العام 2002تسجيل هذه الأرقام في عام 

بية, مقارنة مع  5.618 وحدة سكنية في عام  3.154وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغر
يادة الضغوط داخل 2017 . وفسرت حركة "السلام الآن" مضاعفة إسرائيل للاستيطان بز

المتحدة الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب يمينية داعمة للتوسع الاستيطاني وتشجيع الولايات 
 (2)للخطوات الإسرائيلية

يكي المنحاز لدولة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عملية   هكذا أعطى الموقف الأمر
 الاستيطان, رغم معارضته لكل القرارات الدولية.

 

                                                           

 .3ِشوض اٌض٠زٛٔخ ٌٍذساعبد ٚاالعزؾبساد، آفبق اٌغ١بعخ األِش٠ى١خ رغبٖ فٍغط١ٓ ...، ِشعغ عبثك، ؿ  -1

 ِؾّٛد عشاثؼٗ، ففمخ اٌمشْ": اٌغالَ ثال فٍغط١١ٕ١ٓ ٚثؾشٚه ئعشائ١ٍ١خ، ِشعغ عبثك. -2
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يرانية عام        يرانية تجاه فلسطين بعد الثورة الإسلامية الإ م, 1979تغيرت السياسة الإ
يرانية ترحيباً واسعاً وأصبحت من الداعمين  الأساسيين للثورة الفلسطينية, حيث لاقت الثورة الإ

ية للاحتلال الإسرائيلي  بة قو ً للقضية الفلسطينية وضر ً مهما من الفلسطينيين, واعتبروها داعما
يل مقر السفارة الإسرائيلي إلى مقر  يكيا في منطقة الشرق الأوسط, حيث تم تحو وحليفتها أمر

ير يرانية في حدثين  لمنظمة التحر الفلسطينية, إلا أنه قد حدث تحول كبير في هذه السياسة الإ
 مهمين:

ير الفلسطينية "وإسرائيل" فقد اعتبرته 1993الأول/ اتفاق أوسلو عام  م بين منظمة التحر
يران غير شرعي, وأنها أكدت بأنها لن تقوم بتعطيله, وساندت الفصائل الفلسطينية العشر  إ

يعية عام  الرافضة لاتفاق أوسلو, والثاني/ فوز حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالانتخابات التشر
ً على 2006 بذلك أوجدت نفسها كلاعب أساسي في المنطقة وأيضا م ودعمها لحكومة حماس, و

 الساحة الفلسطينية.
يرانية عام  يكيا و"إسرائيل" 1979ومنذ نجاح الثورة الإ ً من أمر يران كلا م اتخذت إ

 ً يكيا هي  خصوما لها في المنطقة, واعتبرت وجود "إسرائيل" غدة سرطانية يجب اجتثاثها, وأمر
الشيطان الأكبر الذي يقدم الدعم اللا متناهي لدولة الاحتلال الإسرائيلي, واعترضت على كل 
يكية التي تنتهجها لحل القضية الفلسطينية والتي كان آخرها صفقة القرن التي  السياسات الأمر

يكي ترامب عام أعلنها   م, وأكدت بأنها تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.2017الرئيس الأمر

يران وفلسطين إلى أواخر القرن التاسع عشر, فقد أوجدت  يخية بين إ ترجع العلاقة التار
يرانيين سنه  يران ممثلية لها في فلسطين بعد أن هاجر إليها عدد كبير من التجار الإ م, 1897إ

ية لهؤلاء التجار, إلاحيث كانت هذه الممثلية تهتم بالشئون الاقتصادية والت أن عملها توسع  جار
يرانيين لفلسطين, والإعلام  إلى نشاطات متعددة, من بينها تقديم مساعدات إلى قوافل الزوار الإ
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ير الإقليمية وغير ذلك من النشاطات  , إلا أنه (1)الثقافي, وإعداد المعلومات والتقار
بعد قيام دولة "إسرائيل" عام  يراني في القضية الفلسطينية بطبيعة م, تأثر الدور ال1948و إ

يرانية الإسرائيلية من جهة, وطبيعة العلاقات بين واشنطن وطهران من جهة –العلاقات الإ
بية  ً استراتيجياً  –ثانية, وطبيعة العلاقات العر يران حليفا يرانية من جهة ثالثة, حيث مثلت إ الإ

ا بهلوي, ونجاح الثورة الإسلامية في ل"إسرائيل" منذ إنشائها وحتى سقوط حكم الشاه محمد رض
يران عام  يران علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل", بل وقامت (2)م1979إ , حيث قطعت إ

 .(3)بتخصيص مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طهران كمقر للبعثة الفلسطينية
يرانية بعدالة القضية الفلسطينية حتى قبل أن تنتصر الثورة  لقد آمنت الثورة الإسلامية الإ

نفسها, لأنها كانت مدركة منذ زمن بعيد بمدي الظلم الفادح الذي تعرض له الشعب الفلسطيني, 
, (4)كما شعرت بمدى الخطر الذي تمثله الهجمة الصهيونية الاستيطانية على العالم الإسلامي برمته

فلسطينية, فأصبحا يشكلان موقفاً فبعد انتصار الثورة توحد الموقفان الشعبي والرسمي من القضية ال
موحداً, عكس ما كان عليه الوضع في فترة حكم الشاه, ومن منطلق شمولي يرى في القضية 
يران الإسلامية موقفاً  الفلسطينية قضية مبدئية تهم الأمة الإسلامية برمتها, اتخذت حكومة إ

يقة حلها, وكذلك من المحاولات التي جر ت وتجري في هذا الصدد حاسماً من هذه القضية وطر
 .(5)برجوع الحق إلى أصحابه

ففي اللحظة التي كان فيها الإسرائيليون المغادرون طهران دون رجعة على متن طائرة في 
يقهم إلى فرانكفورت, هبط في مطار طهران ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة  طر
يرانية,  ير الفلسطينية, وهو أول زعيم عربي له وزن يصل إلى طهران بعد نجاح الثورة الإ التحر

                                                           

 َ( عزٚس اٌؼاللخ ٚرمٍجبد اٌغ١بعخ، رؼش٠ت: عب1937ٌُ-1879ػٍٟ أوجش ٚال٠برٟ، ئ٠شاْ ٚفٍغط١ٓ ) -1

 .83َ، ؿ 1997ِؾىٛس، ث١شٚد: داس اٌؾك، 

ِؾّذ أثٛ عؼذح، اٌغ١بعخ اإل٠شا١ٔخ رغبٖ ؽشوبد اٌّمبِٚيخ اإلعيال١ِخ فيٟ فٍغيط١ٓ، سعيبٌخ ِبعغيز١ش فيٟ دساعيبد  -2

 .20َ، ؿ 2012ضح، اٌؾشق األٚعو، عبِؼخ األص٘ش، غ

 َ،1979، 88اإلعشائ١ٍٟ، ِغٍخ ؽئْٛ فٍغط١ٕ١خ ، ػذد  –ؽ١ٍُ أؽّذ، اٌضٛسح اإل٠شا١ٔخ ٚاٌقشاع اٌؼشثٟ  -3

 . 257-251ؿ 

 ، ِشوض دساعبد177اإل٠شا١ٔخ، ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، ػذد  –ِؾّٛد عش٠غ، " ِغزمجً اٌؼاللبد اٌؼشث١خ  -4

 .61َ، ؿ 1993اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ٔٛفّجش 

َ( اٌضييٛسح اٌذ١ٕ٠ييخ، ث١ييشٚد : داس اٌّؼشفييخ، 1979-1906آِييبي اٌغييجىٟ، رييبس٠خ ئ٠ييشاْ اٌغ١بعييٟ ثيي١ٓ صييٛسر١ٓ ) -5

 .221َ، ؿ 1999



 ........................................................املانيا ........................ –برلني  | املركز الدميقراطي العربي

211 

 
 و2021/( 3( / اجمللد )11)العدد ...............................................................................................................................

, حيث أدلى بتصريح إلى (1)ائد عربي يلتقي بالإمام الخميني لتهنئته بالانتصاروكان أول ق
يارة القدس, اليوم  يرانية وكأنني أنوي ز الصحفيين قال فيه: "لقد شعرت وأنا داخل الأجواء الإ

يرانية وغداً ستنتصر في فلسطين"  (2)انتصرت الثورة الإ
يل حتى اندلعت الانتفاضة الفلسطي نية الأولى في ديسمبر من ولم يمض وقت طو

ً من 1987 يران, حيث كان جزءا بالسمات ذاتها التي اتصفت بها الثورة الإسلامية في إ م, و
, وقدمت الدعم (3)شعبيتها و شعاراتها إسلامية أعادت إلى الأذهان مفاهيم التضحية والفداء

مع إسرائيل التي لل كفاح المسلح الفلسطيني, ووضعت الثورة إمكاناتها في تصرف كل مواجهة 
 .(4)اعتبرتها عدوها, لأنه ينتهك حقوق الإنسان والحرمات الإسلامية في فلسطين

يد عام  بعد انطلق عملية السلام التي بدأت بمؤتمر مدر يران هذا 1991و م, انتقدت إ
ّ ه على خامنئي مفاوضات السلام, واعتبرها معيبة, وتتنكر لحقوق  المؤتمر صراحةً, وقد أدان آية الل

ير الفلسطينية, والتقي ال بقاء خيط رفيع مع منظمة التحر يران عادت لإ شعب الفلسطيني, إلا أن إ
يران للانتفاضة في الأراضي المحتلة عام  ً دعم إ ير خارجيتها بسفير فلسطين في طهران, مؤكدا وز

يران كانت علاقتها بالمنظمة شبه مجمدة بعد مؤتمرات السلام مع "إسرائي(5)م1987 ل , غير أن إ
يرانية )كالعراق( بية في مواجهة المواقف الإ  . (6)ودعم المنظمة لبعض القضايا العر

ير الفلسطينية اتفاق إعلان المبادئ أوسلو  وظهر ذلك بوضوح عندما وقعت منظمة التحر
يرانيون غير شرعي, ومناقضاً لمصلحة الشعب, إلا1993سنة  ن أ م مع إسرائيل, حيث اعتبره الإ

                                                           

 خبٌذ ٘زٙذ، "ِٛلف ئ٠شاْ رغبٖ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ثؼذ ارفبق أٚعٍٛ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح،  -1

 .15َ، ؿ 2010اٌؼشث١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،  اٌمب٘شح: ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼشث١خ اٌزبثغ ٌغبِؼخ اٌذٚي

 .135-132َ، ؿ 1980، 101خ١ًٍ اٌض٠ٓ، ص٠بسح ػشفبد اٌضب١ٔخ إل٠شاْ، ِغٍخ ؽئْٛ فٍغط١ٕ١خ، ث١شٚد، ػذد   -2

 .22٘زٙذ، ِٛلف ئ٠شاْ رغبٖ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ، سعغ عبثك، ؿ  -3

 .387َ، ؿ 1991َ ٌٍزشعّخ ٚإٌؾش، فّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ، ئ٠شاْ ِٓ اٌذاخً، اٌمب٘شح، ِشوض األ٘شا  -4

ػقبَ ػجذ اٌؾ١ّذ، اٌخطبة اإلػالِٟ ٌٍضٛسح اإل٠شا١ٔخ ٚأصشٖ ػٍٝ اٌؼاللبد اٌخبسع١يخ، اٌميب٘شح، ػي١ٓ ٌٍذساعيبد  -5

 .٤٥٢َ، ؿ2006ٚاٌجؾٛس اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ، 

 .69ِشعغ عبثك، ؿ  ِؾّذ أثٛ عؼذح، اٌغ١بعخ اإل٠شا١ٔخ رغبٖ ؽشوبد اٌّمبِٚخ اإلعال١ِخ فٟ فٍغط١ٓ، -6
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يران أعلنت بأنه , كما اعتبرت السلطة (1)ا ليست بصدد اتخاذ أي خطوة لمنع تطبيقه الفلسطينيإ
 .(2)الفلسطينية بعد قيامها, الذراع الأيمن لإسرائيل مهمتها قمع الفلسطينيين

يراني  ير الرسمية, كان هناك توجه إ ومقابل تجميد علاقة طهران مع قيادة منظمة التحر
يران (3)صائل العشرة لرفضها هذه الاتفاقياتلدعم المعارضة الفلسطينية ممثلة بالف , حيث تسعى إ

لتبني الحركات المعارضة لعملية السلام ولا سيما الإسلامية منها, كأوراق ضاغطة على الولايات 
يراني في الترتيبات المستقبلية للمنطقة, كما أن  المتحدة "وإسرائيل", اللتين تهدفان لتهميش الدور الإ

يران استخدمت ورقة  ّ ه؛ كرمز لاستمرار الصراع مع إ حماس والجهاد الإسلامي وحزب الل
يراني تغير بتغير نظامه الداعم لدولة الاحتلال (4)"إسرائيل" . وهكذا يتضح بأن الموقف الإ

الإسرائيلي, إلى نظام يسخر امكانانته لخدمة القضية الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية 
ية مع  الاحتلال الإسرائيلي. الرافضة لاتفاقيات التسو

يكي دونالد ترامب تفاصيل ما وصفها ب م خطته لإحلال ”نذ أن أعلن الرئيس الأمر
يته لحل القضية الفلسطينية ” صفقة القرن”, تلك التي عرفت ب ”السلام في الشرق الأوسط ورؤ

يفة الموحدة هي عاصمة الكيان الإسرائيلي, فضلاً  والتي تمثلت في تأكيده أن مدينة القدس الشر
بلا أي صلاحية لعقد اتفاقيات مع عن إنشاء دولة ف لسطينية منزوعة السلاح, ومنزوعة السيادة و

بية  دول أجنبية, حيث توالت ردود الأفعال الرافضة لتلك الصفقة, فجاءت ردود الأفعال العر
يكية  ً لتجاهل الولايات المتحدة الأمر يراني حاداً, نظرا والفلسطينية متسقة, فيما جاء الرد الإ

                                                           

َ، ؿ 2002ِؾبٌٚيخ رم١ي١ٓ، ساَ هللا، داس اٌزٕي٠ٛش ٌٍٕؾيش ٚاٌزشعّيخ ٚاٌزٛص٠يغ ،  –ػجذ اٌّغ١ذ ؽّذاْ، االٔزفبميخ  -1

55. 

١ٔفيي١ٓ ِغييؼذ، فييٕغ اٌمييشاس فييٟ ئ٠ييشاْ ٚاٌؼاللييبد اٌؼشث١ييخ اإل٠شا١ٔييخ، ث١ييشٚد، ِشوييض دساعييبد اٌٛؽييذح اٌؼشث١ييخ،  -2

 .38َ، ؿ 2001

ٓ عؼفيش أغيب، عيٛس٠ب ٚ ئ٠يشاْ رٕيبفظ ٚرؼيبْٚ، رشعّيخ: ػيذٔبْ ؽغي١ٓ، ث١يشٚد: داس اٌىٕيٛص، أؽّذ خبٌذٞ، ؽغي١ -3

 .95َ، ؿ 1997

 أ١ِٓ اٌغ١ذ ػجذ اٌٛ٘بة، اٌؼاللبد اٌغٛس٠خ اإل٠شا١ٔخ ٚعٙٛد اٌزغ٠ٛخ اٌغ١ٍّخ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد -4

 . 100َ، ؿ1996، ِإعغخ األ٘شاَ، ١ٌٛ٠ٛ 125
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ً عن أمور أخرى في ثنايا الصفقة  194و 242المتحدة رقم قرارات الأمم  ذات الصلة, فضلا
يراني في المنطقة  .(1)تتعلق بتحجيم الدور الإ

يرانيين عن صفقة القرن محاولة الوقوف على ملامح تناول  يحات المسئولين الإ وتُثير تصر
 ّ يراني للمساهمة طهران القضية الفلسطينية, عبر مبادرات واضحة أو ُخطة سلام تعكس التصو ر الإ

ية أّي من القضايا المرتبطة بها, فمنذ كشف الرئيس دونالد  في حل القضية الفلسطينية أو تسو
يق نحو السلام الإسرائيلي يطة طر يران,  -ترامب عنها بوصفها خر بلت بنقد في إ الفلسطيني, قُو

يحات التي أ ّ ه علي خامنئي نشر التصر دلى بها المرشد في يوليو  وأعاد مكتب المرشد الأعلى آية الل
 .(2)م, حينما وصف الخُطة بأّنها "سياسة شيطانية"2018

يد جابر في  يراني الدكتور أبو ز وقال الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الإ
يحات خاصة ل "سبوتنيك" بتاريخ  يراني حسن 15/11/2018تصر يحات الرئيس الإ م, أن تصر

اع الحكومة, اتسمت بالشدة والحسم, وخلفت انطباعاً روحاني الخاصة بفلسطين, خلال اجتم
يكية الشيطان  يراني يرى في الولايات المتحدة الأمر بالقوة لدى متابعيه, وتابع: "الشارع الإ
يرانية تعتبر الولايات  الأعظم الذي يهدد قوته واقتصاده وجيشه وكيان الدولة ككل, والدولة الإ

يكا فرضها على طهران بشكل المتحدة العدو الأول, خاصة بعد العق بات الأخيرة التي أعلنت أمر و
يران والدول ال كبرى"  .(3)أحادي, وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إ

ير  ياتها, فقد أعلن وز يران أنه من الواجب وضع القضية الفلسطينية في أولو وترى إ
يف رفض بلاده لصفقة القرن, متمسكًا بما أعلن عنه المرشد  يراني  محمد جواد ظر الخارجية الإ
يراني علي خامنئي في وقت سابق من خطة بديلة تضمن حقوق المسلمين والمسيحيين واليهود  الإ

حد سواء, حيث تضمنت تلك الخطة ما أعلن عنه خامنئي من إجراء استفتاء  في فلسطين على

                                                           

األِش٠ى١يخ، إٌّزيذٜ اٌؼشثيٟ ٌزؾ١ٍيً اٌغ١بعيبد « فيفمخ اٌميشْ»ِزأ١ٔخ فيٟ ِٛليف ئ٠يشاْ ِيٓ ِؾّذ خ١شٞ، لشاءح  -1

   https://afaip.com. َ، أظش اٌشاثو:3/2/2020اإل٠شا١ٔخ، 

َ، أظييش 14/2/2020٘ييذٜ سؤٚف، رىييّشط هٙييشاْ االٔمغييبَ اٌفٍغييط١ٕٟ اٌييذاخٍٟ ٚرض٠ييذ ِييٓ رؼم١ييذاد األصِييخ،  -2

 .https://www.independentarabia.comاٌشاثو: 

َ، أظيش 15/11/2018ِٛلغ عيجٛر١ٕه ػشثيٟ، خج١يش: سٚؽيبٟٔ ٠ؼزجيش "فيفمخ اٌميشْ" ئميشاسا ثّقيبٌؼ ثيالدٖ،  -3

  https://arabic.sputniknews.comاٌشاثو: 



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

212 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

شعبي على السكان المسلمين والمسيحيين واليهود والفلسطينيين, وكذلك اللاجئين الفلسطينيين حول 
نظام الحكم في أرض فلسطين, ل كن ذلك المقترح بطبيعة الحال لم يحتل أي مكانة تذكر لدى 

يكية أو يحات لرئيس مجلس  الأوساط الأمر يراني تصر حتى الفلسطينية, كما وأورد الإعلام الإ
يكيين سنرى أنهم يرسمون  يجاني, قال فيها: "إذا نظرنا لتحركات الأمر الشورى الإسلامي, على لار
يهدفون لإذلالهم, وأن ذلك نتيجة التفرقة بين  مخططًا كبيرًا ضد المسلمين في إطار صفقة القرن و

يكا أن يقوما بهذا العمل المشئومالدول الإسلامية  . (1) التي أعطت الجرأة للكيان الصهيوني وأمر
يران برفضها المطلق لصفقة القرن ودعوة العالم برفض هذه  وهكذا يتضح الموقف المتقدم لإ
الصفقة لتعارضها مع القرارات الدولية, ولانتقاصها من حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها لهم 

 ية.الشرعية الدول

يراني والفلسطيني مت وافقين برفض صفقة القرن , ففي اتصال هاتفي جاء الموقفين الإ
يف, مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس, وفق  يراني محمد جواد ظر ير الخارجية الإ أجراه وز
يكية  وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية, أكد فيه موقف بلاده الرافض ل "صفقة القرن" الأمر

يف عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفل ير المصير, المزعومة, وعبر ظر سطيني, وحقه في تقر
 .(2)وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وجاء الموقف الفلسطيني رافًضا لصفقة القرن, فالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن 
ير  دعا كل الفصائل الفلسطينية برغم الخلاف والاختلاف لاجتماع في مقر رئاسة منظمة التحر

ّ ه لمناقشة مواجهة صفقة القرن, وهو الاجتماع الذي تمخض عن معلومات الفلسطيني ة في رام الل
ً منها  – أفادت بأن أبو مازن تحدث عن تصعيد  –كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية جزءا

ين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في  من شأنه أن يتسبب في احتكاك بين المتظاهر
بيةنقاط التماس في ال يكي (3)ضفة الغر , كما ورفضت الفصائل الفلسطينية خطة الرئيس الأمر

                                                           

 األِش٠ى١خ، ِشعغ عبثك.« ففمخ اٌمشْ»ِؾّذ خ١شٞ، لشاءح ِزأ١ٔخ فٟ ِٛلف ئ٠شاْ ِٓ  -1

ٛالغ األٔبميٛي، ظش٠يف: ئ٠يشاْ ريشفل "فيفمخ اٌميشْ" ٚريذػُ ؽميٛق اٌؾيؼت اٌفٍغيط١ٕٟ، أ٠غش اٌؼ١ظ: ؽجىخ ِ -2
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دونالد ترامب والمعروفة باسم "صفقة القرن", مؤكدة على تمسكها بالحقوق الفلسطينية, ودعت 
يع  حركة "حماس", كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشار

لسطينية, وتشكيل إستراتيجية نضال موحدة لمواجهة "صفقة القرن", كما تصفية الحقوق الوطنية الف
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين, أحمد المدلل, أن "صفقة القرن من أكبر 
يل فلسطين  ال كوارث التي تمر على شعبنا, لأنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية كاملة, وتحو

بية المحتلة إلى "يهودا والسامرة"إلى "إسرائيل" والقدس إ , كما وقال (1)لى "أورشاليم" والضفة الغر
يقات إن "أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل دولة  صائب عر

بية بما فيها القدس الشرقية, قطاع غزة(, سيدخل 1967فلسطين على حدود  م )الضفة الغر
يكية إلى اليوم  التاريخ على اعتباره احتيال القرن".وأضاف أن "ما قامت به الإدارة الأمر

والشراكة الكاملة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يدخل التاريخ على أنه 
 .(2)احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام"

يراني كان لهما الأثر ال كبير في الوقوف بوجه تنفيذ هذه انسجام الموقفين الفلسطيني و الإ
 الصفقة وإفشالها, إضافة إلى وحدة الموقف للفصائل الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن.

يف خطة ترامب ب  "الكابوس للمنطقة  يراني محمد جواد ظر ير الخارجية الإ وصف وز
يف أن تكون هناك دعوة  والعالم", معتبراً أنها حلم تاجر عقارات يعاني من الإفلاس, وأمل ظر

ية السلام" تعد جرس إنذار  إلى ً إلى أن الصفقة المسماة "رؤ الاستيقاظ لجميع المسلمين, لافتا
 .(3)للمسلمين

يرانية من صفقة القرن, حيث كانت المواقف  بية والإسلامية والإ وتباينت المواقف العر
يراني واضحاً برفض صفقة بية والإسلامية يكتنفها الغموض منها بينما كان الموقف الإ القرن,  العر

                                                           

َ، أظيش اٌيشاثو: 28/1/2020، 21مخ اٌمشْ"،ػشثيٟأؽّذ فمش،٘زٖ سدٚد اٌفقبئً اٌفٍغط١ٕ١خ لج١ً ئػالْ "فيف -1

https://arabi21.com/story. 
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وتجلى ذلك التباين في الاجتماع الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي بحيث لم يتمكن من جمع 
الخصمين السياسيين, السعودية وإيران, في قاعة واحدة, وذلك بعد إعلان طهران أن وفدها مُنع 
يكية للسلام في الشرق  من حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي, لبحث الخطة الأمر

سط "صفقة القرن", وعلى الرغم من أن المنظمة أعلنت عن رفضها خطة ترامب معتبرة أنها الأو
ياض سبقتها إشكالات بين  "متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية", إلا أن التجاذبات بين طهران والر
يمين حول الصفقة, خاصة بعد أن أعلنت الخارجية السعودية الأسبوع الماضي تقديرها لجهود  الغر

يران "صفقة شيطانية", وضعها "مجرمون ومحتالون".  .(1) ترامب, بينما اعتبرتها إ
, على 3/2/2020وأكد البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي, بتاريخ 

مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تداعيات الإعلان عن 
الخطة إلى أبسط عناصر العدالة, وأنها "تُدمّر أسس تحقيق الّسلام, بدءاً  الخطة الأميركية, افتقار

بشكل صارخ للحقوق  من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي, وانتهاء بتنكرها, و
 .(2)غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني"

ين وعمان و الإمارات( لصفقة القرن وفي رده على تأييد بعض الدول الخليجية )البحر
يف في لقاء خاص مع قناة العالم: أعتقد أن ما يحدث في المنطقة يراد به القضاء على  قال ظر
حقوق الشعب الفلسطيني, وما يعرف باسم صفقة القرن ستتبدل إلى إفلاس القرن بمقاومة 

ً من دول منطقة الخليج الفارسي تتعاون  لفرض هذا الفلسطينيين, وقال: "ما يؤسف أن عددا
يكا ستحميهم في مقابل خيانتهم للعالم الإسلامي, وهذا التصور باطل,  الأمر وكلهم أمل أن أمر
ً أن تبيعوا الجولان للصهاينة, عودوا إلى  يا ً أن تبيعوا القدس للصهاينة, ليس ضرور يا ليس ضرور

شعوب المنطقة, وأيدينا مستعدة للشد على أيديكم بشرط أن تكون أهداف فلسطين ومطالب 
يده نتنياهو" , حيث وجه ترامب, شكره لكل من الإمارات (3)المنطقة هي مطالبكم, وليس ما ير

                                                           

 َ، أظييييش اٌييييشاثو:2020ؽٍجييييخ فييييشاع عذ٠ييييذح ثيييي١ٓ ئ٠ييييشاْ ٚاٌغييييؼٛد٠خ؟،  -، فييييفمخ اٌمييييشْ dwِٛلييييغ  -1

https://www.dw.com 

اٌزؾش٠ييش اٌفٍغييط١ٕ١خ، ٔييـ ث١ييبْ ِٕظّييخ اٌزؼييبْٚ اإلعييالِٟ ػٍييٝ ِغييزٜٛ ٚصساء خبسع١ييخ اٌييذٚي ٌجؾييش ِٕظّييخ  -2
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ين وسلطنة عمان لمشاركتها في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي  والبحر
 .(1)بنيامين نتنياهو, لإعلان مبادرته للسلام في واشنطن

بية التي عقدت وجاء أول رد عربي رافض للخطة الأ ميركية من جامعة الدول العر
ً على مستوى وزراء الخارجية, بتاريخ  م, وأكد البيان الختامي 1/2/2020اجتماعًا طارئا

للاجتماع "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة, أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها, 
بية كما أقرت بنصوصها في العام بأي شكل من الأشكال", ومشيداً بمبادرة السلام الع م, 2002ر

 .(2)التي تمثل الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام
ورفضت الأردن صفقة القرن حيث صرح عضو مجلس النواب الأردني, طارق 
ً على هواها للمنطقة  يكا حلولا ً ل كي تفرض أمر ً على إعلان ترامب بأنه لم يعد ملائما خوري, ردا

ين لا سيما أنها  المتعلقين بانسحاب قوات الاحتلال وحّق  194و 242تتعارض مع القرار
العودة, واللذين نجد أّن الصفقة الأميركية المشئومة "صفقة القرن"قد تجاهلتهما تماماً", كما وأشاد 
يكية منذ  يران في دعم المقاومة كنهج وخيار استراتيجي ثابت ضد سياسات الهيمنة الأمر بدور إ

 .(3)م, وسيكون لدعمها محور المقاومة الدور ال كبير في إسقاط الصفقة"1979ا عام انتصار ثورته

كما وأكدت قطر التزامها بدعم المؤسسات الفلسطينية, معتبرة أن السلام لا يمكن أن 
يستمر إذا لم يتم الحفاظ على حقوقهم في دولتهم ذات السيادة بما فيها القدس الشرقية وحق 

لمواقف الأخرى, وصف الرئيس التونسي صفقة القرن بأنها "مظلمة عودة اللاجئين, وفي ا
يكية اعتبرت أن الحق الفلسطيني في  القرن", كما أن الجزائر التي رفضت مبادرة السلام الأمر
دولة مستقلة عاصمتها القدس, حق "غير قابل للتصرف", وأعلن العراق عن ترؤس الاجتماع 

ً في بيان للخارجية على أن "العراق الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن  "صفقة القرن", مؤكدا
يقف مع أشقائه الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية وقرارات مجلس 

                                                           

.. اٌّٛلف اٌؼشثٟ ِٓ ففمخ اٌمشْ،  -1 ٍّْ  َ، أظش اٌشاثو1/2/2020ئؽغبْ اٌفم١ٗ، سفل ٚرأ١٠ذ ٚرأ
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يف والمسجد  يشدد على أن القدس الشر الأمن, وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم, و
بية . رغم (1)الأقصى لا يزالان تحت الاحتلال" بعض الدول العر يران و الخلاف بين إ

يراني رفض  بية والإسلامية  كان موقفها كالموقف الإ والإسلامية ألا أن معظم الدول العر
 صفقة القرن, مما أفقد الصفقة أهميتها وتطبيقها على أرض الواقع.

يرانية في ظل         ية الإسلامية الإ تناول الباحث في هذا الدراسة موقف الجمهور
يكي دونا يكية المتمثلة بإعلان الرئيس الأمر لد ترامب "صفقة القرن" لحل الصراع القرارات الأمر

الفلسطيني الإسرائيلي, فمنذ بدايات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي واحتلاله جزء من فلسطين 
ً لم تتغير, وتتمثل 1967م, ثم احتلالها بالكامل عام 1948عام  يكية ثابتة م, والسياسة الأمر

ه أي قرار يدين الكيان الإسرائيلي في بانحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي, ووقوفها في وج
الهيئات الدولية باستخدامها حق النقض الفيتو, ورغم زعمها بقبول فكرة حل الدولتين ول كن 

ية الإسرائيلية وليس على أساس قرار التقسيم  يكي 1947عام  194بالرؤ م, وأصبح الموقف الأمر
ً في عهد الرئيس دونالد ترامب والذي ألغى فكرة حل الدولتين في خطته "صفقة  أشد تطرفا

يكية  القرن", والتي أعلن فيها بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال, ونقل السفارة الأمر
يادة وتيرة الاستيطان في الضفة  إلى القدس,  ودعم فيها خطة الضم الإسرائيلية مما أدى لز

يكي لوكالة غوث و بية ومدينة القدس, كما وألغى الدعم الأمر تشغيل اللاجئين, والذي يسعى الغر
ية الإسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال  من خلاله إلى التوافق مع الرؤ

يض.   التوطين والتعو
يكي للانحياز الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي,  من خلال ذلك كله, والإصرار الأمر

يرانية لحل  ية الإسلامية الإ الإسرائيلي, والتي تتمثل -الصراع الفلسطينيلم يتغير موقف الجمهور
بإنهاء احتلال فلسطين, وإعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين, واعتبار إسرائيل غدة سرطانية 
يكية الشيطان الأكبر الذي يساند  يجب اجتثاثها من المنطقة, وتعتبر الولايات المتحدة الأمر

                                                           

.. اٌّٛلف اٌؼشثٟ ِٓ ففمخ اٌمشْ،  -1 ٍّْ  َ، ِشعغ عبثك.1/2/2020ئؽغبْ اٌفم١ٗ، سفل ٚرأ١٠ذ ٚرأ
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يكية والتي ك ان آخرها صفقة القرن هو انحياز لدولة "إسرائيل", وأن كل القرارات الأمر
الاحتلال, ورغم هذا المواقف الثابتة والمنصفة لحقوق الشعب الفلسطيني, ألا أنها لم تتخذ 
يكية, واكتفت بدعم الفصائل الفلسطينية المعارضة  إجراءات عملية لمواجهة القرارات الأمر

 لمواجهة هذه القرارات.
 يات الآتية:وخلصت الدراسة إلى النتائج والتوص

ية  -1 يرانية لم تتغير رؤ ية الإسلامية الإ الإسرائيلي, رغم -صراع الفلسطينيتجاه قضايا الالجمهور
 المحطات التي مرت بها, وأكدت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

يرانية صفقة القرن بشكل واضح وقوي,رفض  -2 ية الإسلامية الإ ی ر  الجمهور وطالبت بتحر
 فلس طین كاـملةً دون نقصان.

يراني الرافض لصفقة القرن ايجاباً على تق -3 بي والإسلامي انعكس الموقف الإ ية الموقف العر و
بأنها منحازة للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.  بعدم القبول بصفقة القرن, و

يراني للموقف الفلسطيني كان له  -4 وحدة الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة, والدعم الإ
 الدور المهم في إفشال تطبيق صفقة القرن.

يب -5 يران لصفقة القرن بعين الر يض نظامها السياسي تنظر إ ة, على أنها أحد عوامل تقو
 والعسكري وتحجيم دورها في المنطقة. 

يكية والمجتمع الدولي؛  -6 ية السياسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمر فشلت مساعي التسو
بسبب عدم وجود صفة الإلزام في القرارات الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالشرعية 

 الدولية.
ية " إسرائيل" في قضايا الصراع الفلسطيني لا -7 يكية تتبنى رؤ -تزال الولايات المتحدة الأمر

 الاستيطان(. -القدس -اللاجئين -الإسرائيلي ) حل الدولتين
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 خلصت الدراسة إلى توصيات عدة؛ أهمها: 
العمل على إعادة تفعيل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية, وإلزام الأمم  -1

 المتحدة بتطبيق تلك القرارات.
بية والإسلامية موحدة؛  -2 مواجهة الدبلوماسية الإسرائيلية في المحافل الدولية, بالدبلوماسية العر

 كيان الإسرائيلي في فلسطين, التأثير في الرأي العام العالمي.لفضح ممارسات ال
تفعيل كل الأدوات الضاغطة على "إسرائيل" والمجتمع الدولي, ووقف كل الإجراءات التي  -3

 تفرضها "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
بي والإسلامي اقتصادية وسياسية, لدعم الصمود -4 الفلسطيني  تشكيل شبكة أمان من العالم العر

يكية في فلسطين.   في مواجهة السياسات الإسرائيلية والأمر
فلسطين ليست  لن١خ أْ حالمتحد األَّ أسٚلخ لخال ّْ كد١ؤإسلامي,  ةلخطا غ١طلتأا  -5

 .لاألٚ َلمقاا فٟإسلامي  ؾأْ ٟ٘ لج ,ن١مخ فٍغه١ٕ١خ لن١خ
يع ساٌٍّؾ ًً زقد١ب أسنَٙ فٟ الفلسطينيين زضج١د ئٌٝ زٙدف ؾبٍّخ ز١ّٕٚخ جخههالقيام  -6

يكية والصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية.  الأمر
بي  -7 يتها في الصراع العر الإسرائيلي إلى مكانها الطبيعي -إعادة القضية الفلسطينية ومركز

 "الإسلامي", حيث يكمن عمقها الطبيعي والاستراتيجي.
يكي يشكل الدعامة الأساسية للتغطية على ال -8 بي والأمر جرائم التي ترتكبها الموقف الأورو

"إسرائيل", ولذا يجب الضغط لتغيير هذا الموقف من خلال جماعات ضغط إسلامية تؤثر في 
يكي.  تغيير مواقف مؤسسات صنع القرار الأمر
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َ، أظش 14/2/2020رؼم١ذاد األصِخ،  سؤٚف، ٘ذٜ، رىّشط هٙشاْ االٔمغبَ اٌفٍغط١ٕٟ اٌذاخٍٟ ٚرض٠ذ ِٓ .8

 .https://www.independentarabia.comاٌشاثو: 

 َ، أظش اٌشاثو:2018أغغطظ/ 31عؼذح، ِؾّذ أثٛ، ففمخ اٌمشْ: لشاءح فٟ اٌّٛالف اٌؼشث١خ،  .9

https://eipss-eg.org 

 أظش اٌشاثو: َ،3/5/2010ؽج١ت، ع١ّؼ، االعز١طبْ ٚاٌّفبٚمبد، فٍغط١ٓ،  فؾ١فخ األ٠بَ، ثزبس٠خ:  .10

https://www.al-ayyam.ps/. 

َ، أظش 28/1/2020، 21فمش، أؽّذ، ٘زٖ سدٚد اٌفقبئً اٌفٍغط١ٕ١خ لج١ً ئػالْ "ففمخ اٌمشْ"،ػشثٟ .11

 .https://arabi21.com/storyاٌشاثو: 

ػقبَ، أعّبء، ففمخ اٌمشْ.. ِب ٘ٛ ِٛلف ئ٠شاْ ِٓ خطخ رشاِت ٌٍغالَ فٟ اٌؾشق األٚعو؟، ِٛلغ اٌغٛاس  .12

 . http://algiwarpress.com/news/news.aspx?id=12600َ، أظش اٌشاثو: 27/1/2020ثشط، 

اٌؼ١ظ، أ٠غش، ؽجىخ ِٛالغ األٔبمٛي، ظش٠ف: ئ٠شاْ رشفل "ففمخ اٌمشْ" ٚرذػُ ؽمٛق اٌؾؼت  .13

 .https://www.aa.com.tr/arَ، أظش اٌشاثو: 4/2/2020اٌفٍغط١ٕٟ، 

14.  . ٍّْ  َ، أظش اٌشاثو:1/2/2020. اٌّٛلف اٌؼشثٟ ِٓ ففمخ اٌمشْ، اٌفم١ٗ، ئؽغبْ، سفل ٚرأ١٠ذ ٚرأ

https://www.aa.com.tr/ar 

ِٕظّخ اٌزؾش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ، ٔـ ث١بْ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ اإلعالِٟ ػٍٝ ِغزٜٛ ٚصساء خبسع١خ اٌذٚي ٌجؾش  .15

 bit.ly/2TmVVYrَ، أظش اٌشاثو: .3/2/2020رذاػ١بد اإلػالْ ػٓ خطخ اإلداسح األ١ِشو١خ، 

َ، أظش اٌشاثو: 2020ؽٍجخ فشاع عذ٠ذح ث١ٓ ئ٠شاْ ٚاٌغؼٛد٠خ؟،  -، ففمخ اٌمشْ dwغ ِٛل .16

https://www.dw.com 

http://cutt.us/xFEmL
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ِٛلغ ا١ٌّبد٠ٓ ٔذ، اٌخبسع١خ اإل٠شا١ٔخ: "ففمخ اٌمشْ" ؽٍُ ربعش ػمبساد ٠ؼبٟٔ ِٓ اإلفالط،  .17

 https://www.almayadeen.net/news/politicsَ، أظش اٌشاثو:  29/1/2020

ر١ٕه ػشثٟ، ئ٠شاْ ٌمبدح اٌخ١ٍظ: أِش٠ىب ٌٓ رؾ١ّىُ ِمبثً خ١بٔزىُ ٌٍؼبٌُ اإلعالِٟ ثذػُ ففمخ ِٛلغ عجٛ .18

 .https://sptnkne.ws/m7SUَ، أظش اٌشاثو: 30/5/2019اٌمشْ، 

َ، أظش 15/11/2018ِٛلغ عجٛر١ٕه ػشثٟ، خج١ش: سٚؽبٟٔ ٠ؼزجش "ففمخ اٌمشْ" ئمشاسا ثّقبٌؼ ثالدٖ،  .19
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 .https://www.jfranews.com ، ٌٍزفبف١ً:١ٔ9/11/2017ٛص، 
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 و. افتلار حمسً صاحل

جامعُ القادسًُ –كلًُ تربًُ 

الساحة السياسية في ايران خلال فترة السيتينات تطورات سياسة متمثلة بتوتر العلاقات 
بين الشاه محمد رضا شاه بهلوي والتيار الاسلامي الذي يقوده الامام الخميني معارضته  

حات   الشاه محمد بهلوي و التي اطلق عليها تسمية الثورة البيضاء , والتي نعتها الامام لاصلا
الخميني ب " الأعمال الخادعة والمضللة لاستغفال الشعب الايراني " , زد على ذلك تحدث عن 

ّ ه علم على المدرسة   اعتداد اتباع الشاه محمد رضا پهلوي وحكومته برئاسة رئيس الوزراء أسد الل
لفيضية , حتى بات هذا الاعتداء كمن دق اسفين سقوطه من طرف , وحث علماء الدين ا

وأهالي مدينة قم المقدسة على مواجهة الأخطار التي تستهدف الإسلام والمسلمين من قبل " 
الخائنين " أمثال " الشاه الپهلوي> "كل هذه الامور نتج عنها نمو وتطور الاحزاب الاسلامية 

راق التي نشطت تحت ظل المرجعية الدينية والحوزة العلمية في النجف ذات الصلة الشيعية في الع
ين وقادة حزب الدعوة الاسلامية امثال السيد  يديه من مراجع الدين البارز بالامام الخميني ومؤ
محسن الحكيم والسيد محمد باقر الصدر ,اذ حث الامام الخميني قادة حزب الدعوة والحوزة العلمية 

ف على الثورة على نظام البعث وعمه لهم الاان المرجعية الدينية رفضت التدخل في في النج
 العمل  السياسي .

 
 ايران ,الامام الخميني ,حزب الدعوة , الحوزة , الثورة . :الكلمات المفتاحية

 شهد
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The political arena in Iran during the Cetins witnessed political developments 

represented by the tense relations between the Shah Muhammad Reza Shah Pahlavi and 

the Islamic movement led by Imam Khomeini, his opposition to the reforms of Shah 

Muhammad Pahlavi, which he called the White Revolution, and which Imam Khomeini 

called "deceptive and misleading actions to fool the Iranian people." ", In addition, he 

spoke about the followers of the Shah Muhammad Reza Pahlavi and his government 

headed by Prime Minister Asad God, who knew of the Faidi school, so that this attack 

became like one who drove a wedge of his fall from one side, and urged the religious 

scholars and the people of the holy city of Qom to confront the dangers that target Islam 

and Muslims from Before the "traitors", such as "the Pahlavi Shah" <"" All these things 

resulted in the growth and development of the Shiite Islamic parties in Iraq that were 

active under the religious authority and the scholarly seminary in Najaf related to Imam 

Khomeini and his supporters from the prominent religious references and leaders of the 

Islamic Dawa Party such as Mr. Mohsen Al-Hakim and Al-Sayyid Muhammad Baqir 

al-Sadr, as Imam Khomeini urged the leaders of the Dawa Party and the Hawza in Najaf 

to revolt against the Baath regime and his uncle to them, now the religious authority is 

removed Zd interfering in political action. 
Key words: Iran, Imam Khomeini, Dawa Party, Hawza, revolution. 



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

211 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

لاسلامية الشيعية العراقية ذات اهمية بوصفها جزء من منظومة تعد دراسة الحركات ا
الاسلام السياسي العالمي , اذ ارتبطت الحركات الاسلامية بكثير من الاحداث المهمة في تاريخ 

دراسة الاحزاب الاسلامية في  ضرورةة الباحث جدتو الاساس هذا وعلى  العراق المعاصر , 
ين مرحلة (  وهي 1979-1958الاسلامية( للفترة)العراق  متمثلة ب )حزب الدعوة   التكو

ية بالمرحلة الثقافية في ادبياتها تسمى التي  -مسيرتها من الاول الثلث او الاولى ية -الفكر  -التغير
ينها, نشأتها الى ادت التي الظروف لفهم كمحاولة  والدور لها الداعمة ومعرفة الاطراف وتكو

يات, كل على مارسته الذي بات المستو  والخارجية, الداخلية عاتها صراو اجتازتها, التي والصعو
 .السياسية للمرحلة دفعتها التي والعوامل

بات تقف لم  فيية حزب الدعوة الاسلام في دراسة الباحثة سعي امام وغيرها الصعو
بيان  العراق  ينها راتوتط و  قدر – بالموضوع الاحاطة وانقباضها, لغرض وانبساطها ونموها تكو

 اسئلة منها . عدة الباحثة تطرح -المستطاع
 النصف في تنظيمية شيعية اسلامية تجارب نضوج دون حالت التي الحقيقية الاسباب ماهي -1

ين؟   من القرن الاول  العشر
 القرن من الثاني النصف في الشيعي التنظيمي الاسلامي العمل الشيعية المرجعية تبنت لماذا - 2

ين.  العشر
ية في بداية تشكيله. -3  لماذا اتبع حزب الدعوة الاسلامية السر
 القمعية من قبل نظام البعث اتجاه دعاة حزب الدعوة الاسلامية .اسباب اتباع السياسة  -4
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رضية أساسية مفادها :  تأثر الساحة السياسية الشيعية في العراق ينطلق البحث من ف 
يادة نشاط الحركات الاسلامية في العراق بأزدياد  بالحراك الشعبي الايراني ,علاوة على ذلك ز

 النشاط السياسي في ايران ودعم الامام الخميني لفكرة قيام دولة اسلامية وثورة ضد نظام البهلوي.

 الشيعية الاسلامية والاحزاب حزب الدعوة الاسلامية  نظر وجهة بيان الباحثة حاولت لقد   
 الوصفيالمنهج  الباحثة اتبعت وقد الدراسة , مدة خلال جرت التي مختلف الاحداث في تحديدا

 الحيادية الى سعيا ,انفا   المذكورة الاسئلة على للإجابة المعياري المنهج لا التاريخ في التحليلي
   الامكان. قدر والقراءة الموضوعية

 العالم في الشيعة عموم بل شيعة العراق, على روحية بسلطة الشيعية الدينية المرجعية تمتعت  
 عندهم, الهرم قمة المرجعية احتلت اذ وعيهم, في مقدسة صورة من تمثله لما الاسلامي,

يخيا ادوارا علمية وجودها طول على مارست"و  (1سياسية.) وحتى واجتماعية التار
بي التنظيمي النشاط ان   مناهضة بدافع الانكليزي الاحتلال عهد منذ بدأ العراق لشيعة الحز

 لهذا تأسست التي الجمعيات اولى كانت اذ وطنية, حكومة لتأسيس الوجود الاجنبي ,والدعوة
 من مجموعة ومعه (,2الجزائري)  جواد محمد الشيخ (برئاسة الاسلامية )جمعية النهضة هي الهدف

                                                           

 ، 2012 ٌجٕبْ، اٌؼبسف، داس االعالِٟ، اٌفىش رغذ٠ذ فٟ اٌقذس ثبلش ِؾّذ اٌؾ١ٙذ ِٕٙظ اٌشفبػٟ، اٌغجبس ػجذ -1 

 (62 ؿ
2

عبُ٘  .اٌٚفٍغفخ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ٌؼٍَٛ أعزبراً  وبْ  ػ١ٍّخ، ِٓ اعشح االؽشف إٌغف فٟ ٌٚذ ِؾّذ عٛاد اٌغضائشٞ : - 

سة اإلٔغ١ٍض فٟ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌغضائشٞ فٟ اٌذفبع ػٓ و١بْ اٌٛهٓ ػٕذ ٘غَٛ اٌّغزؼّش اٌجش٠طبٟٔ، فمذ ؽب

األٌٚٝ، صُ أعظ ٚسفبلٗ عّؼ١خ عش٠خ ئعال١ِخ ثؼذ االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ ٌٍؼشاق أهٍك ػ١ٍٙب اعُ )عّؼ١خ إٌٙنخ( 

.ٌّض٠ذ ِٓ 1918ٟٚ٘ أٚي عّؼ١خ عش٠خ فٟ اٌؼشاق، ػٍّذ ػٍٝ هشد اٌّغزؼّش، ١٘ٚأد ٌضٛسح إٌغف ػبَ 

 . 1970ٞ ، د٠ٛاْ اٌغضائشٞ ، ِىزجخ االرؾبد، ث١شٚد اٌزفبف١ً ٠ٕظش:   ِؾّذ اٌغٛاد اٌغضائش
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 الساحة في دور للجمعية وكان , م 1916 عام النجف في الحوزة, العلمية في الدين ورجال العلماء
 (.1 الاشرف) النجف في لاسيما السياسية

,ثم الجمعية  1918على حين تأسست) الهيئة العلمية في النجف الاشرف ( في كانون الثاني 
,هذه التنظيمات ضمت العديد من تجار  1918الاسلامية في الكاظمية التي تشكلت عام 

بط بين الطائفتين ,وفتحت وال كسبة ورجال الدين من الشيعة والسنة , اذ سعت الى توثيق الروا
                                                     2لها فروع في بغداد ومدن الفرات الاوسط.

 ذلك حصل وقد الشيعي, السياسي  للحراك علمائية قيادة التنظيمات تلك افرزت لقد        
ية بسبب  السياسي شيعةالعراق مستقبل صار حتى آنذاك  الشيعي الوسط الدينفي رجال نخبو

يطانية القوات دخول منذ - العملية مواقفهم تكن ولم وها؛ يتخذ التي بالقرارات مرهون   الى البر
ين بثورة مرورا   العراق   من افرزته العراق وما على عرش فيصل تنصيب وملابسات العشر

 الثاني النصف مطلع في الشيعي الاسلامي التيار رغبة عن تماما بعيدة وثقافية سياسية معطيات
ين القرن من ية تصحيح في العشر  .3والقرار الرؤ

ين  محاولات       شهد الحركة الاسلامية في العراق  منذ منتصف الثلاثينات القرن العشر
اصلاحية هدفها اعادة العمل بمفاهيم العمل الاسلامي الصحيح ونشره بين صفوف الشعب 
بدأت هذه الحركة الاصلاحية من داخل لمؤسسة الدينية نفسها, اذ  بية و لمواجهة الافكار الغر

بيانا الى وزارة الداخلية العراقية  (4المتدينين وفي مقدمتهم الشيخ محمد المظفر) قدم ثلة من شباب
, يعد هذا المنتدى 1935لغرض تأسيس جمعية دينية في النجف باسم )منتدى النشر ( عام 

                                                           
1

،اٌّشوض االعالِٟ اٌّؼبفش ،ث١شٚد 3االعال١ِخ فٟ اٌؼشاق ، ه اٌؾشوخ ِغ١شح :اٌغّش عٕٛاد اٌّإِٓ، ػٍٟ- 

 .18،ؿ  2004 ،1986،
2
 .475،ؿ 1988غغبْ اٌؼط١خ ،اٌؼشاق ٔؾأح اٌذٌٚخ ،رشعّخ  ػطب ػجذ اٌشؽّٓ ،داس اٌغالَ ، ٌٕذْ ، 
3

 االؽشف، إٌغف اٌغطبء، وبؽف االِبَ ِىزجخ ِٕؾٛساد  ؽ١برٟ، ِٓ ػمٛد اٌغطبء، وبؽف اٌؾغ١ٓ ِؾّذ .- 

 119  . ؿ ، 2011
4

، ٠ؼزجش ِٓ أثشص ػٍّبء اإلعالَ فٟ اٌمشْ اٌشاثغ ػؾش 1964-1904ِؾّذ سمب اٌّظفش : ٌٚذ فٟ إٌغف ػبَ  

ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذساعبد اٌذ١ٕ٠خ، ٚاٌمنب٠ب االعزّبػ١خ اٌٙغشٞ، ٚ٘ٛ ِؼشٚف ثبألػّبي اٌزغذ٠ذ٠خ اٌزٟ لبَ ثٙب 

ٚاٌضمبف١خ.لبَ ثزأع١ظ عّؼ١خ ِٕزذٜ إٌؾش فٟ ِذ٠ٕخ إٌغف األؽشف فٟ اٌؼشاق، ٚ٘ٛ ا٠نب اوبد٠ّٟ، أعزبر فٍغفخ 

آلب ثضسن اٌطٙشأٟ، ِؾّذ ِؾغٓ، هجمبد أػالَ اٌؾ١ؼخ، ِؾٙذ،  ٚفم١ٗ ؽ١ؼٟ ػشالٟ،ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش:

 رنٝ، د.د..داس اٌّش
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يعد بمثابة البذرة الاولى للافكار  المكان الذي تترعرع معظم اعضاء حزب الدعوة الاسلامية و
   ( .                                                          1الحزب) التي انبثق منها

بعينيات و بدايه الخمسينات  عادت الحركه الاسلاميه في العراق الى التجدد والانبعاث اواخر الار
ين في العديد من الاحزاب والتنظيمات التي اخذت من الاسلام عقيده ومنهج  من القرن العشر

بيه المعاصره   لها في الحياه به الحز مستفيده من تجارب العمل السياسي الحديث خصوصا التجر
,اذ نتج عن ذلك تطور الاحزاب الاسلاميه في ساحه العمل السياسي والتنظيمي بعد ان غياب 
دام اكثر من ثلاثه عقود خلت من اي نشاط سياسي اسلامي من المصعد الفتوى التي اصدرها 

 ( .  2)1941الدفاع الوطني التي تشكلت خلال احداث مايس   كبار العلماء لدعم حكومه

تعد فترة التردد والانزواءالسياسي التي سادة التنظيمات الاسلامية وهنا سعت بعض 
ينات القرن الماضي  الشخصيات ايجاد حراك سياسي يختلف عن التنظيمات التي ظهرت في عشر

يطاني وارهاصات الاستعمار , وذلك يعد عقبة بوجه النشاط  ,لانهم عاشوا تبعات الانتداب البر
يعد تأسيس منظمة  يكها و السياسي ذي المنحى التغييري الذي يسعى لاحتواء الساحة وتحر

 (.3ومؤسسها عز الدين الجزائري)  1941الشباب المسلم عام 

نجد ان النجف الاشرف موطن  الحركه الاسلاميه في العراق قد شهدت  ولادة العديد  بدهة   
من الاحزاب والمنظمات الاسلاميه المحدوده التي سبقت بوجودها في تشكيل حزب الدعوه 

من قبل مجموعة من شباب النجف وضمت اللجنة  1952الاسلامي امثال الحزب الجعفري عام 
بد الصاحب دخيل ,كذلك منظمة المسلمين العقائديين عام المؤسسة  كلا م حسن شبر وع

                                                           
1

٘ـ 1427، ِىزجخ االِبَ اٌقبدق ، لُ ،1ؽضة اٌذػٛح االعال١ِخ ربس٠خ  ِؾشق ٚر١بس فٟ االِخ ،طؽغٓ ؽجش ،  - 

 .75،ؿ 

 

 
3

(  2005ــ  1924( ٌٚذ فٟ إٌغف االؽشف ٘ٛ اٌؾ١خ ػض اٌذ٠ٓ اٌغضائشٞ ) 2005-1924ػض اٌذ٠ٓ اٌغضائشٞ)  

ٚ٘ٛ سائذ اٌؾشوخ االعال١ِخ فٟ اٌؼشاق ِٚإعظ ٚصػ١ُ ِٕظّزٟ اٌؾجبة اٌّغٍُ ٚاٌّغ١ٍّٓ اٌؼمبئذ١٠ٓ ،  ٠ٕؾذس 

اٌزٟ رّزذ ِٓ إٌبفش٠خ ؽزٝ اٌّؾّشح ،  افال ِٓ لج١ٍخ ث١ٓ اعذ اٌزٟ رّزذ فٟ ٚعٛد٘ب فٟ ا٘ٛاس عٕٛة اٌؼشاق

( اؽذ لبدح صٛسح اٌؼؾش٠ٓ ٚاؽذ اثشص ِإعغٟ ) عّؼ١خ  1959ــ  1881ٚٚاٌذٖ ٘ٛ اٌؾ١خ ِؾّذ عٛاد اٌغضائشٞ ) 

،٠ٕظش : ؽغٓ ٌط١ف وبظُ اٌضث١ذٞ ، ِٛعٛػخ األؽضاة اٌؼشال١خ: األؽضاة 1917إٌٙنخ االعال١ِخ اٌغش٠خ ( عٕخ 

 .268، ؿ١2007بع١خ ٚاٌم١ِٛخ ٚاٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌؼشاق، ِإعغخ اٌؼبسف ٌٍّطجٛػبد،، ٚاٌغّؼ١بد ٚاٌؾشوبد اٌغ
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بالاضافة الى عدد ممن تنظيمات التي  1957وشباب العقيدة والايمان التي تاسست عام 1954
تاسست خارج العراق التي كان لها تاثير واضح على نشأة ونمو حزب الدعوة الاسلامية مثل حركة 

ير الاسلميفي القدس عام  مؤسسها حس 1928الاخوان المسلمين في مصر  ن شبر وحزب التحر
 1تحت اشراف الشيخ تقي الدين النبهاني  1952

 
مما سبق ان الاسلاميون لم يكن لهم اي حراك سياسي اسلامي يقوده الشيعه وتدعمه  ويتضح 

(,  2(  اذ كانت فترة سبات لهم )1958 – 1921المرجعيه الدينية خلال العصر المل كي عام) 
بداية عام  1959ايه عام اذ ظهر حزب الدعوه نه بمظهر الحزب الثاني بعد الاخوان  1960و

و اخذ العمل على   اجمع  المسلمين من حيث النشاط السياسي ليس على مستوى العراق بل العالم
بيه الاسلاميه والتنظير والعمل للحكومه  بيه  التي سينهض عليها النشئ وهي التر ايجاد التر

يه العراقيه في عقب اعلان ال (, 3)الاسلاميه , اتاحت لها الفرصة لخوض  1958تموز  14جمهور
في النجف الاشرف التي  (4)غمار العمل السياسي من بابه الواسع من خلال )جماعه العلماء (

تشكلت بتوجيه من السيد محسن الحكيم التي تضم كبار علماء النجف الاشرف من الطبقه الثانيه 
بع مراحل في كل مرحله والثالثه , تبني الحزب الاسلوب ا لمرحلي في العمل قسم مسيرته الى ار

                                                           
1

فالػ خشعبْ ،ؽضة اٌذػٛح االعال١ِخ  ؽمبئك ٚٚصبئك ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش، دِؾك   

 .40،ؿ1999

 
2

خ  ، ،اٌّإعغخ اٌؼشث2١ئؽزالي اٌؼشاق: سثؼ اٌؾشة ٚخغبسح اٌغالَ ، ه ػٍٟ ػجذ اال١ِش ػالٚٞ،  

 .38،ؿ2009ث١شٚد،
3
،اٌز١بساد اٌغ١بع١خ فٟ ِذ٠ٕخ إٌغف االؽشف ِٚٛلفٙب ِٓ اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ فٟ  ػذٞ ؽبرُ ػجذ اٌض٘شح اٌّفشعٟ 

 .228، ؿ2014إٌغف االؽشف، ، ِطجؼخ ا١ٌّضاْ، 1963-1954اٌؼشاق 
4

ُٚ٘ : اٌغ١ذ اعّبػ١ً اٌقذس ، ربعغذ فٟ إٌغف االؽشف ػبَ  ، ٚرأٌفذ ِٓ اٌؼٍّبء األثشاس  -عّبػخ اٌؼٍّبء: 

اٌغ١ذ ِؾّذ ثبلش اٌقذس ، اٌغ١ذ ِؾّذ عّبي اٌٙبؽّٟ ، اٌغ١ذ ِٙذٞ اٌؾى١ُ . اٌؾ١خ ِؾّذ عٛاد آي سامٟ ، اٌؾ١خ 

ثذأد ٘زٖ اٌغّبػخ فٟ ٔؾبهٙب اٌّؼبدٞ ٌٍؾ١ٛػ١خ ثافذاس إٌّؾٛساد ا١ِٛ١ٌخ ػجذ اٌٛ٘بة اٌؾ١خ سامٟ ، ٚاخشْٚ ،

 ؾفٚٔؾشد ػذح ث١بٔبد فٟ ػذح ف
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,الذي  (1)خصوصياتها ومستلزماتها واهدافها ووضع اسس الحزب المرجع الشهيد محمد باقر الصدر
 .  (2)كانت له العديد من المقالات والكتابات المنشوره التي تدعو الى اقامه حكومة اسلاميه 

بي الذي ساد العراق تأثرت الدعوة في  تساوقا مع ذلك بداياتها باجواء الصراع السياسي والحز
يم قاسم  , اذ شارك الحزب في كافه النشاطات جماعه العلماء في  19583فترة حكم عبد ال كر

يعها, اذ  اقامه الاحتفالات والمهرجانات الخطاـبيه في المناسبات الدينيه وكتابه المنشورات وتوز
لايوجد أي ضرر من  امتداد الحزب ونموه, وهذا دليل على  (4)وجد الشيــخ مرتضى ال ياسين 

بروز الدعوه كتنظيم سياسي عول  كثيرا في نشاطه على المؤثرات السياسيه والثقافيه في مواجهه 
الشيوعيه والدعوه الى اقامه الدولة الاسلامية , فضلا عن ذلك فان الحزب اعتمده و بشكل 

الحكيم ورعاية الشيخ مرتضى ال ياسين وفكر السيد محمد واضح على المرجع الديني السيد محسن 
 . 5باقر الصدر

يتفاعلون والى جانب ذلك  , اخذ دعاة الحزب يغتنمون المناسبات ليتصلوا بلامة في كل مكان و
يدون  ين الذين لاير معهم في الحديث ع الاسلام ,كما يبينون للناس دسائس الاستعمار  والمبشر
الاسلام والمسلمين , زاد على ذلك اهتمام الدعوة بالجاه السياسي بالدرجة الاولى , ترى الدعوة 

يا ان الانتقال   .6الى مرحلة اللاحقة )السياسية( اصبح امر ضرور
                                                           

1
  االعزٙبد ِشرجخ ثٍغ ، د١ٕ٠خ اعشح ِٓ اٌؼشاق فٟ ٌٚذ ، ٚفم١ٗ ٚف١ٍغٛف ِفىش (1980-1935ِؾّذ ثبلش اٌقذس ) 

 اٌؼشاق، فٟ اٌؾبوُ اٌجؼش ٌؾضة ثّٕب٘نزٗ ػشف ،اٌؼشاق  فٟ االعال١ِخ اٌؾشوخ ِإعغٟ اثشص ِٓ فٟ عٓ ِجىش  ،

 رشعّخ :اٌّٛلف ٚعّٛ اٌزاد عّٛ اٌقذس اٌؾ١ٙذ اٌؾبئشٞ، وبظُ :، ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش:1980 ػبَ اػذَ

 .1997 لُ، اٌقذس، ثبلش ِؾّذ االِبَ ؽ١بح
2
 .120ؿ2012،ثغذاد ،1958-1908ؽغٓ ؽجش ، اٌؼًّ اٌؾضثٟ فٟ اٌؼشاق  
3

ٙذ٠ّخ ٟٚ٘ ِٓ أؽذ أؽ١بء 1962-1914) -ػجذاٌىش٠ُ لبعُ :  َّ ( ٌٚذ ػجذ اٌىش٠ُ لبعُ  ٌؼبئٍخ فَم١شح رَغىٓ ِؾٍخ اٌ

غٍُ ُعّٕٟ] ُِ [ ٠َؼًّ َٔغبساً، ٚألَ ِٓ ػبئٍخ ؽ١ؼ١خ رٕزغت ئٌٝ ثٕٟ ر١ُّ، ٘ٛ مبثو ػغىشٞ 11ثغذاد اٌَؾؼج١خ، ألة 

، ٠ٚؼذُّ أٚي 1963ئٌٝ  1958ٚٚص٠ش اٌذفبع ثبٌٛوبٌخ ِٓ ػبَ  ٚسئ١ظ ٚصساء اٌؼشاق ٚاٌمبئذ اٌؼبَ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ

ٍىٟ، ِٚٓ أؽذ لبدح صٛسح  َّ ،ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش : عّبي ِقطفٝ  1958رّٛص 14ؽبوُ ػشالٟ ثؼذ اٌؾىُ اٌ

 .1989ِشداْ، ػجذاٌىش٠ُ لبعُ: اٌجذا٠خ ٚ اٌغمٛه ،اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍٕؾش ، ثغذاد ،
4
ثبٌىبظ١ّخ اٌّمّذعخ.،ثذأ ثذساعخ اٌؼٍَٛ ٘ 1311ذ فٟ اٌخبِظ ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ رٞ اٌؾّغخ اٌؾ١خ ِشرنٝ اي ٠بع١ٓ: ٌٚ 

ُّ عبفش ئٌٝ إٌغف األؽشف إلوّبي دساعزٗ  اٌؾٛص٠ٚخ،  ٚاعزّّش فٟ دساعزٗ ؽزّٝ ُػّذ ِٓ  اٌذ١ٕ٠خ فٟ ِغمو سأعٗ، ص

ُّ ػبد ئٌٝ اٌىبظ١ّخ اٌّمّذعخ، ِؾغٛالً ثبٌزذس٠ظ ٚاٌزأ١ٌف ٚأداء ٚ اعجبرٗ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌزأ١ٌف ٚأداء ٚاعجبرٗ اٌؼٍّبء، ص

داس اٌّمذعٟ ،ث١شٚد ،  اٌذ١ٕ٠خ. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:اٌخط١ت اثٓ إٌغف ربس٠خ اٌؾشوخ اإلعال١ِخ اٌّؼبفشح فٟ اٌؼشاق،

1981. 
5
 .48فالػ خشعبْ، اٌّقذس اٌغبثك،ؿ 
6
 .198،ؿ1ؽغٓ ؽجش ،ؽضة اٌذػٛح ،ط 
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يم قاسم وتأييده للمد الشيوعي الذي بدء يظهر في العراق  جدير بالذكر  ,بان فترة حكم عبد ال كر
يم قاسم في  جعل الموقف يتغيير ضده,اذ دعمت المرجعية العليا المتمثلة بالسيد الحكيم عبد ال كر

غيير بسبب الاخير من الشيوعية مما اضطر السيد الحكيم بادئ الامر وساندته ,ل كن الموقف ت
معارضته ,اذ افتى بحرمة الانتماء للحزب الشيوعي اودعمه و مناصرته وحكم السيدالحكيم على 

 (.1) افكاره بأنها كفر والحاد
كان الحزب قد توسع وانتشر في اوساط الحوزة العلمية في النجف ثم في  1962وفي عام  

وتنظيم المسيرات وكان ابرزها مواكب   دعمه لمواكب الطلابيه  العراقيه من خلالالجامعات 
اذ اكد حزب الدعوه انه يسعى الى اعاده الحياه   الطلابي بذكرى استشهاد الامام الحسين  )ع(.

يه مشيرا الى ضروره تغيير نظام الحكم في العراق واقامه نظام البديل يقوده  هذا الحزب  الدستور
 . ( 2)فه الى تاكيده على الانفتاح على العالم والساحة الدوليةبالاضا

يم قاسم ان يتجنب الاصطدام مع قوه السيد محمد الحكيم التي تقف خلفها  بالمقابل  سعى عبد ال كر
اسقاط حكمه , الاان السيد الحكيم بقى على   الى  قوه سياسيه متنافره كانت بمجموعها تهدف

يعية المخالفة لقوانين الاسلام حتى من الحكم   موقفه المناوئ مهاجم للدوله على سنها القوانين التشر
يم قاسم فيما يسمى  بثورة  في  بانقلاب عسكري قاده   1963شباط  8تم القضاء على عبد ال كر

 (.3عبد السلام عارف عليه )
 1963شباط  8ايام حكم حزب البعث في حقبته الاولى )  اصبح حزب الدعوة ذو نشاط واسع

ين الثاني  18 - ( لاسباب اولها كان حديث النشأة وكذلك بسبب سياسه البطش التي 1963تشر
,     1963كانت السلطة تمارسها ضد الاحزاب الاسلامية انذاك ,اذ نشاط الحزب اواخر عام 

في محافظات العراق وخاصه   اء مكاتب عامه داخل الجوامع والحسينياتوقام الحزب بانش
والجنوب لغرض نشر الوعي الديني والسياسي بين ابناء المجتمع   محافظات الوسط

سياسيا اتجاه  ( انفراجا 1968-1966عارف   )  شهده عهد عبد الرحمن  العراقي,,اذ 
يه ا  الحركات الاسلامية والاحزاب يه   استغل  ذافاخذ يعمل بحر الحزب هذه الفرصه من الحر

                                                           
1
 .54،ؿ2019ح ،هبٌت ػض٠ض، خش٠ف اٌذػٛح ،داس اٌجذائً ،اٌمب٘ش 
2
 .295،اٌّقذس اٌغبثك  ،ؿ2ؽغٓ ؽجش ،ؽضة اٌذػٛح ،ط 
3
 اٌّقذس ٔفغٗ 
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بشكل واسع وكان من اهم نشاطاته  اهتمامه بفئة الطلاب المعاهد   في نشر افكاره
بدا عام   والجامعات بتنظيم مواكب الطلاب الجامعة في كل عام بذكرى استشهاد  1967و

 (.1) الامام الحسين عليه السلام
نواته الاولى حكمهم بتباع لعبتهم   فاظهروا احتراما البعث في س  تمكن حزب ضمن هذا السياق 

الاحزاب الاسلامية والمرجعية الدينية بممارست شعائرهم الحسينية وحاول الاتصال بشخص 
 المرجع الاعلى من خلال بعض الوسطاء ولم يعمل بها الى هذه الوسائل على حساب اهدافهم  

 التي فالعوامل الساحة العراقية, في يدور ما على متفرجين لم يقفوا البعثيون   على حين نجد ان  
لتْ   الولايات مع التنسيق من   عنهم, اذ تمكن البعثيون بعيده تكن الاسلامية لم الحركة نشاط فعَّّ

يكية المتحدة  على عبد وانفتحوا الحاني ناصر المدة  تلك في بيروت في العراق سفير بواسطة الامر
 في ذلك وحصل عارف, الرحمن عبد بحكم الاطاحة لغرض الداوود  ,النايف ,ابراهيم  الرزاق
 واعلن البيضاء , الثورة"ب سميت لذلك مقاومة, دون الاخير استسلم اذ 1968 تموز 17

 او الانقلاب قادة اسماء الى الاشارة دون الثورة قيادة مجلس بإسم بيان الانقلاب البعثيون
 (. 2به) قامت التي الجهة

في هذه المرحلة المجابهة بين السلطة الحاكمة والحوزة الدينية بشكل مباشر و عنيف وكان بدات 
يات السلطة الوقوف ضده التيار الديني وضرب المرجعية المتمثله بالامام الحكيم فقد  من اولو
حدثت اعتقالات في صفوف الحركة الاسلامية كما القي القبض على عدد من الشخصيات 

م في السجن, ثم اعدام مجموعه منهم, فضلا عن ذلك  تمثلت مظاهر التصدي الشيعية, وزج به
للحوزة العلمية في النجف عمليات تهجير لطلبه العلوم الدين غير العرب واعتقالات شملت  

السفر من مقره في  1969الشخصيات الشيعية المعروفة في العراق ,  اذ قرر الامام الحكيم 
على ممارسات الدولة التعسفية تجاه   صمة في محاوله لاظهار سخطهمدينه النجف الى بغداد العا

                                                           
1

،داس اٌشٚافذ ، 5،ه 1986-1957ِغ١شح اٌؾشوخ اإلعال١ِخ فٟ اٌؼشاق  ػٍٟ اٌّإِٓ ،عٕٛاد اٌغّش 

 .68-67،فـ1993ث١شٚد،
2

-1968 ٚاٌٛلبئغ االؽذاس ألثشص صِٕٟ ػشك ٚاؽذاس ٚلبئغ عبد، اٌؼشاقسا ٚاٌذ ٌٍّؼٍِٛبد اٌؼشالٟ  اٌّشوض 

 .11،ؿ2011،ثغذاد،1979
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واتساع قاعدته   معارضته  الشعب العراقي ,لاعطاء اولئك  القادة في الدولة  انطباعا بقوة
 .  (1)الشعبية

 التنظيمات تلك تفكيك من البعث سلطة وتمكن الإحداث تسارع في ضوء ماتقدم نجد ان 
بية  لحزب العامة القيادة من تعميم فصدر .المرجعية مع الصدام باستعجال إغراءها دوراً في , الحز

 البعث
البعث  حزب عزم تؤكد الدينية المرجعية على القضاء ضرورة تأكد م ٩١٩١ عام نيسان ٤ في

بة توجيه على الحاكم  (.2)الإسلامية  للحركة ضر
بتخطيطه بالمؤامرة   الامام الحكيمنجل    1969- 6-9عن ذلك اتهام سلطة نظام البعث في نتج 

يكا , اقتحم    مقر اقامتة من  1969-6-10 اذ تم  للاطاحة بالنظام البعثي بمساعدة ايران وامر
ية  قبل القوات الامنية  بحجة البحث عن نجلة .وتم نقله الى ال كوفه ووضح تحت الاقامة الج بر

 (.3)1970ن لغرض العلاج وتوفيه عام واحاطوا منزله بالعيون والجواسيس الاانه سافر الى لند

انطلقت بحملة   ( تطورات سياسيه كبيره1964-1962شهدت  الساحة السياسية للفترة )   
, اذ تميزت هذه الفترة ببروز   طاقات 1963البهلوي عام   المكثفه ضد النظام ( 4)الامام الخميني

(,    واعلن الامام 5رجال الدين المعارضه للنظام في ايران والمتمثلة بالشاه محمد رضا بهلوي )

                                                           
1
 .272،ؿ2005عٛدد اٌمض٠ٕٟٚ ، اٌّشعؼ١خ اٌذ١ٕ٠خ  اٌؼ١ٍب ػٕذ اٌؾ١ؼخ االِب١ِخ ،داس اٌشافذ٠ٓ ،ث١شٚد، 
2
 .140ػٍٟ ِإِٓ،اٌّقذس اٌغبثك،ؿ 
3

بع١خ ٚاالفالؽ١خ االِبَ ِؾغٓ اٌؾى١ُ: دساعخ ربس٠خ١خ رجؾش ع١شرٗ ِٚٛالفٗ ٚآساءٖ اٌغ١ ػذٔبْ اثشا١ُ٘ عشاط، 

 .256،ؿ1993داس اٌض٘شاء، ٚاصش٘ب ػٍٝ اٌّغزّغ ٚاٌذٌٚخ فٟ اٌؼشاق،
4

( ٌٚذ ٞ ِذ٠ٕخ خ١ّٓ ئؽذٞ ِذْ ِؾبفظخ ِشوضٞ اإل٠شا١ٔخ، هٜٛ اٌخ١ّٕٟ     1989    -1902االِبَ اٌخ١ّٕٟ:) 

ِشؽٍخ اٌغطٛػ ػٍٝ ٠ذ  عش٠ؼبً ِشاؽً دساعزٗ اٌزى١ٍ١ّخ فٟ اٌؾٛصح اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ أ٠ذٞ أعبرزرٙب. وّب أوًّ دسٚط

َُّ دسٚط خبسط اٌفمٗ ٚاألفٛي ػٍٝ صػ١ُ اٌؾٛصح اٌؼ١ٍّخ فٟ لُ اٌؾ١خ ػجذ اٌىش٠ُ اٌؾبئشٞ  ِؾّذ رمٟ اٌخٛٔغبسٞ،أر

ٚافً اٌخ١ّٕٟ إٌنبي هٛاي فزشح اٌذساعخ ثأعب١ٌت ِخزٍفخ، ثّب ف١ٙب ِمبسػزٗ ٌٍّفبعذ االعزّبػ١خ ا١ٌضدٞ. 

َ،  1962َ،  أطٍك اٌخ١ّٕٟ فٟ ٔنبٌٗ اٌؼٍٕٟ مذ اٌؾبٖ ػبَ  1943فٟ ػبَ ٚاالٔؾشافبد اٌفىش٠خ ٚاألخالل١خ. ف

اإلِبَ اٌخ١ّٕٟ سعً اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ: سوبئض ِٚمِٛبد ِؾشٚػٗ االعالِٟ  ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش : ػبدي سؤٚف،

 . 1998،داس اٌؾك،
5

ٌذ فٟ ِذ٠ٕخ هٙشاْ اإل٠شا١ٔخ، ٚ٘ٛ االثٓ األوجش ٌشمب ثٍٙٛٞ اٌزٞ ؽىُ 1980-1919ِؾّذ سمب ثٍٙٛٞ: )  ُٚ  )

. ٚوبْ آخش ؽبٖ )ٍِه( ٠ؾىُ ئ٠شاْ 1926(، ٚلذ ٔٛدٞ ثٗ ٚس٠ضبً ٌٍؼشػ ػبَ 1941-1925ئ٠شاْ فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ )
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الخميني انتقاده للاصلاحات القليةالتي اطلق عليها الشاه تسمية الثورة البيضاء  وذلك في دروس 
الى القمع والقتل من قبل القوات   ات في المدرسه الفيضية  في قم ,اذ تعرضت المدرسةومحاضر

الامية في احد مجالس التأبينيه التي كان يحضرها عدد كبير من انصار الامام الخميني اذ قتل 
من انصاره  والقاء القبض على العديد منهم , الغرض من ذلك هو لمنع انتقاده للشاه وعدم 22

 (.1) اسرائل مهاجمة 
نستشف من ذلك موقف الامام الحكيم من الحادث اذ اصدر بيانا استنكر ماتعرضت له مدرسة 
الفيضية وحث العلماء في قم لغرض النزوح للعتبات المقدسة في العراق ,فضلا عن ذلك اصدر 

ما حصل حمل الشاه محمد رضا بهلوي مسؤوليته   بيانا شديد اللهجه  (2)السيد ابو القاسم الخوئي
 .(3)مراجع النجف في تضامنهم مع الحوزة العلمية في قم  ووجه الامام الخميني برقيه شكر الى ,
المتلاحقة في ايران كان لها صداها في العراق لاسيما الحركات الاسلامية متمثلة  هذه الاحداث 

اقامة مجالس بحزب الدعوة الاسلامية مواساتها للحادثة التي تعرضت لها المدرسة الفيضة ,اذ 
وعندما اعتقلت على ارواح الضحايا في العديد من مساجد بغداد ومدن العراق . الفاتحه 

,اعلن الحزب مساندته للامام الخمينيي    ٩١٩4 عام أيار ٤ في   السلطات الايرانية الامام الخميني
ً  مهرجانا أقام كما التي نددت سياسة الشاه القمعية ,  المنشورات ووزع    مدينة في خطابيا

يف الصحن الكاظمية في ً  الشر يران, في العلماء اعتقال على احتجاجا  علماء عددا من حضره إ
                                                                                                                                                                          

ٚوبْ ٠ٍمت ثـ )ؽبٕ٘ؾبٖ( أٞ ٍِه  1979 ئٌٝ 1941، ٚاعزّش ؽىّٗ ِٓ 1979لجً ل١بَ اٌضٛسح اإلعال١ِخ ػبَ 

 اٌٍّٛن.ٌٍّض٠ذ اٌزفبف١ً ٠ٕظش: 

M . R . Pahlaphl , Answer to history , (U.S.A , 1980) , PP. 63-64 . 

 
1

، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح ،و١ٍخ ١ٌ2003ٕب ا١ِش ِؾّذ ،االعز١شار١غ١خ ؽ١بي اٌؼشاق ثؼذ اٌغضٚ االِش٠ىٟ ػبَ  

 .10،ؿ2020عبِؼخ اٌؾشق االٚعو، –ٚاالداس٠خ  اٌؼٍَٛ االلزقبد٠خ

 
2
 .105-104وشاس ػجذ اٌؾغ١ٓ عٛدٖ اٌخفبعٟ ،اٌّقذس اٌغبثك، ؿ ؿ 
3

٘ـ ق فٟ ِذ٠ٕخ خٛٞ اٌزبثؼخ 1317ٌٚذ أثٛ اٌمبعُ اٌّٛعٛٞ اٌخٛئٟ ِٕزقف ؽٙش سعت عٕخ  -اثٛ اٌمبعُ اٌخٛئٟ : 

ٔغجٙب ئٌٝ ِٛعٝ اٌىبظُ . ٚاٌذٖ ػٍٟ أوجش اٌخٛئٟ ِٓ  ٌّؾبفظخ آرسثب٠غبْ اٌغشث١خ ، فٟ ٚعو أعشح ػٍّبئ١خ، ٠شعغ

اٌؼٍّبء اٌّجشص٠ٓ ِٚٓ رال١ِز ػجذ هللا اٌّبِمبٟٔ فٟ إٌغف األؽشف. ثؼذ أْ أرُ دساعزٗ لفً ساعؼب ئٌٝ ِٛهٕٗ خٛٞ 

خ ثغجت ِّ ٘بعش  -ؽبدصخ اٌّؾشٚهخ -١ٌزقذٜ ف١ٗ ٌألِٛس االعزّبػ١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ، ٚثؼذ أْ ؽذس االخزالف اٌؾذ٠ذ ث١ٓ األ

٘ـ، ثشفمخ أخ١ٗ األوجش ػجذ هللا اٌخٛئٟ، ٚ  1330٘ـ ق، ٚاٌزؾك ثٗ اٌخٛئٟ عٕخ 1328ٚاٌذٖ ئٌٝ إٌغف األؽشف عٕخ 

ِإعغخ االِبَ  االِبَ اثٛ اٌمبعُ اٌخٛئٟ: صػ١ُ اٌؾٛصح اٌؼ١ٍّخ، ثم١خ أفشاد ػبئٍزٗ. : ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش :هشاد ؽّبدح،

 .2004اٌخٛئٟ اٌخ١ش٠خ،، 
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 سلطات الشاه احتجزتهم الذين والعلماء الخميني الإمام سراح بإطلاق وطالبوا والشيعة, السنة
   1.معه

الى بغداد في  اصدرت حكومه الشاه قرارات في نفي الامام الخميني الى تركيا ومن ثم
5/9/1964 

بعد مغادرته ايران زاره وفد من حزب الدعوه الاسلامي في الكاظميه في اليوم الثاني من مجييئه  
(, استقر  الامام خميني في مدينه النجف افتتح حوزته العلميه في جامع الشيخ 2مرحبيا بيه) 

بع سنوات 3الانصاري) بعد ار بدا بالقاء دروسه عن  ( حيث بدا دروسه الدينية في الفقه و
 (.4الحكومة الاسلامية ولاية الفقيه)

  في العراق الشيعية الاسلامية الحركة على التحديات النجف في الخميني السيد اقامة ضاعفت لقد
ية؛ سياسية مؤثرات الى النجف بحوزة الخميني السيد علاقة خضعت  في العلمية فالحوزة وفكر

 اما مجابهته, يجب الذي الاول وعدوها الاسلام على الاكبر الخطر الشيوعية ان رأت, النجف
يكية المتحدة الولايات باستعداء بدأ تحركته فقد الخميني السيد  حليفهما, والشاه  واسرائيل الامر
 عليه خدماتها وعرض بالسيد الخميني )5عارف) السلام عبد لحكومة الشديد الترحيب نجد ولهذا

  (.1اللازمة له) الحماية وتوفير

                                                           
1
 .327،ؿ3ؽغٓ ؽجش ، ربس٠خ اٌؼشاق اٌغ١بعٟ اٌّؼبفش)ؽضة اٌذػٛح( اٌّقذس اٌغبثك،ط 
2
 .328اٌّقذس ٔفغٗ،ؿ 
3

ٌٚذ ثّذ٠ٕخ دصفٛي اٌزٟ رمغ ؽب١ٌبً فٟ ِؾبفظخ خٛصعزبْ ثغٕٛة غشة ئ٠شاْ فٟ فزشح اٌذٌٚخ  اٌؾ١خ االٔقبسٞ: 

األٔقبسٞ ِٓ وجبس ػٍّبء اٌؾ١ؼخ فٟ  ، ٚاٌّؼشٚف ثبٌؾ١خ1281عّبدٜ ا٢خشح عٕخ  18اٌمبعبس٠خ ،ٚرٛفٟ فٟ 

[ ٘ٛ سعً د٠ٓ 4اٌمشْ اٌضبٌش ػؾش. اعزٍُ اٌّشعؼ١خ اٌؼبِخ ثؼذ ِؾّذ ؽغٓ إٌغفٟ فبؽت وزبة عٛا٘ش اٌىالَ.]

 .117،ؿ٣٨٩٥، 10ِؾغٓ األ١ِٓ اػ١بْ اٌؾ١ؼخ، ط ٚفم١ٗ ِٚشعغ ؽ١ؼٟ ئصٕٟ ػؾشٞ. :ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش.
4

اإلعال١ِخ فٟ ئ٠شاْ: اٌمقخ اٌىبٍِخ، اٌغذ٠ش ٌٍذساعبد ٚإٌؾش،  عٛس٠ب أؽّذ ؽغ١ٓ ٠ؼمٛة، اإلِبَ اٌخ١ّٕٟ اٌضٛسح 

 .122،ؿ2000،
5

ثشرجخ  1941( ٌٚذ فٟ ثغذاد ، رؾك ثبٌى١ٍخ اٌؼغىش٠خ اٌزٟ رخشط ف١ٙب ػبَ 1964-1921ػجذ اٌغالَ ػبسف: ) 

اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ  مذ اٌؾىِٛخ اٌخبمؼخ ٌالؽزالي اٌجش٠طبٟٔ اثبْ 1941ِالصَ صبْ. ِٓ صٛاس صٛسح ِب٠ٛ/ِب٠ظ 

. اخز١ش ػبَ 1944. ُٔمً ئٌٝ إٌبفش٠خ ػبَ 1944اٌضب١ٔخ  ، ُٔمً ئٌٝ اٌجقشح ثؼذ اإلهبؽخ ثؾىِٛخ اٌضٛسح ؽزٝ ػبَ 

ِٕٚٙب عبفش ئٌٝ فٍغط١ٓ. اؽزشن فٟ ؽشة فٍغط١ٓ األٌٚٝ  1948ِذسثب فٟ اٌى١ٍخ  . ٔمً ئٌٝ وشوٛن ػبَ  1946

ئٌٝ  1950ػنٛاً فٟ اٌم١بدح اٌؼبِخ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ  . ٔمً ػبَ  . ػٕذ ػٛدرٗ ِٓ ؽشة فٍغط١ٓ أفجؼ1948ػبَ 

، اٌزؾك ثذٚسح اٌمطؼبد اٌؼغىش٠خ اٌجش٠طب١ٔخ فٟ دعٍذٚسف ثأٌّب١ٔب اٌغشث١خ ، 1951دائشح اٌزذس٠ت ٚإٌّبٚساد.ػبَ 

ألْ ٠ىْٛ ِٓ  أنُ ػجذ اٌغالَ ػبسف ئٌٝ رٕظ١ُ اٌنجبه اٌٛه١١ٕٓ االؽشاس ، وبْ أنّبَ ػبسف ٌٍزٕظ١ُ لذ ِٙذ ٌُٗ 

ِٗ رٕف١ز صالصخ ػ١ٍّبد فج١ؾخ  ١ٌٛ٠1958ٛ  14اٌّغب١ّ٘ٓ اٌفبػ١ٍٓ فٟ اٌزؾن١ش ٚاٌم١بَ ثؾشوخ  ؽ١ش أٚوٍذ ئ١ٌ
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بالمقابل نجد ان الرئيس عبد السلام عارف ارادة الافادة من وجود الامام الخميني في العراق من 
وكانت اجل مساومة شاه ايران والضغط عليه ,للحد من تدخله في شؤون العراق الداخلية , 

 الحكومة العراقية مرحبه بوجوده وسعت للتقرب منه ,
, ففكر السيد   بشكل قوي بفكره الثورة الخمينية  مرتبطا  وكان حزب الدعوة منذ تأسيسه لم يكن 

ّ ه سواء في النجف او ايران, ,كما ان حزب الدعوة لم  محمد باقر الصدر يختلف عن افكار ايات الل
يكن ذات صلات   ماديه او سياسيه او دينيه بايران الا ان الصدر والدعوة وقفا مع ثوره ايران 

يه بعد  يحات قو ايران على تأثير على  حزب الدعوة وجعلها  تتبنى   الثورة ,سعتو الخميني بتصر
 .2فكره ولاية الفقيه ,الا ان  حزب الدعوة ورفض ان يكون تابعا لها

وعندما جاء البعثيون  1968وعلى اثر الانقلاب العسكري الذي وصل فيه نظام البعث عام    
م,  سعى البعثيون على جمع المعلومات عن الحزب وتنظيماته وملاحقت  ٩١٩١للحكم عام 

يادة  يديه, ز بها لوضع حد لنشاطه فاتبعوا حملت اعتقالات شاملة بحق مؤ المواكب الطلابية وضر
,اعدام شخصيات بارزة ( 3) اوامر من الرئيس احمد حسن البكر 1974عام  على ذلك صدرت

كاظم جلو  السيد عز الدين القبانجي,  السيد حسين ,في الحزب امثال ) الشيخ عارف البصري 
قد بذل الامام الصدر اقصى ما    خان ,السيد عماد الدين الطبطبائي, السيد نوري محمد  طعمه (

ن اعدام الشيخ عارف البصري وصحبه ,كما بذل بقية المراجع جهودا مماثلة في وسعه لمنع النظام م

                                                                                                                                                                          

اٌؾشوخ أدد ئٌٝ عمٛه إٌظبَ اٌٍّىٟ.ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش: فجؾٟ ٔبظُ رٛف١ك، ػجذ اٌغالَ ِؾّذ ػبسف وّب 

 .2007سأ٠زٗ ،ٌٕذْ ، 
1

، 2006،ِإعغخ اٌؼبسف ،ٌجٕبْ،2ِؾّذ ثبلش اٌقذس اٌغ١شح ٚاٌّغ١شح فٟ ؽمبئك ٚٚصبئك ،ط ،اٌؼبٍِٟ ص٠ذ اثٛ اؽّذ 

 .48ؿ
2
 23فالػ خشعبْ ،اٌّقذس اٌغبثك ،ؿ 
3

ػذ رخشعٗ فٟ اٌى١ٍخ  ( ٌٚذ  فٟ لش٠خ اٌؼٛعخ اٌزبثؼخ ٌّذ٠ٕخ رىش٠ذ،1982-19114  : ( اؽّذ ؽغٓ اٌجىش 

ِٗ اٌؼغىش٠خ فٟ ؽشوخ سؽ١ذ ػبٌٟ اٌى١الٟٔ مذ إٌفٛر اٌؼغىش٠خ اٌٍّى١خ اٌؼشال١خ اؽزشن اٌجىش فٟ ثذا ٠بد ؽ١بر

، ٚاٌزٟ ثبءد ثبٌفؾً فذخً ػٍٝ ئصش٘ب اٌغغٓ ٚأعجش ػٍٝ اٌزمبػذ صُ أػ١ذ ئٌٝ 1941اٌجش٠طبٟٔ فٟ اٌؼشاق ػبَ 

ٝ . ٌٚمذ أعجش ػ1958ٍ، أٔنُ ئٌٝ رٕظ١ُ اٌنجبه اٌٛه١١ٕٓ اٌزٞ أهبػ ثبٌٍّى١خ فٟ اٌؼشاق ػبَ 1957اٌٛظ١فخ ػبَ 

 ثغجت مٍٛػٗ فٟ ؽشوخ اٌؾٛاف فٟ اٌّٛفً مذ ػجذ اٌىش٠ُ لبعُ. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: 1959اٌزمبػذ ِشح أخشٜ ػبَ 

 -َ 1914أؽّذ ؽغٓ اٌجىش ؛ اٌغ١شح اٌغ١بع١خ ٚدٚسٖ فٟ ربس٠خ اٌؼشاق اٌغ١بعٟ اٌؾذ٠ش ) ،  ؽبًِ ػجذ اٌمبدس

 .2016َ(،ِىزجخ اٌّغٍخ ،ٌجٕبْ،1983
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,اذ ابرق الامام الخميني مستنكرا وطالبا الغاء الاحكام الصادرة , وعند تنفيذ الاحكام ارسل 
  .1الامام برقيه احتجاج مسهبة الى السلطة وحذرهم من اليوم الموعود

يتضح لنا تطور الاحداث في ايران م      اشهده العراق من نمو وتطور الحزب والحركة و
يت في   الاسلامية اذا اتفق نظام الشاه و حكومة البكر في العراق بترحيب الامام الخميني الى ال كو

ين الاول عام  4) يتية رفضت استقباله فعاد الى الاراضي  1978تشر ( نجد ان السلطات ال كو
رات تندد بخروج الامام من العراق,اذ العراقية, اسهم ذلك الى ظهور الاحتجاجات ومظاه

تعرض حزب الدعوة نتيجة ذلك الى اعتقالات كبيرة طالت خطوطه التنظيمية في العراق, ولم 
 (.  2) 1978يبقى الامام في العراق وسافر الى فرنسا عام  

ين بدعم السيد محمد باقر الص   در  وابدى حزب الدعوة مساندته وتأييده  للثورة الاسلامية متأثر
يس  رسالة مسهبة نيابة عن النجف الاشرف  ارسل الى الامام الخميني بعد ايام من سفره الى بار

 والمرجعية اعلن فيها تأييده الكامل للثورة واشاد بجهاد الشعب الايراني.
متجها الى ايران وحال وصوله  1979شباط  1وجدير بالذكر بان الامام الخميني غادر فرنسا في 

يدة للثورة الاسلامية  ,زاد على شكل حكومة مؤ يع المنشورات والصور المؤ قته وقام الدعاة بتوز
 3ذلك خرجت المظاهرات التي يدعمها حزب االدعوة ابتهاجا وتاييدا للثورة

ن القرن يستوضح من البحث بان الاحزاب الاسلامية نمت وتطورت في الخمسينات والستينات م
ين في العراق , وقد افضى الحراك السياسي في العراق بعد سقوط المل كية عام   ) ( 1958العشر

الى اطلاق العنان للتجارب السياسية فيه ,كما نمت القدرة السياسية للشيعة في عهد الامام محسن 
 الحكيم ,تولدت في اذهانهم طموحات بان يكون لهم دور في الحكم .

                                                           
1
 .203ؿفالػ خشعبْ ،اٌّقذس اٌغبثك، 
2
 75ػٍٟ ِإِٓ ،اٌّقذس اٌغبثك ،ؿ 
3

، ِغٍخ 1979-1963ػّبد ِىٍف،ِٛلف ؽضة اٌذػٛح   االعال١ِخ  ِٓ ؽشوخ  االِبَ اٌخ١ّٕٟ اٌغ١بع١خ ٚصٛسرٗ  

 .159، ؿ 2010( ،9دساعبد ربس٠خ١خ ،اٌؼذد )
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الاسلامية الطاقات الشيعية لتأسيس عمل اسلامي شيعي تنظيمي ,فكان حفزت التنظيمات 
الحزب الجعفري وجماعة العلماء وحزب الدعوة الاسلامية, نتاجا طبيعيا لتلك التحديات , 
ساهمت المتغيرات الاقليمية متمثلة بظهور التيار الاسلامي الي يقوده الامام الخميني  وافكاره 

ولة اسلامية ,واثرت الحركة الشعبية الايرانية  على حزب الدعوة بالحث على الثورة وقيام د
الاسلامية  وزادتها  اصرارا على المواصلة والنشاط وعززت ثقتهم بالجماهير العراقية ودورها في 

 قيادة التحول الاسلامي المخططه .

 اٚال: اٌىزت اٌؼشث١خ 

 ٌؾ١ؼخ، ِؾٙذ، داس اٌّشرنٝ، د.د..آلب ثضسن اٌطٙشأٟ، ِؾّذ ِؾغٓ، هجمبد أػالَ ا -1

أؽّذ ؽغ١ٓ ٠ؼمٛة، اإلِبَ اٌخ١ّٕٟ اٌضٛسح اإلعال١ِخ فٟ ئ٠شاْ: اٌمقخ اٌىبٍِخ، اٌغذ٠ش ٌٍذساعبد ٚإٌؾش،   -2

 2000عٛس٠ب ،

،ِإعغخ اٌؼبسف 2، ِؾّذ ثبلش اٌقذس اٌغ١شح ٚاٌّغ١شح فٟ ؽمبئك ٚٚصبئك ،طاٌؼبٍِٟ ص٠ذ اثٛ اؽّذ- 3

  2006،ٌجٕبْ،

 ٘ـ ،.1427، ِىزجخ االِبَ اٌقبدق ، لُ ،2ؽضة اٌذػٛح االعال١ِخ ربس٠خ  ِؾشق ٚر١بس فٟ االِخ ،طجش ، ؽغٓ ؽ-4

 ٘ـ .1427، ِىزجخ االِبَ اٌقبدق ، لُ ،1ؽضة اٌذػٛح االعال١ِخ ربس٠خ  ِؾشق ٚر١بس فٟ االِخ ،طؽغٓ ؽجش ،  -5

 .2012،ثغذاد ، 1958-1908ؽغٓ ؽجش ، اٌؼًّ اٌؾضثٟ فٟ اٌؼشاق  -6

 2005عٛدد اٌمض٠ٕٟٚ ، اٌّشعؼ١خ اٌذ١ٕ٠خ  اٌؼ١ٍب ػٕذ اٌؾ١ؼخ االِب١ِخ ،داس اٌشافذ٠ٓ ،ث١شٚد، -7

 .1989عّبي ِقطفٝ ِشداْ، ػجذاٌىش٠ُ لبعُ: اٌجذا٠خ ٚ اٌغمٛه ،اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍٕؾش ، ثغذاد ، -8
9

   2009اٌؼشث١خ  ، ث١شٚد،،اٌّإعغخ 2ئؽزالي اٌؼشاق: سثؼ اٌؾشة ٚخغبسح اٌغالَ ، ه ػٍٟ ػجذ اال١ِش ػالٚٞ،-

،اٌّشوض االعالِٟ اٌّؼبفش ،ث١شٚد 3االعال١ِخ فٟ اٌؼشاق ، ه اٌؾشوخ ِغ١شح :اٌغّش عٕٛاد اٌّإِٓ، ػٍٟ -10

،1986، 2004   

اإلِبَ اٌخ١ّٕٟ سعً اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ: سوبئض ِٚمِٛبد ِؾشٚػٗ االعالِٟ ،داس  ػبدي سؤٚف، -11

 . 1998اٌؾك،

  1988،اٌؼشاق ٔؾأح اٌذٌٚخ ،رشعّخ  ػطب ػجذ اٌشؽّٓ ،داس اٌغالَ ، ٌٕذْ ،غغبْ اٌؼط١خ  -12

فالػ خشعبْ ،ؽضة اٌذػٛح االعال١ِخ  ؽمبئك ٚٚصبئك ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش، دِؾك  -13

 .40،ؿ1999

 .2007فجؾٟ ٔبظُ رٛف١ك، ػجذ اٌغالَ ِؾّذ ػبسف وّب سأ٠زٗ ،ٌٕذْ ، -14

 -َ 1914أؽّذ ؽغٓ اٌجىش ؛ اٌغ١شح اٌغ١بع١خ ٚدٚسٖ فٟ ربس٠خ اٌؼشاق اٌغ١بعٟ اٌؾذ٠ش ) ،  ؽبًِ ػجذ اٌمبدس--15

 .2016َ(،ِىزجخ اٌّغٍخ ،ٌجٕبْ،1983

 . 1997 لُ، اٌقذس، ثبلش ِؾّذ االِبَ ؽ١بح رشعّخ :اٌّٛلف ٚعّٛ اٌزاد عّٛ اٌقذس اٌؾ١ٙذ اٌؾبئشٞ، وبظُ -16

 2004ِإعغخ االِبَ اٌخٛئٟ اٌخ١ش٠خ،،  صػ١ُ اٌؾٛصح اٌؼ١ٍّخ،االِبَ اثٛ اٌمبعُ اٌخٛئٟ:  هشاد ؽّبدح، -17

 2019هبٌت ػض٠ض، خش٠ف اٌذػٛح ،داس اٌجذائً ،اٌمب٘شح ،-18
1
9-

 
 االؽشف، إٌغف اٌغطبء، وبؽف االِبَ ِىزجخ ِٕؾٛساد  ؽ١برٟ، ِٓ ػمٛد اٌغطبء، وبؽف اٌؾغ١ٓ ِؾّذ

2011. 
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  ٣٨٩٥، 10ِؾغٓ األ١ِٓ، اػ١بْ اٌؾ١ؼخ، ط-20

 .1970ِؾّذ اٌغٛاد اٌغضائشٞ ، د٠ٛاْ اٌغضائشٞ ، ِىزجخ االرؾبد، ث١شٚد  -21

-1968 ٚاٌٛلبئغ االؽذاس ألثشص صِٕٟ ػشك ٚاؽذاس ٚلبئغ عبد، اٌؼشاقسا ٚاٌذ ٌٍّؼٍِٛبد اٌؼشالٟ  اٌّشوض-22

 ، .2011،ثغذاد،1979

   2012 ٌجٕبْ، اٌؼبسف، داس االعالِٟ، اٌفىش رغذ٠ذ فٟ اٌقذس ثبلش ِؾّذ اٌؾ١ٙذ ِٕٙظ اٌشفبػٟ، اٌغجبس ػجذ  -23

 اٌىزت االعٕج١خ: 

1- M . R . Pahlaphl , Answer to history , (U.S.A , 1980) , PP. 63-64 . 

 اٌّٛعٛػبد

ؽغٓ ٌط١ف وبظُ اٌضث١ذٞ ، ِٛعٛػخ األؽضاة اٌؼشال١خ: األؽضاة ٚاٌغّؼ١بد ٚاٌؾشوبد اٌغ١بع١خ ٚاٌم١ِٛخ  -1

 . 2007اٌؼبسف ٌٍّطجٛػبد،،  ٚاٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌؼشاق، ِإعغخ

 اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ

( ، سعبٌخ ِبعغز١ش 1980-1958وشاس ػجذ اٌؾغ١ٓ عٛدٖ اٌخفبعٟ ، اٌؾشوبد االعال١ِخ اٌؾ١ؼ١خ  فٟ اٌؼشاق ) -1

 2018عبِؼخ رٞ لبس ، –غ١ش ِٕؾٛسح ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ 

، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح ،و١ٍخ 2003ِش٠ىٟ ػبَ ١ٌٕب ا١ِش ِؾّذ ،االعز١شار١غ١خ ؽ١بي اٌؼشاق ثؼذ اٌغضٚ اال -2

 .2020عبِؼخ اٌؾشق االٚعو، –اٌؼٍَٛ االلزقبد٠خ ٚاالداس٠خ 

 اٌجؾٛس اٌؼشث١خ

1-
 

دساعخ ٔمذ٠خ ) ؽضة اٌفن١ٍخ أّٛرعب(، ِغٍخ  -ػجذ اٌؼظ١ُ عجش ؽبفع ،االؽضاة اٌغ١بع١خ االعال١ِخ  اٌؼشال١خ  

  2020( ،30اٌّغزٕقش٠خ ،اٌؼذد)

، ِغٍخ 1979-1963بد ِىٍف،ِٛلف ؽضة اٌذػٛح   االعال١ِخ  ِٓ ؽشوخ  االِبَ اٌخ١ّٕٟ اٌغ١بع١خ ٚصٛسرٗ ػّ -2

 دساعبد ربس٠خ١خ 

 .2010( ،9،اٌؼذد )
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 ماٍر لطًف

دراسات حطاريُ اختصاص حطارَ حديثُ

يراني المُتمثّلة في "ولاية الفقيه الإسلامية" وكيفية امتدادها في أكثر من بلد تحت  البحث أزمة النظام الإ هذا 
بية يُسمّى بمبدأ تصدير  بي الذّي كشف عن ُضعف وهشاشة الدول العر بيع العر الثورة خاّصة بعد الر ما 

يران.  وعجزها عن فرض سيادتها على مواطنيها, وأثر التشيّع الولايتي على السياسات الداخلية والخارجية لإ
 ى بلوغ جملة من الأهداف أهمّها:وإّن تخ يّرنا لهذا المبحث المُثير للخلاف والجدل اليوم في التاريخ السياسي المُعاصر يسعى إل

  دراسة مُقارنية لحقبتين مُختلفتين للثيوقراط الّشيعي, أوّلها عصر الازدهار أيّام المُرشد الخميني وثانيها بداية تراجع 
 الأيديولوجيا الإسلامية في عهد المُرشد علي خامنئي.

أحد تجلّيات الثيوقراط السياسي الأكثر تأثيرا في الساحة   دراسة الفكر الولايتي الّشيعي حيث مثّلت الطائفة الاماميّة 
 السياسية المعاصرة. 

  تناول قضايا ذات صلة بإشكالية بحثنا من قبيل انتشار التعّصب والتكفير والتطرّف المذهبي, والطائفية الدينية والسياسيّة, 
ُمهور   ية المدنية.والعجز عن المُلائمة بين مبادئ الحُكومة الإسلامية ودُستور الج

   دراسة إمكانية التعايش وحُدودها في ظّل هيمنة الخطاب الولايتي.
ية بالواقع العملي ومقارنتها  بط الأطروحات النظر ولمُعالجة هذه القضايا اعتمدنا المنهج النقدي لتحليل القضايا قصد ر

 عناصر فضلا عن مُقّدمة وخاتمة: 3المعيش, وقد اعتمدنا على 
يرانية:  دوافع الاحتج1  اجات الإ

 أ  الدوافع الاقتصادية:          
يع الثروات:           ب   انتشار الفساد وغياب العدالة الاجتماعية في توز
 ج   سياسة التمييز ضد الأقليات:         

يراني:            د   تزايد الضغوط الخارجية على النظام الإ
ية ولاية 2  الفقيه وتجلياته على السياسة الداخلية والخارجية:  الثيوقراط الشيعي من خلال نظر

ية ولاية الفقيه:       بية والجذور الفلسفية لنظر  أ  الروافد الغر
يران:        ب   تأثير ولاية الفقيه على السياسة الداخلية في إ

 ج   تأثير ولاية الفقيه على السياسة الخارجية:       
 ولوجيا ولاية الفقيه:  انعكاسات الأزمة على شرعية أيدي3

يراني/ السياسة الداخلية والخارجية/الفلسفة الخمينية. الكلمات المفتاحية: يران/ الولي الفقيه/ الثيوقراط الشيعي/الدستور الإ  إ

 يدرس
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This research studies the Iranian regime’s crisis represented in the "Islamic guardianship of 

the jurist" and how it extended in more than one country under the so-called principle of 

exporting the revolution, especially after the Arab Spring, which revealed the weakness and 

fragility of the Arab countries and their inability to impose their sovereignty over their citizens, 

and the impact of state Shiism on domestic and foreign policies. To Iran. 

Our choice of this controversial and controversial topic today in contemporary political 

history seeks to achieve a number of goals, the most important of which are: 

A comparative study of two different eras for the Shiite theocrats, the first of which is the 

era of prosperity during the days of the Khomeini guide, and the second is the beginning of the 

decline of Islamic ideology during the era of Supreme Leader Ali Khamenei. 

- The study of the Shiite wilayat thought, where the Imamate sect represented one of the 

most influential political manifestations of theocracy in the contemporary political arena. 

- Addressing issues related to the problem of our research, such as the spread of 

intolerance, unbelief, sectarian extremism, religious and political sectarianism, and the inability 

to harmonize the principles of Islamic government with the constitution of the civil republic. 

Studying the possibility of coexistence and its limits under the hegemony of the state 

discourse. 

To deal with these issues, we adopted the critical approach to analyze the issues in order to 

link the theoretical theses with the practical reality and compare them with living. We have 

relied on 3 elements in addition to an introduction and conclusion. 

1. The motives of the Iranian protests: 

           A- Economic motives: 

          B- The spread of corruption and the absence of social justice in the distribution of 

wealth: 

          C- The policy of discrimination against minorities: 

           D- Increasing external pressure on the Iranian regime: 

2. The Shiite theocracy through the theory of velayat-e faqih and its manifestations on 

domestic and foreign policy: 

       A The Western tributaries and the philosophical roots of the theory of velayat-e faqih: 

       B- The impact of Wilayat al-Faqih on domestic politics in Iran: 

        C- The impact of Wilayat al-Faqih on foreign policy: 

3.The implications of the crisis on the legitimacy of the ideology of Wilayat al-Faqih 

 

Keywords : Iran / Wali al-Faqih / Shiite theocracy / Iranian constitution / domestic and foreign 

policy / Khomeinist philosophy. 
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يرانية خلال شهر نُوفمبر  ية الإسلاميّة الإ ُمهور ية,  2019شهدت الج مُظاهرات عنيفة ودمو
ُحتّجون مُستودعا  ية "سرجان" في محافظة "كرمان" وسط البلاد, هاجم على إثرها الم انطلقت من قر

ين الوقود في المدينة وحاولوا إضرام النار فيه.  لتخز
يعا إلى مدن أخرى ك"برجند" و"بندر عبّاس" وانتقلت عدوى الاحتجاجات  سر

و"الأهواز" و"عبدان" و"خرمشهر" مرورا بمدينة "مشهد" المدينة المُقّدسة والتّي تُعتبر أحد أهّم 
معاقل النظام وصولا إلى العاصمة "طهران", احتجاجا على قرار الحُكومة القاضي برفع سعر 

 الوقود.
حمّل فيها المُتظاهرون النظام المسؤولية عنها, لهذا  انطلقت الاحتجاجات لأسباب اقتصادية

سُرعان ما تحوّلت الشعارات من طبيعتها الاقتصادية إلى المُناداة بإسقاط نظام الولي الفقيه الذّي 
يرانية المُتمثّلة في  40حكم البلاد لأكثر من  طت الضوء على جوهر أزمة الدولة الإ ُّّ عاما.وقد سل

يران الخارجية فشل السلطة الحاكمة في  يراني وانعكاسات سياسات إ سّد احتياجات المواطن الإ
ين, اليمن( وتكلفتها الباهضة على مُستوى  يا, العراق, لبنان, البحر المُمتّدة في أكثر من بلد)سور

يراني وعلى ُحقوقه.  معيشة المواطن الإ
يران عاشت أزمات مُتعّددة منذ بداية التسعينات مع تشّكل التيار  والحقيقة أّن إ

الإصلاحي المُعارض لسياسة المحافظين   الشّق التابع للمُرشد الأعلى خامنئي   احتجاجا على قوانين 
ية الصحافة والتعبير في البلاد. واتّسعت أزمة النظام الحاكم مع  أصدرها مجلس الشُورى تُقيّد حرّ

رفضا لسياسات الرئيس  المعروفة "بالحركة الخضراء" 2009اندلاع الاحتجاجات الطُلاّبية عام 
ير الانتخابات الرئاسية وتبنيه سياسة إقصاء المُعارضين, وقد اّتخذت  نجاد, واستنكارا لدوره في تزو
الاحتجاجات حينها طابعا سياسيا بالأساس وقادتها بعض الرُموز السياسية المعروفة مثل موسوي 

بي, ل كّن النظام نجح في قمعها.  وكرو
التّي خرجت  2017اسية أكثر مع اندلاع احتجاجات ديسمبر وقد توّضحت الأزمة السي

رفضا لسياسات النظام الداخلية وفشل منوال التنمية فضلا عن السياسات الخارجية التّي تستهلك 
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آلاف المليارات من ميزانيتها انتصارا لمشروعها الوهمي تصدير مبادئ الثورة الإسلامية, ليسقط 
يراني وتسقط معه ما تبّقى من  هذا المشروع تحت أقدام الفقراء والمُهمّشين من عامّة الشعب الإ

 شرعية الأيديولوجيا الحاكمة التّي منعت كّل مُحاولة إصلاحية.
الضوء من جديد على ثلاث قضايا رئيسية:  2019لهذا فلا غرابة أن تُسلّط احتجاجات 

نظام وعلى رأسه الهرمي ُسلطة أّولها تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وثانيها إسقاط ال
يران من خلالها تصدير مشروعها  الولي الفقيه وثالثها رفض السياسات الخارجية التّي تحاول إ

 القائم على الثورة الإسلامية الشيعية العابر للأوطان والحدود لتغطية فشلها الداخلي.
الاحتجاجات وتبعا لذلك ُتحاول هذه الدراسة أن تُسلّط الضوء على تداعيات هذه 

يراني وما رافقها من ظروف وعوامل أسهمت في اندلاع شرارتها, دون  وتأثيراتها على النظام الإ
ّ بها النظام وتوّسع حركات التمرّد الداخلية والخارجية  أن ننسى التركيز على طبيعة الأزمة التّي يمر

 التّي يُواجهها منذ التسعينات.
يران؟, وماه ي دوافع الاحتجاجات المُتكرّرة؟ وماهي تجلّيات فماهي مظاهر الأزمة في إ

يران؟  الثيوقراط الشيعي على السياسة الداخلية والخارجية لإ

يرانية نوفمبر  يراني المُتزايد عاما  2019أظهرت الاحتجاجات الإ حجم الغضب الشعبي الإ
يرانية وانتشارها بسرعة  60بعد عام يظهر ذلك من خلال اتساع رُقعتها لتشمل أكثر من  مدينة إ

ى مراكز المدن ال كُبرى, ولتشمل أيضا جميع طبقات الشعب قياسية من الهوامش والأطراف إل
ّبها بمعنى أّنها غير  بعدم تحز يتها و من عُمّال وفلاّحين ومُوّظفين وطلبة. تميّزت هذه المظاهرات بعفو
بة لا على التيّار المحافظ ولا على التيّار الإصلاحي, أيضا وحّدت هذه الاحتجاجات كافّة  محسو

يراني  مُتجاوزة العرقيات والأقليات. أطياف الشعب الإ
يعا إلى مطلب إسقاط النظام  ين ل كنّها تحوّلت سر البداية كانت مع قضية رفع أسعار البنز
ُحتّجون شعارات من قبيل "الموت لخامنئي" و"يسقط النظام" في إشارة إلى  فشل  حيث رفع الم

دّيني وهو يقف على تركة كبيرة نظام ولاية الفقيه الذّي لم يعد بإمكانه الاختباء وراء الحجاب ال
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ية, إضافة إلى أزمة قاتلة يعيشها في مُختلف المجالات السياسية  بية والديكتاتور من الفساد والمحسو
يراني لسياسات  والاقتصادية والاجتماعية, أيضا كشفت هذه المظاهرات عن رفض الشارع الإ

ية التّي أنشأ تها في المنطقة على حساب المواطن بلاده الخارجية بدعمها ال كبير للجيوش المواز
يران أّولا", مُطالبين  يران" و"إ يا ولا لبنان روحي فداء إ يراني من خلال شعارات " لا سور الإ

يرانية بالاهتمام بالشأن الداخلي.  القيادة الإ
ُحتّجون  وقد تحوّلت الاحتجاجات من طابعها السلمي إلى براديغم العنف حيث أقدم الم

في طهران وأصفهان, في مُؤشّر جديد على تصاعد حّدة الاحتجاجات  على حرق عدة بنوك
المُنادية بإسقاط النظام ونهجه الذّي يعتمد على جيوب المُواطنين لسّد العجز الحاصل من الفساد 
ية والتدخل في شؤون دول  المُستشري وتخصيص الجزء الأكبر من المُوازنة للشؤون العسكر

 من المراكز الحُكومية وسيارات قُوات الأمن.الجوار, كما تمّ حرق العديد 
ُحتجّين بمُثيري الّشغب  وكما جرت العادة وصف المُرشد الأعلى للثورة الإسلامية الم
يكا وإسرائيل(, مُتّهما في الآن  بال كفرة وعُملاء الدول الأجنبية )في إشارة إلى أمر ّبين و ُخر بالم و

لمعارضة بإشعال فتيل الأزمة. وهو ضوء أخضر نفسه أنصار رضا بهلوي ومُنّظمة مُجاهدي خلق ا
لقُوى الأمن بقمع الاحتجاجات, التّي استخدمت فيها الرصاص الحّي واعتقلت مئات 

ين وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي.  المتظاهر
وقد كشف هذا التعامل الأمني عن اتّساع الهُوّة بين الشعب والطبقة الحاكمة وعن أزمة 

الذّي مضى قُدما في قرار رفع أسعار الوقود وفي انتهاج سياسة القمع إلى  عميقة يعيشها النظام
 حيث اللاّعودة.

يمكن تحليل دوافع الاحتجاجات من خلال العناصر التالية:  و

يرانية تعبيرا عن رفض الشارع للسياسات الخاطئة وقد تقّدم العامل  جاءت المظاهرات الإ
الاقتصادي الأسباب, حيث تعيش البلاد تدنّي في المُستوى المعيشي جرّاء ارتفاع نسبة البطالة 

وغياب الخدمات الأساسية وعجز المُوازنة التّي تعتمد على مبيعات النفط, رافق  بالمائة 15إلى 
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ذلك انهيار العُملة الوطنية "التُومان" الذّي فقد قيمته خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع نسبة 
يات غير مسبوقة )أكثر من   بالمائة(. 50التضّخم لمُستو

لعبء الذّي ستفرضه حكومة روحاني في جانب منها ا 2018"وقد أظهرت ميزانية عام 
على المواطن وفي مُقّدمتها ارتفاع الأسعار الذّي سيُصاحب هذه الجوانب, ومن أهمّها رفع سعر 

ين بنسبة  يراني  34بالمائة, ورفع الدّعم النقدي عن  33بالمائة والديزل بنسبة  50البنز مليون إ
يران  10يين الذّين يعيشون في فقر مطلق يتراوح ما بين لمُعالجة المُوازنة, وجدير بالذّكر أّن عدد الإ

بالمئة من الّشعب, وفي حال رفع الدعم يُتوقّع وُصول عدد الفُقراء في 15مليون أي نحو  12و
يران إلى  يراني أّي أكثر من  54إ  (.1بالمائة من الشعب) 67مليون إ

يراني بنسبة  يعقبه  2019لمائة في با 9وتوقّع ُصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإ و
يكية الأخيرة. 2020ركود سنة  بات الأمر  خاصة بعد العُقو

يلة رغم قيام الثورة الإسلامية على  يران من تفشّي ظاهرة الفساد مُنذ سنوات طو تُعاني إ
شعار مكافحة الفساد وترسيخ العدالة الاجتماعية, لذلك حضي موضوع الفساد بأهمية قُصوى في 

يراني, وقد أحدث ضجة كبيرة وجدلا  واسعا بسبب تورّط شخصيات حُكومية بارزة الداخل الإ
 وتيّارات سياسية ورٌموز دينية.

يران قد ازداد سوءا في السنوات  وتتّفق المصادر الدولية على أّن سجل الفساد في إ
يران في المرتبة  دولة خلال  176من أصل  131الأخيرة, إذ صنّفت مُنّظمة الشفافية الدولية إ

 .2018عام 
يعود انتشار الفس  اد إلى عّدة أسباب منها:و

يعي  يران الاقتصادية القائمة على الاقتصاد النفطي الر   القُصور الحاصل في منظومة إ
وأحاديّة الدخل الذّي نتج عنه ُضعف الصناعة والاستثمارات وغياب القُدرة التنافسية ما اضطرّ 

يبي.  أصحاب المناصب إلى اختلاس الأموال والتهرّب الضر
                                                           

1
ِشوض اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ، ٔؾش انحشكاخ االحرجاجٍح ٔأصياخ انُظاو انغٍاعً فً إٌشاٌ"ـ أٔظش ِمبي ثؼٕٛاْ "  

 .23ـ22، ؿ ـ ؿ 2018ٌٍذساعبد اإل٠شا١ٔخ، عذح، 



 ........................................................املانيا ........................ –برلني  | املركز الدميقراطي العربي

211 

 
 و2021/( 3( / اجمللد )11)العدد ...............................................................................................................................

بات الرادعة.  الثغرات العد يراني وغياب العُقو  يدة الموجودة في القانون الإ
  أسباب تتعلّق بالطابع الأيديولوجي للنظام الحاكم: رغم تأكيد النظام الثوري الإسلامي 
ّيات إلاّ أنّه  بة الفساد واجتثاثه وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحُر على ضرورة مُحار

ثروات البلاد من أجل حشد الدعم الأيديولوجي له من خلال تقديم  على أرض الواقع يستخدم
ية لضمان الولاء والطاعة,  تسهيلات وامتيازات اقتصادية كبيرة لبعض المُؤّسسات والرُموز الثور
يحميهم من الملاحقة القانونية ومن بين هؤلاء نذكر  ما يعني أّن النظام يسمح بالفساد للموالين له و

و"فيلق القدس" و"جهاز الاستخبارات العامّة" و"مُؤّسسة الباسيج" و"مُؤّسسة "الحرس الثوري" 
قُدس رضوي" و"خاتم الأنبياء" و"الشّهيد" و"مُؤّسسة إمداد" وغيرها من المُؤّسسات المُرتبطة 

ُمثّلها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.  بمنظومة الولي الفقيه التّي ي
وحده انهارت  2017ار القطاع المصرفي "ففي عام وقد أدّت هذه السياسات إلى انهي

ية, ممّا عصف بمُّدخرات ما لا يقل عن  مليون أسرة من  2,5خمسة مصارف وصناديق استثمار
الطبقة المُتوّسطة والطبقة دون المُتوّسطة. حيث أّن المُؤّسسات المُنهارة كان يُسيطر عليها رجال 

ّن فشل هذه المُؤّسسات يُعتبر فشلا للنظام الحاكم ذاته, الملاّلي وكبار جنرالات الحرس الثوري, فإ
وأدّى انهيار صناديق المعاشات بما في ذلك معاشات المُعلّمين إلى تفاقم آثار فضائح الفساد, ومن 

 (1المُثير للاهتمام أنّه لم يتم اعتقال أحد".)

يون والجيلاك  يُعتبر الفرس والأذر يراني بتعّدد العرقيّات وتنوّعها, و ُجتمع الإ يتميّز الم
يُشّكل الفرس  بالمائة  51والأكراد والبلوش والتركمان من أهّم المُكوّنات العرقية في هذا البلد. و

والجيلاك  بالمائة 24مليون نسمة, في حين يُشّكل الأكراد  70من السُّكان البالغ عددهم قرابة 
يون  8المازندارنيون   2بالمائة, فيما يمثل العرب والبلوش والتركمان  7بالمائة واللور  7بالمائة والأذر

بالمائة من مجموع السكان. بطبيعة الحال تجدر الإشارة هنا إلى أّن هذه الأرقام ليست ثابتة, قد 

                                                           
1
، 2018د٠غّجش  9ؽجىخ ؽبَ، ثزبس٠خ يا ٔساء االحرجاجاخ اإلٌشاٍَح األخٍشج؟", أ١ِش هب٘شٞ، "  

www.shaam.org 
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يد أو ا أعلى من تلك الأرقام تنقُص حسب مصادر بعض هذه القوميات التّي تّدعي أرقام تز
 الرسمية.

يراني بتداخل ما بين المذهبية والقومية كما أّن امتداداتها الجغرافية الإقليمية  يتميّز المشهد الإ و
يران تتركّز  تُضيف إليها بعدا إقليميا ممّا يجعل الأمر غاية في التعقيد, فمُعظم الأقليات العرقية في إ

رب في الجنوب والبلوش في الشرق والتركمان في الشمال في المناطق الحدودية, حيث نجد الع
يطة  بي والوسط والأكراد في الغرب. وإذا تمعّنا أكثر الخر يون في الشمال الغر الشرقي والأذر
يرانية, نلاحظ أّن لهذه العرقيات امتداداتها في الدول المجاورة, فالعرب يمتّدون إلى  العرقية الإ

وللبلوش امتدادهم في إقليم بلوشستان في باكستان وأفغانستان,  العراق ودول الخليج في الجنوب,
ُلم  ُمثّل الأكراد جزءا من الح بيجان, بينما ي يون أذر يقطن الأذر يجاور التركمان تركمنستان, و و

يا.  1ال كردي ال كبير المُتمثّل في إقامة دولة كُردية تظّم جزءا من تركيا وكردستان العراق وسور
ُمثّل العامل المذه ي يراني, فحسب الأرقام الرسمية فإّن و بي بعدا آخرا في النسيج العرقي الإ

يُشّكل أهل السُنّة  89 يران تُدين بالمذهب الشيعي, و بالمائة بينما يُشكّل  10بالمائة من ُسّكان إ
 بالمائة من مجموع السُّكان. 1اليهود والمسيحيين الأرمن والأرثوذكس والزرادشة 

ية معها بمنطق الاستعلاء وتنتقد هذه الأقليات ال يقة تعامل الحكومة المركز عرقية طر
والتجاهل المُتعمّد وإتّباع سياسة التضييق المُمنهجة إضافة إلى تهميشها وإقصائها من تولّي المناصب 
يران, فإّن اللغة  يلة في إ الرفيعة في الدولة. وعلى الرّغم من التسلّط السياسي للأتراك لحقب طو

يراني, ومع انتقال السلطة السياسية والثقافة الفارس ية بقيت هي المُسيطرة على الضمير الجمعي الإ
ينات القرن الماضي أصبحت  يين في عشر ية الفارسية بعد انتهاء حُكم القاجار إلى الأسرة البهلو

ين. يرانية في القرن العشر يّة الإ بية أحد أهّم مُكوّنات الهُو  النزعة الفارسية الشُعو
يّة كما لعب المذه ب الشيعي الإثني عشري دورا مهمّا كذلك في ترسيخ دعائم هذه الهُو

يرانية  ية الإسلامية الإ بعد نجاح الثورة وقيام الجمهور التّي احتكرت جميع الامتيازات والمناصب "و
ّ الموروث والفكر الإمبراطوري الفارسي في مُمارسة تأثيره, واستمرّت القومية 1979عام  , استمر

                                                           

 
1
  www.ar.wikipedia.org" األقهٍاخ انؼشقٍح فً إٌشاٌ", ـ أٔظش ِٛلغ ٠ٚىج١ذ٠ب  

http://www.ar.wikipedia.org/
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يرانية ا يراني في الدول الإ لحديثة في تشكيل رُؤى وتصوّرات مُحرّكة وداعمة للتوّسع والتمّدد الإ
بية. وإن جاءت تحت مُسمّيات جديدة من قبيل "تصدير الثورة)  (.1والمنطقة العر

تصاعدت حّدة التوتّر في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وحُلفائها من ناحية 
يكي من وإيران ووكلائها الإقليمييّن من ناحية أخرى نتيجة لعّدة أسباب:  أّولها الانسحاب الأمر

يران قُدما في إعادة تخصيب اليورانيوم, وإعادة تصنيع أجهزة الطرد  الاتفاق النووي ومُضي إ
ية.  المركزي في مُفاعلاتها النوو

يكي  يراني منذ قرار الرئيس الأمر يتمثّل ثانيها في تزايد الضغوط الاقتصادية على النظام الإ و
يران ضمن استراتيجية "الضغوط دونالد ترامب فرض مزيد من  بات الاقتصادية على إ العُقو

القصوى" لإجبارها على العودة للمُفاوضات من جديد والحّد من برنامجها النووي والصاروخي 
يران بشكل أفقد قادتها القُدرة على الثبات بعد  "وقد ازدادت وطأة الُضغوط الاقتصادية على إ

بية قرار إلغاء الاستثناءات للدول الثم يا الجنو اني )الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكور
يراني في مايو  , إذ ترتّب عليها انخفاض صادرات 2019وتايوان وتركيا( في استيراد النفط الإ

يراني إلى   (.2برميل في اليوم) 100النفط الإ
يراني بتصنيف  يكية قسوة على النظام الإ بات الأمر الحرس الثوري وقد زادت وطأة العقو

بات لأول مّرة شخص المُرشد الأعلى علي خامنئي وحفيده إضافة  مُنّظمة إرهابية, وطالت العُقو
بات  ّبة منه, في تصعيد أصاب هرم السُلطة بالّشلل والتخبّط, "واستهدفت العقو إلى شخصيات مُقر

يرانية بجانب القطاع النفط ية الأخرى في المُوازنة الإ ي مثل قطاع التعدين أيضا القطاعات الحيو
يرانية(, وذلك في ماي  10)يمثل  , وقطاع 2019بالمائة من إجمالي الصادرات الإ

يات )صادراته تقدر بنحو  يلية  8مليار دولار(, وذلك في  14البتروكيماو  (.3)2019جو
                                                           

1
 www.hafryat.com، 2020عبٔفٟ  8، ِغٍّخ ؽفش٠بد، ثزبس٠خ كٍف ٌُظش انفشط إنى انؼشب؟"خبٌذ ثؾ١ش، "  

2
انٕعاطاخ انذٔنٍح نرغٌٕح األصيح األيشٌكٍح ٔاإلٌشاٍَح ٔيغرقثم َفٕر طٓشاٌ ػجذ اٌشؤٚف ِقطفٝ اٌغ١ّٕٟ"   

 7ـ6، ؿ ـ ؿ 2019عجزّجش 2اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍذساعبد اإل٠شا١ٔخ، اإلقهًًٍ", 
3
انٕعاطاخ انذٔنٍح نرغٌٕح األصيح األيشٌكٍح ٔاإلٌشاٍَح ٔيغرقثم َفٕر طٓشاٌ ػجذ اٌشؤٚف ِقطفٝ اٌغ١ّٕٟ"   

 .7، ؿ2019عجزّجش 2ذ اٌؼبٌٟ ٌٍذساعبد اإل٠شا١ٔخ، اٌّؼٙاإلقهًًٍ", 
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 2020وقد زادت عملية اغتيال الج نرال قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة أوائل 
يراني الذّي أصبح في مهّب الريح.وطأة على ا  لنظام الإ

يكية وحُلفائها التقليديين )السعودية  يران هذه الُضغوط بالتصعيد ضّد المصالح الأمر قابلت إ
ّ عبر  بيين في منطقة الشرق الأوسط وضّد أمن الملاحة الدولية التّي تمر والإمارات( والأورو

يطانية واحتجازها في موانئها, مضيق هرمز, باستهدافها ناقلات النفط السعودية  يكية والبر والأمر
وضرب أهداف عربية ودُولية في الداخل العراقي, واستهداف منشآت نفطية سعودية )الهجوم 
على شركة أرامكو(,إضافة إلى تسليح الميليشيات التابعة لها )الحشد الشعبي في العراق, جماعة 

ّ ه الحوثية في اليمن, جمعية الوفاق ال ين, نظام بشار الأسد, أنصار الل شيعيّة المُعارضة في البحر
ّ ه في لُبنان, وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة( ضمن سياسة الحرب بالوكالة التّي  وحزب الل

يرانية.  تتّبعها منذ انتهاء الحرب العراقية اـلإ
يراني بشكل عام وتدهورت معه ا وقد أثّرت هذه الأزمات سلبا على الاقتصاد والشارع الإ

 2019الأوضاع المعيشية للمواطنين الذّين دفعوا ثمن سياسات بلادهم, فجاءت احتجاجات نوفمبر 
 انعكاسا لتلك الأوضاع.

يران  ية الإسلامية, أصبحت إ بعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي وقيام نظام الجمهور
مثار جدل كبير في الأوساط العالمية من خلال جمعها بين صيغتين في الحكم في نفس الوقت 

بناء على ذلك اتجهت أنظار الباحثين احداهما إسلا ية مدنية, و مية ثيوقراطية والثانية جمهور
يراني  يراني إلى البحث عن المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام الإ والمهتمين بالشأن الإ

 الساعي إلى السيطرة والتوسع في منطقة الشرق الأوسط.
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يراني الجديد على الثيوقراطية الت ي تعني اصطلاحا حكم ال كهنة والحكومة بُني النظام الإ
الدينية, تتكون كلمة ثيوقراطية من كلمتين مُدمجتين في اللغة اليونانية هما "ثيو" وتعني الدين 
و"قراط" وتعني الحكم, وعليه فإن الثيوقراطية نظام حكم ديني يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من 

يتأسس مجلس حكمه على طبقة رجال الد ين المهيمنة والمستفيدة في نفس الوقت. وفي الإله, و
بة الشيعية يصبح الولي الفقيه أو المرشد الذي ينوب صاحب الزمان هو الحاكم بحق إلهي  التجر

 حتى عودة المهدي المنتظر الذي سيملأ الدنيا عدلا بعد أن ملأت ظلما وقهرا.
ية عقائدية مستوحاة من ك يراني يقوم على نظر تب الفقه الشيعي إلا صحيح أن النظام الإ

يات دينية مسيحية وأخرى يهودية, حيث يتوافق الثيوقراط  أنه مزجها بروافد فلسفية غربية ونظر
يض  ية أفلاطون القائمة على المدينة الفاضلة التي يجب أن ُتحكم بالعدل بواسطة تفو الشيعي مع نظر

يكون فيها الفلاسفة والمفكرون هم ولاة الأمر والنهي من  إلهي, لكل فرد فيها وظيفة محددة و
ين والفلاسفة بطبيعة الحال هم  بصيرة ونقصد بالمفكر خلال ما يمتل كونه من رأي وفكر وثقافة و
ية" أن الفلاسفة  ية الشيعية, يذكر الفيلسوف اليوناني أفلاطون في كتابه "الجمهور الفقهاء في النظر

ستئناف البحث وتهذيب الحكام من الحقيقيون هم حكام الدولة المثلى, وهكذا تم التطرق إلى ا
خلال امتحانات يجتازونها قبل أن يتمتعوا بحقوق الحكم, والآن نقول إنه علاوة على تلك 
يجيا من الأدنى إلى الأعلى لاستكشاف  الامتحانات يلزم امتحانهم في دروس جمة, فيرتقون تدر

 (.1صفاتهم العقلية والأدبية)
يرانية حيث قسم "المعلم كما كان للتفكير الأرسطي تأثير في  ية السياسية الشيعية الإ النظر

الأول" المجتمعات إلى طبقات وميّز بين مواطنيها على أساس مكانتهم في مجتمعاتهم وجعل القيادة 
وولاية الأمر بيد العقلاء والأصلح على الإدارة وأكّد على أن بعض الناس يولدون سادة بالطبع 

يقي والبعض الآخر رقيق, والرق في ح ق هؤلاء نافع بقدر ما هو عادل, وخّص المجتمع الإغر
يقة الطبيعية  يقتين الأولى: هي الطر بأنهم سادة لا يجوز استرقاقهم, أما كسب الثروة فخصه بطر

                                                           
1
 .198ؿ 2017،عٕخ 1رشعّخ ١ِٕب خجبص ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍٕؾش، اٌمب٘شح، هجؼخ ،انجًٕٓسٌح"أفالهْٛ "  
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بة لأغراض الحياة, والثانية: هي الحرب, تلك التي  حين يحصل المرء من الطبيعة على الثروة المطلو
يق المقايضة بالتجارة)اعتبرها كذلك طبيعية لل كسب,   (.1فضلا عن طر

يراني بعض ما قاله أرسطو وأدخله في نظام الحكم خصوصا ما تعلق  وقد أخذ النظام الإ
يراني لنصرة  بطرق كسب الرزق وإعلان الحرب )التي أنشأ لها جيوشا عقائدية تتخطى التراب الإ

 الشعوب المستضعفة في كل مكان(.
ير اني من الفلسفة الفارابية, إضافة ما جاءت به بعض إلى جانب ذلك أخذ النظام الإ

ية الحكم  يني وأوغسطين( حول نظر يات القديسين توما الإكو التعاليم المسيحية القديمة )نظر
ّ ه هو من فرض الحكام على الشعوب فأصبح من  المطلق للسلطة الدينية التي نّصت على أن الل

يته الخاصة للسيطرة على واجبها الولاء لهم والسمع والطاعة, وقد طوّعها  النظام بما يتوافق مع رؤ
بية التي تتبع مشروعه الإسلام الشيعي الأممي. يرانية والشعوب العر  مقّدرات الدولة الإ

وهنا ماثلت وظيفة المرشد الأعلى وظيفة بابا الفاتيكان من خلال امتلاكه للسلطة الزمنية 
ية الشيعية المسيحية في والروحية ومن خلال حجم تأثيره على الملايين من أ تباعه, كما ماثلت النظر

ُيخلّص الأمم من الظلم والجور)ظهور المهدي المنتظر  ُخلّص الذي سيُغير المجتمع و فكرة البطل الم
بصفة المسيح( وهذا تأليه للولي الفقيه الإنسان واعتباره حاكما وفقيها واجب الطاعة في العالم 

المدينة المقدسة في هذا المشروع, ومرجعيتها الدينية فوق كل الإسلامي, واعتبار مدينة "قم" هي 
المرجعيات الدينية الأخرى, بما فيها مرجعية النجف في العراق ومرجعية جبل عامل في لبنان, 
يران صفة  ُخلّص يضفي على المعاناة والأزمة في إ ليغدو الولي الفقيه في ذهنية المقلدين على صورة الم

ين أثناء الحرب باعتبارها القداسة لحفظ الوضع ا لسائد والامتيازات الطبقية والتضحية بالمقهور
با مُقّدسة .كما تلتقي الشيعة مع اليهود في قومنة الإله فالمهدي هو رمز الغائب العالم بالغيب  حرو

ُختار. ّ ه الم  وتلتقي مع المجوسية الفارسية في مقولة شعب الل
ية الشيعية جزءا من الفلس فة الصوفية والإخوانية )التخفي والتقية أيضا أخذت النظر

ية الشيعية  لتحقيق الأغراض والمكاسب( وأعادت قولبتها في شكل جديد. كما ماثلت النظر

                                                           
1
، 2" داس لجبء ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح، هانفهغفح انٍَٕاٍَح ذاسٌخٓا ٔيشكالذٓاأ١ِشح ؽٍّٟ ِطش، "  

 330ـ329ؿ 1998،
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ية الخلافة عند السنة  ية ولاية الفقيه عند الشيعة تماثل نظر ية السنية في الحكم حيث أن نظر النظر
ي ة, وتتنافس كل منهما على الاقرار بكونها لها دلالاتها من النص القرآني ومن الأحاديث النبو

 الفرقة الناجية الوحيدة التي ذكرها الرسول.

يرانية تكمن في الصراع بين النُخبة  يراني أّن الأزمة الإ يرى بعض المُهتمّين بالشأن الإ
يكية, في حين يرى البعض الآخر أنّ  بية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمر  الحاكمة والدول الغر

يمة لمواطنيها الذّين  يرانية وعجزها عن توفير حياة كر يقة حُكم الإدارة الإ الأزمة تكمن حقا في طر
يراني في صراعات  ين في إهدار ثروات الشعب الإ يتمثّل جوهر الأزمة عند الآخر يزدادون فقرا, و

 إقليمية لا تنتهي.
يرانية ه ي فقط نتيجة نابعة من ول كن حقيقة الأمر أّن كُّل هذه التوصيفات للأزمة الإ

ية ولاية الفقيه كردّ فعل  الأزمة ال كُبرى التّي تُسمّى "ولاية الفقيه الإسلامية", وقد جاءت نظر
ية في مُقاطعة السلطة والأنظمة الحاكمة بعد غيبة  ي عاشتها الشيعة الاثني عشر ُّّ على الألف سنة الت

د بن الحسن العسكري, حينها أفتى كبار الإمام الثاني عشر من نسل أبناء علي ابن ابي طالب مُحم
فقهاء الّشيعة بحُرمة العمل السياسي أو القيام بثورات على الدّولة أو إقامة حكومة باعتبارها فقط 
يم التفاوض مع السُلطات القائمة باعتبارها  من المهام المُوكلة للإمام الغائب, بلغ بهم الحّد إلى تحر

يم الجهاد وتنفيذ الحدود وجمع أموال الزكاة مُعلّلين غاصبة لحقوق الإمام السياسية إضا فة إلى تحر
ية  بكونها من مهام الإمام المعصوم ولا حق لسواه في إدارتها أو القيام بها  وهذه تمثل نظر

 (.1الانتظار عند الشيعة)
وقد سار الأمر في مُعظم تاريخ المذهب الإثني عشري على القطيعة النسبية بين الدولة 

, أو التعاون في أحسن الأحوال تحت شُروط مُحّددة, كما حرصت كّل أشكال الدولة والفقيه
يين ومنها الحديثة على أن تسترضي الفقيه وتُقّدم له الامتيازات الخاصة  يرانية منذ الصفو الإ
يض ضّدها, وكان ذلك حتّى  بالحوزة والتعليم, شرط أن يُقابلها بالولاء أو على الأقّل عدم التحر

                                                           
1
ٕاطٍُح انحذٌثح", ِب٘ش اٌمذاساد،    ًُ ِغٍخ رٚاد "انًغهى انشٍؼً يٍ دٔنح انفقّ اإلعاليٍح إنى فقّ انذٔنح ان

 32، اٌقفؾخ 2020عبٔفٟ  15، 60اٌقبدسح ػٓ ِإعغخ ِإِْٕٛ ثال ؽذٚد، اٌؼذد 
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يرانية الأخيرة, بقيت عصر ال شاه الأخير محمد رضا بهلوي. في وقت ما ليس ببعيد قبل الثورة الإ
الحوزة الرسمية الشيعية ضّد فكرة التدخّل في السياسة, بل وصل بعضها حتى إلى نفي فكرة وُجود 
ُجتهدين لمشاركة الفقيه  )دستور حديث للدولة(, والأغلب أّن الحوزة كانت ترفض قراءة بعض الم

 (.1في السياسة أو الاشتراك في الحُكم)
إشكاليّة الفقه الشيعي تجلّت في "عصر الغيبة" للإمام الثاني عشر الذّي غاب دون أن 
يوصي بالإمامة لأحد من بعده, ومعها تأّسست عقيدة عودة المهدي المُنتظر في آخر الزمان "ليملأ 

بمُقتضاها لا يمكن  الأرض عدلا بعد أن مُلئت ظلما وقهرا" وهي فكرة أساسية في الفقه الشيعي و
لأحد غير المعصوم أن يشغل هذا المنصب. وتنتفي معها شرعية قيام دولة إسلامية أو المشاركة في 
يُسحب الحّق بالمشروعية الدينية من أّي كان. وفي هذا السياق برز اجتهاد بين  تشكيل حُكومة و

ا وحديثا حول حُدود ولاية الفقيه فُقهاء الشيعة اجتهاد حمل معه بذور الخلاف قديم
 والصلاحيات المُعطاة له والذّي جاء عبر رأيين:

  الرأي الأول: وهو القائل بالولاية الُصغرى والمحدودة في أمور الدّين والفقه والحسبة 
 والإفتاء دون تولّي الأمور السياسية

هاء أّن ولاية الفقيه غير   الرأي الثاني: وهو القائل بالولاية المُطلقة حيث يرى بعض الفق
مقصورة على الأمور الدينية بل تتعّداها نحو السياسة وقيادة المسلمين وإدارة شؤون الأمّة وتولي 

 الحُكومة الإسلامية.
ُميني لهذه الأطروحة, فمعه تحوّلت ولاية الفقيه  وهنا تبرز الإضافة النوعية التّي قّدمها الخ

الفعلية ومن مجال الفقه إلى مجال علم الكلام ومسائله الاعتقادية,  العامّة من التنظير إلى المُمارسة
ُميني أصبح الولي الفقيه يملك  وجعلها جزءا من أصول الدّين بعد أن كانت من فُروعه, فمع الخ
جميع صلاحيات الإمام المعصوم, "يملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية السياسية للناس ما 

ّ ه عليه   وأمير المُؤمنين علي بن أبي طالب)كان يمل كه الرسول   (,والفارق الوحيد 2صلوات الل
ية",  ينية إلهية" في حين أّن ولاية الفقيه "اعتبار حسب تعبيره هو أّن ولاية الإمام المعصوم "تكو

                                                           
1
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بمُوجب ذلك أصبحت ولاية الفقيه "بديلا لإمامة المعصوم نفسها في عصر الغيبة ووجب على  و
يُطيعوه") الناس أن يسمعوا يته لمسألة 1له و ية والفقهية للخُميني في رؤ (, هذه هي الخلفية النظر

 الحُكم والدولة.
يران عام   ية الإسلامية في إ ية  1979وقد نجح في إقامة نظام الجمهور على أساس نظر

ية ُمثّل أعلى ُسلطة روحية ودستور في  ولاية الفقيه وتولّى الحُكم فيها بصفته وليّا للفقيه الذّي ي
ّ فلن يُصبح رئيسا  ية أن يأخذ تزكية ومُوافقة من الإمام وإلا ُمهور يتحتّم على رئيس الج البلاد, و

 شرعيا ولن يستطيع مُمارسة مهامه.
يراني الذّي ينّص  ُميني أن يحكم بما له من صلاحيّات واسعة أقرّها الدُستور الإ استطاع الخ

سمي للدولة هو المذهب الجعفري الإثني عشري على أّن الدّين الرسمي هو الإسلام والمذهب الر
وأّن هذه المادّة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير, وهو بذلك يُثبّت أركان الحُكومة الإسلامية 
ين الإسلاميّة أساس جميع القوانين والأنظمة المدنية  حيث تنّص المادّة الرابعة منه على أّن " المواز

يسري هذا المبدأ الجزائية والمالية والاقتصادي ية والسياسية وغيرها. و ية والثقافية والعسكر ة والإدار
يتولّى الفُقهاء في  على جميع مواد الدُستور والقوانين والقرارات الأخرى على الإطلاق والعُموم, و

 (.2مجلس صيانة الدُستور تشخيص ذلك")
يّة الولي الفقيه الذّي يُعتبر ركيزة  من الركائز الأساسية وهو يُؤكّد صراحة على عُلو

يرانية من خلال ما نّصت عليه المادّة الخامسة "أنّه في زمن غيبة الإمام  ية الإسلامية الإ للجُمهور
يران الإسلامية بيد الفقيه العادل المُتّقي  ية إ المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمّة في جمهور

جاع القادر على الإدارة والت  (.3)107دبير وفقا للمادّة البصير بأمور العصر الّشُّ
بمُوجب مواد الدّستور يُصبح الفقيه هو المُرشد والمُوجّه للنظام السياسي ولجميع ُشؤونه له  و

التّي نّصت على " أّن السُلطات  57فتواه الدّينية والسُلطة لتنفيذها, يتأكدّ ذلك من خلال المادة 

                                                           
1
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، رشعّخ اٌّإعغخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍذ٠ّمشاه١خ 1979ـ أٔظش اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ اٌذعزٛس اإل٠شأٟ اٌقبدس ػبَ  
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يران الإسلامية هي السُلطة ال ية إ يعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية, الحاكمة في جُمهور تشر
ُمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المُطلق وإمام الأمّة") (, الذّي يتمتّع بوضع خاص 1وهي ت

شديد التميّز والتمّدد بما يمل كه من صلاحيات ُتخوّل له التدخّل في عمل ُمختلف هياكل الدولة, من 
ية وإعلان خلال رسم السياسات العامّة للبلاد و الإشراف على تنفيذها وقيادة المؤسسة العسكر

يون وقائد الحرس  الحرب والسلام, وهو رئيس السُلطة القضائية ورئيس مُؤّسسة الإذاعة والتلفز
ية وعزله مع عزل نصف أعضاء مجلس  الثوري, ومن صلاحياته أيضا مُراقبة عمل رئيس الجمهور

 لجيش والأمن الداخلي إن اقتضى الأمر ذلك.صيانة الدُستور وعزل القيادات العُليا ل
يملُك المُرشد صلاحيّات تعيين مُمثلين له في كُّل الوزارات ومُؤّسسات الدّولة وأجهزتها  و

ّ ه". 2000في الداخل والخارج يصل عددهم إلى  ّ ه" و" آية الل  مُمثل برُتب "ُحجّة الل
بالجّمع بين المواد   177, 112, 111 ,110, 109, 99, 98, 60, 57, 12, 5, 4و

يران وأّن كُّل المراكز  ُمسك بجميع السُلطات في إ وتحليلها بعمق, يتأكّد لنا أّن المرشد الأعلى ي
بصلاحيات محدودة لا ترق ولا تُنازع حتّى صلاحيات الولي  ية و ُمثّل أدوار ثانو الأخرى ت

يضرب لنا الحُقوقي الأحوازي ناصر العُوفي مثالا إذ يرى "أّن شُ  ُمثّل الفقيه, و ورى الفقهاء التّي ت
عصبا رئيسيا في النّظام تتشّكل من ستّة فُقهاء دين وستّة ُحقوقيين, يختار الولي الفقيه الفقهاء 
يخلص إلى أّن  والحُقوقيّون يختارهم رئيس القضاء, وهذا بدوره جاء باختيار الوليّ الفقيه. و

بات حقيقية ولا صلاحيات حقيقية هؤلاء الأشخاص جميعا مُرتبطون بالقائد ولا تُوجد انتخا
للمراكز الناشئة عنها وتتّضح ُسلطة الولي الفقيه من خلال اشراف ُشورى الفقهاء آنف الذّكر على 
كُّل الانتخابات, حيث يملك هذا المجلس صلاحيّة ردّ أي مُرشح لا يُؤمن بولاية الفقيه وفي ذلك 

يّة والتنافس")  (2نقض لأصول الحُر
ليل مضمون الدستور نجد مُحاولات لإدماج مفاهيم وعناصر حديثة في وفي مُتابعة لتح

سياقاته, فالمادّة الأولى منه تُعلن أّن نظام الحُكم هو جُمهوري إسلامي ما يعني أّن الثورة تبنّت 

                                                           
1
، رشعّخ اٌّإعغخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍذ٠ّمشاه١خ ٚاالٔزخبثبد، 1979أٔظش اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ اٌذعزٛس اإل٠شأٟ اٌقبدس ػبَ   
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2
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ية بما يُوحي أّنها تلتزم بقيم  ية المُتداولة, وهي تُقّدم نفسها كجُمهور أحد عناصر الصيغ العصر
يات ُمهور ية المُعترف بها دُوليا وأهمّها السيادة والمُواطنة وتداول السلطة, ومن ثمّ رفعت  الج العصر

ية الإسلامية على  الحرج عن نفسها وعن باقي المُسلمين حول علاقتهم بهذه الدولة. فصيغة الجمهور
اقي عكس فكرة دولة الخلافة أو الإمامة لا تستلزم الهجرة إليها ولا الولاء السياسي لها من ب

يران أفرغ  المُسلمين, ل كّن التطبيق العملي لفكرة تصدير الثورة ومُهمّات الحرس الثوري خارج إ
ذلك الادّعاء من مضمونه. من جهة ثانية صحيح أّن لفظ الديمقراطية لم يرد في الدستور ل كنّه أقرّ 

نتخاب واضعا شروطا آليتين من الآليات الديمقراطية ثُمّ قام وأفرغهما من مضمونهما, فقد أقرّ الا
يعية قائمة  ّ الفصل بين السُلطات من خلال مُوافقته على قيام ُسلطة تشر يّة للمُرشح ين كمّا أقر تصفو
ومُنفصلة عن باقي السُلطات, ل كنّها بقيت تحت إشراف ولي الأمر المُطلق وإمام الأمّة وفق 

 (.1)57المادّة 
ة بعد أن أخذ موقعه إلى جانب النّص وقد احتّل الفقيه بهذا أعلى مرتبة في هرم السُلط

الفقهي الديني, فهيمن من خلاله على السُلطة الروحية الدّينية والسُلطة الزمنية السياسية في 
يران الإسلامية. وتضّخمت معه ُسلطة الفقهاء المُعمّمين  أّي التيار الأصولي المحافظ    ية إ جمهور

يران الذّي هيمن على كامل مفاصل الدولة مقابل ترا جع التيار الحداثي الإصلاحي, فغدت إ
دولة الزعيم الرُوحي والحاكم المُتألّه التّي لا تقبل قراراته المُراجعة والنقاش باعتباره حاكما بأمر 

 إلهي ومُفوّضا من قبل الإمام المعصوم لإدارة شؤون البلاد والعباد.
ُميني وأّول رئيس بعد ال ثورة الإسلامية مهدي بازرقان ونتيجة لذلك اشتّد الخلاف بين الخ

يرانية مدنية قائمة على مُؤّسسات ثلاث مُنتخبة وإعادة تنقيح  ية إ الذّي أراد العمل على بناء جُمهور
يراني وفق المبادئ المُتعارف عليها في النُظم الحديثة بعيدا عن توّجهات الولي الفقيه,  الدستور الإ

بناء على ذلك تمّت الإطاحة بحُكومة بازرق بر و  .1979ان في أكتو
نفس الأمر حصل مع رئيس الوزراء بني صدر الذّي اختلف مع التيّار الديني المحافظ 
يد تأسيس حُكومة توافقية تشاركية تّظم تيّارات سياسية مُختلفة التوّجهات ولا  بعد أن كان ير

                                                           
1
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صبه سنة ُتحتكر من قبل المُعمّمين, فصدر قرار من المرشد بسحب الثقة عنه وإقالته من من
1981. 

ُميني التسلّطي الاستبدادي وكان الضحيّة هذه  وواصل المرشد علي الخامنئي نهج سلفه الخ
ية والخروج من  ُمهور المرة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد الذّي أراد توسيع صلاحيات رئيس الج

لفترة رئاسية ثانية ُجبّة رجل الدّين الّشيعي المُتزمّت ل كنّه وجد نفس مصير سابقيه فمُنع من الترّشح 
باتت تهُّدد خطرا على دولة المُرشد الدّينية.  بعد أن تعاظمت شعبيته و

ُمارس اليوم   إلى نظام استبدادي وشخصاني مُطلق,  ي يراني  كما يظهر و "وتحوّل النظام الإ
استخدم سلطان الترهيب الذّي يقود إلى الخوف ثم الصمت للسيطرة الكُليّة والشاملة, مما نتج 

يران, لقد خلق بعض رجال الدّين عن ه فداحة في التعّدي على الحقوق البسيطة للمُواطن في إ
يضه. الأجنحة التقليدية إمّا ُصّفيت أو هُمّشت, أو أّن بعضها التحق  )الغول( واستعصى عليهم ترو

 بالولاية المُطلقة بسبب الامتيازات, وأصبح هناك رجل واحد يملك ما كان يعتقد الفكر الشيعي
يراني الحالي  الإثني العشري التقليدي أنّه امتياز حصري للإمام الغائب, هنا تكمن أزمة النظام الإ
وليس في أماكن أخرى, كّل الأزمات هي مُجرّد إفرازات للأزمة الأمّ وهي امتلاك ُسلطة 

 (.1مُطلقة على المال والعباد ليس لها رادّ أو مُنافس")

يران منذ نجاح الثورة سنة  على توظيف المذهب الشيعي الامامي وعلى  1979عملت إ
التوأمة بين الدّين والسياسة من أجل تصدير ثورتها الإسلامية, وقد استخدمت الخطاب الولايتي 
يستثمر المُرشد الأعلى جميع  الديني في تعبئة وحشد الجماهير الشيعية في كُّل أنحاء العالم. و

يوم عاشوراء وأيّام ولادات ووفيات الأئمّة المناسبا ت الإسلامية كشهر رمضان وشهر مُحرّم و
ُمعة من أجل استنهاض الشيعة, وعملية الاستنهاض هي إحدى ركائز المشروع  الشيعة وأيّام الج

ُثبُّت  ي يمانه بالوعد الإلهي بالنصر "إن تنصُرُوا اللُه ينصُرُكُم و ُميني الإسلامي انطلاقا من إ أقدامكُم" الخ
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يل الُضعف إلى قُوّة, "  وذلك لا يتمّ إلاّ في ظّل قيادة إسلامية مُخلصة وحكيمة وقادرة على تحو
ُميني لا ينحصر بدائرة ضيّقة وخاّصة فهو لا يتوقّف عند دائرة والاستنهاض  عند الإمام الخ

ُجتمع عرضاً وطولاً الحوزات والمُثّقفين أو ُطلاّب الجامعات بل يتعّداهم جميعاً إلى كّل شرائح  الم
ُنود في الجيوش الرسمية هذا فضلاً  لا يستثني في خطابه الاستنهاضي الفلاّحين والعُمّال حتّى الج
ُختلفة. كما أّن الاستنهاض  عن التُجّار والأحزاب والسياسيين والحُّكام وغيرهم من شرائح المجتمع الم

يرانية إلى ساحة عند الإمام لم يتوقّف في دائرة ُجغرافية خاّصة ومُ  حّددة بل تعّدى الساحة الإ
ً إلى الساحة العالمية بية وصولا (, وفي ذلك تجسيد لفكرة أممية الإسلام 1) الأمّة الإسلامية والعر

 وعالميته التي تتخطى الحدود والأوطان.
يران نفسها الحامي الوحيد للّشيعة وللمُستضعفين في العالم من خلال رفعها  حيث تُقّدم إ

يكا شعار ية مثل "الُمُستضعفون في مُواجهة أجهزة الاستكبار العالمية" و"الموت لأمر ات ثور
يراني  يكا الشيطان الأكبر". وتماهيا مع هذا التوجّه أكدّ الدستور الإ والموت لإسرائيل", و"أمر

م على مبدأ نُصرة الشعوب المستضعفة معتبرا المسلمين أمّة واحدة. وهو ما أتاح للولي الفقيه دع
الحركات والتواصل مع الجماعات والمليشيات الشيعية والقفز على مفهوم الدولة الوطنية واختراق 

يراني.  سيادتها وتهديد استقرار نسيجها الداخلي والضغط على دول أخرى لإدخالها تحت الولاء الإ
يراني في ظّل بيئة  2003وقد أسهم احتلال العراق سنة  في تصاعد النفوذ الإقليمي الإ

يراني في العراق وشّكلت  إقليمية غير مُستقرّة "ومثّلت المرجعيات الشيعية العراقية جسرا للنفوذ الإ
يران الآمر الناهي في  يديولوجي الدّيني لهذا النفوذ وصارت إ عقيدة ولاية الفقيه الغطاء الإ

مُوافقتها السياسة العراقية, ولا يتم تنصيب أّي رئيس حكومة أو تشكيل أّي تحالف سياسي دون 
 (.2ومُباركة الخامنئي")

يبدو العراق معها جزءا  يرانية, و ية أمام الهيمنة الإ وتبدو السيادة العراقية هامشية وثانو
بة في بلاد  يران الأزمات المُتتالية والفوضى الضار صغيرا من مشروع الهيمنة التوسعية. وتستغّل إ

                                                           
1
ِغٍخ ثم١خ هللا ،  حشكح االعرُٓاض ػُذ اإلياو انخًًٍُ ـ قّذط هللا عشِ ـ ٌٕو انقذط إًَٔرجا",ػجذ هللا اٌمق١ش، " 

 .2016ٔٛفّجش  7، 123اٌؼذد 
2
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بط طهر يا ولبنان )خاّصة من الرافدين من أجل اتمام مشروعها القائم على ر ان بحُلفائها في سور
يران  يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح إ أجل نقل الأسلحة والإمداد البشري لحلفائها(."و

يرانية كبيرة تتمثّل في وجود  90بنسبة  بالمائة, فالمنافذ الحدودية الواقعة بين الجانبين تشهد سيطرة إ
يران. وكذلك ُضبّاط من فيلق القدس يُشرفون عل ى عمليّات سحب العُملة الصعبة من العراق إلى إ

ية الفاسدة والأسلحة  يب النفط والمخّدرات والمواد الغذائية والصناعية والأدو على عمليات تهر
يران أموالا طائلة من واردات المنافذ  وخُردة الحديد, وتجني المليشيات والأحزاب التابعة لإ

يراني)الحُدوديّة والحال ذاته في ا  (1لجانب الإ
بي  بيع العر يران التحوّلات الحاصلة في بنية دُول المشرق خاّصة بعد الر كما استغلّت إ
ّ ه صالح مُحوّلة أطماعها نحو اليمن )المستعمرة الفارسية القديمة( لتكون  وسقوط نظام علي عبد الل

ّ ه  الحُوثية بالمال والسلاح بوابتها نحو السيطرة على موانئ البحر الأحمر فدعّمت مليشيا أنصار الل
ير الصواريخ والطائرات المُسيّرة والألغام والمُتفّجرات, إضافة  والتقنيات الحديثة المُستعملة في تطو

يرانيين. ييّن إ  إلى إرسال خُبراء عسكر
ّ ه وميثاقه الداخلي مرارا وتكرارا على تبعيّة الحزب  يحات قادة حزب الل وفي لبنان تُؤكّد تصر

ّ ه وإيران تتميّز لتعاليم المُرش بحسب مُحلّلين للوضع اللبناني, فإّن العلاقة بين حزب الل د الأعلى, "و
بطهم  ّ ه تر ُمثلون كوادر حزب الل بتداخل البُعدين السياسي والدّيني فيها, فاللُبنانيون الشيعة الذّين ي

يرانية  يُعتبر مرشد الثورة الإ يرانية روابط روحية عميقة, و ّ ه علي بالمرجعيات الدينية الإ آية الل
ّ ه الوكيل  ّ ه حسن نصر الل يُسمى أمين عام حزب الل خامنئي أكبر مرجعية دينية بالنسبة لهم, و

ّ ه خامنئ.  الشرعي لآية الل
ّ ه بنحو  يران حزب الل مليون دولار في السنة, وفقا لمسؤولي الحكومة  700وتُزّود إ

يكية, وإلى جانب هذا التدفّق النقدي ساعدت طهران الحزب في  بناء ترسانة من حوالي الأمر
 (.2صاروخ") 150,000

                                                           
1
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وقد أكّدت هذه المُمارسات على اختراق السيادة اللبنانية وانهيار سلطة الدولة التّي فشلت 
 في بسط سيطرتها على أراضيها.

ية وحالت دون  يران نظام بشار الأسد على مدى سنوات الأزمة السُور أيضا دعّمت إ
ها مباشرة قائد فيلق القدس المقتول الج نرال قاسم سليماني, "وتطوّر سقوطه عبر مليشياتها التّي يرأس

يا منذ عام  يراني في سور من الدعم المالي واللوجستي إلى الانخراط والتموضع  2012التدخل الإ
ية إلى جانبها فيما بعد, وصولا إلى التحكّم ببعض الموارد الاقتصادية للدولة.  والمشاركة العسكر

يران من خ لال تدخّلها العسكري إلى جانب قوات النظام السوري لتحقيق مصالح وتسعى إ
 (.1اقتصادية ودينية واستراتيجية)

يراني   يرانية مُلهمة لعامّة الشعب الإ لم تعد المبادئ التّي قامت عليها الثورة الإسلامية الإ
به على الاقناع والتعبئة وعلى م ُميني الذّي كان يعتمد في أسلو نهج فكري كما كانت أيام حُكم الخ

بواسطة الميليشيات التّي  وفقهي عكس النظام الحالي الذّي أصبح يفرض مشروعه بقُوّة السلاح و
يزمته وفقهه وشعبيته, كما لم  ُميني بكار يستعملها في قمع كل مُعارض له, "فليس خامنئي هو الخ

إضافة إلى أّن ُتحّقق تلك الأيديولوجيا ما كان مُعلّقا عليها من آمال وما وعدت به من وعود, 
يران, فضلا عن  ُمينية قد تعالت من قم داخل إ ُخالفة لفكرة ولاية الفقيه بقراءتها الخ الأصوات الم
ية فقد شرعيته الشعبية في مُحيطه الإقليمي بسبب الدور السلبي الذّي تلعبه  أّن مشروع هذه النظر

يران في المنطقة)  (.2إ
يرانية حلم ية الإسلامية الإ ُمهور يعة والعدل أي  مثّلت الج ييّن في إقامة دولة الشر الإسلامو

ُميني المثالي عن الدولة الدينية الفاضلة والمنشودة التّي  ّ ه على الأرض, ورغم الطرح الخ دولة الل
تحكم بين الناس بالمساواة والعدل إلا أنّه عاد وناقض نفسه حيث وضع بندا في الدستور ينّصُّ 

                                                           
1
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يا اماميّا, وهو بذلك يُقدم سلطة المذهب على ُسلطة على ضرورة أن يكون رئيس البلاد شيعّ 
ية على حساب المُواطنة وعلى حساب بقية المذاهب والدّيانات الأخرى. يٌعطيه الأولو  الدولة و

يران دولة ثيوقراطية تحت حُكم وسلطة رجل واحد وهو الوليّ  وقد كشف بذلك أّن إ
الإمام المعصوم, ُسلطته مُطلقة تفوق جميع  الفقيه الذّي يزعم حراسة الدّين والدُنيا نيابة عن

بهذا يكون التّيار الإسلاموي في طبعته  السُلطات بما فيها سلطة رئيس الدولة وسلطة البرلمان" و
الشيعية قد فاق الشاه استبدادا وتسلّطا, فالشاه كان يستند في حُكمه واستبداده على شرعية 

 ُ ية الفارسية الم يخية وهي الأسرة البهلو ّ ه من حوله تار ُميني ورجال الل يران الحديثة, بينما الخ ؤّسسة لإ
يستندون إلى المُقّدس والسماء بصفتهم الناطقين بلسانها, أي أّن استبدادهم مُغّطى بشرعيّة دينية 
يراني الجعفري المُقلّد لإمامه الذّي ينوب عن صاحب  يمانية هي جُزء من صميم التديّن للمُواطن الإ إ

  ّ  (1ه سرّه")الزمان قّدس الل
وقد توّسل المرشد الأعلى بالمجموعات المُسلّحة التّي تتّبعه عقائديا ومذهبيا نذكر منها على 
سبيل المثال الحرس الثوري وفيلق القُدس وقُوات التعبئة المعروفة بقوات الباسيج وأنصار حزب 

ُمثّل أعمدة النظام وذراعه الداخلية في قمع الاحتجاجات وال ّ ه, والتّي ت مُظاهرات الرافضة لسلطة الل
الولي الفقيه, "وعلى الرغم من التزام الحرس بأوامر الولي الفقيه واعتبارهم القوة المسلحة المخلصة 
ية  ير التّي تتحّدث عن أّن قوة حرس الثورة السياسية والأمنية والعسكر له, فإّن هناك بعض التقار

ع المرشد نفسه إلى أخذها في الحسبان, والاقتصادية تجعل قيادته الحاكم الفعلي للبلاد وتدف
بالتالي فإّن نفوذ الحرس على خامنئي ومكتبه يكاد يوازي نفوذ الأخير على حرس الثورة")  (.2و

يراني المُرتهن لتسلّط الولي الفقيه يلحظ عمق وأزمة  ُجتمع الإ والمُتتبّع اليوم لأحوال الم
يراني "المغلوب على أمره" في أتون ال كراهية والعوز  مشروع الدولة الدّينية التّي أوقعت الشعب الإ

يراني, بحيث تدنّت قيمة  العُملة الاقتصادي, حيث تتوالى الأزمات في عُمق بنية الاقتصاد الإ
يات كبيرة تماما كما كان الوضع أيّام الشاه, بما يشي بقُرب  وارتفع مُستوى التضّخم إلى مُستو

                                                           
1
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حُدوث ثورة شعبيّة عارمة ضّد حُكم الملاّلي البائس الذّي أهلك الحرث والنسل, فكان كالمُنبت 
بذلك هيّأت سياسة الملاّلي الإقصائية الشعب ال يراني الذّي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. و إ

يّات والمُلاحقات الأمنية والتمييز العرقي والفشل الاقتصادي إلى رفض  يُعاني من قمع الحُر
ّ ه ولُصوص المُقّدس)  (.1مشروع الدولة الدينية, وتح يّن الفرصة للثورة على حُكم آيات الل

وقد أظهرت الاحتجاجات الأخيرة في العراق ولبنان حجم الخلاف الفلسفي والفقهي 
ُحافظين )مراجع التقليد( الك امن بين المرجعيات الدينية الشيعية, ذلك الخلاف القائم بين الم

يران.  والإصلاحيين وكذلك بين الحوزة العلمية في النجف والحوزة العلمية في إ
يدون تأسيس  ية يُر ّ ه النائيني مُنّظر الدُستور فالإصلاحيّون الذّين يُشّكلون امتدادا لفكر آية الل

يّات ودولة المؤسّسات وسيادة الشعب والتعامل مع الدولة دولة مدن ية تقوم على الحقوق والحُر
بفقه الواقع, بخلاف التيّار الأصولي المحافظ على مرجعية التقليد الذّي لازال يتعامل بفقه 
يتمّسك بإقامة دولة دينية تنوب عن الإمام  ية و يرفض الاحتكام إلى المبادئ الدستور النصوص و

إلى حين ظهوره, فتحوّل الخلاف من بُعده الفلسفي الفقهي إلى فقه الدولة والسياسة  المعصوم
 وهو ما شّكل أزمة داخل البيت الشيعي.

يمتّد الخلاف أكثر داخل التيّار التقليدي نفسه حيث نجد تعارضا بين مدرسة النجف  و
يرانية بين مدرسة قم الإ ُمثّلها السيد السيستاني( و , "فالمرجعية العليا في النجف لا العراقية )الذّي ي

تُؤمن بولاية الفقيه, ولا بالعمل السياسي في ظّل غياب المعصوم إلاّ أّنها تُدلي برأيها في الأحداث 
ية للدّاخل العراقي, وليس من عاداتها أن تصدر بيانات لما يحدث خارج العراق بخلاف  المحور

يرانية التّي تؤمن بولاية ا يتها, وكونها من ضرورات المذهب الشيعي النُخبة الدينية الإ لفقيه ومركز
وامتداد ولاية الفقيه لتشمل كافة الشيعة بل والمسلمين في العالم كلّه, وليس داخل الحدود 
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يمانه بولاية  يراني حتّى على غيره من الفُقهاء, وعدم إ يرانية فقط, وهيمنة المرشد الأعلى الإ الإ
 (.1و صيغة تحّد من صلاحياتها أو تعمل على تقسيمها)الفقهاء أو مجلس ُشورى الفقهاء, أ

يّاتي عابر  يرانية إلى بناء مجال هُو صفوة القول, تحوّل مشروع تصدير الثورة الإسلامية الإ
بية, مشروع  للحُدود والدول والأوطان, مُمتّد بامتداد المسلمين ومُتجاوز للسيادة الوطنية للدول العر

يّاتي مُؤدلج ومُتمذهب يط رح نفسه في مُواجهة الادعاء بنهاية الأيديولوجيات متماهيا مع هُو
يا واليمن والعراق ولبنان عن  بة صدام الحضارات, وقد كشفت الصراعات الدامية في سور مُقار
يّات مذهبية طائفية تمتلك مليشيات مُسلّحة  يراني المتزايد والمكشوف, وعن تشّكل هُو النفوذ الإ

ية لها في نفس الوقت تُدين بالولاء والتبعية للخارج.خارجة عن سلطة الدولة وموا  ز
ُميني   صار عند خلفه خامنئي يمرّ  بلاء   عند الخ يق إلى القدس يمرّ بكر بعد أن كان الطر و
يران ولاية الفقيه نفسها إلى مركز الشيعة  يل إ بيروت وصولا إلى دمشق "بتحو بلاء ومأرب و بكر

يراني عبر دعم كلّهم في العالم وفي مُقّدمتهم الشيع ة العرب. فقد جرى توسيع التأثير السياسي الإ
أحزاب سياسية دينية )أو مذهبية شيعية(, فاختلطت الطائفية بالتديّن السياسي, ومعه الدافع 

 (.2السياسي لنشر المذهب)

ّ استع مال توّصلت الشيعة الامامية إلى إنتاج خطاب قائم على مبدأ "ولاية الفقيه" وقد تم
جملة من المباحث الكلامية واستثمار المرجعيات النّصية والحديثيّة لإقامة الدليل النقلي على ذلك 

 وفق آليات التأصيل الإسلامي المعروفة لإضفاء القداسة والمشروعية لحكم "الولي الفقيه".
ودة فماثلت الدعوة الشيعية في بداياتها الدعوة السلفية حيث كّفر كلاهما النُظم الموج

بقيت المُشكلة التّي تحتاج إلى حّل على المستوى الفقهي هي  إضافة إلى رفضهما التعامل معها, و

                                                           
1
، اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ يٍ احرجاجاخ انؼشاق ٔنثُاٌ" أصيح انثٍد انشٍؼً: يٕقف انُخة انذٌٍُحِؾّذ ع١ذ اٌق١بد، " 

 iiis.or-www.rasganah، 2019ـ 11ـ 18ٌٍذساعبد اإل٠شا١ٔخ، ثزبس٠خ 
2
، 1اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، اٌطجؼخ  انطائفح, انطائفٍح, انطٕائف انًرخٍهح",ػضِٟ ثؾبسح، " 

 55، ؿ 2018اٌذٚؽخ، ِبسط 
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الموقف من الحُكم في عصر الغيبة ال كبرى للإمام الثاني عشر, فمركز الإمامة أو الخلافة ليس 
 شاغرا بوجود الإمام الثاني عشر في الغيبة, وطبقا لذلك تنتفي شرعية الدولة.

الرأي الفقهي الشيعي الذّي ذهب إليه أغلب الفقهاء قديما وحديثا خاّصة وأنهم  هذا هو
اشترطوا في اختيار الحاكم القرابة من آل البيت والعصمة في أقواله وأفعاله, وتفرّع عن هذه 

 الإشكالية اتجاهين عند فقهاء الشيعة:
امي في عصر الغيبة   يذهب أصحاب الاتجاه الأّول إلى عدم مشروعية إقامة حُكم إسل  
 ال كبرى 

  في حين يذهب أصحاب الاّتجاه الثاني إلى القول بمشروعية إقامة حكم إسلامي في عصر 
 الغيبة مُستندين إلى ما اُصطلح عليه "بولاية الفقيه العامّة" ولهم في ذلك مباحث فقهية عديدة.

يراني لنظام  "ولاية الفقيه" لم يحظ الخطاب المثير للجدل هو أنّه بالرغم من التبنّي الرسمي الإ
الولايتي بالإجماع في الوسط الشيعي, بل زادت الاعتراضات عليه من طرف الفقهاء 
ية والحّد من صلاحيات المرشد  والإصلاحيين الذّين يدعون إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهور

 الأعلى إضافة إلى فصل الدّين عن السياسة وجعل الولاية دّينية فقط.
أمر جعل المُواطن الشيعي يتخبّط بين حاكميّة النّص الدّيني وإكراهات الواقع العملي هذا ال

الشيء الذّي ساهم في تهميش مفهوم الدولة الوطنية في التنظير السياسي الإسلامي السُنّي 
والشيعي لصالح مفهوم الأمّة, ومن يّطلع على النُصوص السياسية والأيديولوجية للإسلاميين يجد 

 فهوم الدولة هو الترجمة السياسية لمفهوم الأمّة كما يتصوّرونها في أدبياتهم.أّن م
يخية أو الثقافية أو وفق  بناء على ذلك يحّق للأمّة الإسلامية أن تتبلور وفق مُكوّناتها التار و

ة موروثاتها الفقهية الدينية في دولة قد تأخذ شكل "دولة الولي الفقيه" في النّص الّشيعي أو "الدول
 الإسلامية" في النّص الإخواني 
ية حديثة للدولة والمواطنة  ّ بناء نظر أو بالعودة إلى الخلافة في بعض خطابات السلفية, فلم يتم
ّ الاهتمام  يّات العامة بقدر ما تم والمُؤسسات وتتداول السُلط وفصلها وإقرار الحقوق والحر

يّة والانتماء والأ يعة والأصالة والتراث بالتنظير لكّل ما له علاقة بالهُو مّة والجماعة والوحدة والشر
 والحاكمية والولاية والإمامة.
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 إبراًٍه متقٌ

 أستاذ العلىو السًاسًُ يف جامعُ طَراٌ

الولايات المتحدة من أزمة مستمرة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة في ظل غياب المنافس المهيمن 
يكي.   على الساحة الدولية. إلا أّن هذه الأزمة تجد جذورها في الداخل الأمر

يكية في عام لعل ا ً من هذه الأزمة. حيث أظهرت  2020لانتخابات الأمر ً مهما أظهرت جزءا
ية  يكي وأثر هذه الخلافات على الهو الانتخابات الرئاسية مدى عمق الخلافات والاستقطاب في الداخل الأمر

ية" وأزمة "الحكومة الضعيفة" يكية. ولعل التوصيف الأدق لهذه الأزمة هو أنها "أزمة هو  .الأمر
ية أدت إلى ظهور ما يسمى "الحكومة  لا يختلف منظروا السياسة الخارجية على أّن أزمة الهو
ية وانحلال في النظام  يا ظهور الحكومة الضعيفة إلى أزمة هو يد زكر الضعيفة". حيث يعزو كل من هنتنغتون وفر

يكي, والذي زاد من تعقيدها ظهور جائحة ك ينطلق المفكر ميرشايمر الهيكلي الاجتماعي في المجتمع الأمر ورونا. و
يكية والبنى الاجتماعية. ية وتبعاتها على الدولة الأمر  من مفهوم "الوهم الليبرالي" في توصيف ظهور أزمة الهو

نحاول في هذه الورقة توضيح أزمة الحكومة الضعيفة والانقسامات الحادة التي يعيشها المجتمع 
يكي خصوصا بعد ظهور الأحادية الترا  مبية السياسية.الأمر

ية, الوهم الليبرالي, التحديات الاستراتيجية, الردع الحكومي, الحرب الباردة. كلمات مفتاحية:  أزمة هو
 

 عانت
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The United States suffered from a continuing crisis in the post-Cold War 

era in the absence of a dominant competitor on the international stage. However, 

this crisis finds its roots inside the United States. 

Perhaps the US elections in 2020 revealed an important part of this crisis. 

The presidential elections showed the depth of the differences and polarization 

inside the US and the impact of these differences on the American identity. 

Perhaps the most accurate description of this crisis is that it is a "crisis of 

identity" and a crisis of “weak government.” 

Foreign policy theorists do not disagree that the identity crisis has given 

rise to the so-called "weak government." Both Huntington and Fred Zakaria 

attribute the emergence of the weak government to an identity crisis and the 

disintegration of the social structural system in American society, which was 

further complicated by the emergence of the Corona pandemic. The thinker 

Mearsheimer stems from the concept of "liberal illusion" in describing the 

emergence of the identity crisis and its consequences on the American state and 

social structures. 

In this paper, we try to clarify the crisis of the weak government and the 

sharp divisions that American society is experiencing, especially after the 

emergence of political Trumpism-unilateralism. 

Key words: identity crisis, liberal illusion, strategic challenges, government 

deterrence, cold war. 
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Introduction: 

The United States faced new security and strategic challenges in its internal 

structure and international system in the years following the Cold War. The main 

focus of such challenges is identity issues. Identity in the United States faces 

social and economic challenges and signs of a governance crisis. In the run-up to 

the November 2020 presidential election, the United States experienced more 

excitement, inflammation, and signs of polarization than at any other time in 

history.  

Many American strategic theorists, such as Huntington and Farid Zakaria, 

believe that the identity crisis has led to the formation of a weak state in the 

United States. Weak government has been caused by the spread of identity crisis 

and reduced structural cohesion. Economic crises and challenges posed by the 

Corona crisis, It has reduced America's indicators of social cohesion more than at 

any other time in history. In this historical process, the United States has 

gradually lost part of its structural legitimacy and identity as a great world power.  

Mersheimer used the concept of "liberal illusion" to explain American foreign 

policy and pattern of behavior. The illusion that has arisen from the spread of 

liberal dreams that has left its mark on the realities of world politics. Liberal 

illusion is a concept that poses new challenges to American social policy and 

behavioral mechanisms. Mersheimer's liberal illusion is a major factor in the 

emergence of challenging identities within the United States. Farid Zakaria also 
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uses the concept of "weak government". A weak state means that the political 

structure loses the necessary capacity for culture-building, state-building, elitism, 

and policy-making.  

There are many indications that the spread of social challenges, the emergence 

of a critical identity, rising societal expectations, and the reproduction of the 

"other" cannot prevent America from increasing its security and identity 

challenges. The challenge of identity has led to the formation of a "weak state" 

and an inflamed society based on the theory of new social movements. Farid 

Zakaria points out that the United States has a weak government and a strong 

society. Under these circumstances, the political, economic and identity 

contradictions of the United States will increase.  

1. Structural reasons for weak government in America  

The formation of a weak government is generally influenced by differences in 

the pace of economic, military and security growth of countries. Regional crises 

can be considered as one of the main factors in the geopolitical shift of power of 

the United States and any other country in world politics. That is why China is 

using a "quiet emergence" strategy.  

Former Turkish Foreign Minister Ahmed Davood Oglu also proposed the 

theory of "minimizing geopolitical differences in the regional environment" for 

US foreign policy, calling it a "presumption of Turkey's strategic depth." The 

United States has gone through various periods of empowerment and geopolitical 

mobilization. Organski points out that the United States has experienced three 

phases of "potential power," "transition," and "maturity," and has improved its 

position on the world stage. 

 In Organski's view, many conflicts and disputes are formed in a situation 

where political units are in transition. The shift in power geopolitics requires the 
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use of mechanisms that are based, firstly, on tactical risk and, secondly, on how 

the power equation is applied. Geopolitical approaches gained a special prestige 

and place in the foreign policy agenda of the countries in the 19th century.  

The United States took advantage of Alfred Mahan's naval strategy. The 

geopolitical theories of the classical period were defined by the theories of 

Ratzel, Mackinder, and Mahan. Ratzel formulates seven laws for the spatial 

development of countries, according to which countries must develop their 

territory by dominating smaller territories and achieve a valuable political and 

strategic position in the course of territorial development. 

 In this process, the United States went through a transition phase and was able 

to reflect its maturity in the 1898 regional war with Spain. During this historical 

period, the United States was able to shape its position in the atmosphere of a 

strong government and a strong society. In his studies, “Agnio” concludes that 

world politics is undergoing change under the influence of geopolitical change. 

Shifting geopolitics of power is a natural response of the United States to the 

threats that exist in the regional environment. 

2. Trump's identity and strategic challenges for the United States  

Although the general goals of the great powers are relatively fixed, each of the 

country's presidents and political leaders tries to use different mechanisms to 

optimize power equation. The offensive strategy can be seen in the pattern of 

behavior of Trump and the US security conservatives. The basis of the political 

and geopolitical thinking of such groups is the use of maximum power to counter 

the minimum threats.  

Such nations are based on the mindset that geopolitical and security concerns 

are the main driver of Trump's aggressive actions in modern times. In his 

campaign, Biden argued that the United States should enter a "leadership era" in 
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the post-Trump era. Leadership of world politics is a geopolitical approach. Such 

a concept is a critique of Trump's aggressive policies, and many American 

analysts and theorists seek to distinguish the equations of "leadership," 

"domination," "unilateralism," and "multilateralism."  

Whenever America's strategic power diminishes, it is natural that this will 

have an impact on American identity. In his election literature, Biden emphasized 

that the credibility and effectiveness of US policies during Donald Trump's 

presidency had diminished considerably. Biden pointed out that in the new era of 

his presidency, the United States should adopt new models for the use of military 

force, specialized groups, intelligence and diplomacy.  

Biden noted that Trump has done a great deal of damage to America's 

democratic values and national interests in relation to allies and areas of crisis. 

Biden's critical approach requires the application of a new paradigm that removes 

the United States from its "domination role" and provides the United States with 

a "leadership role" based on "multilateralism" mechanisms. In the view of many 

theorists opposed to Donald Trump's policies, in the modern era, the United 

States should play a leading role in multilateral engagement on democratic 

values, the economic future, and how to engage with its allies and rivals.  

Biden and many other American theorists point out that Trump's model of 

action has been to use mechanisms based on aggressive, covert, and deceptive 

actions for geopolitical change. The United States has waged seven wars since 

the end of the Cold War, and has been at war continuously since 9/11. The 

development of US military power in different periods after the Cold War and in 

the geographical borders of Iran and Russia will be geopolitical in nature.  
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3. Reducing strategic will and decision-making challenges in the United 

States 

 One of the main signs of a weak government is the challenge of 

"unwillingness" to make decisions. Decision-making and decision-making are 

considered as mechanisms of action in conditions of ambiguity. The deployment 

of US troops in the Persian Gulf, regardless of the political and social security of 

the regional countries will create more crises in the future.  

In critical situations, it can be considered as large-scale and risky US actions 

in the countries of the Persian Gulf. At the present time, US political leaders are 

not considered credible. The countries of the southern part of the Persian Gulf, 

which are politically coordinated with the United States, are also reluctant to 

participate in the political and ideological goals of that country.  

Since achieving people-centeredness is a long-term task, it must be accelerated 

by a military presence, and in order to counter terrorism, the countries that create 

terrorism, the rebellious governments, must first clarify their position. But will 

any American sacrifice its stability to build respect for people-centered countries 

like Algeria, Egypt, Pakistan and Saudi Arabia?  

Trump's security approach can be seen as a response to the inefficiency of US 

security behavior patterns and geopolitical challenges in the post-Cold War 

years. A new form of power balance is emerging. Countries like China and 

Russia are taking advantage of global security to their advantage. Some emerging 

powers, such as Brazil and India, have taken advantage of cooperation with the 

United States while not paying attention to security responsibilities 

commensurate with their own interests. In the view of Donald Trump and many 

US foreign policy conservatives, Iran and North Korea have posed the greatest 

security challenge to US decision-making and policy-making will.  
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4. Weak government and peripheral deterrence  

One of the signs of structural weakness in the United States can be traced to 

peripheral inhibition. Under such circumstances, threats against the United States 

stem from the actions of peripheral and regional actors rather than from the great 

powers. In the process of deterrence around the United States, it can be 

considered the main sign of Trump's strategic policy in controlling regional 

actors and regional deterrence. Ignoring deterrence in the age of nuclear weapons 

poses serious security risks to countries. Nuclear rivalry poses new security 

challenges to the world system.  

George W. Bush used military action mechanisms against Saddam Hussein to 

implement the regional deterrence process, as responded to the need for arms 

control. Barack Obama, meanwhile, has sought to pursue a new form of global 

security in the form of arms control. Under Donald Trump, the United States, 

Russia, and China have sought to expand nuclear capabilities modernization 

programs, posing even greater challenges to global security in the future. 

The tactical mobility of a weak government will generally be challenging. 

Trump's geopolitical thinking is based on tactical mobility to change the balance 

and geopolitics of power. Such a process can be peaceful, tense or dangerous in 

nature. The application of each of these patterns creates a special form of power 

equation and a regional action pattern. Donald Trump thought that any balance of 

power is based on tactical and operational activism.  

US military spending increased significantly under Donald Trump. Although 

Trump emphasized reducing military spending in his election campaign, military 

spending from 2018-19 has reached $ 700 billion. "A similar pattern was used by 

George W. Bush. Bush II spoke of the lesser role of the United States in the 

world in his campaign to enter the White House. Lightning on September 11, 

2001, reversed such policies. Power-oriented will requires self-control, 



 ........................................................املانيا ........................ –برلني  | املركز الدميقراطي العربي

111 

 
 و2021/( 3( / اجمللد )11)العدد ...............................................................................................................................

multilateralism, and compromise. Utilizing radical literature poses greater 

security risks to the United States.  

Bush and Trump believed that the US government should be decisive. The US 

military is also a symbol of confronting potential threats. Such an approach 

turned strategic policy into an aggressive one. The aggressive policies of George 

W. Bush still pose signs of a security threat to the United States in Afghanistan, 

Iraq, and many West Asian countries. 

 

Conclusion 

In the years following the Cold War, the groundwork was laid for the 

production of identity approaches and theories with a "liberation policy". Critical 

school theorists point out that the emergence of identity actors is a reaction to the 

various forms of domination and subordination of the great powers that are 

formed in order to achieve goals such as peace, freedom and justice.  

Some of these forces are in conflict with the path of modernity, and others 

seek to distinguish between modernity and the authority of the actors above the 

world system. Aggressive mechanisms in Donald Trump's thinking have focused 

on patterns such as war, intimidation, extortion, killing and bloodshed, balancing, 

proxy wars, and the scope for military engagement of other rivals.  

During the Trump era, many countries in the Arab world were able to 

establish a new financial empire in the Persian Gulf. These countries are the 

basic security challenges of the United States under Joseph Biden. One of the 

main reasons for Trump's grand economic and military agreements with the 

countries of the Persian Gulf region has been the financial equation of the oil-rich 

countries.  

Whenever a country can change the balance of power based on its 

instrumental, economic and technological capabilities, then the ground for the 



  جملة مدارات ايرانية ... ...... ...................................................................................

111 

 
 .................................................................................و................................................2021( / 3اجمللد )/ ( 11) دالعد

emergence of signs of imbalance arises. Any security and strategic environment 

based on imbalance will be painful and risky. Donald Trump sought to create the 

necessary conditions for a "fake balance" in the Middle East.  

The fact is that a change in the balance of power and the emergence of a false 

balance generally leads to war, conflict or strife between regional actors and 

major powers. Such conflicts increase the strategic costs of the United States and 

make the conditions for the formation of a weak government and fragile security 

for the future of the United States inevitable. 
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ػاّا٧االت دس ٗتحذٟ خَٜػشد، اص تؼذ ١ا٥ چآؾتا ١ا٥ سا١ثشد٥ ٝ دسا٨ٜٗت٦ خذ٧ذ٥

١اساٗٞضٞػات٧ٞ١ت٦سٝت٠سٝؿذ.ٗحٞساص٦ٔا٠ِٜٛٞ٧چآؾآْ٘ٔٛظإت٨ٚػاختاسداخ٦ٔٝ

٦ٗ چآؾتـ٨ٌْ تا اٗش٧ٌا دس ٧ٞ١ت ٛـا٠ٛد١ذ. ٝ اهتصاد٥ اخت٘اػ٦، تحشا١ٙا٥ اص ١ا٦٧

،اٗش٧ٌات٨ؾاص2020حٌ٘شا٦ٛسٝت٠سٝؿذٟاػت.دسسٝٛذاٛتخاتاتس٧اػتخ٢٘ٞس٥ٛٞاٗثش

١ا٦٧اصهغث٦ؿذٙهشاسُشكت.اس٨١داٙ،آت٢ابٝٛـا١٠ٛشدٝساٙتاس٧خ٦د٧ِش٥دچ

تؼ٨اس٥اصٛظش٠٧پشداصاٙسا١ثشد٥اٗش٧ٌا١٘اٜٛذ١اٛت٨ِٜتٞٙٝكش٧ذصًش٧اتشا٧ٚاػتوادٛذ٠ً

تحشا٧ٞ١ٙتٜٗدشت٠ؿ٨ٌُْش٥دٝٓتضؼ٨قدساٗش٧ٌاُشد٧ذٟاػت.دٝٓتضؼ٨قٛاؿ٦اص

ًا١ؾضش٧ةاٛؼدإ ٧ٞ١تٝ تحشاُٙؼتشؽتحشاٙ اػت. تٞدٟ ٝػاختاس٥ اهتصاد٥ ١ا٥

ؿاخصچآؾ  تحشاًٙشٝٛا، دٝسا١ٙا٥ٛاؿ٦اص ١ش ت٨ؾاص سا اخت٘اػ٦اٗش٧ٌا ١ا٥اٛؼدإ

تخـ٦ٗتحذٟت٠ُٛٞ٠تذس٧د٦ا٧االتتاس٧خ٦د٧ِش٥ًا١ؾدادٟاػت.دسا٧ٚكشا٧ٜذتاس٧خ٦،

اػت.اصدػتدادٟخ٢ا٦ٛػٜٞاٙهذستتضسٍت٠خٞدسا٧ٞ١ٝت٦ٗـشٝػ٨تػاختاس٥اص

سادستث٨٨ٚػ٨اػتخاسخ٦ٝا٥ًِٜٞٓؾسكتاس٥اٗش٧ٌات٠«ت٨ٖٓ١ٞثشا٦ٓ»ٗشؿا٧٘شٗل٢ٕٞ

-ًاسُشكت٠اػت.ت٠ً٦٘١ٞٛاؿ٦اصُؼتشؽس٧ٝا١ا٨ٓ٥ثشا٦ٓتٞد٠ًٟتاث٨شخٞدساتشٝاهؼ٨ت

ت٨ٖٓ١ٞثشا٦ٓٗل٦ٗٞ٢اػ ُزاؿت٠اػت. ١ا٥ت٠ًچآؾ١ا٥ٗشتٞطت٠ػ٨اػتخ٢ا٦ٛت٠خا

٦ٗ خا ت٠ اٗش٧ٌا ػاصًٝاس١ا٥ًٜؾسكتاس٥ ٝ ػ٨اػتاخت٘اػ٦ دس سا ت١ٖٞخذ٧ذ٥ ُزاسد.

ٗتحذٟاػت.١ا٥چآـ٦دسداخْا٧االتظ٢ٞس٧ٞ١ت٨ٓثشا٦ٓٗٞسدٛظشٗشؿا٧٘ش،ػاْٗاص٦ٔ
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دٝٓتضؼ٨قت٠ٗؼٜا٥آٙاػت٨ُ٠ًشد.سات٠ًاس٦ٗ«دٝٓتضؼ٨ق»كش٧ذصًش٧ا٨ٛضٗل٢ٕٞ

تشا٥كش١َٜػاختاسػ٨اػ٦ دٝٓتهات٨ٔتالصٕ ٛخث٠ػاص٥، اصػاص٥ٝػ٨اػتػاص٥، ػاص٥سا

دػت٦ٗ ظ٢ٞسُؼتشؽچآؾ١ا٥ص٧اد٥ٝخٞدداسد١٠ًٖاًٜٞٙٛـا٠ٛد١ذ. ١ا٥اخت٘اػ٦،

خاٗؼ٠ اٛتظاسات اكضا٧ؾ اٛتواد٥، ٧ٞ١ت ٝ د٧ِش٥»تاصت٨ٓٞذ اكضا٧ؾ٦٘ٛ« تشا٥ ٗاٛؼ٦ تٞاٛذ

ؿٞد.١ا٥اچآؾ اٗش٧ٌا ٧ٞ١ت٦ ؿ٨ٌْٜٗت٦ٝ ت٠ ٝ«دٝٓتضؼ٨ق»٨ُش٥چآؾ٧ٞ١تٜٗدش

تشاػاع پشآت٢اب خاٗؼ٠ خٜثؾٛظش٠٧ اػت. ُشد٧ذٟ خذ٧ذ اخت٘اػ٦ ا١ٚ٧ا٥ ت٠ صًش٧ا كش٧ذ

ٗٞضٞعاؿاسٟداسد٠ًاٗش٧ٌاداسا٥دٝٓتضؼ٨قٝخاٗؼ٠ه٥ٞاػت.دسا٧ٚؿشا٧ظتضاد١ا٥

ػ٨اػ٦،اهتصاد٧ٞ١ٝ٥ت٦اٗش٧ٌااكضا٧ؾخٞا١ذ٧اكت.

.دال٧ْػاختاس٥دٝٓتضؼ٨قدساٗش٧ٌا1

ؿٌْ تحتتاث٨ش ا٨ُٜٗش٥دٝٓتضؼ٨قػ٘ٞٗا ٛظا٦ٗٝ اهتصاد٥، ٨ت٦تلاٝتآ١َٜسؿذ

 ٦ًٗـٞس١ا ٝخٞد تحشاٙت٠ ١٦ٗا٥ٜٗغو٠آ٧ذ. ػٞاْٗاص٦ٔا٥سا ٦ٌ٧اص خا٦٧دسخات٠تٞاٙ

اٗش٧ٌا١ٝشًـٞسد٧ِش٥دسػ٨اػتخ٢ا٦ٛداٛؼت.ت٨٘١٠ٚد٨ْٓاػت٠ًطئٞپ٨ٔت٨يهذست

٨ُ٠شد.داٝٝداٝؿٔٞٝص٧شاٗٞسخاسخ٠پ٨ـ٨ٚتش٨ٛ٠٨ًضٛظش٧ت٢ش٦ٟٗ«ظ٢ٞسآسإ»چ٨ٚاصسا١ثشد

ٗح٨ظٜٗغو٠» اختالكاتطئٞپ٨ٔت٦ٌ٨دس حذاهْسػاٛذٙ ا٥ت٠ تشا٥ػ٨اػتخاسخ٦اٗش٧ٌا« سا

داٛؼت.«ػ٘نسا١ثشد٥تش٠٨ً»اسائ٠دادٝآٙساپ٨ؾكشض

دٝساٙ اػت.اٗش٧ٌا ًشدٟ ػپش٥ سا طئٞپ٨ٔت٦ٌ٨ تحشى ٝ ػاص٥ هذست اص ٗختٔل٦ ١ا٥

«ٗشح٠ُٔزاس»،«هذستتآوٟٞ»ػ٠ٗشح٠ٔذٟا٧االتٗتحاسُاٛؼ٦ٌت٠ا٧ٚٗٞضٞعاؿاسٟداسد٠ً

تدشت٠ٛ٘ٞدٟٝٗٞهؼ٨تخٞدسادسكضا٥خ٢ا٦ٛاستوادادٟاػت.دسِٛشؽسا«ٗشح٠ٔتٔٞؽ»ٝ

٨ُشد٠ًٝاحذ١ا٥ػ٨اػ٦دس١ادسؿشا٧غ٦ؿ٦ٌْٗتؼ٨اس٥اصٜٗاصػاتٝػت٨ضؽ«اسُاٛؼ٦ٌ»

٨ُش٥اصػاصًٝاس١ا٦٧يهذست٨ٛاصٜٗذت٢شٟخا٦٧دسطئٞپ٨ٔت٨خات٠.ٗشح٠ُٔزاسهشاسداؿت٠تاؿٜذ

اػت٠ًاٝالٗثت٦ٜتشس٧ؼيتاًت٦ٌ٨تٞدٟٝثا٨ٛاتشاػاعچ٦ًِِٛٞاستشدٗؼاد٠ٓهذستؿٌْ

٨ُشد.٦ٗ

ا٥دستشٛاٗژ٠ػ٨اػژتاصاػتثاسٝخا٧ِا٧ٟٝژظ١11ٟا٥هش١ٙا٥طئٞپ٨ٔت٦ٌ٨دسػاّس٨١اكت

ٙ»اصسا١ثشدهژذستدس٧ژا٦٧خاسخ٦ًـٞس١اتشخٞسداسؿذ.ا٧االتٗتحذٟ ت٢ژشٟ«آٓلژشدٗا١ژا
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ؿذ.١ا٥طئٞپ٨ٔت٨يدٝسًٟالػ٨يتشاػاعٛظش٤٧ساتضّ،٨ٌٜٗذسٝٗا١اٙتؼش٧ق٦ُٗشكت.ٛظش٠٧

ًٜذ٠ًتشاػاعا٧ٚهژٞا٨ًٛٚـژٞس١ا١لتهاٛٞٙتشا٥سؿذكضا٦٧ًـٞس١اتذ٦ٗٚ٧ٝ«ساتضّ»

ػشص٦ٜ٨ٗخٞدساتٞػؼ٠د١ٜذٝدسخش٧اٙتٞػژؼ٤تش،حٞص١٣ا٥ًٞچيتا٧ذتاتؼٔظتشػشص٨ٗٚ

 ػشص٦ٜ٨ٗت٠ٗٞهؼ٨تاسصؿٜ٘ذػ٨اػ٦ٝسا١ثشد٥ٛا٧ْؿٞٛذ.

سٛ٘ٞدٟٝتٞاٛؼتتٔٞؽخژٞدسادسخٜژَدسا٧ٚكشا٧ٜذاٗش٧ٌااصٝضؼ٨تٗشح٠ُٔزاسػثٞ

ٜٗؼٌغػاصد.دسا٧ٚدٝساٙتاس٧خ٦اٗش٧ٌاتٞاٛؼتٝضژؼ٨ت1111ا٥تااػپا٨ٛادسػاّٜٗغو٠

دسٗغآؼاتخٞدت٠ا٧ژٚٛت٨دژ٠«آ٨ُٜٞ»خٞدسادسكضا٥دٝٓته٥ٞٝخاٗؼ٠ه٥ٞؿٌْد١ذ.

خا٦٧خات٠.ؿٞدُش١٦ُٛٞ٘شا٦ٟٗسػذ٠ًػ٨اػتخ٢ا٦ٛتحتتأث٨شتـ٨٨شاتطئٞپ٨ٔت٦ٌ٨تاد٦ٗ

ؿٞدًژ٠ٜٗض٠ٓٝاًٜؾعث٨ؼ٦آٗش٧ٌاتشا٥ٗوات٠ٔتات٢ذ٧ذات٦ٗحؼٞب٦ٗدسطئٞپ٨ٔت٨يهذستت٠

ا٥ٝخٞدداسد.دسٗح٨ظٜٗغو٠

١ا٧ٞ١٥ت٦ٝسا١ثشد٥تشاٗپتشا٥اٗش٧ٌا.چآؾ1

ا١ذافػ٦ٗٞ٘هذست ١ش٧ياصسٝػااُشچ٠ اٗا ثاتتاػت، ٥خ٢٘ٞس١ٝا٥تضسٍٛؼثتا

ًٜٜذتااصػاصًٝاس١ا٥ٗتلاٝت٦تشا٥ت٠ٜ٨٢ػاص٥ٗؼاد٠ٓهذستس١ثشاٙػ٨اػ٦ًـٞستالؽ٦ٗ

ًاسا٨ٜٗت١٦ا٥ٗحاكظ٠تٞاٙدسا٥ِٞٓسكتاس٥تشاٗپُٝشٟٝاػتلادٟٛ٘ا٧ٜذ.سا١ثشدآكٜذ٥سا٦ٗ

ٗثا٦ٛاٛذ٧ـ٠ػ٨اػ٦ٝطئٞپ٨ٔت٦ٌ٨چ٨ُٜٚشٟٝ ٛ٘ٞد. ٗـا١ذٟ ٨ُش٥اصحذاًثش١ا٦٧ت٢شٟآٗش٧ٌا

حذاهْت٢ذ٧ذات٦ٗ تا چ٨ٜٚاِٛاسٟهذستتشا٥ٗوات٠ٔ ا٧ٚر٨ٜ١تاػت٠ًتاؿذ. ا٥ٗثت٦ٜتش

تاؿذ.تش٧ٚػاًْٜٗؾت٢اخ٦٘تشاٗپدسدٝساٙخذ٧ذ١٦ٗا٥طئٞپ٨ٔت٦ٌ٨ٝا٨ٜٗت٦اص٦ِٔٛشا٦ٛ

آٗش٧ٌادسدٝساٙتؼذاص١ا٥اٛتخاتات٦خٞدت٠ا٧ٚٗٞضٞعاؿاسٟداؿت٠ًتا٧ذٙدسسهاتت

 ٝاسد تا٧ذ س١ثش٥»تشاٗپ ػصش ٗحؼٞب« طئٞپ٨ٔت٦ٌ٨ س٧ٌٝشد٥ خ٢اٙ ػ٨اػت س١ثش٥ ؿٞد.

١ا٥ت٢اخ٦٘تشاٗپتٞدٟٝتؼ٨اس٥اصتح٨ِٔٔشاٙٝؿٞد.چ٨ٜٚٗل٦ٗٞ٢ت٠ٜٗض٠ٓٛوذػ٨اػت٦ٗ

ٛظش٠٧ ٗؼاد٠ٓ تا داسٛذ تالؽ آٗش٧ٌا٦٧ «س١ثش٥»پشداصاٙ «ػٔغ٠»، ٦٧ُشا٧ٌداٛث٠»، »ٝ

١شُاٟهذستسا١ثشد٥اٗش٧ٌاًا١ؾ٧اتذ،عث٨ؼ٦سااص٧ٌذ٧ِشٗت٘ا٧ضػاصٛذ.«ُشا٦٧چٜذخاٛث٠»

ُزاسد.اػت٠ًا٧ٚٗٞضٞعتاث٨شخٞدسادس٧ٞ١تاٗش٧ٌا٦٧ت٠خا٦ٗ
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١ا٥آٗش٧ٌا٠ًاػتثاس٨ٗٝضاٙاثشتخـ٦ػ٨اػتدسادت٨اتاٛتخاتات٦خٞدتا٨ًذداؿتتا٧ذٙ

تا٧ذٙت٠ا٧ٚتٞخ٦٢ًا١ؾ٧اكت٠خ٢٘ٞس٥دٝٛآذتشاٗپت٨ٗ٠ضاٙهاتْدسدٝساٙس٧اػت اػت.

١٥اتا٧ذآِٞدسػصشخذ٧ذ٧ؼ٦ٜدٝساٙس٧اػتخ٢٘ٞس٥ٝ٥آٗش٧ٌاٗٞضٞعاؿاسٟداؿت٠ً

 تشا٥ ُشٝخذ٧ذ٥ ٛظا٦ٗ، ٨ٛش١ٝا٥ اص ًاسٟاػتلادٟ د٧پٔ٘ات٨يت٠ ٝ اعالػات٦ تخصص٦، ١ا٥

١ا٥دًٗٞشات٨يٜٝٗاكغ٦ٔٗآٗش٧ٌاتشاٗپت٠اسصؽاؿاسٟداؿت٨ُ٠ًشد.تا٧ذٙت٠ا٧ٚٗٞضٞع

١ا٥تحشا٦ٛآػ٨ةتؼ٨اسص٧اد٥صدٟاػت.دساستثاطتاٗتحذ٧ٚٝحٞصٟ

اصا٧لا٥ ٛوؾ»ِٛشؽاٛتواد٥تا٧ذ٨ٛٙاصٜٗذت٠ًاس٨ُش٥ا٥ِٞٓخذ٧ذ٥اػت٠ًاٗش٧ٌاسا

ػٔغ٠ تش ٗثت٦ٜ » ا٧االتٗتحذٟ، تشا٥ ٝ ٛ٘ٞدٟ وؾس١ثش٥ٛ»خاسج ًاس١ا٥« اػاعػاصٝ تش

چٜذخاٛث٠ُشا٦٧» كشا٦ٖٗ١« پشداصاٙٗخآقػ٨اػتسا ٛظش٠٧ ِٛشؽتؼ٨اس٥اص دس ١ا٥ػاصد.

 خذ٧ذ دٝساٙ دس تشاٗپ، اسصؽدٝٛآذ دستاسٟ تا٧ذ ٝآٗش٧ٌا اهتصاد٥ آ٧ٜذٟ دًٗٞشات٨ي، ١ا٥

.ساا٧لاٛ٘ا٧ذث٠دستؼاْٗچٜذخاٛچ٦ِِٛٞتؼاْٗتاٗتحذ٧ٚٝسهثا٥خٞدٛوؾس١ثش٥

ا٥ًِٜٞٓؾتا٧ذٙٝتؼ٨اس٥د٧ِشاصٛظش٠٧پشداصاٙاٗش٧ٌا٦٧ت٠ا٧ٚٗٞضٞعاؿاسٟداسٛذ٠ً

ًاس٨ُش٥ػاصًٝاس١ا٦٧ٗثت٦ٜتشاهذاٗاتت٢اخ٦٘،پ٢ٜاٌٛاس٥ٝكش٧ةتشا٥تشاٗپدسساػتا٥ت٠

ساٟاٛذاخت٠خَٜت٠تـ٨٨شاتطئٞپ٨ٔت٦ٌ٨تٞدٟاػت.ا٧االتٗتحذٟاصصٗاٙپا٧اٙخَٜػشد،١لت

عٞسٗذإٝدسخَٜتٞدٟاػت.تٞػؼ٤هذستٛظا٦ٗآٗش٧ٌاٝاص٧يٗثحثاص٧اصدٟػپتاٗثشت٠

١ا٥ٗختٔقتؼذاصخَٜػشدٝدسحٞص٣ٗشص١ا٥خـشاك٨ا٦٧ا٧شاٙٝسٝػ٠٨ٗا٨١تدسدٝساٙ

طئٞپ٨ٔت٦ٌ٨خٞا١ذداؿت.

ٌا٨ُش٥دسآٗش٧تص٨ًٖ٘ا١ؾاسادٟسا١ثشد٥ٝچآؾ.1

-تـ٨ُ٦ْٗ٨ٌش٥تشا٥تص٨ٖ٘«ػذٕاسادٟ»چآؾ٦ٌ٧اصٛـا١٠ٛا٥اص٦ٔدٝٓتضؼ٨قسا

تص٨ٖ٘د١ذ تص٨ٖ٘. تٔو٨ُ٦ٗ٦ش٥ٝ ؿشا٧ظات٢إ ػاصًٝاس١ا٥ًٜؾدس صٗشٟ ؿٞد.ػاص٥دس

خ٨ٔح دس آٗش٧ٌا ٛظا٦ٗ ٨ٛش١ٝا٥ اخت٘اػ٦ُؼتشؽ ٝ ػ٨اػ٦ ا٨ٜٗت ت٠ تٞخ٠ تذٝٙ كاسع

آٝسد.دسؿشا٧ظتحشا٦ٛسا٦ٗتٞا١ٙا٥ت٨ـتش٥سادسآ٧ٜذٟت٠ٝخٞد٦ًٗـٞس١ا٥ٜٗغو٠،تحشاٙ

 پشدا٠ٜٗ دٝساٙاهذاٗات دس كاسعداٛؼت. خ٨ٔح حٞصٟ ًـٞس١ا٥ دس اٗش٧ٌا آ٨ٗض ٗخاعشٟ ٝ

ؿٞٛذ.ٗٞخٞدس١ثشاٙػ٨اػ٦ا٧االتٗتحذٟت٠ػٜٞاٙاكشادهاتْاع٨ٜ٘اٙٗحؼٞب٦٘ٛ
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ًـٞس١ا٥حٞصٟخٜٞت٦خ٨ٔحكاسع٠ًت٠ٓحاػػ٨اػ٦تااٗش٧ٌا١٘ا٦ِٜ١سكتاس٥داسٛذ٨ٛض

٦ٝا٧ذئٞٓٞط٧يآًٙـٞسٛذاسٛذ.اصآٛدا٠ًدػت٨ات٦ت٘ا٧ْص٧اد٥ت٠ٗـاسًتتاا١ذافػ٨اػ

ؿٞدٝ ٛظا٦ٗػشػتتخـ٨ذٟ حضٞس تا تا٧ذ ا٧ًٚاس ٗحٞس٥ًاس٥تٜٔذٗذتاػت، ٗشدٕ ت٠

ا٧داد٦ًٜٜٗذ، تا٧ذًـٞس١ا٠ً٦٧ص١٠ٜ٨ٗشاعپشٝس٥سا اتتذا ١شاعپشٝس٥، تا تشا٥ٗوات٠ٔ

سٝؿٚٛ٘ا٧ٜذ سا ٝضؼ٨تخٞد سا٧ؼ٦ٜدٝٓت١ا٥ػشًؾ، ٨١چاٗش٧ٌا٦٧ثثاتخٞد آ٧ا اٗا .

ػشتؼتاٙ ٝ پاًؼتاٙ ٗصش، آدضا٧ش، ٛظ٨ش ًـٞس١ا٦٧ دس ٗحٞس٥ ٗشدٕ ت٠ احتشإ ا٧داد كذا٥

.ػؼٞد٥خٞا١ذٛ٘ٞد

 س٧ٌٝشد ا٨ٜٗت٦ ٦ٗتشاٗپ ٝسا ا٨ٜٗت٦ سكتاس ا١ِٞٓا٥ ٛاًاسآٗذ٥ ت٠ ٛؼثت ٝاًٜـ٦ تٞاٙ

اًٜٞٙؿٌْخذ٧ذ٥اص١ٖخَٜػشدداٛؼت.١ا٥تؼذاصدسػا١ّا٥طئٞپ٨ٔت٨يآٗش٧ٌاچآؾ

ٗٞاص٠ٛهذستدسحاّظ٢ٞساػت.ًـٞس١ا١٦٧٘اٜٛذچ٨ٚٝسٝػ٠٨،اصٗضا٧ا٥ا٨ٜٗتخ٢ا٦ٛدس

١ا٥ٛٞظ٢ٞس١٘اٜٛذتشص١ْٝ٧ٜذ،اصٗضا٧ا٥ًٜٜذ.تشخ٦اصهذستساػتا٥ٜٗاكغخٞداػتلاد٦ٟٗ

١ا٥ا٨ٜٗت٦تٞخ٦٢اٗضا٧ا٥خٞدت٠ٗؼ٨ٓٝٞت٠ًٗتٜاػةتحا١٦ٌٓ٘اس٥تاآٗش٧ٌات٢شُٟشكت٠دس

 دس ُشٟٝٛذاسٛذ. تؼ٨اس٥اص تشاٗپٝ ػ٨اػتخاسخ٦اٗش٧ٌا،ِٛشؽدٝٛآذ ًاس ١ا٥ٗحاكظ٠

اسادٟتص٨ُٖ٨٘ش٥ٝػ٨اػتػاص٥ؿ٘ا٦ٓت٨ـتش٧ٚچآؾا٨ٜٗت٦ساتشا٥ا٧شاًٙٝشًٟـٞس١ا٥

 اٛذ.اٗش٧ٌاا٧دادًشدٟ

تاصداسٛذ٦ُپ٨شا٦ٛٞٗدٝٓتضؼ٨قٝ.4

تٞاٙدستاصداسٛذ٦ُپ٨شا٦ٛٞٗخؼتدٞٗتحذٟسا١٦ٗا٥ضؼقػاختاس٥ا٧االت٦ٌ٧اصٛـا٠ٛ

ا٧االت ت٢ذ٧ذاتػ٠٨ٔ چ٨ٜٚؿشا٧غ٦، دس ػ٥ٞهذستًشد. اص آ٠ٌٛ ت٨ؾاص ١ا٥تضسٍٗتحذٟ

پ٨شا٦ٛٞٗآٗش٧ٌاا٥اػت.دسكشآ٧ٜذتاصداسٛذ٦ُتاؿذ،ٛاؿ٦اصًٜؾتاص٧ِشاٙپ٨شا٦ٜٛٞٗٝٗغو٠

٦ٗ ٛـا٠ٛتٞاٙ اص٦ٔ تشاٗپ سا١ثشد٥ ػ٨اػت ٜٗغو٠سا تاص٧ِشاٙ ًٜتشّ تاصداسٛذ٦ُدس ٝ ا٥

ٜٗغو٠ داٛؼت. ػالحا٥ ػصش دس تاصداسٛذ٦ُ ُشكتٚ ١ؼت٠ٛاد٧ذٟ ا٨ٜٗت١٦ا٥ ٗخاعشات ا٥،

شا٥ٛظا١ٕا٥ا٨ٜٗت٦خذ٧ذ٥ساتا٥،چآؾ١ا١٥ؼت٠ًٜذ.سهاتتؿذ٧ذ٥تشا٥ًـٞس١اا٧داد٦ٗ

ًٜذ.خ٢ا٦ٛا٧داد٦ٗ
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ا٥اصػاصًٝاس١ا٥اهذإٛظا٦ٗػاص٥كشآ٧ٜذتاصداسٛذ٦ُٜٗغو٠تشا٥اخشا٦٧خٞسجتٞؽپؼش

١ا٥ًٜتشّتؼ٨ٔحات٦ٝاًٜؾٛـاٙداد.دسحا٦ٓٛؼثتت٠ضشٝستحؼ٨ٚت٢شُٟشكت.ػ٠٨ٔصذإ

ه دس سا ا٨ٜٗتخ٢ا٦ٛ اص ؿٌْخذ٧ذ٥ تا تالؽٛ٘ٞد تاساىاٝتاٗا تؼ٨ٔحات٠ً آةًٜتشّ

ٗتحذٟ،سٝػ٠٨ٝچ٨ٚدسصذدُؼتشؽپ٨ِ٨ش٥ًٜذ.دسدٝساٙدٝٛآذتشاٗپ،ًـٞس١ا٥ا٧االت

١ا٥ت٨ـتش٥ا٥تٞدٟٝا٧ٚاٗشا٨ٜٗتخ٢ا٦ٛساتاچآؾ١ا١٥ؼت٠ػاص٥هات٨ٔت١ا٥ٗذسٙتشٛا٠ٗ

.ػاصددسآ٧ٜذ١ٟ٘شا٦ٟٗ

چآؾآكش٧ٚخٞا١ دٝٓتضؼ٨قػ٘ٞٗا تحشىتاًت٦ٌ٨ تٞد. تشاٗپذ طئٞپ٨ٔت٦ٌ٨ اٛذ٧ـ٠

چ٨ٜٚ اػت. ُشكت٠ طئٞپ٨ٔت٨يهذستؿٌْ ٝ ٗٞاص٠ٛ دس تـ٨٨ش تشا٥ تاًت٦ٌ٨ تشاػاعتحشى

ٗا٨١تٗؼآ٘تسٝٛذ٦ٗ٥ ٗخاعشٟتٞاٛذ ٧ا پشتٜؾٝ ٧ياصآ٨ٗض، ١ش ًاستشد تاؿذ. داؿت٠ آ٨ٗض

ا٥ًِٜٞٓؾٜٗغو٠ ٗؼاد٠ٓهذستٝ آٝسد.ت٠ٝخٞد٦ٗا٥ساا١ِٞٓا٧٥ادؿذٟؿٌْخاص٦اص

١ش٠ُٛٞٗٞاص٠ٛهذستتشاػاعًٜـِش٥تاًت٦ٌ٨ٝاٛذ٧ـ٨ذ٦ٗ٠ًدٝٛآذتشاٗپت٠ا٧ٚٗٞضٞع

ؿٞد.ػ٨ٔ٘ات٦حاص٦ْٗ

اُشچ١٠ا٥ٛظا٦ٗآٗش٧ٌادسدٝساٙدٝٛآذتشاٗپت٨ٗ٠ضاٙهات١ْض٠ٜ٧ تٞخ٦٢اكضا٧ؾ٧اكت.

-19ًشد،اٗا١ض٠ٜ٧ٛظا٦ٗٛظا٦ٗتا٨ًذ١٦ٗا٥تشاٗپدسػخٜاٙاٛتخاتات٦خٞدتشًا١ؾ١ض٠ٜ٧

ٗـات٠چ٨ٜٚا٦٧ِٞٓساخٞسجتٞؽپؼشت٠ًاس»٨ٔ٨ٗاسددالسُشد٧ذٟاػت.700تآؾتش2018

ُشكت.تٞؽدٕٝدسٗثاسصٟاٛتخاتات٦تشا٥ٝسٝدت٠ًاخػل٨ذاصٛوؾً٘تشآٗش٧ٌادسًْخ٢اٙ

ػ٨اػت٢اساٗؼٌٞعٛ٘ٞد.٠ِٛٞ،ا2001ٜ٧ػپتاٗثش11ًشد.سػذٝتشمصحثت٦ٗ

٨ُش٥اصُشا٦٧ٝٗصآح٠اػت.ت٢شٟاسادٟٗؼغٞفت٠هذست٨ٛاصٜٗذخ٧ٞـتٚداس٥،چٜذخاٛث٠

آٝسد.تٞؽٝتشاٗپت٠ا٧ٚادت٨اتساد٧ٌاّ،ٗخاعشاتا٨ٜٗت٦ت٨ـتش٥تشا٥اٗش٧ٌات٠ٝخٞد٦ٗ

٨ٛتاؿذ.ٗظ٢شهاعؼ٨تتا٧ؼتٗٞضٞعتاٝسداؿتٜذ٠ًدٝٓتاٗش٧ٌا٦ٗ ٨ٛضش١ٝا٥ٗؼٔحآٗش٧ٌا

٦ٗ ٗحؼٞب احت٘ا٦ٓ ت٢ذ٧ذات تا ٗوات٠ٔ ت٠ٛ٘اد سا سا١ثشد٥ ػ٨اػت س٧ٌٝشد٥ چ٨ٜٚ ؿٞٛذ.

ٛـا٠ٛاِٛاسٟ ػ٨اػتت٢اخ٦٘خٞسجتٞؽپؼش١ٜٞص ١ا٦٧اصخغش١ٝا٥ت٢اخ٦٘تثذ٧ًْشد.

-ت٠ٝخٞد٦ٗت٢ذ٧ذا٨ٜٗت٦تشا٥اٗش٧ٌاسادساكـاٛؼتاٙ،ػشامٝتؼ٨اس٥اصًـٞس١ا٥ؿشبآػ٨ا

آٝسد.
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ٛت٨د٠

ػاّ س٨١اكتدس ت٨ٓٞذ تشا٥ ص٠ٜ٨ٗ خَٜػشد اص تؼذ س٧ٌٝشد١ا٥ تا ٧ٞ١ت٦ ٛظش٧ات ٝ ١ا

پشداصاٌٙٗتةاٛتواد٥ت٠ا٧ٚٗٞضٞعاؿاسٟداسٛذ٠ًت٠ٝخٞدآٗذ.ٛظش٠٧«تخؾػ٨اػتس١ا٦٧»

تضسٍتٞد٠ًٟدس١ا١٥ا٥ٗتٜٞعػٔغ٠ٝكشادػت٦هذستظ٢ٞستاص٧ِشا٧ٞ١ٙت٦ٝاًٜـ٦ت٠ؿٌْ

٨ُشد.تشخ٦اصا٨ٛٚ٧ش١ٝاتاٗؼ٨شساػتا٥تحونا١ذاك١٦٘اٜٛذصٔح،آصاد٥ٝػذآتؿ٦ٌْٗ

تاص٧ِشاٙكشادػت اهتذاس ت٨ٚٗذس٨ٛت٠ٝ ٝتشخ٦د٧ِشدسصذد١ؼتٜذتا ٗتؼاسضتٞدٟ ٗذس٨ٛت٠

.ٛظإخ٢ا٦ٛت٘ا٧ضا٧دادًٜٜذ

اسػاب،ػاصًٝاس١ا٥ت٢اخ٦٘دساٛذ٧ـ٤دٝٛآذتشاٗپ ٗؼغٞفت٠ا١ِٞٓا١٦٧٘اٜٛذ:خَٜ،

خَٜ تشهشاس٥ٗٞاص٠ٛ، ٝخٞٛش٧ض٥، ًـتاس دإاخار٥، ١ا٦٧تشا٥دس٨ُش٥ٛظا١٦ٗا٨ٛ٥اتت٦ٝ

كاسعًـٞس١ا٥خ٢اٙػشبدسحٞصٟخ٨ٔحدسدٝساٙتشاٗپتؼ٨اس٥اص.تٞدٟاػتػا٧شسهثا

 ت٠ٝخٞدآٝسٛذ. ١ا٥ا٨ٜٗت٦ًـٞس١ا٠ً٦٧دسصٗشٟچآؾتٞاٛؼتٜذاٗپشاتٞس٥ٗا٦ٓخذ٧ذ٥سا

٦ٌ٧اصدال٧ْاص٦ٔهشاسداد١ا٥اهتصاد٥ٝؿٞٛذ.اٗش٧ٌادسدٝساٙخٞصفتا٧ذٙٗحؼٞب٦ٗ

تٞدٟخ٨ضكاسعٛاؿ٦اصٗؼاد٠ٓٗا٦ًٓـٞس١ا٥ٛلتخ٨ٔحٛظا٦ًٗالٙتشاٗپتاًـٞس١ا٥ٜٗغو٠

.اػت

تٌٜٞٓٞط٧يخٞدتتٞاٛذٗؼاد٠ٓهذست١ا٥اتضاس٥،اهتصاد١ٝ٥شُاًٟـٞس٥تشاػاعهات٨ٔت

تشا٥ظ٢ٞسٛـا٠ٛ ص٠ٜ٨ٗ دسآٙؿشا٧ظ، تـ٨٨شد١ذ، ت٠ٝخٞد٦ٗسا ٗٞاص٠ٛ ١ش١٠ُٛٞا٥ػذٕ آ٧ذ.

 پشٗخاعشٟ دسدٛاىٝ ٗٞاص٠ٛ سا١ثشد٥ٗثت٦ٜتشػذٕ خٞا١ذتٞدكضا٥ا٨ٜٗت٦ٝ دٝٛآذتشاٗپ.

٨ٗا٠ٛسات٠ٝخٞدآٝسد.ٝاهؼ٨تآٙاػتدسخاٝس«ٗٞاص٠ٛخؼ٦ٔ»تالؽٛ٘ٞدتاص٠ٜ٨ٗالصٕتشا٥

ٜٗدشت٠خَٜ،دس٨ُش٧ٝ٥اػت٨ضؽت٨ٚٝظ٢ٞسٗٞاص٠ٛخؼ٦ٔ،ػ٘ٞٗاتـ٨٨شدسٗٞاص٠ٛهذست٠ً

ا٠ِٜٛٞ٧ػت٨ضؽؿٞد١ا٥تضس٦ٍٗا٥ٝهذستتاص٧ِشاٜٙٗغو٠ سا١ا١ض٠ٜ٧. ١ا٥سا١ثشد٥اٗش٧ٌا

ا ؿشا٧ظتشا٥ؿ٨ٌُْش٥دٝٓتضؼ٨قٝ ٝ سااكضا٧ؾدادٟ اٗش٧ٌا تشا٥آ٧ٜذٟ ٨ٜٗتؿٌٜٜذٟ

.ػاصداختٜابٛاپز٧ش٦ٗ

 




