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 تنويه:

 

نود أن ننوه للقّراء األكارم أننا ومن منطلق الرؤى الجديدة واتساع دائرة البحوث 
ً وأمام المتغيرات المتسارعة والقادمة ارتأت هيئة  المتعلقة بالمنطقة جغرافياً وسياسيا

إلى دراسات استراتيجية، ولكي ال يحدث تحرير مجلتكم دراسات كردية بتغيير اسمها 
انقطاع في متابعة بعض المواد والدراسات المتسلسلة التي نشرت في أعداد دراسات 
كردية، فإننا نستمر بنشر وإتمام تلك المواد في مجلتنا باسمها الجديد: دراسات 

 ، آملين تفهمكم ومتابعتكم.(1)استراتيجية، تحت العدد واحد 
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 أعزاءنا القراء..

نظراً لحساسية المرحلة التي نمّر بها وتسارع المستجدات الّسياسية 
والعسكريّة في منطقتنا وتزايد تهديدات الدّولة التُّركية لمناطق شمال 
ً والقرار األمريكي  وشرق سوريا مع انتهاء تنظيم داعش جغرافيا

عديل القرار المفاجئ باالنسحاب من مناطق شرقي نهر الفرات ومن ثم ت
واإلبقاء على عدد محدود، يطرح الكثير من التساؤالت حول 
المخططات التي تحاك ضد المنطقة، ومن المفيد تسليط الضوء على 
عدد من القضايا المطروحة على الساحة الّسياسية كطرح المنطقة 
اآلمنة وموقف عدد من الدول المؤثرة في األزمة السورية تجاه مناطق 

ريا، والّسياسة المتوقعة من قبل اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سو
احتواء جميع هذه التحديات، في محاولة لبلورة مشهد يعّبر عن 
المستقبل الّسياسي للمنطقة استناداً إلى تحليل أجندات ومواقف الدّول 

 المؤثرة.

ركية هديدات التُّ تّ لأبعاد الذا آثرنا ضرورة تسليط الضوء على 
والتي ستكون الدّارسة  يكي من شمال وشرق سوريامرواالنسحاب األ

 .األولى في هذا العدد

وفي خضّم األحداث التي تشهدها منطقة الّشرق األوسط والتي فرضت 
ً ثقافيّاً يستجيب للمعطيات والمستجدّات الجديدة حيث آثرنا في  خطابا
جميع دراساتنا أن نتجاوز الرؤى المتحجرة والمصالح الضيقة واالنفتاح 

لى اآلخر ومن جميع المكونات وإيماننا المطلق بحق االختالف ع
للوصول إلى قواسم مشتركة تعزز مفهوم االنتماء إلى الوطن 

 واإلنسانيّة. بعيداً عن القمع الفكري والتطرف والمغاالة واإلقصاء.

لذا وجدنا أن مناقشة مفهوم  الفيدرالية كأحد أنسب األنظمة المطروحة  
رية والتي أثبتت نجاحها في العديد من بلدان العالم لحل األزمة الّسو

على أساس االعتراف بالتنوع العرقي والديني والثقافي وعلى أسس 
ً علينا دراسة مشروع فيدرالية  تاريخيّة واقتصاديّة، ومن هنا كان لزاما

سوريا ومستقبلها والعقبات التي تواجهها لذلك سيكون الجزء  –شمال 
ة هي دراستنا الثانية في هذا العدد لما لها من أهميّة الثاني من الفيدراليّ 

في هذه المرحلة التي تمرُّ بها المنطقة وفي زحمة العديد من المشاريع 
والتي  -دون دراسة معّمقة للمرحلة ومتطلبات شعوبها  -المطروحة 

تصّب في خدمة أجندات قوى الهيمنة العالميّة. واستجابة لتلك المتطلّبات 
 .دراسات استراتيجيّةإلى:  دراسات كرديّةير اسم مجلتنا من قمنا بتغي

وال يخفى على أحد تغلغل الجمهوريّة اإليرانيّة اإلسالميّة في المنطقة 
وتوسُّع نفوذها السيّما بعيد اندالع ثورات ربيع الّشعوب ومن هنا حاولنا 
 تسليط الّضوء في عددنا هذا وفي الجزء الثّاني من الدّراسة على قّوة
إيران العسكريّة واألمنيّة وطبيعة استراتيجيّتها العسكريّة في تطبيق 

 مشروعها المذهبي.

. 

 كلمة العدد 
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 مريكي من مشال وشرق سورياركية واالنسحاب األهديدات الّتّتلأبعاد ا

 مركز روج آفا للدراسات االستراتيجيةقسم الدراسات في عداد : إ

 :مقدمة -

ريا نقطة جذب واهتمام للكثير من القّوى، نظراً شمال وشرق سو -طالما شّكلت مناطق روج آفا

لموقعها على الخارطة الجيوسياسية العالمية، وغناها بالثروات الباطنية والزراعية والمائية، 

وامتيازها بالتنوع السكاني والديني والثقافي، فهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة. ومع انفالت األمور 

م تصاعدت األزمة 2011ي وانكسار حاجز الخوف بعد عام من القبضة األمنية للنظام السور

ً أهلية حقيقية، حاولت الكثير من القوى عبر وكالء محليين  السورية وأصبحت البالد تعيش حربا

السيطرة على المنطقة كالجماعات األصولية المتشددة من جبهة النصرة وتنظيم داعش، والفصائل 

مى بالجيش الحر، إلى جانب التواجد الكبير للقوات التابعة اإلسالمية المنضوية في ميليشيات ما يس

للنظام البعثي وحلفائه من الميليشيات الشيعية، في مناطق متفرقة من البالد، وكان لكل طرف 

شوفينية، وتكاد تكون الصورة ودوغمائية أوبراغماتية أوحاضنة شعبية خاصة به لدواعٍ ايديولوجية أ

ً لفترة تبلور الهوية السورية أثناء صراعها مع الفئات التي كانت تجد هويتها في  مشابهة تقريبا

الهوية المناطقية واإلقليمية بعد التحرر من والعثمانية أوالهاشمية أواالنتماء إلى الهوية العراقية أ

االستعمار العثماني وفرض الوصاية الفرنسية على البالد، وما يدل على ذلك بقاء مناطق شرقي 

يطلق عليها اسم "إقليم الجزيرة" تمتاز بنوع من االستقاللية السياسية عن باقي  الفرات والتي

أنَّ المشهد يتكرر بعد األزمة السورية حيث نأت هذه المنطقة والمناطق السورية في تلك الفترة، ويبد

م بل قامت بثورة سلمية 2011بنفسها عن األزمة والصراع على السلطة في الفترة بعد عام 

وسياسية واقتصادية ضد النظام القائم في المنطقة ورفض أي احتضان شعبي من قبل  اجتماعية

غالبية سكان المنطقة بمختلف مكوناتهم لتلك القوى التي ذكرناها سابقاً، وسرعان ما تم إبعادهم 

والتحرر من هيمنتهم، وإنشاء اإلدارة الذاتية الديمقراطية كممثل لشعوب المنطقة في إدارة الشأن 

ياسي واألمني واالقتصادي والخدمي لها؛ والتزال هذه اإلدارة مستمرة في عملها وتقدم الخدمات الس

اتفق عليه أغلب ممثلي مكونات المنطقة ضمن نظام  1واألمن لسكان المنطقة بموجب عقد اجتماعي

ت في ديمقراطي وفي إطار الحدود السياسية للدولة السورية؛ وذلك بعد فشل الحكومة وتلك التنظيما

 كسب ثقة مكونات المنطقة وتقديم مشاريع طموحة لهم. 

يعتبر نظام أردوغان االستبدادي، اإلدارة الذاتية الديمقراطية تهديداً لألمن القومي التركي، 

ويقوم بتجييش أنصاره في داخل وخارج تركيا ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وطوال فترة 

لى أي عمل يكسب من خالله ثقة سكان المنطقة، بل وجه األزمة السورية لم يقدم نظام أردوغان ع

ً اقتصادي اً أغلب المجموعات اإلرهابية ضدهم وفرض عليهم حصار ، إلى جانب اً وسياسي ا

االعتداءات المتكررة للقوات التركية على القاطنين في الجانب السوري من الحدود إلى درجة 

                                                           
1 https://pydrojava.net/arabic/archives/17620 
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وتغيير ديمغرافي كما يحدث في إقليم عفرين مناطق والقيام بعمليات تطهير عرقي بعض الاحتالل 

من خالل استراتيجيته أنه وشمال سوريا الواقعة غربي نهر الفرات، ويبد -وباقي مناطق روج آفا

 يريد تكرار ذلك في المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات وفي مناطق الشهباء ومدينة منبج.

منطقة تتمثل بتمكن النظام البعثي وحلفائه تأتي التهديدات التركية في مرحلة حرجة تمرُّ بها ال

من تحقيق الكثير من اإلنجازات واالنتصارات على األرض، وانحسار قوات المعارضة إلى جيوب 

ضيقة ومحاصرته في شمال غربي البالد، وكذلك بدأ العد التنازلي لهزيمة تنظيم داعش بشكل 

راضي السورية، واإلعالن المفاجئ نهائي، ووجود قوات أجنبية على األرض واحتالل تركي لأل

عن سحب القوات األمريكية من سوريا وبدء مرحلة جديدة ال تزال حيثياتها غامضة؛ إنَّ مجريات 

وى محلية مدعومة من ق   لبالد أصبحت اآلن مقسمة بين ثالثاألحداث على األرض تشير إلى أنَّ ا

لديمقراطية التي تحظى بتعاطف القوى بعض القوى اإلقليمية والدولية، فهناك اإلدارة الذاتية ا

الديمقراطية الغربية، والنظام البعثي الذي يحظى بدعم مباشر من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

وروسيا االتحادية وجمهورية الصين الشعبية، والميليشيات األصولية التي تحظى بدعم قوي من 

نة لصياغة دستور جديد للبالد استناداً إلى القرار الدولة التركية؛ وبعد التوافق الدولي على تشكيل لج

" يسعى كل طرف إلى دعم األطراف الصديقة له، من أجل التأثير في مسار 2254الدولي رقم "

كتابة الدستور الجديد ومضمونه بشكل يضمن مصالحه واستراتيجيته، وتعتبر الدولة التركية من 

هيمنتها على المناطق التي قامت باحتاللها، ومنع  أكثر المندفعين وراء ذلك، رغبة منها في ضمان

الكرد من الحصول على أّي حقوق دستورية وديمقراطية، والقضاء على المكاسب التي حققوها، 

 ودفع جماعة اإلخوان المسلمين التابعة لها لتسلم مراكز مهمة في قيادة الدولة السورية.

وانتهاء الحرب العالمية وقيع اتفاقية سايكس بيكنَّ هذه التهديدات تأتي بعد مئة عام من توأكما 

األولى، حيث شهدت المنطقة تحوالً كبيراً في الحدود السياسية اإلقليمية، والتي نجم عنها قيام عدد 

من الدول والكيانات، وهذا ما يشكل مصدر حزن للمتباكين على السلطنة العثمانية التي اضطهدت 

قحامه إو 2م، وطالما حاول أردوغان استحضار الميثاق الملّيشعوب المنطقة ألكثر من أربعمئة عا

قواعد عسكرية في إقليم شأت تركيا في صلب االستراتيجية التركية الجديدة، والتي على أساسها أن

باحتالل الكثير من المناطق الواقعة غربي نهر  توقام Başûrê Kurdistanê /كردستان العراق

ح قبل بداية عدوانه بأنه سيدمر المنطقة شمال سوريا لعل أهمها إق/الفرات ليم عفرين، حيث صرَّ

 أنّه ال يزال م صّراً على أهدافه.والممتدة من عفرين حتى الحدود العراقية، ويبد

تتناول هذه الدراسة أبعاد التهديدات التركية ضد مناطق شرقي الفرات في مرحلة تشهد تطور 

لرئيس األمريكي دونالد ترامب انتهاء المرحلة األولى مهم في األحداث الجارية لعل أهمها إعالن ا

من الحرب على تنظيم داعش وسحب القوات األمريكية من سوريا، والبدء بمرحلة جديدة ال تزال 

تها غامضة؛ ومضمون االستراتيجية األمريكية الجديدة في المنطقة؛ وطرح أفكار عن حقيقة احيثي

                                                           
م بعد هزيمة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية 1920شباط من عام 28لى ما يعرف بالميثاق المّلي في تم التوقيع ع 2

ن العثماني والذي كان يشبه ا، ووقع على االتفاق مجلس المبعوثاألولى وفقدانها للكثير من المناطق التي كانت تحتلها

تركية وكردية الساعية وراء ضمان سلطتها على عامة  البرلمان حالياً، حيث كان يضم في مجمله قيادات إقطاعية

 الشعب،
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يوسياسي للمنطقة، وحالة السالم والديمقراطية التي وتداعيات تلك التهديدات على الوضع الج

تشهدها، والموقف الشعبي من ذلك؛ اعتمادا على رصد وتحليل تطور األحداث السياسية والعسكرية 

ات قد شمال سوريا، وتقديم رؤية ومقترح -التي شهدتها المنطقة، واستطالع آراء سكان روج آفا

 ية في المنطقة.ن والديمقراطتساهم في دعم السالم واألم

 التطورات الجيوسياسية في المنطقة. -

ليس من الصواب حصر التهديدات التركية لمناطق شرقي الفرات باالستراتيجية التركية الجديدة 

فقط، والقائمة بهدف السيطرة على شمال سوريا ألجندات متعلقة بالميثاق الملّي واستمرار "مخطط 

ة الكردية والهيمنة على ثروات المنطقة؛ بل هناك وضرب الحركة التحرري 3إصالحات الشرق"

تأثير لعوامل أخرى موجودة كنتيجة للتطور الدراماتيكي لألزمة السورية المتمثلة بانكسار جبهة 

المعارضة اإلسالمية أمام النظام السوري وحلفائه، يضاف إلى ذلك األزمات والتحديات التي تواجه 

على التفرد بالسلطة، والسعي إلنشاء تكتل سياسي واقتصادي  نظام أردوغان نتيجة سياسته القائمة

بروح السلطنة العثمانية، فمن األزمات الداخلية التي تفرض نفسها بقوة، التدهور االقتصادي 

وتدهور الوضع السياسي التركي نتيجة لتحويل نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي، إلى 

اإلنسان وقمع الحريات داخل الدولة التركية، والسعي ألسلمة  جانب ازدياد وتيرة انتهاكات حقوق

مؤسسات الدولة والمجتمع وما ينجم عنها من خالفات عميقة مع التيار العلماني التركي؛ أما 

تركة التحديات الخارجية فهي التنافس مع الجارة )اليونان( على منابع الغاز في المياه اإلقليمية المش

لتزامات تركيا تجاه إدلب في موضوع تحييد الجماعات األصولية اجانب  شمال جزيرة قبرص، إلى

المتشددة ومسألة احتاللها ألراٍض السورية، والخالفات مع الغرب بخصوص قضايا الالجئين 

وحقوق اإلنسان، والخالفات مع دول الخليج العربية ومصر بسبب الدعم التركي لمشيخة قطر 

ل السلبي في شؤونهم الداخلية؛ لذلك فإّن التعامل مع هذه األزمات وجماعة اإلخوان المسلمين والتدخ

ً والتحديات على شكل حرب يعتبر خياراً مقبوالً لدى نظام أردوغان، قد يكون ذلك نابع من  ا

تطورات المشهد السياسي التي شهدتها الحياة السياسية التركية منذ انهيار السلطنة العثمانية وصوالً 

الة والتنمية؛ فمثالً فشلت الدولة التركية في الذوبان في المشروع األتاتوركي إلى سلطة حزب العد

اللحاق بركب الحضارة الغربية( فلم تستطع ترسيخ العلمانية والحفاظ عليها،  -)العلماني الطوراني

                                                           
استهدف مناطق شمال كردستان من قبل نظام أتاتورك، وال يزال تأثيره  مشروع خطير "مخطط اإلصالحات الشرقية" 3

ن آمد م في مد1925موجوداً إلى اليوم، وقد تم اعتماد هذا المخطط بعد قمع انتفاضة الشيخ سعيد بيران في شباط عام 

)دياربكر( ومالطية وديرسيم وألعزيز وبينّكول وموش وغيرها في عهد سلطة أتاتورك، ورافق ذلك مجازر وحمالت 

من قادة االنتفاضة باإلعدام في محاكمة شكلية في محكمة االستقالل  47دموية ضد الكرد، وقد ُحِكم على الشيخ سعيد و

أيلول من العام  24حكام العرفية المطبق آنذاك. وكنتيجة لذلك وفي م بموجب قانون األ1925حزيران 29في آمد بتاريخ 

نفسه تم توقيع مرسوم سّري من قبل مصطفى كمال أتاتورك بشأن إعداد خطة للتعامل مع شمال كردستان تم الكشف 

قضاء ، ويهدف المشروع إلى ال"Şark Islahat Planı"خطة االصالح الشرقية عنها الحقاً، وُعِرف المشروع باسم 

مادة  27على أي ثورة كردية محتملة، من خالل القيام بعمليات تطهير عرقية وتغيير ديمغرافي، هذا المخطط يتكون من 

 ومدته غير محدودة، إلى أن يتم تطبيقه بالكامل..

قاء يُرتأى عدم إب 1925"...ففي "خطة إصالح الشرق" لعام يقول المفكر األممي عبدهللا أوج ىالن عن هذا المخطط 

كردي واحد يتحدث الكردية في مناطق غربي الفرات، بل القضاء عليهم جميعًا بشتى األساليب يتصدرها الصهر 
الحضارة الديمقراطية؛ المجلد الخامس؛ القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية، دفاعاً عن الكرد ومانيفست "واإلذابة...

 .369ص -شيار؛ الطبعة الثانيةوأوج آالن؛ ترجمة من التركية: زاخ عبدهللا -المحصورين بين فّكي اإلبادة الثقافية
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ولم تتمكن من االنضمام إلى االتحاد األوروبي، ولم تتمكن من إقامة تكتل سياسي تركي يضم جميع 

 ل، التركية الثقافة.الدو

استناداً إلى التطورات الجارية في المنطقة تعتبر التهديدات التركية حلقة جديدة في سلسلة من 

المواقف والتصريحات التي صدرت من اجتماعات مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين ومسؤولين 

ها استمرار للسياسة نّ أم؛ كما 2018من النظام السوري في سياق األشهر الثالثة األخيرة من عام 

ً بعد األزمة التي شهدتها الجغرافيا  التركية الموجهة ضد شعوب شمال وشرق سوريا، خصوصا

شرفت المخابرات التركية على الهجمات التي ش نّت على مناطق سري أم، فقد 2011السورية عام 

الشهر  م، وكوباني في2014م وكري سبّي وجرابلس ومنبج والباب في عام 2013كانييه عام 

م من قبل القوات التركية والميليشيات 2016العاشر من نفس العام؛ وإعادة احتالل جرابلس في عام 

م واحتالل 2017التابعة لتنظيم جماعة اإلخوان المسلمين، وإعادة احتالل مدينة الباب بداية عام 

نهر الفرات ومنبج  م، إلى جانب التهديدات التركية ألقاليم شرقي2018إقليم عفرين في بداية عام 

م األمر الذي يدل على وجود إصرار تركي للهيمنة على 2019في نهاية العام الحالي وبداية العام 

المنطقة، وقد قدمت تصريحات ومواقف حلفاء النظام السوري ضد اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

ً معنوياً ألردوغان في إطالق تهديداته،  أنَّ األمر أقرب ما وويبدوقوات سوريا الديمقراطية دعما

تفاهم )تركي؛ روسي؛ إيراني؛ بعثي( على زعزعة استقرار المنطقة، ودفع ويكون إلى صفقة أ

تركيا إلى منحى يمكن أن يتسبب بشرخ العالقة بينها وبين حلفائها الغربيين، فروسيا ال تمانع أي 

رة الذاتية لشمال وشرقي نشاط جيوسياسي يلحق الضرر بالمصالح الغربية، إلى جانب ضرب اإلدا

سوريا المناهضة للحكم الشمولي االستبدادي؛ لقد بدأت روسيا بعد نجاحها في دحر المعارضة 

بمخططات لتقويض النفوذ األمريكي في المنطقة شرقي الفرات والسيطرة عليها؛ من خالل خلق 

 لممكنة.صراع والتسلل عبر الفوضى التي يخلفها هذا الصراع لتنفيذ بعض األجندات ا

يتحكم في المشهد الجيوسياسي للمنطقة تأثير عدد من القوى المحلية واإلقليمية والدولية التي 

تدعم قوى محلية كالتي ذكرناها سابقاً؛ وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية 

ح حل األزمة رز تلك القوى؛ لقد أصبباإليرانية والدولة التركية من أ والجمهورية اإلسالمية

السورية مرهوناً بضمان مصالح هذه الدول واستراتيجيتها، وتعتبر التهديدات التركية كنتيجة لتفاعل 

د السياسي والعسكري تأثير هذه القوى فيما بينها من توافقات وخالفات؛ ويمكننا الجزم بتحول المشه

ا بشكل يصعب التكهن في مريكية االنسحاب من سوريعالن الواليات المتحدة األإللمنطقة بعد 

دى مجريات األحداث القادمة، فالمرحلة ما بعد االنسحاب لن تكون كما كانت قبل االنسحاب؛ فقد أ

وى الدّولية واإلقليمّية مريكي المفاجئ إلى صدمة واندهاش الكثير من الق  قرار االنسحاب األ

أجل الوصول إلى صورة واضحة والمحليّة. وبالتالي من المفيد تسليط الّضوء على المرحلتين من 

 قدر اإلمكان للمشهد الجيوسياسي الجديد للمنطقة.

 شمال سوريا في حسابات األجندات الدولية. -منطقة روج آفا -

يعود االهتمام األمريكي بسوريا إلى فترة طويلة نسبياً، أي منذ أن بدأ االهتمام األمريكي بمنطقة 

إثر تضاؤل نفوذ القوتين الكبيرتين آنذاك فرنسا والمملكة  أهمية استراتيجيةوالشرق األوسط كإقليم ذ
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المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يمكن القول بأنَّ الواليات المتحدة كانت الرابح األكبر فقد 

خرجت منتصرة من الحرب العالمية تلك من خالل حفاظها على قوة اقتصادها وتطوير قدراتها 

واستلمت زمام قيادة القوى العالمية المناهضة للشيوعية. ومن خالل متابعة العسكرية والتكنولوجية، 

السياسات األمريكية في هذه المنطقة منذ الحرب الباردة وبعد انهيار االتحاد السوفيتي والدخول في 

القرن الحادي والعشرين يمكن القول بأنَّ الهدف الرئيسي من االهتمام األمريكي بالجغرافيا السورية 

تي في سياق العقيدة العسكرية األمريكية الهادفة إلى الدفاع عن األمن القومي األمريكي والمصالح يأ

االقتصادية األمريكية بحسب االستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط أكثر من كون هذه 

فيا السورية ، بل يمكننا الجزم بأن الجغرا4الجغرافيا مصدر غني للثروات مقارنة بالخليج والعراق

تعتبر خط دفاع جيد عن تلك المصالح االقتصادية، ويجب أاّل نهّمش إلتزام الواليات المتحدة 

م( حجر األساس لالستراتيجية 1957) 5األمريكية بأمن دولة إسرائيل؛ ويعتبر مبدأ آيزنهاور

ً بالتواجد األمريكي الدائم في المنطقة لملء  الفراغ األمريكية في الشرق األوسط وتفويضا

االستعماري الذي خلفته كالً من بريطانيا وفرنسا بسبب انشغالهما بمعالجة تداعيات الحرب العالمية 

الثانية وتضميد الجروح التي خلفتها تلك الحرب؛ وهذا المبدأ يفوض الواليات المتحدة استخدام القوة 

أي جهة مدعومة من الشيوعية  العسكرية في الحاالت التي يتهدد فيها أمن الدول الحليفة لها من قبل

الدولية تحت مظلة ضمان السلم اإلقليمي وحماية االستقالل السياسي للدول الصديقة بحسب المفهوم 

وبالتالي وفقًا لهذا المبدأ يمكن أن نعتبر منطقة الشرق األوسط أصبحت مجاالً لنفوذ  األمريكي؛

زدادت وتيرة التدخل األمريكي في شؤون ومصالح الواليات المتحدة األمريكية؛ ومنذ ذلك الحين ا

المنطقة وطرحت نفسها كقوة مقاومة للمد الشيوعي وساندت حركات اإلسالم السياسي والدول 

الفاشية في المنطقة، ولكن بعد انهيار االتحاد السوفيتي تحول التهديد من الحركات الشيوعية إلى 

ية( بعد تطور ايديولوجياتها من قوة مهادنة السلف -بعض الحركات اإلسالمية الراديكالية )الشيعية

للغرب إلى قوة مناهضة لها، واستطاعت بعضها تنفيذ عمليات عسكرية خطيرة داخل الواليات 

المتحدة األمريكية وحول العالم، لعل أبرزها الهجمات التي تعرض لها برجي التجارة العالمي في 

ع باألمريكيين إلى إعالن النفير العام ضد م األمر الذي دف2001أيلول من عام  11نيويورك في 

هذه الحركات نتج عنها احتالل أفغانستان والعراق وإسقاط أنظمة الحكم فيهما، وتوجيه ضربات 

                                                           
أهمية كبيرة لنقل النفط والغاز من منطقة الخليج العربي إلى األسواق وتعتبر الجغرافيا السورية معبراً محتمالً وذ 4

ً لذلك، واسم هذا المشروع م 1947في عام األوروبية واألمريكية ويعد مشروع التابالين  مقتبس من اختصار نموذجا

وهذه الترجمة « خط األنابيب عبر البالد العربية»والتي تعني بالعربية  Trans-Arabian Pipelineالعبارة اإلنكليزية 

اسم المشروع الرسمي لنقل النفط إلى األسواق االستهالكية في كل من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية خالل البحر 

يم ثم إنشاء خط التابالين الذي كانت تمتلكه شركات البترول األربع الكبرى المالكة آنذاك األبيض المتوسط. بدأ تصم

النفط من منابعه في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية إلى لشركة الزيت العربية األمريكية، أرامكو. وذلك لنقل 

 .الية للمملكة السعودية، ماراً باألردن وسوريةالموانئ اللبنانية على البحر األبيض المتوسط، عبر الحدود الشم

2017/02/19/article_1139136.html 
م، ضمن 1957كانون الثاني  5يشير إلى خطبة القاها دوايت آيزنهاور في  Eisenhower Doctrineمبدأ آيزنهاور   5

بمقدور أي بلد أن يطلب "رسالة خاصة إلى الكونغرس حول الوضع في الشرق األوسط". وحسب مبدأ آيزنهاور، فإن 

العون من القوات المسلحة األمريكية إذا ما تعرضت للتهديد من دولة أخرى. وقد خص والمساعدة االقتصادية األمريكية أ

تأمين وحماية الوحدة الترابية بآيزنهاور بالذكر، في مبدئه، التهديد السوفيتي بإصداره التزام القوات األمريكية "

لمثل تلك األمم، التي تطلب تلك المساعدات ضد عدوان مسلح صريح من أي أمة تسيطر عليها واالستقالل السياسي 

 https://history.state.gov/milestones/1953-1960/eisenhower-doctrineالشيوعية الدولية  
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عسكرية وحرب استخباراتية واقتصادية وإعالمية ضد الكثير من تلك الجماعات والدول التي 

تحسن العالقات السياسية ونية األمريكية هتدعمها؛ وما يشير إلى التحول الجذري في العقيدة األم

واالقتصادية بينها وبين العديد من الدول التي كانت باألمس أعداء خطيرين كـ فيتنام وكوبا وروسيا 

االتحادية والصين ومحاولة إذابة الجليد مع كوريا الشمالية، واعتبار اإلسالم السياسي األصولي 

لقومي األمريكي، وما يثبت ذلك التحالف العسكري الذي تم بشقيه الس ني والشيعي تهديداً لألمن ا

ً ونقصد هنا وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات  ً معها إيديولوجيا ً تماما بينها وبين جهة متناقضا

سوريا الديمقراطية تحت مظلة محاربة تنظيم داعش اإلرهابي الذي أرهب العالم بأعماله 

المبعوث و 6ة استقالة وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيساإلجرامية، وما يبرز عمق هذه العالق

كرد فعل على إعالن   7الرئاسي األمريكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش بريت ماكغورك

 انسحاب القوات األمريكية من سوريا. 

لقد تعاملت الواليات المتحدة بحذر مع األزمة السورية وعملت على فرض نفوذها خصوصاً 

امي النفوذين الروسي واإليراني بدعم من النظام السوري وتشكيلهما تهديداً محتمال للمصالح بعد تن

األمريكية والحلفاء الغربيين واإلقليميين، األمر الذي طرح على طاولة المخططين االستراتيجيين 

ً عالمية ثالثة بطابعٍ خاص بها أطلق عليها بعض المفكرين العسكريين اسم ا لحرب الغربيين حربا

ساحتها الجغرافيا السورية. إنَّ من أبرز تداعيات األزمة التي تشهدها الجغرافيا السورية  8الهجينة

محاولة بعض الحفاء االستراتيجيين )الدولة التركية( االستقالل بنفسها عن التأثير الغربي ومحاولة 

تعاني من تآمر إنشاء كيان تركي جديد )طوراني مغلف بصبغة إسالمية( وطرح تركيا كدولة 

الحلفاء وتبحث عن حلفاء جدد، لذلك في البداية دعمت الواليات المتحدة بعض الميليشيات المحلية 

إال أنها لم تكن محل ثقة ولم تستطع فرض نفسها على األرض مقارنة باإلنجازات التي حققها 

جدد مقبولين من  المحور الروسي على األرض، األمر الذي دفع باألمريكيين إلى البحث عن شركاء

المجتمع الدولي من حيث المبدأ )علمانيين ويؤمنون بالديمقراطية وذوي قوة عسكرية منظمة( 

                                                           
ستقيل جنرال أمريكي متقاعد ووزير الدفاع األمريكي الم م1950تولد   James Norman Mattisجيمس ماتيس  6

برتبة جنرال. تولى  م2013حديثاً، عمل في قوات مشاة بحرية الواليات المتحدة، وتدرج في المناصب حتى تقاعد عام 

وحتى  م2007من و، كما عمل قائداً أعلى لحلف الناتم2013م حتى عام 2010رئاسة القيادة المركزية األمريكية من عام 

 .م2009
ليكون  م2015 تشرين األول /أكتوبر 23ركي عينه الرئيس باراك أوباما في بريت ماكغورك محام ودبلوماسي أمي 7

ً للجنرال جون ألين بعدما كان نائبا له منذ   /سبتمبر 16المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش خلفا

 .م2014 أيلول
نووية، بغرض التأثير على وت تقليدية أقابلة لإلنكار، تدعمها قواوالحرب الهجينة: "هي عبارة عن نشاطات خفية أ 8

السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة...". الحرب الهجينة في منطقة البلطيق: التهديدات واالستجابات الُمحتَملة؛ 

؛  United States Air Force لمصلحة القوى الجوية التابعة للواليات المتحدة؛ ُحّضر Andrew Radinرادن وأندر

 RANDمؤسسة 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1577/RAND_RR15

77z1.arabic.pdf 

الحرب الهجينة هي التطبيق المتزامن والمتشابك لطرق الحرب التقليدية وغير النظامية إلنجاز الهدف االستراتيجي. 

نز، اإلبن، السالح الجوي األمريكي، والعقيد جلن إم. ؛ العقيد كينيث سي. كو90الحرب غير النظامية هي حرب؛ ص

 هارند، السـالح الجـوي األمريكي )متقاعد(.

http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/apj-a/2010/2010-4/2010_4_08-Coons-

Harned.pdf 
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شمال سوريا -ووجدت أنَّ أفضل شريك يمكن االعتماد عليه هي القوات المدافعة عن روج آفا

ش على (، لذلك تم استغالل الهجوم الضخم لتنظيم داعypg/ypj)وحدات حماية الشعب والمرأة 

مدينة كوباني إلقامة شراكة عسكرية مع تلك القوات وهذا ما تم، وبالفعل تم تحقيق العديد من 

االنتصارات لعل أهمها تحرير مدينة الرقة التي اتخذها التنظيم كعاصمة له، وأصبحت المنطقة 

ً لحوالي أربع ة شرقي نهر الفرات خارجة تماماً عن سيطرة داعش، وتوفرت ظروف آمنة نسبيا

ماليين مدني؛ إال أّن تطور األحداث في الساحة اإلقليمية دفعت باإلدارة األمريكية إلى تغيير 

أنّها ترّكز على إعادة الدولة التركية إلى الحضن الغربي التي جنحت بعيداً عن واستراتيجيتها، ويبد

وعسكرية مهمة  حلفائها باتجاه إيران وروسيا إلى درجة عقد صفقات واتفاقيات سياسية واقتصادية

معهما؛ وتزايد إدعاء السلطات التركية بوجود تآمر غربي ضدها إلى درجة تهديد الحلفاء بموجات 

من الالجئين وما قد يتسلل معهم من إرهابيين؛ لقد وضعت الدولة التركية شرطاً رئيسياً للعودة إلى 

شمال  -ية لشعوب روج آفاالسماح بالقضاء على اإلدارة الذاتية الديمقراطواألحضان الغربية وه

أّن الروس وحلفائهم أدركوا الفوبيا التركية وأطماعها االحتاللية لذلك سهلوا وسوريا واحتاللها، ويبد

شمال سوريا بموجب صفقات سياسية  -لها األمر في احتالل المناطق الغربية من روج آفا

عاشها واليزال يعيشها إقليم  وعسكرية عقدت في كٍل من آستانا وسوتشي لعل أبرزها المأساة التي

عفرين بسبب عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي الذي يطال ثقافة وسكان المنطقة 

األصليين األمر الذي أبعد الدولة التركية خطوات عن حلفائها الغربيين باتجاه الحلف الروسي، وقد 

ئه مبرراً للتنصل من التزاماته تجاه كان لالنقالب الفاشل الذي استهدف نظام أردوغان بحسب إدعا

 .حلفائه الغربيين

فمن المصلحة االستراتيجية للدول الغربية ضمان والء الدولة التركية لها، وهناك الكثير من 

االتفاقات االستراتيجية الموقعة بين الطرفين، فهم يتعاملون مع نظام سياسي قائم وليس مع 

ن خالل التحول من نظام الحكم البرلماني إلى رئاسي شخصيات، ولكن تفرد أردوغان بالسلطة م

وطرح أردوغان الدولة التركية كدولة راعية للعالم اإلسالمي السني ودولة ذات وزن إقليمي تملك 

ً وكتلة سكانية كبيرة وثروات مهمة وغير ذلك، يثير الكثير من المخاوف الغربية من  جيشاً ضخما

ً في مرحلة تحول الدولة التركية إلى قوة منافس ة وحتى مناهضة للمصالح الغربية، خصوصا

فيها الدولة التركية ال تعاني من أعداء يهددونها سوى أنصار فلسفة األمة الديمقراطية، فاالتحاد وتبد

السوفيتي لم يعد له وجود وانحسرت قوة الحركات اليسارية؛ والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

ً دول الخليج )الشيعية( تعاني من حصار اقتصا دي وصراع داخلي وتنافس مع جيرانها خصوصا

محايدة على األقل والعربية، وكذلك من مصلحة البراغماتية الروسية أن تبقى تركيا دولة صديقة أ

وهناك الكثير من المشاريع الطموحة بينهما، لذلك أمام الغرب خيارين أمام زعزعة نظام أردوغان 

ودة إلى األحضان الغربية، وهنا ألنصار فلسفة األمة الديمقراطية عقد صفقة مهمة معه تدفعه للعوأ

أهمية كبيرة في أي خطوة باتجاه أي من الخيارين بسبب تأثيرهم الكبير في المنطقة بشكٍل خاص 

ً مستقالً بذاته عن  داخل الحدود السياسية التركية واإليرانية والعراقية والسورية، ويشكلون طرفا

والدوغمائية الدينية السائدة في المنطقة، وهذا يضيف لهم أهمية أخرى للغرب الذهنية الشوفينية 

بكونهم عامل استقرار في المنطقة وال يمتلكون مشاريع إرهابية بحق العالم؛ وهذه األمور تطرح 

عدة سيناريوهات لعل أهمها طمأنة تركيا وعدم خسارة شراكة أنصار فلسفة األمة الديمقراطية في 
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نهما لم يتوصال إلى أوتكمن المشكلة في التنازالت المطلوبة من الطرفين والتي يبد سوريا، ولكن

حلول ترضي جميع األطراف كون الطرف التركي يطلب بأمور تمكنه من احتالل وفرض استبداد 

على مكونات المنطقة، كما أّن أفكار فلسفة األمة الديمقراطية تهدد عرش نظام أردوغان الساعي 

 بالسلطة.وراء التفرد 

بالنسبة لفرنسا، هناك اهتمام فرنسي كبير بسوريا فقد كانت تحت وصايتها إبان الحرب العالمية 

الثانية وبداية المشهد السياسي السوري تبلور في عهد االنتداب الفرنسي فهناك تأثير سياسي وثقافي 

ليست كقوة استعمارية  فرنسي كبير على سوريا، بعد األزمة السورية عادت فرنسا بقوة إلى المنطقة

وإنما كقوة حماية تحارب اإلرهاب في إطار التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب، وفرنسا كما 

الواليات المتحدة األمريكية تحاول جذب سكان المنطقة من خالل تفعيل قوتها الناعمة وتصحيح 

قة؛ إلى جانب الصورة المشوهة عنها كدولة استعمارية ارتكبت انتهاكات بحقوق شعوب المنط

ضرورة محاربة اإلرهاب األصولي قبل وصوله إلى األراضي الفرنسية حيث قدر السيد "مانويل 

إلى  491م من 2015فالس" رئيس الوزراء الفرنسي عدد الفرنسيين الذين يقاتلون في سوريا عام 

 والخشية من فقدان السيطرة عليه. 9اً عنصر 1880

ع اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نظراً لكونها من أكبر لقد أظهرت فرنسا تعاطفاً نسبياً م

المتضررين من االنسحاب األمريكي وفشلت في منع هجمات إرهابية على أهداف مدنية فرنسية؛ 

لقد كانت فرنسا مصدر أمان للكثير من األثنيات في سوريا كالسريان واألرمن وبعض اليهود 

ات من الحكومة الفرنسية ضمان حقوقها قبل جالئها عن البالد والكرد، وقد طالبت الكثير من األثني

أنَّ فرنسا وإال أنَّ الدولة الفرنسية لم تقدم لهم شيئا آنذاك. ويبد 10ومنح الجزيرة الحكم الذاتي المحلي

تحاول اآلن كسب ثقة سكان المنطقة وقد فقد عدد من الجنود الفرنسيين لحياتهم أثناء مساندتهم 

 ديمقراطية في محاربة اإلرهاب.لقوات سوريا ال

حالياً ال يمكن التغاضي عن الدور الفرنسي في المنطقة فهي تعتبر من القوى الكبرى، ولها 

مواقف إيجابية تجاه اإلدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا وتوجد ممثلية دبلوماسية لها هناك، وتم 

 /كانون األول 21إلليزيه، فمثالً بتاريخ استقبال عدد من الوفود الرسمية لإلدارة الذاتية في قصر ا

استقبلت الرئاسة الفرنسية رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام  م2018ديسمبر 

 11أحمد والرئيس المشترك للمجلس رياض درار وأكدت استمرار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية

في في المنطقة من خالل العمل على بناء مركز وهناك مساع فرنسية كبيرة لزيادة وجودها الثقا

ثقافي فرنسي في مدينة عامودة، ونال هذا المشروع استحسان غالبية السكان، لقد كان أغلب سكان 

المنطقة يعتبرون فرنسا قوة استعمارية إال أنّها اآلن تقدم الدعم لسكان المنطقة من أجل محاربة 

                                                           
9 Prime Minister explains France’s strategy on Syria 

 https://uk.ambafrance.org/Prime-Minister-explains-France-s-strategy-on-Syria 
 االسالمية والخالفات بين المسيحيين في الشرق األوسط /الدكتور جان جوزيف/ ترجمة حنا عيسى توما-العالقات المسيحية 10

http://www.syriacstudies.com/ 
11 https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1OK1ZC 

 اإلليزيه يستقبل ممثلي شمال وشرق سوريا

http://hawarnews.com/ar 

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1OK1ZC
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المنطقة، وهذا بدوره يعزز مواقف اإلدارة الذاتية،  اإلرهاب وتعارض أي عدوان تركي على سكان

ومن المتوقع أن تستمر فرنسا في سياستها تلك كون التهديدات اإلرهابية لألمن القومي الفرنسي 

مستمرة والوجود الفرنسي في المنطقة مهم لضمان مصالحها، ومن المفيد تطوير العالقات مع 

ة المكتسبات التي حققتها مكونات شمال وشرق سوريا فرنسا لما لها دور في المساعدة على حماي

 ،في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران Bașûrê kurdistanê /على غرار إقليم كردستان العراق

تأمين أسلحة مضادة ومساعدة فرنسا في تأمين حظر جوي فوق شمال وشرق سوريا أوويبد

لعسكري والسياسي الفرنسي على حتى تكثيف التواجد اوللطائرات لقوات سوريا الديمقراطية أ

األرض عامل يسهم في زيادة االستقرار والتنمية والديمقراطية في المنطقة، ومن المتوقع أن يّصعد 

وابتزاز فرنسا بورقة اإلرهابيين ونظام أردوغان الضغط على فرنسا عبر مظلة حلف النات

داخل فرنسا، لذلك فإن  والالجئين، ويبقى الموقف الفرنسي مرهون بتوافق القوى الفرنسية

االستمرار في تطوير العالقات الدبلوماسية مع مختلف القوى الفرنسية يعتبر أمراً فعّاالً للحفاظ على 

 الدعم الفرنسي.

من الواضح أنَّ المنطقة تعاني من صراع دولي ولكن بشكل مختلف عن فترة الحروب العالمية 

التي كان يدير الصراع فيها قادة مؤثرين واستراتيجيين الثالثة الكبرى )األولى والثانية والباردة( 

كبار كـ جوزف ستالين وآيزنهاور وشارل ديغول وتشرشل وأتاتورك وغيرهم، بغض النظر إْن كنّا 

من المعارضين لهم، لقد كانت االستراتيجيات واضحة والجميع يعرف حلفائه ومن المتعاطفين أ

يجيات غامضة وهناك تقلب في الكثير من المواقف، قد وخصومه، أما المرحلة الراهنة فاالسترات

تكمن المشكلة في أصحاب القرار في الدول المؤثرة، فمثالً هناك رجل أعمال)دونالد ترامب( يدير 

أعظم قوة في العالم، وهناك رجال دين يديرون تركيا وإيران، ورجال استخبارات يديرون روسيا، 

وى الغربية، مع وجود قادة اليزالون يحتفظون بذهنية ورؤساء ذوي شخصيات نمطية يديرون الق

االستراتيجيات التي كانت متبعة إبان الحرب الباردة نخص بالذكر هنا القادة الكرد الذين يحاولون 

قدر اإلمكان الحفاظ على الحالة السياسية الكردية المستجدة وتطويرها بأي شكل ممكن في ضوء 

ق األحداث السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة يمكننا التطور الحاصل. لذلك من خالل سيا

طرح أفكاٍر عن االستراتيجيات المتبعة في المنطقة وعلى رأسها االستراتيجية األمريكية كونها 

 تمتلك تأثيراً في مجريات األحداث التي تشهدها المنطقة.

 التطورات المستجدة للمشهد السياسي والعسكري في المنطقة. -

كن من فهم االستراتيجية األمريكية الجديدة يجب أن نفهم السياسة اإلدارية لرئيس حتى نتم

الواليات المتحدة األمريكية "دونالد ترامب"؛ يعتبر "ترامب" من أكثر رؤساء أمريكا إثارة للجدل، 

يتبع سياسة براغماتية متطرفة قائمة على عقد صفقات مالية مقابل الدعم السياسي والعسكري، وفه

جاوزاً االستراتيجية األمريكية التقليدية القائمة على االنتشار وفرض الهيمنة وضرب األعداء بقوة مت

ومحاصرة الخصوم، ربما لشخصية "ترامب" كرجل أعمال ناجح تأثير في طريقة تفكيره وإدارته 

الكثير من  للسياسة األمريكية الداخلية والخارجية، األمر الذي ولّد الكثير من الخالفات بينه وبين

مستشاريه والمسؤولين السياسيين والعسكريين في إدارته، حيث حققت واليته رقم قياسي في عدد 

قدموا استقاالتهم إلى جانب التحقيقات التي تالحقه بخصوص تلقيه والمسؤولين الذين تم إقالتهم أ
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ير من المفاجآت لعل أهمها الدعم من روسيا في حملته االنتخابية؛ إال أنَّه خالل فترة رئاسته قدم الكث

االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران الذي تّم إبرامه في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 

وإذابة الجليد مع كوريا الشمالية، واالعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، والحصول على 

ة )المملكة العربية السعودية؛ صفقات تقدر بمليارات الدوالرات من بعض دول الخليج العربي

اإلمارات العربية المتحدة؛ قطر(، وكذلك دعم بريطانيا في انسحابها من االتحاد األوربي، وتوجيه 

 ضربات عسكرية ألهداف عسكرية في سوريا، وأخيراً االنسحاب المفاجئ من سوريا.

نه يركز على من خالل متابعة تغريدات "ترامب" في صفحة حسابه على موقع تويتر نجد أ

النأي بالنفس عن الصراع الدولي وعدم التزام الواليات المتحدة بالدفاع عن أحد، كما أنه يركز على 

ً مع المكسيك التي يعتبرها تهديدا لألمن القومي  الحدود الجنوبية للواليات المتحدة خصوصا

الممنوعات( ويطرح تجارة  -األمريكي كونها مصدر مهم للتجارة غير الشرعية )تهريب المهاجرين

 فكرة بناء جدار للفصل بين الدولتين كوسيلة فعالة إليقاف ذلك.

إال أن األمر البارز الذي يدفعنا إلى تقييم المجريات السياسية والعسكرية واالقتصادية في 

إنَّ األعمال والمواقف األمريكية التي برزت على الساحة دفعتنا إلى ترجمة االستراتيجية والمنطقة ه

مريكية في سوريا بمحاربة تنظيم داعش وغيرها من الجماعات األصولية المصنفة في قوائم األ

اإلرهاب، وكذلك لجم تمدد النفوذين اإليراني والروسي، وتغيير شكل نظام الحكم في سوريا بشكل 

يضمن مصالحها ومصالح حلفائها ويضمن أمن دولة إسرائيل، لقد كان هناك إصرار أمريكي على 

د في المنطقة من خالل القواعد العسكرية والدعم اللوجستي والعسكري الكبير لقوات سوريا التواج

الديمقراطية التي تحارب اإلرهاب في إطار التحالف الدولي، إلى جانب التصريحات المتوالية 

للمسؤولين األمريكيين والتي أشارت إلى بقاء طويل األمد في شرقي سوريا كـ جيفري وبولتون 

قال ماتيس: "ال نريد ببساطة االنسحاب قبل أن  ،والقادة العسكريين، فمثال في أبريل / نيسانووبومبي

وقال بريت ماكغورك في  12ثم تكسبون السالم". -يفوز الدبلوماسيون بالسالم. تكسبون المعركة 

ية كانون األول / ديسمبر من العام الماضي: "حتى مع اقتراب نها 11إفادة لوزارة الخارجية في 

 فإن نهاية داعش ستكون مبادرة طويلة األمد". ،اآلن بشكٍل ماديالخالفة 

إلى جانب التصريحات الروسية واإليرانية والتركية التي عبرت مراراً عن هواجسها من  

التواجد األمريكي في شرق وجنوب سوريا، خصوصاً بعد اإلعالن عن السياسة األمريكية لما بعد 

يديولوجية الداعشية والتحول الديمقراطي في سوريا، وتقويض الوجود داعش وهي القضاء على اال

اإليراني في المنطقة، وطرح نفسها كعامل استقرار وقوة فصل بين اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

قرار بسحب  13م2018/12/19سوريا والدولة التركية؛ أصدر الرئيس األمريكي في يوم األربعاء 

لقد  " 14في حسابه الشخصي على موقع تويتر حيث قال ا في جملتينالقوات األمريكية من سوري

                                                           
12 -from-withdrawal-full-for-preparing-military-s-news/u-https://www.haaretz.com/us

northeastern-syria-report-1.6762877 
13 -forces-its-of-withdrawal-full-a-for-preparing-military-s-https://www.wsj.com/articles/u

from-northeastern-syria-

11545225641?mod=nwsrl_national_security&cx_refModule=nwsrl 
14 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075397797929775105 
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وهذا السبب الوحيد لوجودي هناك خالل رئاسة ترامب" وفي تغريدة  ،هزمنا داعش في سوريا

حان الوقت إلحضار شبابنا العظماء!"  وسط  ،بعد االنتصارات التاريخية ضد داعش"15أخرى قال 

 16غرس والقادة العسكريين على رأسهم جيمس ماتيسرفض كبير من قبل عدد من اعضاء الكون

ً أّن اإلعالن أعقب اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان، وتم  وزير الدفاع الذي قدم استقالته، علما

إعالم دولة إسرائيل بالخطوة األمريكية قبل اإلعالن عنها؛ هذا اإلعالن دفع بالكثير من القوى 

حذر، حتى أنَّ الدولة التركية أحجمت عن أي عدوان عسكري الدولية واإلقليمية والمحلية إلى ال

على مناطق شرق الفرات ومنبج، وأعادت الكثير من الدول لحساباتها كفرنسا وبريطانيا وروسيا 

 والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وغيرهم.

ت المتحدة والدولة التركية، إال أنَّ هذه العالقة على الرغم من التحالف االستراتيجي بين الواليا

ً بعد مسعى أردوغان لالنقالب على جمهورية أتاتورك  تواجه الكثير من التحديات خصوصا

العلمانية الموالية للغرب؛ واالستراتيجية األمريكية الجديدة المتمثلة بإقامة عالقات عسكرية وسياسية 

بباً في االتهامات التركية ألمريكا بأنها تسعى إلى إقامة كيان وهذا الموقف األخير كان س ،مع الكرد

ً أنَّ الكيان السياسي القائم في شمال وشرق  كردي شرقي نهر الفرات يهدد أمنها القومي؛ علما

ً بل هي هيكلية إدارية تعتبر نفسها جزءاً من الدولة السورية وتتبنى  ً كرديا سوريا ال يعتبر كيانا

ي الكردية والعربية والسريانية وتمتلك مجالس محلية ألغلب المكونات؛ ثالث لغات رئيسية ه

ويتولى المناصب اإلدارية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسات الخدمية 

والعسكرية واألمنية أفراد ينتمون إلى مختلف المكونات بموجب عقد اجتماعي يضمن حقوق 

بين التصريحات اإلعالمية الصادرة عن الدولة التركية  الجميع، لذلك من المفيد الفصل

والمجموعات المرتزقة التابعة لها وبين الحقيقة التي يتم على أساسها إدارة األزمة وتوجيها والتأثير 

عليها خلف الكواليس وفي االجتماعات المغلقة، فعلى األرض هناك كيان سياسي ديمقراطي ينبذ 

والدوغمائية الدينية تجسدها اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكيان األفكار القومية الشوفينية 

استبدال النزعة القومية وها تجنح نحنّ أوسياسي رجعي يتمثل بجماعة اإلخوان المسلمين التي تبد

تنظيم القاعدة كالً  فروعجسدها يمية التركية؛ وكيان سياسي أصولي العربية للجماعة بالنزعة القو

رة وداعش والتي تشوب العالقة بينهما الكثير من الخالفات، إلى جانب الكيان من جبهة النص

السياسي البعثي الذي يجسده نظام الحكم في دمشق ؛ لذلك من الطبيعي أن تتناغم سياسة كل دولة 

تملك أجندات في المنطقة مع عقيدة الجهة التي تدعمها على األرض، لذلك ليس من المستغرب دعم 

ية للجماعات األصولية وحشدها، لضرب وإرهاب السكان في مناطق شمال وشرق الدولة الترك

 سوريا.

على الرغم من ذلك من المفيد أن نتذكر بأنَّ الواليات المتحدة األمريكية منذ تحولها إلى قوة 

عظمى لم تسحب قواتها من أي منطقة من العالم إال بالقوة )فيتنام؛ إيران؛ لبنان(، لذلك من المستبعد 

أن تنسحب بشكٍل كامل من مناطق شرقي الفرات ومن قاعدة التنف، ويمكننا اعتبار القرار 

من قرارها أنها تحاول تنظيم وباالنسحاب خطوة تكتيكية أكثر من كونها خطوة استراتيجية، ويبد

                                                           
15 tps://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075528854402256896ht 
16 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075878792168685568 
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ه من نّ أمعلنة، كما الغير في سوريا وفقاً الستراتيجيتها  الفوضى التي خلفتها الحرب المستعرة

مستبعد أن تتشكل مجموعات مسلحة لمحاربة القوات األمريكية في هذه المنطقة كونها ال تملك ال

حاضنة شعبية مؤثرة عدا عن بعض الخاليا النائمة التابعة للنظام السوري ولحلفائه، ولنظام 

أردوغان، وللقوى األصولية المصنفة على لوائح اإلرهاب العالمية وهذه ستكون تأثيرها محدوداً 

ون مكونات المنطقة تفضل النأي بنفسها عن أية صراعات أخرى في مناطقها، فقد القت الكثير ك

نَّ الكيان الديمقراطي أغب بحروب جديدة في المنطقة، كما من تداعيات األزمة السورية، وال تر

التي القائم في المنطقة )اإلدارة الذاتية الديمقراطية( يعتبر أفضل بكثير من المشاريع السياسية 

 تطرحها تلك القوى؛ كل ذلك طالما حافظت الواليات المتحدة على صداقتها مع تلك المكونات.

 أبعاد القرار األمريكي باالنسحاب من سوريا. -

في الحقيقة هناك صعوبة في فهم القرار األمريكي باالنسحاب من سوريا وال يمكن التمييز بين 

منطقة بسبب قلة المصادر عن مجريات األحداث تخبط أمريكي أم مخطط محكم يتم تمريره في ال

في دوائر صناعة القرار األمريكي، وكذلك ال توجد مواقف حقيقة تجاه روسيا وإيران وتركيا 

نّه كان هناك نية أمريكية في نهاية شهر آذار من العام أمواجهة شركائه المحليين، علماً  والنظام في

تم تأجيلها، ويرجع البعض السبب إلى تعهد المملكة م( لالنسحاب من سوريا ولكن 2018الماضي )

االنتصار العربية السعودية بتمويل العمليات العسكرية هناك، ولكن في اآلونة األخيرة أعلن ترامب 

ّن القتال مازال مستمراً في آخر معاقله في بلدة هجين وباغوز التابعتين أعلى داعش على الرغم من 

يكن األمر يعد االنسحاب من سوريا هزيمة للحرب الناعمة لريف ديرالزور الشرقي، مهما 

األمريكية، فمعروف لسكان المنطقة بأنَّ أمريكا كانت تدعم األنظمة الديكتاتورية وتحارب الشعوب، 

وبعد الحرب العالمية الباردة والقرن العشرين وضع االستراتيجيون األمريكيون أسس القوة الناعمة 

الصورة المشوهة واإلجرامية ألمريكا من ذهنية الكثيرين، ونطقة ومحاألمريكية لجذب شعوب الم

وحققت نسبة نجاح جيدة، فمثالً في روج آفا شمال سوريا ومن خالل مناقشة وحوار أعضاء مركز 

روج آفا للدراسات االستراتيجية لمواقف المدنيين من االنسحاب األمريكي تبين أّن غالبيتهم يرون 

مصدر أمان لمواجهة التهديدات التركية باجتياح المنطقة، ولم تظهر منهم في القوات األمريكية 

أفكار تشير إلى أن الواليات المتحدة تشكل مصدراً للشر، بل اعتبروا المصدر األكبر للشر نظام 

أردوغان وتنظيم داعش اإلرهابي وجماعة اإلخوان المسلمين، بينما اعتبر كثيرون بمن فيهم الكثير 

ن االنسحاب االمريكي بمثابة خيانة للكرد، فمثال غّرد الباحث السياسي األمريكي إيان من األمريكيي

ديها تقليد طويل من "الواليات المتحدة ل 17بريمر من بين الذين انتقدوا القرار على حسابه توتير

 .د"رخيبات أمل الك

لى الحضن الغربي قد تكون التحركات األمريكية محاولة من إدارة الرئيس ترامب إعادة تركيا إ

اإلشارة سابقاً، فمثالً عرضت أمريكا على تركيا نظاماً مضاداً للصواريخ من طراز  تكما تم

باتريوت، وتم إعالن االنسحاب من سوريا، ولوال دبلوماسية اإلدارة الذاتية لكانت منبج والمنطقة 

مهما كان التقارب التركي  ،اآلن تحت االحتالل التركي والجماعات المرتزقة واإلرهابية التابعة لها

                                                           
17 https://twitter.com/ianbremmer/status/1075436369688829953 
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األمريكي، يجب اإلدراك بأنَّ لإلدارة الذاتية وزن كبير في أي حلول مستقبلية لألزمة السورية، فهي 

تملك مؤسسات خدمية وأمنية وعسكرية واقتصادية، وال تزال تتمسك بالهوية الوطنية السورية، 

في أية مباحثات مع النظام السوري، لذلك ستركز اإلدارة الذاتية على طرح أفكارها ومشاريعها 

ومن المفيد الحفاظ على العالقات الدبلوماسية مع الواليات المتحدة إلى جانب العالقات األمنية 

المشترك اليزال يقاوم من أجل الحفاظ على نفسه وإعادة تنظيم صفوفه وشّن ووالعسكرية، فالعد

 هجمات إرهابية تهدد استقرار المنطقة والديمقراطية.

ً إنّها كانت  أما بالنسبة لروسيا فقد أعربت عن استغرابها وعدم ثقتها بالقرار األمريكي، علما

المحرض الرئيسي للتهديدات التركية تجاه المنطقة، وكثيراً ما طعنت في شرعية تواجد القوات 

اً األمريكية على األراضي السورية، ولروسيا مصلحة في إعادة االستقرار إلى البالد ولكن وفق

إلى وضع دستور جديد للبالد يعزز اإلدارات المحلية ويقلص من صالحيات ولسياستها، فهي تدع

الرئيس لصالح مجلس الشعب ويمنح الكرد حكم ذاتي ثقافي، فهي تسعى وراء كيان سياسي مشابه 

ً ما للكيان السياسي القائم في روسيا االتحادية؛ ومن خالل النظر في مواد مسودة الدستور  نوعا

المقدم من روسيا نجد مواد من شأنها حفظ المصالح الروسية عبر الحفاظ على االتفاقيات التي 

أبرمها النظام السوري مع البلدان األخرى، ومن المعروف أّن الدولة الروسية هي صاحبة الحصة 

لحفاظ األكبر في تلك االتفاقيات، لقد قدمت الدولة الروسية الكثير من المال والسالح والضحايا ل

على النظام السوري من السقوط، ووقع معه العديد من االتفاقيات االستراتيجية العسكرية 

مشاريع سياسية تعالج األزمة السورية وواالقتصادية، لذلك فإن الروس لن يقبلوا بأي حل أ

وتداعياتها ما لم يتم ضمان مصالحها، كما إنها موجودة بقوة على األرض من خالل قواعدها 

مقارنة بالنفوذ اإليراني.  رية وجنودها، ولها تأثير كبير في صنع القرار السيادي السوريالعسك

قدمت الكثير من التضحيات والخسائر لدعم النظام  يةيرانالجمهورية اإلسالمية اإل نّ أصحيح 

السوري إال أّن العالقات الروسية مع النظام السوري قديمة، كما إنَّ من مصلحة النظام السوري 

األقوى واألكثر ضماناً على الساحة الدولية من إيران التي تواجه ولبقاء في الجانب الروسي فها

الكثير من الخصوم واألعداء وجبهة داخلية متزعزعة، والضربات الجوية اإلسرائيلية الناجحة على 

إيجاد أهداف تابعة إليران في سوريا تترجم الكثير من الحقائق على األرض، ومهما حاول النظام 

صيغة توازن بينهما فإنه في النهاية ال يستطيع تحمل ضغوط القوى الكبرى، فهدفه الرئيسي الحفاظ 

على سلطته للدولة السورية ولن يضحي بذلك من أجل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، لذلك من 

سورية الحالية المتوقع ازدياد ميل النظام السوري باتجاه روسيا، ومن الممكن أن تطلب الحكومة ال

التي ستشكل بعد حل األزمة خروج القوات اإليرانية والميليشيات التابعة لها من الجغرافيا وأ

ً السورية وبقاء روسيا ألنها األضمن، ومن المتوقع أن يبرز توتر جديد وقد يجلب معه عنف  اً جديد ا

ية الجديدة في سوريا وتغيير ما لم تتفهم القيادة اإليرانية الوضع الجديد للحالة السياسية والعسكر

إن ابتداء العنف بتوجيه عمل عسكري تجاه دولة إسرائيل خياراً مقبوالً واستراتيجيتها الحالية، ويبد

ً بعد صدور تقارير إخبارية عن تواجد صواريخ  للمخططين االستراتيجيين اإليرانيين خصوصا
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إليران في المنطقة غربي العراق،  موالية 18بالستية بحوزة ميليشيات شيعية )حزب هللا العراقي(

إلى جانب تطوير حزب هللا اللبناني للكثير من الصواريخ ذات الدقة الجيدة واألنفاق التي اكتشفت 

 مؤخراً تشير إلى رجاحة هذا األمر مبدئياً.

إّن سرد ما سبق يهدف إلى التذكير بأنَّ التهديدات التركية للمنطقة هي نتيجة لتفاعل 

مع األحداث الجارية في المنطقة؛ ومن المفيد سرد تصاعد التوتر في المنطقة منذ آخر استراتيجيتها 

إلى درجة بلوغ المرحلة االنفجار واالجتياح الوشيك للدولة التركية  2018ثالثة أشهر من عام 

 لمناطق شرقي الفرات ومن ثم التبدل المفاجئ في المواقف:

ا والدولة التركية فمثالً قّمة سوتشي الثنائية بين المستوى بين روسي لقد كان هناك تنسيق عال

أيلول/ سبتمبر( حملت في ِختامها العديد  17الرئيسين فالديمير بوتين ورجب طيّب أردوغان )في 

رات على أن ما تّم االتفاق عليه بين الرئيسين تعدّى موضوع إدلب على أهميته، فقد  من المؤّشِ

رة مع القوات األمريكية في شرقي الفرات بشكل غير أصبحت تركيا على مشارف مواجهة مباش

م اعتبر الوزير الروسي سيرغي الفروف إّن أكبر تهديد لسيادة 2018ايلول 21مسبوق؛ وبتاريخ 

سوريا ووحدتها يأتي من شرق الفرات، من المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" 

ه واشنطن، حيث ت قام تحت إشراف أمريكا هياكل تتمتع المدعومة من قبل التحالف الدولي الذي تقود

كانت وستظل تطالب الواليات المتحدة بوقف هذه األنشطة، وبحكم ذاتي، مشدداً على أن موسك

م شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على أنه "بعد تحرير 2018تشرين األول  15وبتاريخ 

مطالباً الكرد بـ "عدم الرهان على أمريكا"؛ فقد قال إدلب من اإلرهاب هدفنا سيكون شرق الفرات" 

المعلم خالل مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق: "مصّرون على 

الطرق األخرى"، مشيراً إلى أن واستعادة كل شبر من سوريا وعلى الكرد أن يختاروا بين الحوار أ

أصروا على الرهان على الواليات المتحدة". "أي محادثات مع الكرد مضيعة للوقت في حال 

وأضاف أن "طرح الفيدرالية يخالف الدستور السوري ونحن كدولة نحترم الدستور وال نستطيع 

 مخالفته".

                                                           
حزب هللا العراقي"  موالية لها بحجة تقرير يشير إلى وجود صواريخ ايرانية غربي العراق لجماعات شيعية "كتائب  18

"، و"زلزال"، التي يتراوح 110-الفقار" و" فاتحومحاربة داعش  وأشار التقرير إلى أن الصواريخ المشار إليها هي "ذ

غرب وما يضع مدينتي الرياض وتل أبيب في مرماها إذا نشرت في جنوب أوكيلومتر، وه 700إلى  200مداها بين 

در لـ "رويترز" بأن قاسم سليماني، قائد قوات "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري اإليراني، العراق. وأفادت مصا

يشرف على هذا البرنامج، ولفتت إلى أن هذه القوات لديها قواعد في المناطق الغربية والجنوبية من العراق. وقالت 

 لعراق سيزيد من التوتر بينها وواشنطن."رويترز" إن تخطيط إيران لتطبيق "سياسة صاروخية أكثر عدوانية" في ا
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https://www.reuters.com/article/us-iran-iraq-missiles-exclusive/exclusive-iran-moves-

missiles-to-iraq-in-warning-to-enemies-idUSKCN1LG0WB 

Analysis From Lebanon to Iraq: Iran’s New، Hybrid Threat to Israel 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-israel-eyes-set-on-iraq-where-iran-is-

deploying-missiles-capable-of-striking-israel-1.6744552 

 ؛تقرير: إيران تنقل صواريخ بالستية إلى العراق

https://www.alhurra.com/a 

https://www.reuters.com/article/us-iran-iraq-missiles-exclusive/exclusive-iran-moves-missiles-to-iraq-in-warning-to-enemies-idUSKCN1LG0WB
https://www.reuters.com/article/us-iran-iraq-missiles-exclusive/exclusive-iran-moves-missiles-to-iraq-in-warning-to-enemies-idUSKCN1LG0WB
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م م صعّدَ أردوغان من تهديداته ضد شرقي الفرات على الرغ2018كانون األول  17بتاريخ 

عملية عسكرية في مناطق شرقي  كي تهديدات بشنّ طلق الرئيس الترأمن نقاط المراقبة االمريكية، و

 17الفرات تستهدف اإلدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب والمرأة؛ وزيارة البشير إلى دمشق في 

م على متن طائرة روسية والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية حملت الكثير من 2018كانون األول 

مع تركيا وقد يكون الهدف تقريب وجهات النظر لبدء على عالقة جيدة مع السعودية ووالرسائل، فه

 م.1975حملة جديدة قد تستهدف الكرد على غرار اتفاقية الجزائر عام 

أنَّ هذه المواقف لم يتمخض عنها شيء ملموس على األرض عدا عن بعض نشاطات ويبد

السورية؛ بشكٍل دبلوماسية محمومة على الساحة السياسية من قبل جميع القوى المؤثرة في األزمة 

عام يمكننا أن نلخص المشهد الجيوسياسي الجديد للمنطقة بالشكل التالي؛ هناك انتشار عسكري 

فرنسي وبريطاني وسعودي وروسي وإيراني وتركي في الجغرافيا السورية؛ ونهاية وشيكة لتنظيم 

ة السورية على داعش اإلرهابي من الناحية العسكرية واالقتصادية، وتقوقع بما يسّمى بالمعارض

اختالف فصائلها اإلرهابية داخل منطقة إدلب وإقليم عفرين وبعض المدن الصغيرة )إعزاز؛ 

نَّ القسم األكبر من القوات األمريكية ال تزال أاب( بإشراف الدولة التركية؛ كما جرابلس؛ الب

يوم األول وم منذ الموجودة، فقد أشارت وزارة الدفاع األمريكية إلى أّن انسحابهم قد يستغرق مئة ي

نَّه من المحتمل أن يتم إلغاء االنسحاب بحسب المستجدات الطارئة وغير أإلعالن االنسحاب، كما 

أن يتم االستعاضة عن الجنود األمريكيين بقوات خاصة من شركات أمنية خاصة والمتوقعة، أ

جيش األمريكي بقوات من شركائها العرب )مصر؛ السعودية؛ اإلمارات؛ األردن( بإشراف الوأ

شرق  لمناطقتركي  اجتياحالفراغ في حال تم االنسحاب، والحيلولة دون  ءكوسيلة استقرار لملْ 

ً لمواجهة المرتزقة النهر الفرات توظفهم روسيا والجمهورية اإلسالمية اإليرانية في  نيذ، وأيضا

سورية؛ وعلى الرغم القيام باألعمال العسكرية على األرض في المناطق الساخنة من الجغرافيا ال

اجتياح تركي لمناطق شمال وشرق سوريا حاضراً بقوة بغاية احتالل ومن ذلك ال يزال سيناري

المنطقة بأي ثمن، ونهب ثرواتها والقيام بعمليات تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي على غرار ما 

ة أخرى حدث في المناطق األخرى من شمال وشرق سوريا وبشكل خاص إقليم عفرين، من ناحي

يمكننا اعتبار تهديدات نظام أردوغان وسيلة فعّالة البتزاز القوى الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا 

المقامة على الدولة التركية  ىالدعو بي فيما يخصّ اللتان تحتالن مكانة هامة لدى العالم الغر

شرق سوريا يعتبر بخصوص انتهاكاتها لحقوق اإلنسان؛ كما إنَّ القيام بعملية عسكرية ضد شمال و

منفذاً جيداً للتهرب من التزاماتها تجاه الروس في إدلب عبر توجيه اإلرهابيين من جبهة النصرة 

باتجاه مناطق شرقي الفرات كنوع من الجهاد بعد أن يتم خداعهم على غرار ما حدث في إقليم 

ا إن فكرة الغنائم هي عفرين كونهم ع ْميان بسبب الدوغمائية الدينية المسيطرة على تفكيرهم، كم

ً بعد تسليم مصيرهم  المهيمنة على ذهنيتهم الرجعية ومن الممكن أن يتم سوقهم بسهولة خصوصا

إلى نظام أردوغان، ولم يعد هناك أي خياراً آخر لهم بعد أن فقدوا الكثير نتيجة الصفقات التي 

صفيتهم في أي هجوم أبرمت على حسابهم بين نظام أردوغان والمحور الروسي، أي توظيفهم وت

محتمل على سكان شمال وشرق سوريا بدل أن تقوم الدولة التركية بالقضاء عليهم بموجب 

تفاهماتها مع المحور الروسي والتسبب بمشاكل داخلية في تركيا بسبب وجود حاضنة شعبية كبيرة 

رجعي في الهيمنة لألفكار األصولية داخل الدولة التركية، والتي تعززت بعد نجاح نظام أردوغان ال
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الهجوم على شرقي الفرات يفيد روسيا كونها تسبب مشاكل خطيرة لألمريكيين  نَّ أعلى البالد؛ كما 

وتضعهم في مواجهة الحلفاء، ولكن ربما االنسحاب األمريكي المفاجئ قد أفشل هذا المخطط األمر 

في ظل وجود حديث عن الذي سيدفع بالجميع إلى إعادة حساباتهم وهذا ما حصل بالفعل خصوصاً 

مرحلة تالية فيما يتعلق بمحاربة اإلرهاب، والحذر العالمي من االنسحاب، وتموضع القوات بالقرب 

من الحدود في شمال العراق، واإلحجام التركي عن الهجوم، واستقبال ممثلين عن مجلس سوريا 

مال وشرق سوريا، في أمريكا وفرنسا وبروز مواقف متعاطفة مع مكونات ش  MSDالديمقراطية 

وكذلك مسودة الدستور المطروحة وقرب االنتهاء المادي والعسكري لتنظيم داعش، وتصعيده 

لهجماته في مناطق مختلفة، والقمة الروسية التركية اإليرانية وإثارة موضوع اتفاقية أضنة الموقعة 

وات سوريا م واستمرار اإلمدادات العسكرية لق1997بين النظامين السوري والتركي عام 

الديمقراطية من قبل التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب، واستمرار تواجد القوات الفرنسية بعد 

تصريح الرئيس الفرنسي عن عدم وجود أي نية لهم باالنسحاب، وكذلك بقاء القواعد األمريكية 

كلها  وتفهم روسيا لمخاوف إسرائيل من التواجد اإليراني في سوريا، وغير ذلك من المواقف

مشهد جديد ينسج وراء الكواليس، قد يجلب معه الكثير من ومؤشرات على استراتيجية جديدة أ

االحتمال ويحقق استقراراً مهماً على الخارطة الجيوسياسية للجغرافيا السورية، ويبدواألزمات أ

لمشاريع الثاني األكثر بروزاً بعد ثماني سنوات من الحرب السورية، وهذا قد يشكل هزيمة مؤثرة 

 نظام أردوغان ويوقف عدوانه على مكونات شمال وشرق سوريا.

الجدير بالذكر يعتبر زيادة النشاط الدبلوماسي لإلدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، 

هجوم من قبل قوات وواالستعدادات الطارئة لمواجهة اجتياح عسكري من قبل تركيا ومرتزقتها، أ

ً ال بدّ منه، ومن المتوقع أن يتمخض األثنيوالنظام السوري وحلفائه أ ن معاً، يعد خياراً استراتيجيا

عنها الكثير من النتائج اإليجابية لصالح مكونات شمال وشرقي سوريا بشكٍل خاص، وسوريا بشكل 

ً مباشرة على المنطقة فإنَّ لها خيار استراتيجي آخر وعام؛ حتى ل لم تستطع تلك القوى شّن حربا

عة من الداخل أي إثارة كل ما يمكن أن يزعزع حالة االستقرار والتنمية التي مبدأ اسقاط القلووه

تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا من خالل إيقاظ المشاعر الشوفينية والدوغمائية الدينية عبر 

الخاليا النائمة التابعة لها لدى الكثيرين من البسطاء وذوي التفكير الضيق وهذا يتطلب يقظة 

 ثر من الالزم من قبل مكونات وهيئات شمال وشرق سوريا لمواجهة هذه المخططات.واستنفاراً أك

 خيارات التعامل مع التهديدات التركية والقرار األمريكي باالنسحاب. -

من المعروف أنَّ كل دولة ترى في نفسها قوة مؤثرة تسعى إلى فرض هيمنتها ونفوذها لضمان 

إنَّ أغلب الدول المتصارعة هي دول ذات كيانات مصالحها وأمنها القومي المزعوم، ونالحظ 

سياسية قديمة يقدر أعمارها بمئات السنين وحافظت على نفسها وقاومت االنقراض من خالل تبديل 

أشكالها واستراتيجياتها، كالكيان السياسي اإلنكليزي والفرنسي واأللماني واألمريكي والروسي 

 ً أنَّ أصغر الكيانات عمراً هي الواليات المتحدة  والتركي واإليراني والصيني وغيرهم، علما

األمريكية )حوالي مئتي سنة( وال تزال هذه الدول هي المتحكمة في مجريات األحداث السياسية 

واالقتصادية والعسكرية واإليديولوجية على مستوى العالم من خالل تفاعل عالقاتها ما بين الجذب 

رب؛ وتبقى الشعوب الضحية األكبر ألجندات تلك والتنافر، وتضارب المصالح وتوافق المآ

 الكيانات.
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ما يجري على الجغرافيا السورية يعتبر عين عاصفة الصراع القائمة في منطقة الشرق 

األوسط، فهي البقعة التي أصبحت فيها القوى العسكرية الدولية المتنافسة على تماس مع بعضها 

ً عالمية تتجاو ز أسلوب الحرب الهجينة إلى حرٍب تقليدية تستخدم بشكل زاد من مخاوف قيام حربا

 ماتزال تحت السيطرة.وفيها األسلحة االستراتيجية؛ إال أن األمور تبد

إن القرار األمريكي باالنسحاب من سوريا له الكثير من الدالالت والمؤشرات، فقد يكون بهدف 

يات الشيعية والخاليا النائمة حماية القوات األمريكية من أي أخطار محتملة، حيث تعتبر الميليش

لتنظيم داعش والقاعدة في كٍل من سوريا والعراق من أكبر مصادر تلك األخطار، وهذا ما يقودنا 

إلى التكهن بتصعيد الموقف األمريكي تجاه الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى درجة احتمال تكثيف 

سالح وة، وبالطبع فإن رأس الحربة هالضربات العسكرية على أهداف إيرانية مهمة في المنطق

اإلسرائيلي، ومن الممكن أن تتكبد الدولة الشيعية للكثير من الخسائر، األمر الذي سيدفعها إلى والج

االستراتيجية األمريكية متمثلة بتجميع واستهداف القوات األمريكية المنتشرة في المنطقة، لذلك تبد

عبر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات والصواريخ  القوات في قواعد يمكن تأمين الحماية لها

الباليستية؛ إال أنَّ أي زعزعة للنظام الحاكم في إيران لن يتم إال عبر عصيان شعبي على غرار ما 

م؛ وبالتأكيد سيكون هناك حاجة لقوات شعبية إيرانية على األرض 1979حدث لنظام الشاه عام 

فسح المجال لها لتزيد من فعاليتها في مواجهة ويدها أعلى األقل تحيولتنظيم وحماية المدنيين، أ

القوات اإليرانية التي تضطهد الشعب، وبشكل تمكن القوى الكبرى من فرض معادالتها على 

وهي إحدى القوى المناصرة  PEJAKقوات حزب الحياة الحرة الكردستاني والساحة اإليرانية وتبد

علمانية وتؤمن بالديمقراطية وإخوة الشعوب، وتعتبر  لفلسفة األمة الديمقراطية قوة مقبولة كونها

عامالً مهماً للحفاظ على االستقرار، إال أنَّ إخالل الواليات المتحدة بالتزاماتها تجاه شقيقة 

PEJAKوحدات حماية الشعب والمرأة ، YPG/YPJأيّة قوة و، وجعلها عرضة العتداءات تركية أ

ها بشكٍل جيد وعدم االنخراط في أي شراكة مع أي قوة إلى إعادة حسابات PEJAKأخرى سيدفع بـ 

ضربه، وقد يكون هذا أحد أسباب رفض الكثير من وتحاول تعديل سلوك النظام اإليراني أ

المخططين االستراتيجيين األمريكيين لقرار "ترامب" باالنسحاب وخيانة أنصار فلسفة األمة 

رضة لهجوم وحشي تركي محتمل، وهنا الديمقراطية شركائه في محاربة اإلرهاب، وجعلهم ع

تكمن الفرصة للنظام اإليراني من أجل القيام بإصالحات ديمقراطية واالستماع إلى مطالب الشعب 

كمحاولة إلنقاذ البالد من الفوضى والدمار، فالديمقراطية والمساواة وحرية الفكر والتعبير في إطار 

وكسب ثقة أنصار فلسفة األمة  .واالزدهار الحدود السياسية اإليرانية تكفل للجميع األمان

 الديمقراطية بمن فيهم الكرد.

إليران حضور مهم في المشهد العسكري والسياسي واالقتصادي على الساحة السورية، وكسب 

ً في إظهار حسن النوايا ومواجهة األعداء  ثقة مكونات شمال وشرق سوريا يعتبر أمراً استراتيجيا

حلول عادلة للمشاكل والقضايا العالقة بخصوص حقوق الشعب الكردي  المشتركين، والوصول إلى

إال أنّه ال مانع من "فاقد الشيء ال يعطيه" والتحول الديمقراطي في البالد، على الرغم من مقولة 

ً بعد التصريحات األخيرة للرئيس  توقع تغييرات جوهرية في المواقف واالستراتيجيات خصوصا
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، لذلك من المفيد تواصل اإلدارة 19بخصوص حقوق الكرد في سوريااإليراني "حسن روحاني" 

ً أنَّ القرار األمريكي باالنسحاب يزيل  الذاتية على أعلى المستويات مع القيادة اإليرانية، خصوصا

الحجج اإليرانية بكون اإلدارة الذاتية جزء من المؤامرة على النظام اإليراني، فاألولوية هي لحماية 

يمقراطية لشمال وشرق سوريا، والبحث مستقبالً عن السبل الممكنة لحل القضية المكتسبات الد

الكردية في إيران سلمياً، وعلى الرغم من االختالف السياسي بين الكرد وبعض الفرس إال أنَّ لهم 

تلقي وشراكة تاريخية وثقافية منذ آالف السنين، واألهم من مصلحة اإلدارة الذاتية تحييد أي قوة أ

م من أي جهة كانت بوجه نظام أردوغان الذي جعل إبادة الكرد والقوى الديمقراطية هدفاً الدع

استراتيجياً له، وما حدث من انتهاكات في إقليم عفرين على يد قوات نظام أردوغان ومرتزقته يعد 

تركيا دولة سنية مهمة في مواجهة إيران الشيعية وعلى الرغم من كون  أكبر إثبات على ذلك.

نها ليست الوحيدة في ذلك وهي على خالف مع المملكة العربية السعودية التي تدعم قسد ولك

والعشائر العربية تحت مظلة التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب، ولها مصلحة في منع أي تغلغل 

تركي في مناطق شمال وشرق سوريا كون أي إنجاز تحققه تلك الدول سيعزز من مواقفها وإيراني أ

هة المملكة وحلفائها المحليين؛ لذلك من المفيد تعزيز اإلدارة الذاتية لعالقاتها الدبلوماسية في مواج

ً ليست  ً مع المملكة العربية السعودية وشريكتها اإلمارات العربية المتحدة، ودولة مصر أيضا أيضا

 بعيدة عن هذا الموضوع.

ساحة اإلقليمية والدولية وحتى المحلية يعد وبالتالي فإنَّ النشاط الدبلوماسي لإلدارة الذاتية على ال

أمراً مهماً، بل ويعادل في أهميته االستعدادات العسكرية لمواجهة أّي عدوان محتمل، فاإلدارة 

م حققت الكثير من المكاسب والنجاحات النسبية 2013الذاتية وعلى مدى مراحل تطورها منذ عام 

ة لإلرهاب، وإدارة ثروات المنطقة بشكل واستطاعت فرض نفسها كقوة استقرار وقوة مناهض

مؤسساتي عبر إنشاء هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية األمر الذي وفَّر الكثير من األمان 

والخدمات والحقوق لسكان المنطقة، واستطاعت بذلك كسب اهتمام العديد من القوى الدولية كفرنسا 

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة  وروسيا والواليات المتحدة األمريكية ومصر والمملكة

وغيرها وتطوير العالقات الدبلوماسية معها، قد ال تكون في المستوى االستراتيجي إال أنّها 

ً لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتعد وتبد مقبولة كخطوة أولية مقارنة بالعمر القصير نسبيا

ً في إثبات نفسها على األرض مقارنة مع قوى قوى أنصار فلسفة األمة الديمقراطية األ كثر نجاحا

دينية رجعية ال تخدم االستقرار والتنمية والمعارضة األخرى التي تملك أجندات قومية ضيقة أ

 واالزدهار في المنطقة.

إن ما تم ذكره ال يعني اإلصرار على محاربة تلك القوى، ومن المفيد تكثيف النشاط الدبلوماسي 

لقوى األخرى التي تعاني من السياسات الفاشلة الئتالف قوى المعارضة السورية التي والحوار مع ا

يهمين عليها جماعة اإلخوان المسلمين التابعة لنظام أردوغان، فهذه القوى تقريباً مشلولة وال تملك 

دوراً في صناعة القرار، بل هي مجرد دمى وفزاعات ألغراض محددة تتوافق مع أجندات جماعة 

وان المسلمين ومن خلفها الدولة التركية، ونجد أن وتيرة تهجمها على اإلدارة الذاتية لشمال اإلخ

                                                           
لى سوريا  إمن روحاني: هدفنا عودة االستقرار واأل 19

http://ar.farsnews.com/iran/news/13971125000842 
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وشرق سوريا أصبح أعلى من وتيرة معارضتها للنظام السوري، كما إنَّ الميليشيات اإلسالمية 

 المحلية وحتى األجنبية تم استغاللها من قبل نظام أردوغان وتم سوقها وفق األجندات التركية،

وتكبدت تلك الميليشيات والمجموعات الكثير من الضحايا والخسائر، لذلك من المفيد مخاطبة 

الذهنية األصولية لتلك الجماعات وباألخص المعتدلين منهم، فهم لم يلقوا سوى الدمار والفشل من 

هم وراء انسياقهم خلف نظام أردوغان، فأغلب الذين يتم استهدافهم في مناطق شمال وشرق سوريا 

مسلمون يقيمون الصالة ويأتون الزكاة ويصومون رمضان ويحتفلون باألعياد اإلسالمية المقدسة، 

حتى إنَّ األسرى يعاملون معاملة إنسانية استناداً إلى فلسفة األمة الديمقراطية التي ال تطرح نفسها 

خالقي الجانب األكبديل للدين بل تطرح نفسها كجسر للسالم بين المعتقدات وحصرها في 

وقوات سوريا الديمقراطية لم تهاجم  YPG/YPJوحدات حماية الشعب والمرأة  نَّ أواإلنساني؛ كما 

ً في حالة الدفاع المشروع عن شرف  أي قوة أخرى طيلة فترة األزمة السورية، بل كانت دائما

مقراطية وكرامة وحياة مكونات المنطقة بمختلف معتقداتهم وانتماءاتهم، وجوهر فلسفة األمة الدي

الدفاع الجوهري عن الحياة واألخالق النبيلة، والظلم الذي يحاربه تلك التنظيمات األصولية وفق وه

معتقداتهم وبحسب مفاهيمهم موجود في مناطق أخرى أهم بكثير بالنسبة لهم؛ وحتى في حال انسداد 

اعي عبر دراسات سبل التواصل المباشر مع تلك الذهنيات هناك وسائل اإلعالم والتواصل االجتم

ل التيار القومي الكردي من مثناك القوى التي تدّعي بأنّها ت  وحوارات دينية ؛ ومن ناحية أخرى ه

المفيد التواصل معها وفتح باب الحوار ومحاولة كسبها كمعارضة وطنية وليست كقوة هدامة أسيرة 

بادرة إلعادة المجلس م KNKألجندات قوى معادية، وبالفعل أطلق المؤتمر القومي الكردستاني 

إلى الصف الوطني الكردي، ولكن بعض المصالح الشخصية والحزبية  ENKSالوطني الكردي 

الضيقة والتبعية لبعض القوى اإلقليمية كانت وال تزال عائقاً أمام أي محاولة لتوحيد الرؤية الوطنية 

ة الوطنية على المصالح الكردية؛ ونفس األمر بالنسبة لبعض القوى العربية؛ يجب تقديم المصلح

الشخصية لعل الحل األفضل لتحرير تلك القوى من قبضة القوى المعادية للشعب السوري 

مخاطبة الحاضنة الشعبية لتلك القوى على الرغم من صغرها إال أنها كافية لخدمة المخططات وه

دولة التركية، وما والمؤامرات التي تحاك ضد سكان المنطقة من قبل القوى المعادية وعلى رأسها ال

االنقطاع الحاصل بين قيادات تلك القوى المقيمة في فنادق فخمة في ويخدم عملية الحوار الوطني ه

بعض الدول الجوار ومؤيديهم وحالة النفاق السياسي المسيطرة على سياساتهم، وعلى الجميع أن 

لتلك القوى بقدر اهتمامها  يدرك بأن أغلبية المدنيين من كافة المكونات ال يهمها النهج السياسي

نبذ ثقافة وبتأمين سبل العيش الكريم واألمان واالزدهار وضمان الحقوق والحريات؛ المهم ه

الكراهية وإلغاء اآلخر اللذان يشكالن جوهر الحرب النفسية التي تشن على شمال وشرق سوريا من 

ذاتية بنشاط مكثف إلذابة الجليد مع قبل دائرة الحرب الخاصة التركية. من المفيد أن تعمل اإلدارة ال

تلك القوى السياسية وإذا لم يتم كسبها إلى الصف الوطني يكفي تحييدها وشّل قدرتها في المخططات 

التآمرية التي تحيكها الدولة التركية وغيرها من القوى المعادية، وهنا من الطريف أن نذكر قصة 

وبعد أن تمكن  ،جوز الهندثمرة د لثقب بذل الكثير من الجه اً فأر نَّ أقال ي  " (الفأر وقوقعة جوز الهند)

من الدخول إليها مضى زمناً فيها يتلذذ بلبّها وأكل كل ما في داخل الجوزة حتى أصبح سميناَ، ولم 

 "،واستطاع الخروج ،وبقي حبيساً فيها إلى أن عاد هزيالً  ،يعد قادراً على الخروج من نفس الفتحة

خلت في القوقعة التركية التي تخاف أن تخرج هزيلة منها، ومن الجيد وهذا حال القوى التي د
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اإلدارة الذاتية بهذا المنحى فهي والبحث عن طريقة إلخراجهم من تلك القوقعة، ومن المتوقع أْن تنح

باتت تدرك جيداً أساليب الحرب النفسية واستراتيجية إسقاط القلعة من الداخل، ويمكن النظر إلى 

إيجابية، إلى جانب أهمية حكومة إقليم كردستان العراق )إقليم جنوب كردستان( لدى ب KNKمبادرة 

القوى الغربية والتي تدعم بعض القوى الكردية المحسوبة عليها لذلك يعتبر التواصل مع حكومة 

العراق  -اإلقليم أمراً جيداً، وعلى الرغم من العالقات الوثيقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني

الدولة التركية إال أنَّ هذا ال يعني االحجام عن تكثيف الحوار للوصول إلى أفكار إيجابية مهما  مع

ً إلقليم جنوب كردستان. بالنسبة إلى المجتمع  كان األمر كون منطقة روج آفا تعتبر مجاالً حيويا

ً  نالحظ من خالل رصد حالتهما المسيحي والمؤسسة الكنسية ن بإمكان لم يعودا يشعراأنهما حقا

المشرق يشعرون وإدارة وجودهم خارج مظلة الحلفاء الدينيين. فمنذ القرن التاسع عشر، ومسيحي

بأنهم مدينون ببقائهم في المنطقة لوجود القوى المسيحية الدولية من حولهم. ونالحظ ذلك من خالل 

كنائس األخرى، وعلى تمويل الكنيسة الروسية للكنيسة األرثوذكسية السورية، ونفس األمر بالنسبة لل

الرغم من وجود قوى وطنية مسيحية داخل اإلدارة الذاتية الديمقراطية إال أنَّ الكثير من المسيحيين 

وكنائسهم منقسمون كالعادة بين طوائفهم، فنسبة ال بأس بها من األرثوذكسيين يؤيدون النظام كونه 

د قوات توصف بالمسيحية على راعية الكنيسة الشرقية على الرغم من وجو 20مدعوم من روسيا

األرض من قوات فرنسية وأمريكية، لذلك من المفيد أن ندرك ونفهم الذهنية السياسية لرؤساء 

الكنائس استناداً إلى مشاعرهم القومية والدينية والمآسي التي تعرضوا لها على يد السلطنة العثمانية 

 والتركية.

 ألوراق السياسية والعسكرية في المنطقة.المنطقة اآلمنة كخيار مطروح إلعادة ترتيب ا -

العازلة التي تطرحها القوى المؤثرة في األزمة السورية بحسب أجنداتها والمنطقة اآلمنة أوتبد

ومصالحها عملية سياسية جديدة كنتيجة للعمليات العسكرية التي تمت والتهديدات العسكرية الجارية 

سوري وحلفائه، والنظام التركي وحلفائه من ضد مناطق شمال وشرق سوريا من قبل النظام ال

التنظيمات اإلرهابية، يقابله استعدادات عسكرية وسياسية عالية المستوى من قبل سكان المنطقة 

عسكرياً من خالل اإلسراع بالقضاء على تنظيم داعش في آخر معاقله بمنطقة دير الزور، وحفر 

بعض األسلحة التكتيكية، وتطوع مئات اآلالف  شبكة أنفاق معقدة عميقة ولمسافات طويلة، وتطوير

من المدنيين في التدريب على استخدام السالح، كاستعدادات لحرب طويلة األمد، وبالمقابل هناك 

في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا  MSDنشاط دبلوماسي مكثف لمجلس سوريا الديمقراطية 

 وبريطانيا ودمشق وموسكو.

العازلة موضوع محوري تتجاذبه القوى السياسية الدولية واإلقليمية، وة أأصبحت المنطقة اآلمن

ويحاول كل طرف استثماره لصالحه؛ وهذا الموضوع لم يكن ليطرح لوال التهديدات التركية ضد 

شمال وشرق سوريا وانتصارات النظام السوري على القوى األصولية والرجعية المعارضة له، 

هذه المنطقة يلقى الكثير من االهتمام من قبل القوى المؤثرة في األزمة المصير السياسي لولذلك يبد

السورية فالنظام وحلفائه روسيا وإيران يرغبون في عودة المنطقة إلى قبضة النظام السوري كما 

                                                           
 السورية بتمويل من الدولة الروسية. صيدناياوذلك  في بلدة  العالمفي  رفع ثاني أكبر تمثل ليسوع المسيح 20

https://worldnews-sy.com/ 
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م وتعتبر المقترحات الروسية بشأن الحوار بين اإلدارة الذاتية والنظام السوري 2011كان قبل عام 

لى أي ضمانات حقيقية، فالحكومة الروسية غدرت بالكرد في عفرين وتعاونت مع غير مستندة إ

نظام أردوغان في العدوان على إقليم عفرين الذي يتعرض لعملية تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي 

ممنهجة من قبل الدولة التركية، ويعتبر التهديد الروسي لسكان المنطقة بتفعيل اتفاقية أضنة مع 

تفعيل الخاليا النائمة التابعة لها وللنظام وإليران لزعزعة استقرار المنطقة غير ورية أالحكومة السو

كافية إلجبار اإلدارة الذاتية على منح الثقة للروس ولحلفائه، ويالحظ ذلك من موقف مجلس العشائر 

ى الموالي للنظام والرافض للمنطقة اآلمنة وكذلك تشكل ميليشيا جديدة من المرتزقة تحت مسم

التي تبنّت عدة عمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية  21"المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية"

أثناء تحريرها للمنطقة من اإلرهاب، ويعتقد أنَّ العمليات اإلرهابية والتخريبية يتم إدارتها من 

يين غربي مراكز أمنية في منطقة الرصافة الواقعة تحت سيطرة النظام السوري والروس واإليران

نهر الفرات، وهناك مراكز مشابهة في دير الزور وحلب؛ وتعتبر المنطقة اآلمنة بشكٍل عام غير 

متوافقة مع األجندات الروسية واإليرانية في البالد، كونها تشمل مناطق تمتاز بغناها بالثروات 

إلى قاعدة لتواجد  الطبيعية ولم تتعرض إلى دمار كبير، إلى جانب الخشية من تحول المنطقة اآلمنة

طويل األمد للقوى المنافسة لها، لذلك تحاول إفشال مشروع المنطقة اآلمنة بأي ثمن كان، لذلك 

يعتبر عودة المنطقة إلى سيطرة قوات النظام بديالً أفضل للمنطقة اآلمنة وتحاور الدولة التركية 

تالل المنطقة بدون حرب على هذا األساس؛ أما المنطقة اآلمنة بحسب الرغبة التركية فهي اح

واستسالم قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبعد ذلك الشروع 

في عملية تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي على غرار ما يجري في إقليم عفرين والهيمنة على 

التركية الجديدة في المنطقة؛  ثروات المنطقة، فهي ال تزال تعتبر الميثاق الملي جوهر االستراتيجية

ً من قبل سكان المنطقة والمجتمع  لذلك فإنَّ األفكار التركية بخصوص هذه المنطقة مرفوضة تماما

الدولي وحتى من قبل النظام وحلفائه على الرغم من التواصل األمني المستمر بينهما؛ والنظام 

ستراتيجية الروسية وهي محاولة إسقاط التركي يدرك ذلك جيداً؛ لذلك أمام النظام التركي نفس اال

القلعة من الداخل وزعزعة استقرار المنطقة من خالل المرتزقة التابعة لها من ميليشيات عربية 

وكردية، وتنشيط الخاليا النائمة التابعة لها من بقايا المنظمات األصولية اإلرهابية، وليس من 

ة عمليات مشتركة مع النظام السوري وحلفائه غرفوالمستعبد أن يكون هناك تعاون استخباراتي أ

إلدارة عمليات التخريب والعمليات اإلرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا، مع بقاء خيار توجيه 

 ضربات جوية على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية مطروحاً على طاولة الزعماء األتراك.

 

                                                           
21 https://twitter.com/mqawmah 
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ً يبد طقة آمنة بشكل شرعي استناداً إلى قرارات القوى الدولية تحاول البحث عن منوأما دوليا

خدم تيدات التركية ومجازرها في عفرين أنَّ التهدواألمم المتحدة وبوجود شعب مهدد باإلبادة )يبد

 هذا المسعى( والحاجة إلى استمرار الحرب على اإلرهاب للقضاء على ايديولوجيته الهدامة.

منة والمنطقة العازلة، وال يوجد مادة وبحسب العرف الدولي يجب التفريق بين المنطقة اآل

محددة تتناول هذه المنطقة في القانون الدولي واالتفاقيات الدولية، وإنشاء هذه المناطق يتطلب قرار 

مم المتحدة شرط أْن تكون القوات الفاصلة بين الطرفين مجلس األمن، وتحت مراقبة هيئة األمن 

ين لبنان وإسرائيل، وبين سوريا وإسرائيل، وشمال المتنازعين قوات محايدة على غرار ما تم ب

تم الحاجة إلى المنطقة اآلمنة حين تكون هناك تالبوسنة والهرسك وغيرها؛ فمثالً العراق، وفي 

حرب في نفس الدولة، وفي حالة شمال وشرق سوريا يجب على المجتمع الدولي أن يفّوض مجلس 

وتوفير مالذ آمن للمدنيين،  بلد لحماية الشعب،األمن بإصدار قرار إلقامة منطقة آمنة ضمن ال

وتقديم العون والحماية الالزمين لهم كونهم ال يستطيعون أن يحموا أنفسهم من مدرعات وطيران 

 36، مثالً شمال العراق كان خط عرض كذاجوي إلى خط عرض شرط أن يسبق ذلك حظر والعد

رض وتوفر األمان واالستقرار لهذا خيار دولي والقوات التي ستسيطر على األودرجة، وهذا ه

الشعب يجب أن تكون قوات محايدة ليست من الطرفين المتنازعين، وتحت مراقبة هيئة االمم 

وفي تشاد وفي البوسنة والهرسك وفي سريالنكا؛ والمتحدة كما حدث في راوندا بين التوتسي والهوت

وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل؛ حيث هناك  أما المنطقة العازلة تكون بين دولتين متنازعتين كـ سوريا

ً كما ذكرنا إلى قراٍر من  منطقة تفصل بين قوات الدولتين براً وبحراً وجواً، وهذا يحتاج أيضا

مجلس األمن الدولي وتحت مراقبة هيئة األمم المتحدة، شرط أْن تكون القوات الفاصلة بين الطرفين 

إسرائيل تتكون القوات الفاصلة من وحدة بولونية المتنازعين قوات محايدة، مثالً بين سوريا و

ونمساوية وإيطالية وكندية لتوفير االستقرار  واألمن، وهذه القوات لها مراصد تقوم برصد 

تحركات القوات من الطرفين وتدخل إلى أرض الدولتين، وتراقب نوعية السالح من الطرفين في 

كيلومتر إلى حوالي  5طراف المعنية قد تمتد من كل أسبوع مرة، والمسافة العازلة بحسب اتفاق األ

 كيلومتر أي لمسافة بعيدة عن مرمى األسلحة التقليدية. 30

هناك حاجة حقيقة وعاجلة للمنطقة اآلمنة في شمال وشرق سوريا، نظراً لعدم وجود رغبة جادة 

ى تهديداتها، من قبل النظام السوري إلجراء حوار بنّاء مع اإلدارة الذاتية، وإصرار تركيا عل

واألطماع الروسية في ثروات المنطقة، والمشاريع العسكرية اإليرانية؛ وحتى تتمكن اإلدارة الذاتية 

السوري، من المفيد أن ومن حماية المنطقة من التهديدات المختلفة الصادرة عن النظام التركي أ

ً من االتفاقيات الدولية ا ذات الصلة التي تناولت والبروتكوالت الملحقة به 22تستفيد دبلوماسيا
                                                           

 األولى والثانية والثالثة والرابعة م1949 اتفاقية جنيف 22

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

 م.1949األول والثاني والثالث الملحق باتفاقية جنيف  البروتوكول االضافي

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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،  Hospital Zones كالمناطق الطبية مصطلحات قريبة في مفهومها من مصطلح المنطقة اآلمنة

  Demilitarized Zones.، والمناطق منزوعة السالح Neutralized Zonesوالمناطق المحايدة

عتبارات إنسانية مناطق محددة تكون خارج نطاق االستهداف العسكري واألعمال القتالية الهي و

تتعلق بحماية المدنيين ممن ال يستطيعون حماية أنفسهم أثناء الحروب والصراعات المسلحة؛ 

وكذلك االستفادة من قرارات مجلس األمن التي تناولت إنشاء مناطق آمنة في الكثير من البلدان التي 

 كانت تتعرض لحروٍب دموية.

ً لن تنجح المنطقة اآلمنة في تحقيق أ هدافها في حال عدم وجود قوات شعبية محلية عموما

منضبطة ومنظمة الستتباب األمن، ويجب أن تحصل على توافق دولي؛ وسيكون المدنيون عرضة 

النتقام القوات األخرى في حال تجريد المدنيين من قواتهم الشعبية كما حصل للشيعة في جنوب 

 .23وسربرنيتشا وسيريالنكا وروانداوالعراق، وفي سراييف

لقد كثر الحديث عن المنطقة اآلمنة في شمال وشرق سوريا وتحولت إلى ما يشبه هدف 

استراتيجي لدى القوى الدولية واإلقليمية، وتحولت إلى مادة رئيسية في الحرب النفسية التي ت شّن 

العازلة وذلك وضد سكان المنطقة، ومن المفيد إلقاء نظرة منطقية على حقيقة المنطقة اآلمنة أ

مواد في ميثاق األمم المتحدة تتناول موضوع المنطقة اآلمنة، وال توجد اتفاقية دولية أ كل التالي:بالش

وهذه المنطقة ال تتم إال بقراٍر من مجلس األمن الدولي. فالمنطقة اآلمنة تقام حصراً في المناطق 

 وصراعات دموية بغرض حماية المدنيين.  تشهد حروب التي

ً في في شرق الفرات من المسف تبعد إقامة منطقة آمنة فيها بحسب أجندات الدول المتدخلة سلبيا

األزمة السورية وبشكل خاص الدولة التركية والروسية واإليرانية، كون المحّرض الرئيسي لهذه 

المنطقة هي تهديدات الدولة التركية لسكان المنطقة، ولدى الوصول إلى أيّة تفاهمات سياسية مع 

أنَّ التهديدات التركية تساعد واشنطن ويكون هناك حاجة لهذه المنطقة، ولكن يبدالدولة التركية لن 

على كسب بعض الشرعية اإلنسانية لوجودها في المنطقة في ظل استمرار خذالن النظام الحاكم 

للشعب السوري! كما أنَّ أيّة حلول ديمقراطية محتملة في داخل الدولة التركية قد يساعد على تحقيق 

ار في شمال وشرق سوريا، وهذا يعتبر منفذاً محتمالً ألردوغان إلنقاذ نفسه في حال تدهور االستقر

 الوضع الداخلي التركي. 

جندي أمريكي في سوريا إلى  400ت شير اإلتهامات التركية لواشنطن والقرار األمريكي بإبقاء 

ذلك السعي المحموم رغبة أمريكية في تحقيق االستقرار في شرقي الفرات، ومن المؤشرات على 

على تفعيل اتفاقية أضنة وإقناع تركيا بها لتوفير المزيد من الخيارات لها، ومنع حدوث أي ولموسك

ومن ناحية أخرى هناك حظر أمريكي ألي نشاط عسكري للمحور  .تركي( -تقارب )كردي

قة، ومنع الروسي، وحتى لتركيا في شرقي الفرات، بدليل ضرب أي قوة حاولت الدخول إلى المنط

تركيا بشكٍل حازم من القيام بأي عمل عسكري في منبج ومناطق شرق نهر الفرات حتى لحظة 

 كتابة هذه الدراسة.

                                                                                                                                                    
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/treaties-third-protocol-emblem-081205.htm 

23 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=89313 
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لعل المكان األكثر احتماالً إلقامة منطقة آمنة فيها هي مناطق غربي نهر الفرات شمال البالد، 

الباب. إدلب( كونها تنطبق  .ءشهبا.عزاز. إقليم عفرينإنبج وحتى الساحل )منبج. جرابلس. من م

عليها معايير المنطقة اآلمنة، فهناك تماس مباشر بين جميع القوى المتصارعة والمتحاربة )تركيا؛ 

روسيا؛ إيران؛ النظام؛ قسد؛ وما يسمى بالجيش الحر؛ جبهة النصرة(؛ ومجازر أرتكبت هناك، 

ة، واستخدم فيها السالح وتشهد هذه المناطق عمليات تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي ممنهج

الكيماوي ومن الممكن تكرار استخدامه في األشهر المقبلة، ولعلنا نتذكر بأنها كانت منطقة مقترحة 

رّحلين بموجب صفقات سياسية إليها،  من قبل الدولة التركية لتوطين الالجئين والنازحين والم 

تفاهمات مسبقة بين الدولة التركية وتتواجد فيها الكثير من التنظيمات األصولية، كما أّن هناك 

والمحور الروسي كمناطق خفض التصعيد، إلى جانب احتمال عودة المعارك إلى حلب بسبب 

الفوضى األمنية هناك واحتمال تجدد المعارك بين النظام والمعارضة األصولية، وليس من مصلحة 

ً أنّه لم يتم تنفيذ أمريكا وحلفائها فقدان التواجد التركي هناك لصالح المحور الروس ي، علما

 المباشرة بأي اتفاقية موقعة بين تركيا وروسيا سوى تلك المتعلقة بالداخل السوري.وأ

تذكرنا حالة إقليم الجزيرة في شمال شرق سوريا في فترة الصراع السوري بحالة أمريكا في 

فقد حافظت على بنيتها  الحرب العالمية األولى والثانية، وبالمقارنة مع المناطق السورية األخرى

التحتية، وهناك نشاط تجاري وصناعي وعمراني متصاعد بعد أن كانت المنطقة مهملة ومهّمشة 

من قبل النظام السوري من ناحية النشاط الصناعي والتجاري والسياحي والعمراني، وهي غنية 

فهي منطقة خامة أليّة  بالثروات والطاقة، إلى جانب حالة األمان واالستقرار الذي يشهده اإلقليم،

استثمارات، باإلضافة إلى إيوائها آلالف النازحين والالجئين وأسرى تنظيم داعش اإلرهابي، لذلك 

ً أّن سكان المنطقة  من المحتمل أن تتحول مناطق شرقي الفرات إلى منطقة محايدة، خصوصا

صراع الداخلي، إلى جانب أنفسهم تبّنوا الحياد في األزمة السورية، ونأت المنطقة بنفسها عن ال

امتالكها لعالقات دبلوماسية مع جميع أطراف الصراع، وهي مستعدة ألي قنوات حوار مع الدولة 

التركية، لذلك هناك احتماٌل كبيٌر أن تبقى الحالة السياسية والعسكرية فيها كحالتها أثناء االنتداب 

وستستمر بإدارة ذاتية وبنوعٍ من الفرنسي على البالد ولكن بشكٍل أكثر وطنية وديمقراطية، 

امتالكها ومنطقة سالم، وما يساعد على ذلك هواالستقاللية عن الحكومة المركزية كمنطقة محايدة أ

 لكيان سياسي وعسكري شعبي ليس بالسهولة زعزعته.

تحاول روسيا إدخال قواتها واستخباراتها إلى شرقي الفرات بأي طريقة تحت مظلة المنطقة 

بين هذه القوات وقوات النظام وكقوات فصل بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية، أواآلمنة، أ

ً بسبب النفوذ األمريكي هناك، والتركي بعد أية معارك محتملة بين الطرفين، ولكن يبد ذلك صعبا

وعدم وجود ما يمكن استغالله لعقد صفقة مهمة مع نظام أردوغان على غرار صفقة إقليم عفرين 

 والغوطة.

وكنتيجة لذلك من المحتمل أن تشهد مناطق غربي الفرات تناحراً داخل المحور الروسي )روسيا 

بين وكالئهما من قوات وميلشيات تابعة للنظام السوري وموالية للقوتين ووإيران( بشكٍل مباشر أ

الرئيسيتين، وستلعب إسرائيل وبعض القوى المتنفذة  لعبة كسر التوازنات بين روسيا وإيران 

 وتأجيج الصراع على النفوذ.



 ابعاد التهديدات الرتكية واالنسحاب األمريكي من مشال وشرق سوريا

 استراتيجيةدراسات                                                                                                                     30

أما منطقة التنف تكمن أهميتها في موقعها الجغرافي، فهي منطقة مهمة ومناسبة إلعتراض أيّة 

صواريخ بالستية إيرانية تطلق بإتجاه دولة إسرائيل بعد نشر منظومة دفاع جوي فيها، كمحاولة 

ر ما تعرضت له إسرائيل لمنع تكرار تعرض المدن اإلسرائيلية إلى ضربات صاروخية على غرا

م عندما قام النظام العراقي بإطالق صواريخ سكود على إسرائيل، 1991أثناء حرب الخليج الثانية 

منطقة التنف قاعدة تدريب محتملة لميليشيات ووكذلك تبدوالتي سقطت بعضها في صحراء النقب، 

يليشيات سنية تتلقى التدريب سنية منظمة ضد الميليشيات الشيعية، وفي حقيقة األمر هناك فعالً م

والدعم من قاعدة التنف كميليشيا مغاوير الثورة، وقوات سوريا الجديدة التي تم حلها، إلى جانب 

ً في إستقطاب الشبّان العرب وإبعادهم عن الفصائل الفلسطينية والمنظمات  إمكانية لعبها دوراً مهما

لقوى الغربية، إلى جانب احتمال تحولها إلى الخارجة عن نفوذ اوالسنية الراديكالية والمتطرفة أ

قاعدة مساعدة إلنجرليك، وقطع الطريق البري )طهران؛ بغداد؛ وقاعدة احتياطية لقاعدة إنجرليك أ

 دمشق؛ بيروت( أمام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

 كيف سيكون المشهد في المرحلة المقبلة؟ -

فهم السياسات الجارية في المنطقة، لقد انحرفت  سؤال يطرح نفسه بقوة واإلجابة عليه يكمن في

الحرب في سوريا من احتمال مواجهة عسكرية بين القوى المتخاصمة على الجغرافيا السورية إلى 

صراعٍ استخباراتي وسياسي، فقد شهدت المنطقة سلسلة زيارات واجتماعات بين رؤساء روسيا 

كة في التحالف الدولي ضد داعش في مدينة اجتماع وزراء دفاع الدول المشارووإيران وتركيا 

م لدراسة مهام التحالف بعض القضاء العسكري على 2019فبراير  /شباط 25ميونيخ األلمانية في 

كانون األول  17تنظيم داعش، وقبل ذلك زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق في 

ي هذه الزيارة واعتبرها البعض م على متن طائرة روسية  وقد شكك الكثير من الكرد ف2018

 م التي أنهت حلم الكرد بالحصول على حقوقهم المشروعة1975محاولة لتكرار اتفاقية الجزائر عام 

وباهتمام سعودي إماراتي مصري، إلى  24حظى بدعم تركي قطريتفي العراق، علماً أنَّ السودان 

تي تمتلك عالقات جيدة مع جانب زيارة "علي مملوك" مدير األمن الوطني السوري لمصر ال

م، واالنفتاح السياسي اإلماراتي على الحكومة 2018 ديسمبر /كانون األول 23اإلدارة الذاتية في 

السورية، ومطالبة اإلدارة الذاتية للجيش السوري بالدفاع عن مدينة منبج ورفض األخيرة ألي 

لفرات، كلها ه على شرقي اعدوان تركي عبر تصريحات إعالمية، وتأجيل نظام أردوغان لعدوان

اإلدارة وسياسية مستعرة هدفها الرئيسي مناطق شمال وشرق سوريا. وتبد مؤشرات تدل على حربٍ 

الذاتية في موقف قوي كونها تمتلك الكثير من األوراق المهمة للضغط كمحاربة اإلرهاب والثروات 

عملية إعادة إعمار البالد، إلى الباطنية والطاقة والزراعة التي تعتبر من العوامل الرئيسية في 

جانب قوات عسكرية كبيرة نسبياً وعالقات عسكرية مهمة وجهاز قوي لحفظ األمن الداخلي ووجود 

 1200وامرأة  500ورجل  800أكثر من ألفي أسير داعشي لديها من جنسيات مختلفة حوالي )

ير الزور الشرقي، وهؤالء شاب( قبل أن يتم القضاء على تنظيم داعش في معاقله األخيرة بريف د

ً للكثير من الدول في حال فرارهم من السجون بعد تعرض المنطقة لعدوان  يشكلون تهديداً جدّيا

                                                           
 ية: أمير قطر يؤكد "وقوف بالده" مع الخرطوم بعد االحتجاجات األخيرةالرئاسة السودان 24

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1OM05E 
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واجتياح تركي، إلى جانب عدم انخراطها في تحالفات عسكرية ضد جهات أخرى حيث تحظى 

النفير العام الذي  بقنوات دبلوماسية مع معظم القوى الدولية، إلى جانب تجاوب سكان المنطقة مع

 نَّ إعلى شمال وشرق سوريا. وبالتالي فأطلقته اإلدارة الذاتية بعد التهديدات التركية بالعدوان 

ر في ثالثة نقاط وهي، منطقة آمنة برعاية محوَ تَ تَ المحتملة للمشهد الجديد يمكن أن السيناريوهات 

ة، وزيادة نشاط الخاليا النائمة دولية تحظى بموافقة قوات سوريا الديمقراطية والدولة التركي

لزعزعة استقرار المنطقة بالتزامن مع استمرار الحرب النفسية التي تشّن على سكان المنطقة وفتح 

قنوات حوار بين الكرد والدولة التركية، إلى توافق بين الحكومة السورية واإلدارة الذاتية على 

مسألة االعتراف الدستوري قد تستغرق  تقاسم ثروات المنطقة بشكل عادل لجميع األطراف أما

سنوات أخرى؛ وستبقى اإلدارة الذاتية محافظة على مكتسباتها طالما بقيت تحظى بدعم سكان 

 المنطقة.

يجب أاّل يدفع ذلك اإلدارة الذاتية إلى عدم االستعداد ألسوأ االحتماالت بتعرض المنطقة لعدوان 

ولداعش والنظام السوري وروسيا وإيران، ومن المتوقع  تركي بدعم من الخاليا النائمة التابعة لها

أن تبدأ اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ومؤسساتها العسكرية بالكثير من األعمال استعداداً 

لعدوان تركي محتمل بدرجة عالية، ومعالجة تداعيات قرار انسحاب القوات األمريكية، والتأكيد 

طالما حافظت على التزاماتها بحماية سكان المنطقة، باإلضافة إلى على الدور الفرنسي في المنطقة 

تعزيز الحوار الداخلي على أساس وطني بين مختلف األطياف السياسية المحلية بمن فيهم النظام 

السوري، تحت مظلة الهوية السورية ووحدة البالد وضمان المكتسبات، فاإلدارة الذاتية من خالل 

تيجيتها تؤكد على أنّها جزء من الجمهورية السورية وتطالب بإصالحات عقدها االجتماعي واسترا

دستورية وتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان، وال تمانع رفع العلم الوطني السوري، وهذا 

م ويعتبر ذلك رغبة راسخة لدى 2013لسان حالها منذ إنشاء اإلدارة الذاتية ألول مرة في عام 

سوريا الذين دافعوا عن أنفسهم وعن مناطقهم، كما أنّه من المتوقع أن  معظم سكان شمال وشرق

الكردي لضمان حقوق الكرد في أية يزداد االنفراج السياسي مع القوى الداخلية للمجلس الوطني 

صالحات دستورية مقبلة، وسيكون هناك انفتاح على المقترحات الروسية بشأن حل األزمة عبر إ

فرنسا من أكبر الداعمين لسكان شمال وشرق سوريا إذا ما استلمت مهمة  صياغة الدستور، وستبقى

من شأنه دعم  25كما إنَّ تعزيز اقتصاد الحرب ،الحفاظ على مصالح حلفائها الدوليين والمحليين،

وتجربة إقليم عفرين ماثلة للعيان، وجميع سكان  المقاومة ألي عدوان تركي ولمدة طويلة نسبياً 

دركون حقيقة همجية الدولة التركية وثقافة الكراهية التي ترّوجها. إلى جانب شمال وشرق سوريا ي

ً بعد  احتمال القيام بمظاهرات شعبية كبيرة داخل الحدود السياسية التركية وحول العالم خصوصا

 التعاطف الدولي نتيجة محاربة اإلرهاب، تنديداً ألّي عدوان تركي.

                                                           
قتصاد في خدمة المجهود والعمل الحربي وكذلك في االاقتصاد الحرب: هي مجموعة التدابير التي تتخذها الدول لجعل  25

عداد الشعب إتهيئة و ---ت الداخلية والخارجية وعدم توقف االنتاج واستمراره في اتجاه محدد زمات والتحدياوقات األأ

شهر لمعالجة أ 6قد تستمر لمدة دخار واالستعداد لمرحلة لمرحلة من التقشف واالعتماد على الموارد الذاتية والتوفير واإل

ساسية من ماء وغذاء مين المواد األأغنياء للمساعدة وتنفاق العام وضرورة تقديم األنكسة اقتصادية محتملة وتخفيض اإل

 وقود.ودوية أو
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رة حفر األنفاق والخنادق والتي ستغطي مناطق شاسعة من أما عسكرياً من المتوقع أن تزداد وتي

المنطقة، كون المنطقة خالية من تضاريس تؤمن الحماية للمقاومة وقد تم إنجاز جزء كبير من هذه 

صاروخي، بالتزامن مع تأكيد واإلنشاءات العسكرية وبأعماق وهندسة ال تتأثر بأي قصف جوي أ

سبة كبيرة من المدنيين على اإلصرار على المقاومة حتى آخر أغلب القادة العسكرين والمقاتلين ون

رجل وامرأة، بعد أن يتم سحب المدنيين إلى مكان آمن، وعدم السماح بتكرار الخطة التركية  التي 

قامت على إبتزاز المقاومة بضرب المدنيين، وإلهاء المقاومة بإنقاذ المدنيين، فهناك حرٌب مدن 

لها، إلى جانب احتمال  ةوعات اإلرهابية المرتزقة التابعات التركية والمجمطويلة األمد بانتظار القو

قيام المقاومة بعمليات نوعية ضد األهداف العسكرية التركية داخل الحدود السياسية للدولة التركية 

من خالل هجوم مضاد، كما إنَّ جهاز األمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية التابعة لإلدارة 

في شمال وشرق سوريا قد طورت الكثير من قدراتها في مجال الحرب اإللكترونية وزيادة  الذاتية

خبرة أعضائها، وقد استطاعت كشف وإلقاء القبض على الكثير من خاليا التجسس والخاليا النائمة، 

تية لذلك دور مهم في السياسة الناجحة لإلدارة الذاووإعداد بنك مهم للمعلومات االستخباراتية، ويبد

زعزعة الستقرارها، كما يشكل إقليم عفرين ساحة مفتوحة أخرى وفي تجنيب المنطقة ألّي عدوان أ

للمواجهة، وهناك عدد كافي من القوات لشّن عمليات عسكرية شرعية ومؤثرة ضد األهداف 

ة فاستمرار المقاومة وتصعيدها في عفرين سيعّزز المقاوم العسكرية التركية والجماعات اإلرهابية،

 .في شرقي الفرات

لن تجني الدولة التركية شيئاً من عدوانها على شرقي الفرات سوى المزيد من الدمار والضحايا، 

العملية ال تتعدى إشباع الغريزة السادية لنظام أردوغان، وستكلف الدولة التركية الكثير من ووتبد

كدولة قائمة على المجازر ودعم  الخسائر البشرية والمادية، وستزداد صورة الدولة التركية السيئة

اإلرهاب، كما أنَّ العدوان ال يشكل حالً ألزماتها الداخلية والخارجية، ومن الممكن تصاعد هذه 

األزمات بشكٍل دراماتيكي يصعب السيطرة عليها خصوصاً في ظل األزمة االقتصادية الحادة التي 

ام أردوغان والقيام بإصالحات ديمقراطية داخلية تعاني منها الدولة التركية، لذلك فإنَّ أي انفتاح لنظ

ً تأليب  ستخدم الدولة التركية بشكٍل أكبر من أن يتم  شن عدوان على جيرانها. كما لن يجدي نفعا

الدولة التركية لبعض العرب والكرد ضد اإلدارة الذاتية أثناء العدوان في محاولة لكسب الشرعية، 

إال أنَّ ذلك ليس بتلك السهولة فغالبية سكان المنطقة منذ البداية والمساهمة في العمليات العسكرية، 

ويمتلكون الكثير ،رفضوا تلك المجاميع الرجعية والشوفينية، كما أنّهم يعيشون بسالم في مناطقهم

من المشاريع االقتصادية إلى جانب القدرة الكبيرة لجهاز األمن الداخلي في رصد أي تحركات 

ض المحاوالت ستكون محدودة ويسهل السيطرة عليها، لذلك من المفيد تمت بعومشبوهة، حتى ل

تخريب وقيام اإلدارة الذاتية زيادة الحيطة والحذر لحماية المدنيين من أّي أعمال إرهابية أ

للمؤسسات الخدمية، كما أنَّ أغلب المتعاطفين مع نظام أردوغان يمكن رصدهم وال يمتلكون اإلرادة 

جل أردوغان والجماعات اإلرهابية، ولكن سيكون هناك شواذ ومنحرفون، إال للتضحية بالنفس من أ

 .أن أعمالهم لن تجدي نفعاً 
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 .أخيرا   -

مستقبل مناطق شمال شرقي سوريا التي تتمتع بنوع وأبرز ما فرض على الساحة الدولية ه إنَّ  

ً مع القرار األمريكي المومن الديمقراطية وبج فاجئ باالنسحاب من االستقرار والسالم تزامنا

والتهديدات التركية المسعورة ضد المنطقة انطالقاً من االستراتيجية التركية الجديدة المتلبسة بثوب 

السلطنة العثمانية البائدة بيد األتراك أنفسهم من خالل استحضار الميثاق الملّي، وحشد تأييد 

التي تقود ميليشيات مرتزقة  مجموعة من القوى الرجعية واألصولية من جماعة اإلخوان المسلمين

مما يسمى بالجيش الحر، وكذلك جبهة النصرة وتنظيم داعش؛ إنَّ هذه األجندات تعزز ثقافة 

القرار األمريكي والتهديدات التركية على حد سواء خطأ استراتيجياً والكراهية في المنطقة، ويبد

ا الدولتين لتالمتوقع أن تعيد كالمنطقة، ومن  لكال الدولتين وال يخدم االستقرار والتنمية في

حساباتهما، فكسب صداقة مكونات المنطقة أفضل بكثير من معاداتها، واإلصرار على العدوان لن 

يجلب للدولة التركية سوى الحرب وزعزعة االستقرار وخسارة ماليين الدوالرات، ولن يجلب على 

 الواليات المتحدة سوى المزيد من اإلرهابيين.
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 ظام الفدراليسوريا والن

 "النظام الفدرالي كحل إلشكالية الهوية الوطنية السورية"

 اعداد : مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية

 

 جذور الصراع في سوريا. -

تعتبر الجغرافيا السورية جزءاً هاماً من منطقة الشرق األوسط، حيث لم تكن بمعزٍل عن 

مختلف العصور، كما أنَّ طبيعة الصراع الذي  األحداث السياسية التي شهدتها هذه المنطقة في

صراع قديم يعود إلى مئات السنين، حيث يشير وم بل ه2011تشهده سوريا اآلن ليس وليد عام 

"...ال شك أن  الكفاح المستمر بين األخضر واألصفر قد أدى إلى تغيرات إلى أنه  1أحد الباحثين

، لقد كانت الجغرافيا ق األوسط،..."مستمرة في التركيب السياسي والعسكري لدول الشر

ً باسم سوريا ساحة لسلسلة من مبراطوريات إالصراعات المتواصلة بين ممالك و المعروفة حاليا

وقوى مختلفة، تعرضت من خاللها الشعوب السورية لمصائب وويالت كثيرة وانقسمت هذه 

ساحة صراع وميدان الشعوب إلى تحالفات بين األطراف المتصارعة، وكانت سوريا والتزال 

المصري قبل الميالد، وتعرضت هذه الجغرافيا لالجتياح من قبل -للقتال منذ الصراع اآلشوري

الجحافل الفارسية واإلغريقية والرومانية واإلسالمية والمغولية والصليبية والمماليك واألتراك 

اإلسالمي المتمثل -يوالمستعمرين األوروبيين، وكذلك عانت الشعوب من الصراع السياسي اإلسالم

بالصراع الشيعي واألموي والعباسي واأليوبي والمملوكي والعثماني، ليظهر في بداية القرن 

-اإلنكليزي، وأخيراً الصراع العربي-العربي، ومن ثم العثماني-العشرين الصراع العثماني

وابة مهمة للشرق الفرنسي للهيمنة على سوريا كونها ب-األمريكي-اإلسرائيلي، والتنافس اإلنكليزي

ً االتحاد السوفيتي ووريثتها روسيا، وبعد العقد األول من  األوسط، لينضم إلى هذا الصراع الحقا

ً من قبل القوى  القرن الحادي والعشرين عاد الصراع والتنافس من جديد ولكن بشكٍل أكثر تطرفا

القوى وقوى المتصارعة أالخارجية والداخلية على حد سواء، وتميزت هذه المرحلة باشتراك تلك ال

الوريثة لها بحرٍب دموية عن طريق وكالء لها، وهذه القوى هي كل من تركيا، وإيران، وفرنسا، 

والواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإسرائيل، 

على أنَّ  Tev-Demقراطي وقطر؛ حيث يؤكد "آلدار خليل" أحد قياديي حركة المجتمع الديم

 . 2سوريا ضحية السياسة االستعمارية اإلمبريالية منذ اتفاقية سايكس بيكو

والتزال األسباب الرئيسية لهذه الصراعات ثابتة أال وهي تأمين المصالح االقتصادية والهيمنة 

على على ثروات البالد وإضعاف القوى المنافسة، ورفض فكرة ظهور قوة وطنية سورية مؤثرة 

الساحة الدولية تشكل سداً في وجه أطماع ومشاريع تلك القوى. أما بالنسبة لسوريا كجغرافيا ذات 

                                                           
 محمد رياض. -54األصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا، ص 1
 آلدار خليل. -صفحات من ثورة الشعب في روج آفا 2
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بعد أن قام الحلفاء  م1918حدود سياسية معتبرة فظهرت بعد الحرب العالمية األولى عام 

منها المنتصرون بتقاسم األراضي التي كان يحتلها العثمانيون كغنيمة حرب بعد فرار العثمانيين 

حيث  ،اموغيرهوسان ريمو  وسايكس بيك تيات بين بريطانيا وفرنسا، كاتفاقيوذلك عبر عدة اتفاقي

خضعت سوريا بموجبها للهيمنة الفرنسية، وعاشت سوريا سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة من 

خالل  م، ومن1920االستقرار السياسي شبه الديمقراطي، ولم تتوقف األزمات الداخلية منذ عام 

تتبع الوضع الداخلي في تلك المرحلة لم يكن هناك أي مشروع وطني جامع للشعوب القاطنة في 

الجغرافيا السورية، بل كان هناك صراع متعدد األوجه بين العديد من الفئات، فكانت هناك دوامة 

سالمية تنافس وصراع بين الطبقات البرجوازية واإلقطاعية والحركات اليسارية واالشتراكية واإل

ضد بعضها وضد المكونات والطوائف األخرى، إلى جانب الصراع داخل تلك  3والشوفينية

الطبقات والحركات نفسها، وكثيراً ما كانت تعقد تحالفات مع قوى خارجية ضد قوى داخلية منافسة 

 4متحالفة بدورها مع قوى أخرى خارجية منافسة، كطلب بعض النخب العلوية والمسيحية والدرزية

والراغبة في  5الحماية الفرنسية نتيجة الحقد الطائفي تجاههم من قبل الجماعات اإلسالمية الراديكالية

هويتها والتي كانت بعضها مدعومة من اإلنكليز وغيرهم، ومما زاد األمور سوءاً قيام فرنسا ومح

افيا السورية بإنشاء كيانات طائفية مستقلة، وإجراء عدة تعديالت على الحدود السياسية للجغر

الجديدة، إال أنَّ سوء إدارتها وتخبطها وظهور بوادر الحرب العالمية الثانية لم يضمن لها البقاء 

كقوة مهيمنة على سوريا، باإلضافة إلى تشجيع بريطانيا لبعض القوى على  مقاومة الفرنسيين عبر 

لمسلمين والتي كانت تحكم األسرة الهاشمية ذات الرمزية القومية والدينية للعديد من العرب وا

، حيث لم تستطع فرنسا المنتدبة التوفيق م1919-1920العراق واألردن، وكذلك سوريا بين عامي 

نتَدَبة، إلى جانب الصورة المشوهة لفرنسا  بين القيم الديمقراطية التي تنادي بها وحقوق الشعوب الم 

عارك التي خاضوها ضد القوى وأوروبا التي ترسخت في ذهنية المسلمين السوريين بعد الم

 األوربية المختلفة عندما كانوا مجندين في الجيوش العثمانية. 

وهي دولة حلب، عاصمتها حلب، وضمت  6قسمت فرنسا الجغرافيا السورية إلى ست دويالت

حلب وحوض الفرات شرقي سوريا، ودولة دمشق وعاصمتها دمشق، وكانت تضم درعا وريف 

                                                           
للداللة على التعصب  الشوفينية: مصطلح سياسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، وتطور معنى المصطلح 3

ينسب هناك من القومي األعمى والعداء لألجانب، كما استخدم المصطلح لوصف األفكار الفاشية والنازية في أوروبا، و

حارب تحت قيادة نابليون وكان يضرب به المثل لتعصبه لوطنه.  "نيكوال شوفان"المصطلح إلى جندي فرنسي اسمه 

ة وتعبر عن غياب رزانة العقل واالستحكام في التحزب لمجموعة ينتمي إليها الشخص هي المغاالة في الوطني وفينيةوالش

 والتفاني في التحيز لها وخاصة عندما يقترن ذلك بالحط من شأن مجموعات نظيرة والتحامل عليها...
" وظهرت "...أما بالنسبة إلمارة جبل الدروز فكان أميرها "سليم األطرش" بموافقة الجنرال الفرنسي "غورو 4

الخالفات بين رؤساء العشائر الدروز بين مؤيد للفرنسيين وراغبين باالنضمام إلى إمارة شرقي األردن الهاشمية وكان 

من بينهم سلطان باشا األطرش الذي تلقى الدعم والتسليح من إمارة شرق األردن والبريطانيين بسبب نتائج الحرب 

وهناك منحه أميرها  م لجأ سلطان باشا األطرش إلى إمارة شرقي األردن1925العالمية األولى وبعد فشل الثورة عام 

ً وإداريا حتى عام  الجيش والسياسة في  -م..."1944عبدهللا بن الحسين لقب باشا، بقيت دولة جبل الدروز مستقلة ماليا

 بشير زين العابدين. -115( دراسة نقدية، ص2000-1918سوريا)
دف إلى إحداث تغيير جذري وشامل في كافة النواحي،  ليس في الجانب السياسي فقط، الراديكالية: مذهب سياسي يه 5

وتشير أيضا إلى التمسك بالجذور واألصول بدرجة متشددة، وذلك عندما يتم ربطها بالدين يتغير المفهوم كليا، ونصبح 

 مر مقبول تماما...أمام حالة تعصب من الدرجة األولى تصل للتطرف واإلرهاب، ويصبح فيها سحق اآلخر أ
 بشير زين العابدين. -115( دراسة نقدية، ص1918-2000الجيش والسياسة في سوريا) 6
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العلويين وعاصمتها مدينة الالذقية وضمت الالذقية وطرطوس دمشق وحمص، ودولة جبل 

م أطلق عليها اسم الدولة العلوية، ودولة لبنان الكبير عاصمتها مدينة 1925وأريافهما وفي عام 

بيروت، وتضم المناطق التي تشكل الدولة اللبنانية الحالية، ودولة جبل الدروز  وعاصمتها مدينة 

عادت تسميتها إلى دولة جبل م 1927م بدولة السويداء وفي عام 1922السويداء، وسميت في عام 

 م1939الحكم الذاتي، والذي تنازلت عنه فرنسا لصالح تركيا عام والدروز، ولواء اسكندرون ذ

وبعد التوافق معها في بعض االتفاقيات م 1938بموجب المعاهدة الفرنسية التركية في جنيف عام 

يرها مقابل مكاسب تبينت فيما بعد من خالل سلوك الدولة التركية وغ م1923كاتفاقية لوزان عام 

الجديدة أهمها وقوف تركيا إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية وإنهاء الخالفة العثمانية 

ومحاربة اإلسالم السياسي وعدم تدخل تركيا في القضية الفلسطينية، إلى جانب رغبة الفرنسيين في 

توازن مع اإلنكليز الذين أزداد ثقلهم في المنطقة بعد هيمنتهم على إيران والعراق إيجاد نوعٍ من ال

واألردن وفلسطين، باإلضافة إلى الوقوف في وجه الحركات اليسارية التحررية وغير ذلك من 

األسباب. وكان لكل دويلة حكومة خاصة بها وعاصمة ومجلس نيابي، وقد توحدت هذه الدول الحقاً 

بإشراف االنتداب الفرنسي، وساهمت م 1936نان الكبير لتتشكل الدولة السورية عام عدا دولة لب

بناء على اقتراحٍ من المملكة المتحدةم 1944سوريا الجديدة بتأسيس جامعة الدول العربية في عام 
7 

وبعد  م، 1945/3/22لعدٍد من الدول والقوى العربية، وانضمت بشكل رسمي إلى الجامعة في 

أعلن اللبنانيون والسوريون استقاللهم رسمياً م 1945حرب العالمية الثانية في أيلول عام انتهاء ال

، وعملت م1946/4/17، حيث تم جالء الفرنسيين عن سوريا ولبنان في م1946عن الفرنسيين عام 

الحكومة الجديدة على إقامة نظام حكم مركزي يضم مختلف أنحاء سوريا، وتم قمع جميع 

افضة للحكم المركزي، فمثالً تم إعدام سليمان المرشد في ساحة المرجة عام المحاوالت الر

شهدت سوريا مرحلة االنقالبات العسكرية، وذلك  بثالث سنواتوبعد استقالل سوريا ، 8م1946

بتحريض من كل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، وكان الهدف الرئيسي منها 

من الشرق إلى الغرب لصالح شركات  9ية ألنابيب البترول )خط التابالين(تأمين ممرات استراتيج

، وضمان أمن دولة إسرائيل، وضمان 10النفط األمريكية واألوروبية، وضمان اتفاقية النقد مع فرنسا
                                                           

اقترحت المملكة المتحدة فكرة جامعة الدول العربية؛ لهزيمة ألمانيا النازية في مسرح عمليات الشرق  م1942في عام  7

 األوسط في الحرب العالمية الثانية... 

م بيان من وزير الخارجية البريطاني آنذاك "أنتوني إيدن" أعلن فيه تأييد بالده لفكرة 1941عام  أيار 29حيث صدر في 

كثيرون من مفكري العرب يرجون للشعوب العربية درجة من  الوحدة العربية واستعدادها للمساعدة وجاء في البيان "

ؤيد كل التأييد أية خطة تلقى من العرب موافقة الوحدة أكبر مما هي عليه اآلن، وحكومة صاحب الجاللة من ناحيتها ست

  عامة".

 https://www.alarabiya.net -تعرف على قصة إنشاء جامعة الدول العربية
 بشير زين العابدين. -115( دراسة نقدية، ص1918-2000الجيش والسياسة في سوريا) 8
العربية، ويمر في األردن وسورية عبر  : خط أنابيب نفطي ينقل البترول من دول الخليجTAPLINEالتابالين   9

صيدا على البحر األبيض المتوسط. وجاء اسم "تابالين" من اختصار عبارة والجوالن، ثم يصب في ميناء طرابلس أ

Trans-Arabian Pipeline  والتي تعني بالعربية "خط األنابيب عبر البالد العربية" وهذه الترجمة اسم المشروع

 الرسمي.
مرحلة هامة  م1944كانون الثاني من عام  25تفاق المالي المعقود بين سورية ولبنان وبريطانيا وفرنسا في يعتبر اال 10

في تاريخ النظام النقدي السوري، ففي هذا التاريخ جرى اتفاق بين فرنسا وبريطانيا تبعه اتفاق مماثل بين سورية ولبنان 

. لتنظيم النشاطات المصرفية والنقدية بشكٍل ال يضر كالً 1944وفرنسا وقع في دمشق في التاسع من شهر شباط من عام 

م وجهت فرنسا مذكرة جديدة لسورية ألغت بموجبها اتفاق عام 1946وفي كانون األول عام من فرنسا وبريطانيا... 
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هيمنة األسرة الهاشمية المدعومة من بريطانيا على سوريا في وجه طموحات المملكة العربية 

"...طموح العراق في إقامة الهالل  11المصرية، حيث شهدت تلك الفترةالسعودية والمملكة 

الخصيب أي توحيد بالد سوريا الكبرى مع العراق، وطموح ملك األردن في تحقيق وحدة سوريا 

الكبرى فقط مع خشية كٍل من المملكة العربية والمملكة المصرية من الدور الهاشمي حيث تم 

بدأت الحرب الباردة بعد  1948د النفوذ الهاشمي، وفي عام القاهرة ض –تشكيل محور الرياض 

، ولم يهدأ الصراع والتنافس ..".م1947 التحالف األمريكي البريطاني في وجه المد الشيوعي عام 

كحزب البعث العربي االشتراكي، والحزب  12اإليديولوجي بين التنظيمات واألحزاب السورية آنذاك

لشيوعي واإلخوان المسلمين، والحزب القومي االجتماعي الوطني، وحزب الشعب، والحزب ا

السوري، وضباط الجيش وغيرهم، ولم تتمكن تلك القوى من تجاوز مشاكلها وإقامة دولة قوية ذات 

هوية وطنية متماسكة، وكانت النتيجة عجز سوريا عن مواجهة إسرائيل في حرب حزيران عام 

الستقرار السياسي األمر الذي أدى إلى سيطرة وخسارة الجوالن، واستمرت حالة عدم ام 1967

جناح من العسكريين القوميين من حزب البعث العربي االشتراكي على الحكم في سوريا عبر 

)الحركة  م1970االنقالب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السوري السابق "حافظ األسد" عام 

ونيل بعض المكاسب التي  م1973 التصحيحية(، ومع نشوب حرب تشرين ضد دولة إسرائيل عام

تحققت فيها بدعم مباشر من االتحاد السوفيتي، خمد الصراع الداخلي السوري عبر توجيه عاطفة 

الشعوب السورية إلى كٍل من قضية القدس وفلسطين، ومعاناة اللبنانيين نتيجة الحرب األهلية، 

يا قومية ال تخدمهم بشيء كاالتحادات والخطر التركي الموالي لإلمبريالية، وإشغال المواطنين بقضا

الوهمية مع ليبيا ومصر، إال أن ذلك لم يكن كافياً ولم يتمكن النظام الجديد من حل المشاكل الداخلية 

السياسية واالقتصادية والحقوقية، بسبب تحويله للهوية الوطنية السورية إلى هوية ثانوية مقابل 

ن العربي(، وبرزت أيضاً مشكلة الصراع مع اإلخوان الهوية الوطنية العربية الرئيسية )الوط

م 1974المسلمين وما رافقه من عنف شديد متبادل، وكذلك تم تطبيق مشروع الحزام العربي عام 

الكرد ومنع أنشطتهم الثقافية والسياسية وغيرها، وزج عشرات اآلالف في السجون وممارسة  بحق

الذي زاد الشرخ بين عدد من الشعوب السورية. لقد  مختلف أشكال التعذيب المهينة بحقهم، األمر

كانت للسياسة األمنية القمعية دوراً كبيراً في عدم إنهاء الصراع الداخلي، وفي نشوب الصراع من 

بشكليه الطائفي والسياسي ولكن بتطرٍف أشد، دفعت المجتمعات السورية ثمناً م 2011جديد في عام 

ع، حيث تحولت العديد من هذه المجتمعات إلى مجتمعات غريبة باهظاً ال يعوض نتيجة لهذا الصرا

عن بعضها، وارتكبت عشرات المجازر بحق مختلف المكونات السورية بتحريض من قوى داخلية 

وخارجية معينة، وكأنه ال يوجد شيء اسمه الهوية واللحمة الوطنية السورية، حيث ترجمت 
                                                                                                                                                    

بصورة غير  م، وأنهت ارتباط الليرة السورية بالجنيه االسترليني، وأعادت فرض تبعية الليرة السورية إلى الفرنك1944

 -مراحل االستقالل النقدي في سورية -مباشرة، ألن عناصر التغطية كانت بالفرنك الفرنسي...مصرف سوريا المركزي

 http://cb.gov.sy/ar/syrian-cash/single?id=3049c6d468 
 د. سيد عبدالعال. -م(1954-1949االنقالبات العسكرية في سوريا ) 11
ب الشعب والحزب الوطني تعود إلى تذمر وجهاء مدينة حلب)حزب الشعب( ذات النفوذ فمثالً جذور الخالف بين حز 12

التجاري واإلنتاج االقتصادي من احتكار مدينة دمشق )الحزب الوطني( للشؤون السياسية واإلدارة المركزية، وكان 

لى صيغة فيدرالية لتحقيق غالبية أعضاء حزب الشعب يميلون إلى تقوية عالقات سورية مع العراق ويطمحون للوصول إ

( 2000-1918الجيش والسياسة في سوريا) ..مشروع الهالل الخصيب دون التضحية بالنظام الجمهوري في سورية.

 بشير زين العابدين. -115دراسة نقدية، ص



 الفدرالية

 استراتيجيةدراسات                                                                                                                     38

ة والسياسية والثقافية السورية بشكل جيد، وعلى الرغم االنتهاكات الخطيرة حقيقة الحالة االجتماعي

من ذلك يجب أال نتجاهل دور بعض القوى الوطنية التي سعت وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على 

مفهوم الوطن السوري الذي يستوعب جميع األثنيات والطوائف من قبل قوى سياسية وطنية، 

شمال سوريا من عرب وكرد  -في روج آفا كالقوى المشاركة في اإلدارة الذاتية الديمقراطية

وتركمان وشركس وسريان آشوريين وأرمن وشيشان وإيزيديين، وبعض الوطنيين الشرفاء من 

 مختلف المكونات على امتداد الجغرافيا السورية. 

أما النزاع الديني والطائفي فقد كان موجوداً في المنطقة منذ آالف السنين نتيجة الصراع بين 

لتي كانت ترسخ العبودية من قبل الملوك والحكام "ظالل وخلفاء اآللهة على األرض"، الممالك ا

حيث كان لكل منهم إله يختلف عن اآلخر ويحاول كل طرف فرض نموذجه على اآلخرين من أجل 

تشريع استبداده وهيمنته على الشعوب. وال تزال هذه الحالة موجودة في عصرنا الحديث لدى بعض 

 منطقة الشرق األوسط والعالم.المجموعات في 

إنَّ هذه الصراعات ال تحمل أية بوادر حل على المدى القريب والبعيد إذا ما تابعت السير على 

هذا النهج الخاطئ، وبالتالي فإنَّ الشعوب السورية أمامها المزيد من المصائب والويالت األخرى، 

مرار العيش في الوطن السوري الموحد، لذلك يتوجب الخروج من هذا الواقع الشاذ إذا أرادت است

الدينية والذهنية الشوفينية، وإيجاد نظاٍم جديٍد يشكل  13ونبذ األفكار السوداوية المتمثلة بالدوغمائية

جسراً ورابطاً يحقق التوافق والعيش المشترك بين الشعوب السورية ويلّم شملها، ويحول سوريا إلى 

عالم، فالسوريون يمتلكون درجة عالية من الوعي والعمل قوة مؤثرة في المنطقة وعلى مستوى ال

توحدت هذه والجاد مع قابلية كبيرة على االنفتاح، إلى جانب الثروات التي تمتلكها البالد، ول

الطاقات سيتحقق االزدهار والتنمية التي ستجلب لسوريا الرفاهية والعيش الكريم، بشرط توفر 

"... إنَّ اإلرادة العامة، هي وحدها  14يرى جان جاك روسواإلرادة والرغبة في تحقيق ذلك حيث 

وال شيء سواها، تستطيع أن تقود قوى الدولة وفقا  للغاية من تأسيسها، أال وهي الخير 

المشترك. وذلك ألنّه إذا كان التضاد بين المصالح الجزئية قد جعل إقامة المجتمعات أمرا  

مشترك في والذي جعلها أمرا  ممكنا . إنَّ ما هوعينها هضروريا ، فإنَّ التوافق بين هذه المصالح 

لم يكن هناك نقطة ما، كائنا  ما كانت والذي يشكل الرابطة االجتماعية؛ فلوهذه المصالح المختلفة ه

هذه النقطة، تتوافق عندها جميع المصالح لما وجد أي مجتمع البتة؛ والحال أنه باعتبار هذه 

ساس المجتمع. من هنا يأتي إذا  قولي بأنَّ السيادة، ير، يجب أن ي  المصلحة المشتركة وحدها ال غ

ما هي إال سوى ممارسة اإلرادة العامة، فإنه يمتنع أبدا  التنازل عنها؛ وبأن صاحب السيادة، 

بالذات. إنَّ السلطان وليس إال موجودا  جماعيا ، ال يمكنه أن يمثله أحد عدا أن يمثل نفسه هووه

 وهذا ما يقودنا إلى مسألة الهوية الوطنية. الغير، وأّما اإلرادة فكاّل...".يتيّسر نقله إلى 

                                                           
الدوغمائية : هي حالة من الجمود الفكري، يتعصب فيها الشخص ألفكاره لدرجة رفضه االطالع على األفكار  13

من أجل إثبات  بارحلمخالفة، وإن ظهرت له الدالئل التي تثبت أن أفكاره خاطئة، سيحاربها بكل ما أوتي من قوة، ويا

 ...صحة أفكاره وآراءه، حالة شديدة من التعصب لألفكار والمبادئ والقناعات، لدرجة معاداة كل ما يختلف عنها
 ترجمة د. عبد العزيز لبيب. -جان جاك روسو -105مبادئ القانون السياسي، صوفي العقد االجتماعي أ 14

م( فيلسوف وسياسي وحقوقي فرنسي، كانت لفلسفته دور في بلورة األحداث التي أدت 1712-1778)وجان جاك روس

 إلى قيام الثورة الفرنسية.
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 مسألة الهوية الوطنية في السورية. -

، والتعددية السياسية واإليديولوجية، 15تمتاز الجغرافيا السورية بالتنوع االثني والطائفي

والمزارعين ومربي والغالبية العظمى من الشعب تنتمي إلى الطبقة الكادحة المحدودة الدخل 

"... سوريا إحدى الساحات النموذجية لمنطقة بأنَّ  16الماشية، حيث يرى أحد السياسيين الكرد

الشرق االوسط من حيث أنها وألسباب كثيرة كانت محطة لتداخل المجموعات واألقوام والشعوب 

لحالة السورية والثقافات، بشكل بات من الصعوبة فصلها عن بعضها البعض، وهذا التداخل منح ا

خاصيّة واضحة وملموسة تفرض نوعا  من الحل ال يقبل معه نسخ تجارب وصيغ أخرى حدثت 

ً لم تشهد  في مناطق وبين شعوب وأقوام مختلفة عن الموزاييك السوري..."، وكما ذكرنا سابقا

يين سوريا حياة سياسية ديمقراطية طبيعية منذ استقاللها، وكان للثالثي رجال الدين والسياس

ً في ذلك، إلى جانب دور اإلقطاعيين والتجار في إضعاف  الشوفينيين والبرجوازيين دوراً محوريا

بأنَّ الدين والسياسة أداتان تبادلتا األدوار للهيمنة  17الروح الوطنية، حيث يرى جان جاك روسو

لذلك، لقد حاول على األمم منذ بداية نشوئها، فكان المجتمع السوري يعاني من انقسام حقيقي نتيجة 

كل طرف فرض رؤيته ومشروعه السياسي على جميع السوريين دون أي اعتبار إلرادة باقي 

الشعوب السورية، إلى جانب حالة عدم الثقة بالنفس وعدم طرح مشاريع وطنية لجميع السوريين، 

يه اسم فالقوميون تجاوزوا مفهوم الوطن السوري وتوجهوا إلى االنتماء إلى وطن آخر أطلقوا عل

الوطن العربي، فكانوا يطرحون مفهوم األمة العربية الواحدة واالنتماء إلى الوطن العربي الممتد 

من المحيط األطلسي إلى الخليج، وسعت إلى االندماج مع دول أخرى كالعراق ومصر وكأنه ال 

ذلك فأنَّ يمكن أن تندمج العراق ومصر في سوريا، وكأنه ال يوجد في سوريا إثنيات أخرى، ورغم 

الكثيرين في العالم العربي لم يكن لديهم رغبة في االنضمام إلى مشروع الوحدة العربية ضمن دولة 

"...وكانت غالبية األحزاب السورية التي بالشكل التالي  18واحدة. ويؤكد على ذلك أحد الباحثين

يغة التي رسمها نشأت في تلك الفترة غير مؤمنة بإمكانية استمرار الكيان الجمهوري وفق الص

فكانت برامجها السياسية تمني المواطن السوري بالتوصل إلى نمط من أنماط  ،لهم االستعمار

الوحدة العربية التي يمكن أن تحقق االستقرار المنشود الذي سلبته منهم سياسة الحلفاء من خالل 

 مشروع سورية تحقيق السوري القومي الحزب تبنى أهوائها؛ فقد وفق السياسية الحدود ترسيم

 أعضاء كان غالبية حين في العربية، الوحدة تحقيق أهدافه أهم من البعث حزب الكبرى، ووضع

 مع التقارب إلى الحزب الوطني وعمد الخصيب، الهالل فكرة تحقيقونح يميلون الشعب حزب

 انتك األثناء هذه وفي إقليمي، اختالل توازن حدوث في تتسبب وحدة قيام لمنع ومصر السعودية

لقد  كبرى...". هاشمية مملكة بإقامة بالد الشام توحيد إعادة أحالم الساسة من الكثير تداعب

                                                           
لشيشان واالموجودة في سوريا هي العرب والكرد والسريان اآلشوريين واألرمن والتركمان والشركس  األثنيات 15

، أما الديانات فهي اإلسالم والمسيحية واإليزدية واليهودية، أما الطوائف فهم العلويون واألرناؤوط والكلدان

واإلسماعيليون والمرشدون والدروز والشيعة، أما المذاهب المسيحية فهي: البروتستانت، النساطرة، الروم األرثوذكس، 

وارنة، موم الكاثوليك، األرمن الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الكلدان، الاألرمن األرثوذكس، السريان األرثوذكس، الر

 الالتين.
 آلدار خليل. -15، صصفحات من ثورة الشعب في روج آفا 16
 .129نفس المرجع السابق، ص 17
 .د. بشير زين العابدين – 30.29، ص( دراسة نقدية1918-2000جيش والسياسة في سوريا ) 18
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نفذت القوى الشوفينية القومية  سلسلة من المشاريع والمخططات الشوفينية ضد العديد من المكونات 

بين السورية وبشكل خاص الكرد من خالل تعزيز مؤامرة الحزام العربي ومحاولة خلق فتنة 

العرب والكرد، ومنع الكرد من ممارسة حقوقهم كمواطنين سوريين وتجريد أكثر من مئتي ألف 

مواطن من جنسيتهم السورية وعدم اإلشارة إلى الكرد السوريين في المجاالت التعليمية والثقافية 

السورية، وتغييبهم بشكل مجحف وإهمال المشاريع التنموية في مناطقهم، حتى أنهم رفضوا 

ن محسن البرازي يّ م ع  1949شاركة الكرد في إدارة البالد فمثالً بعد انقالب حسني الزعيم عام م

ً للوزراء األمر الذي أثار حفيظة القوميين والشوفينيين واتهموا حسني  ذي األصول الكردية رئيسا

 وأن عليهم أن يعيدوها لهم، وسامي الحناوي في بتمكين الكرد من سلب سلطة العربالزعيم 

تبريره النقالبه قال: "حاول الزعيم أن يضع الكرد في المناصب القيادية، ومحسن البرازي رئيس 

وزرائه كان كرديا "، بل إن الصحف  العربية "كالنهضة األردنية" بدأت تهاجم بعنف شديد، 

 إلى جانب قمع المعارضة، 19وباسم العروبة، الجمهورية الكردية العسكرية القائمة في سوريا..."

السياسية العربية واإلسالمية، وتعززت النعرات الطائفية واإلقليمية بين المكونات السورية، أما 

اإلسالميون بقيادة اإلخوان المسلمين فطرحوا مبدأ الدولة اإلسالمية ورفضوا الدولة العلمانية دون 

ً من ال ً سلبيا طوائف األخرى من أي اعتبار إلرادة المكونات السورية األخرى، كما واتخذوا موقفا

العلويين واإلسماعيليين واإليزيديين والمسيحيين إلى جانب معاداة األحزاب الكردية والحقوق 

الثقافية للكرد، وتحولوا إلى رأس الحربة في مهاجمة الكرد بتحريٍض من النظام التركي 

جثث وتكفير الكرد األردوغاني، وتسببوا بانتهاكات خطيرة للمواطنين من قتل المدنيين والتمثيل بال

فتنة قومية بين العرب والكرد،  قيين وتهجير الكرد من أراضيهم وخلونهب القرى ومنازل المدن

ولهم نفس الموقف مع فئات أخرى من المجتمع السوري وغيرها من الممارسات الالأخالقية بشكل 

هم بوطن آخر نسف الهوية الوطنية ومزق المجتمع السوري بدرجة رهيبة، يضاف إلى ذلك إيمان

يسعى إلى إنشائه التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين والذي يحظى بتأييد النظام التركي األردوغاني 

وإمارة قطر، أما األحزاب التي تنادي بوحدة الشعوب السورية كالحزب الشيوعي، والحزب القومي 

يا ولبنان وفلسطين االجتماعي السوري الذي تبنى مفهوم سوريا الكبرى التي تضم العراق وسور

واألردن، أي أنَّ الجغرافيا الحالية المعروفة بالجمهورية السورية ال يشكل وطناً له، وارتبط نشاط 

هذا الحزب بسلسلة من أعمال العنف واالغتياالت السياسية والمحاوالت االنقالبية لتحقيق مشاريعه، 

رهما سيادة أثنية معينة )العربية( على القومية وأصبح جوه 20لقد تعزز في الحزبين النزعة اليمينية

 باقي األثنيات، وبالتالي فشلتا في كسب التأييد الشعبي العام لهما. 

نَّ سوريا تعاني من أزمة الهوية الوطنية واالستبداد وقد يكون ذلك أحد أبرز إوبالمحصلة ف

، ففي أحد 21اقع الممزقاألسباب الرئيسية للصراع الداخلي فيها، ويمكننا أن نسرد مثال حي لهذا الو

                                                           
 د. سيد عبدالعال. -92م(، ص1954-1949ية في سوريا )االنقالبات العسكر 19
اليمينية : تيار سياسي محافظ يقوم على رفض التغيير، ويميل إلى االعتدال في القضايا السياسية واالجتماعية  20

وغيرها، حيث تتسم األحزاب اليمينية بأنها أحزاب ذات اتجاه محافظ، تؤمن بضرورة الحفاظ على تقاليد المجتمع، 

فض إحداث أي تغييرات، وال سيما التغييرات التي تتم عن طريق الثورة، أيضا التيار اليميني غالبا ما يكون مؤيدا وتر

 للنظام الحاكم بطبيعة الحال ألنه يرفض الخروج عن الحكم والقوانين...
 م.2011مة السورية عام لقاء مع عدد من العمال الكرد الذين كانوا يعملون في معامل النسيج بمدينة حلب قبل األز 21 
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كان العمال من مكونات سورية مختلفة من عرب سنة  م2009في مدينة حلب عام  النسيجمعامل 

)من التيار السلفي واإلخواني( وتركمان وشيعة، ومن الكرد الذين كانوا يشرفون على بعض أقسام 

ا يتعاونون في ما بينهم ، كان الجميع متفاهمين تجمعهم عاطفة وطنية متينة، فكانوكمختصين المعمل

في العمل ويتناولون الطعام مع بعضهم ويتبادلون أطراف الحديث دون أن يكون هناك أية حساسية 

إلى الصالة )والذي تبين فيما ولذلك، ولكن في توقيت صالة الظهر كان أحد العمال المتدينين يدع

من العمال في أحد زوايا المعمل،  بعد بأنه كان عميالً ألحد الفروع األمنية( فكان يعزل قسم كبير

ً كان ي الحظ وبشكٍل واضح مزاج مشحون بعاطفة دينية  وبعد الصالة ولمدة نصف ساعة تقريبا

متشددة مع تحاشي االختالط مع باقي العمال من الشيعة والكرد، ونفس األمر عندما كان يتحدث 

حيث كانت تسود  ،ور قوميةفي حلب عن أمالقاطنة  رائعشإحدى الأحد العمال العنصريين من 

عاطفة سلبية تجاه الكرد والتركمان والشيعة، ونفس األمر بالنسبة للشيعة، بينما كان الكرد يتحاشون 

المواجهة بسبب السياسة األمنية ضدهم، أما صاحب المعمل البرجوازي فقد كان يألبهم ضد بعضهم 

هم بالطرد ما لم يبذلوا جهداً أكبر البعض بهدف الحصول على معلومات عن نشاط العمال، وابتزاز

ً أنَّ العمال قبل تعيينهم قد وقعوا مسبقاً على استمارة استقاالتهم  من الحد الالزم في العمل، علما

وبأنهم حصلوا على كامل حقوقهم والتوقيع على أوراٍق بيضاء دون أن يكون هناك أي اعتبار 

ين كانت العالقات تعود إلى مجراها الطبيعي، للوجدان واألخالق والوطنية، وبغياب هؤالء المحرض

ونفس األمر كان يتكرر في كل مكان يتجمع فيه السوريون من مكونات مختلفة في المصانع 

والشركات والجامعات والنوادي وغير ذلك، من خالل هذا المثال نرى مدى دور رجال الدين 

ي وهذا ما نعيشه في األزمة المتشددين والقوميين والبرجوازيين في تمزيق المجتمع السور

 السورية. 

ً حاداً داخل الجغرافيا السورية التي  م2011لقد أفرزت األزمة السورية بعد عام  انقساما

تعرضت لهيمنة واحتالل وتدخل قوى أخرى غريبة عن الشعوب السورية، وتشكلت فيها ستة 

ت بعضها اآلخر ألسباب أنظمة سياسية إلدارة مناطق مختلفة، أثبتت بعضها فشلها بينما صمد

شمال سوريا،  -يطول الشرح فيها، هذه األنظمة هي اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا

وحكومة النظام السوري المتحالف مع إيران وروسيا، والحكومة السورية المؤقتة التابعة لتركيا 

رهابي المتحالف مع تركيا وقطر، والدولة اإلسالمية في العراق والشام من قبل تنظيم "داعش" اإل

وقطر، ومناطق خاضعة إلدارة جبهة النصرة التي تتلقى الدعم من بعض الدول الخليجية، ومنطقة 

شمال  -ذات إدارة شبه ذاتية محلية في السويداء. واستطاعت اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا

ول طرح مشروع ديمقراطي يتوافق سوريا، وحكومة النظام السوري الصمود واالستمرار، كون األ

مع أهداف ومشاعر شعوبها، والثاني بقي بقوة السالح وسط صمت دولي وعدم اتخاذ موقف حازم 

إلنهاء الصراع على الرغم من ما يتم ارتكابه من مجازر وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، إلى 

. أما بالنسبة للمعارضة جانب وقوف بعض الدول القوية إلى جانب النظام مثل روسيا وإيران

مؤتمر دولي يبحث عن والسورية فال حول لها وال قوة، فهي في تراجع دائم بعد كل اجتماع أ

الحلول السياسية الممكنة لألزمة السورية، وقدمت الكثير من التنازالت وتحولت إلى أداة بيد تركيا 

السوريين أنفسهم والعمل كمرتزقة  وقطر لتنفيذ أجنداتها في المنطقة، بل وتحولت إلى أداة لمحاربة

لصالح تركيا متناسين المأساة السورية وهويتهم الوطنية، وتحولوا إلى جزء من المشكلة، وأصبحت 
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ر من التضحيات كانت الشعوب السورية قد دفعت الكثيعديدة البالد ترزح تحت احتالل قوى 

، إما العودة إلى مرحلة ما قبل . وأصبح الشعب السوري أمام خيارينهيمنتها لتحرير البالد من

أن يقبل بالحل السياسي الديمقراطي المتمثل باالتحاد الفدرالي وم وتقديم تنازالت كبيرة، أ2011

 السوري.

إنَّ المواطن السوري العادي ال يهمه النظام السياسي الذي يدير الحياة العامة في البالد بقدر 

ل حقوقه، وليس لديه مشكلة مع أي مكون سوري آخر، اهتمامه بالعيش في حياة كريمة وآمنة وبكام

ويحاول التمسك بهوية وطنية لم تترسخ بعد على أرض الواقع، بسبب الثقافة واإليديولوجيا التي 

تلغي اآلخرين وتسلب إرادتهم وتخلق حالة من عدم الثقة بالنفس وبالوطن، األمر الذي أفرز العديد 

والشوفينية، وشهدت البالد طوال أكثر من ثمانين سنة صراعاً  من التنظيمات واألحزاب الراديكالية

طائفياً وقومياً وعشائرياً، تجلى بصراع الشوفينيين العرب مع الكرد، والخالفات التي حدثت من قبل 

المسلمين المتشددين مع كٍل من المسيحيين والعلويين واإلسماعيليين والشيعة والدروز، وحدوث 

م ومقتل العشرات من القرويين العلويين؛ والعشرات من الكرد 1982اة مجازر فظيعة كمأساة حم

وهناك العديد من األحداث األخرى، م 2004آذار عام  12في وكان من أبرزها انتفاضة قامشل

باإلضافة إلى الصراع التقليدي بين العشائر العربية حتى أن الطيران الحربي قد تدخل ذات مرة في 

العكيدات والجبور، إلى جانب التنافس الجشع بين البرجوازية الحلبية  فض االشتباك بين عشيرتي

والشامية، وقد زاد المثقفون من ذوي النزعة السيكوباتية الالوطنية األمور سوءاً بعد أن تحولت 

أقالمهم إلى سكاكين ساهمت بتمزيق المجتمع السوري عبر تغذيتهم للتطرف القومي والديني وخدمة 

ٍل جيد وبدون مقابل في الكثير من األحيان، ويرى المفكر األممي عبدهللا أوج أعداء سوريا بشك

"...قد يكون وضع الفالح الكادح البسيط الذي تعرض لغسيل الدماغ وشل الوعي بأنه 22آالن

من فرط ووالشعور تحت كابوس الهيمنة القسرية للعدو، هذا الذي صار تابعا  يدور في فلك العد

الوضع مفهوما ؛ أما ظهور مثل تلك األعراض لدى المثقفين فإنه دليل قاطع الجهل، قد يكون هذا 

على انهم مصابون بمرض ال برء لهم منه. إنَّ الذي يعرف خصائص بالده ويرى أنّها رازحة 

تحت كابوس االحتالل االستعماري ولكنه مع ذلك ال يبادر إلى تبني الفكر والوعي االستقالليين 

وقف المقاومة لن يستطيع أن يصبح مواطنا  عاديا  شريفا  ناهيك عن أن الضروريين وال يتخذ م

 لن يصبح مثل هذا اإلنسان إال خائنا  بروح عبد أجير ال قيمة له في مجتمعه... ". .يصبح مناضال  

 األنظمة والكيانات السياسية التي ظهرت في سوريا. -

لسياسية التي حكمت الجغرافيا عايشت سوريا منذ مطلع القرن العشرين مجموعة من األنظمة ا

السورية ابتداء من السلطنة العثمانية التي كانت قد قسمت الجغرافيا السورية إلى عدة واليات 

كوالية حلب ووالية دمشق، وإلحاق جزء منها بواليتي الموصل ودياربكر، وبعد تحرير البالد منهم 

م، وأصبح 1920آذار عام  8في خضعت سوريا لحكم األسرة الهاشمية المدعومة من اإلنكليز 

م والتي 1920الملك فيصل حاكماً على البالد إال أنه فرَّ بعد احتالل القوات الفرنسية للبالد عام 

حاولت فرض نظام فدرالي على أساس طائفي على البالد وتحت إدارتها المباشرة، حيث قسمت 

فشل بسبب تهميشها إلرادة الغالبية من البالد إلى عدة دويالت كما ذكرنا سابقاً، إال أنَّ مشروعها 

                                                           
 عبدهللا أوج آالن. - 214مسألة الشخصية في كردستان، )خصائص المناضل الثوري وحياة الحزب(، ص 22
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الشعب السوري والتدخل البريطاني وظهور بوادر الحرب العالمية الثانية وتعارض بعض القيم 

عاشت سوريا م 1946الديمقراطية الفرنسية مع سياستها االستعمارية، وبعد استقالل سوريا عام 

يين والتجار والبرجوازيين دون أن حياة سياسية برلمانية محتكرة من قبل مجموعة من اإلقطاع

والذي شارك فيه  1948عام  23تكون هناك مشاركة شعبية مباشرة في ذلك، وبعد فشل جيش اإلنقاذ

مجموعة من الضباط والعسكريين السوريين من استعادة األراضي الفلسطينية من الدولة اإلسرائيلية 

أزداد التوتر بين السياسيين وضباط الجيش  التي تم اإلعالن عنها في نفس العام؛ كما ذكرنا سابقاً 

لثالثة انقالبات عسكرية متتالية عكست م 1949ونتج عنه إلى جانب الفساد تعرض البالد في عام 

ودخلت البالد في دوامة من الفوضى والتبعية للقوى  24التنافس الدولي واإلقليمي على سوريا

حيث كانت بعض م 1958د مع مصر عام الخارجية، وبقي الوضع متوتراً إلى أن أعلن االتحا

م 1956الفرق العسكرية السورية قد شاركت في الحرب إلى جانب مصر خالل حرب السويس عام 

ً وفشلت  التي ش نت على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، إال أن ذلك لم يدم طويالً أيضا

أبرز مشاهده مشروع الحزام العربي  الوحدة، وشهدت مرحلة الستينات تطرفاً قومياً شديداً كان من

في المناطق الكردية وإحداث تغيير ديموغرافي، وتجريد المواطنين الكرد من الجنسية السورية 

وقمع اإلسالميين السياسيين، وخاضت سوريا أيضاً حرباً أخرى في هذه الفترة وهي حرب حزيران 

ياسياً وعسكرياً وضاع قسم من مع الجيش اإلسرائيلي والتي فشلت فيها سوريا سم 1967عام 

إال أنَّ السياسة الشمولية م 1970األراضي السورية )الجوالن(، وكان نتيجة ذلك انقالب عام 

ً أخرى مع دولة  واإلدارة المركزية في إدارة البالد بقيت على حالها، وخاضت سوريا أيضاً حربا

مرة. إنَّ سياسة الحزب القومي  وانتصرت فيها سوريا ألولم 1973إسرائيل في تشرين األول عام 

الواحد لم يخلق األرضية المناسبة للهوية الوطنية التي تجمع كل السوريين واستمرت سياسة القمع 

ضد المعارضين والكرد واليساريين واإلسالميين مع استيالء فئة صغيرة على ثروات البالد، ولم 

بلغ االحتقان الشعبي ذروته بعد الحراك تظهر أية فرصة للديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا، و

الشعبي الذي أطلق عليه اسم الربيع العربي في عدد من الدول التي كانت تعاني من النظام 

االستبدادي الشمولي، األمر الذي شجع الشعوب السورية على كسر حاجز الخوف والقيام بمسيرات 

نَّ المعالجة األمنية للمشكلة وتدخل القوى ، إال أم2011سلمية للمطالبة بالحقوق والديمقراطية عام 

اإلقليمية والدولية واستغالل المجموعات الراديكالية والرجعية للمظاهرات تسبب بخروج األزمة من 

تحت السيطرة وتحولت البالد إلى كتلة ملتهبة من الصراع الدموي الطائفي والقومي، ومرة أخرى 

لسورية، حيث ارتكبت مئات االنتهاكات المنافية بينت األحداث درجة غياب الهوية الوطنية ا

لألخالق والمبادئ الوطنية من مجازر وتهجير ودمار وتعذيب واعتقاالت وإغتياالت، وتطور 

المشهد السياسي السوري بوتيرة عالية بشكٍل عكس مقدار الكبت الشعبي جراء السياسة الشمولية 

وتنظيمات جديدة نالت بعضها التأييد الشعبي  واألمنية، فبرزت إلى جانب النظام السوري كيانات

                                                           
جيش المتطوعين العرب الذين هبوا لمساعدة عرب فلسطين في صراعهم ضد االستعمار وهجيش االنقاذ: " 23

تشكل جيش االنقاذ من متطوعين سوريين ولبنانيين .. والصهيونية الذين عمال على إقامة دولة يهودية في فلسطين.

ً وعدداً كبيراً من  46أفرزت رئاسة األركان السورية وقد  وعراقيين وأردنيين ومصريين وسعوديين ويمنيين.. ضابطا

 https://www.palestinapedia.netالموسوعة الفلسطينية  -جيش االنقاذ ...".صف الضباط والجنود
 د. سيد عبدالعال. -م(1954-1949كرية في سوريا )االنقالبات العس 24
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بسبب طابعها الديمقراطي، وبعضها فرض نفسه على األرض بقوة السالح وبدعٍم خارجي، 

 وبعضها اآلخر جاء من خارج سوريا وفرضت نفسها بإرهاب المواطنين، وهي كالتالي: 

ومي الواحد، بقيادة الحزب القم 1970النظام السوري الحالي، يحكم سوريا منذ عام  (1

وبسبب إصراره على الحكم الشمولي، ورفض اإلصالحات الديمقراطية داخل البالد تسبب بالكثير 

من االنتهاكات بحق الشعب السوري، وجسد الحكم األوليغارشي، ومارس سياسة تمييز عنصرية 

لى ضد الكثير من المكونات السورية، وفشل في حماية سوريا من الدمار والتدخل الخارجي، إ

جانب تحمله المسؤولية المباشرة وغير مباشرة بفقدان حوالي نصف مليون سوري لحياتهم، 

والتدمير الهائل للبنية التحتية، وتهجير ونزوح الماليين من المواطنين، باإلضافة إلى االعتقاالت 

وممارسة التعذيب والمصير المجهول لمئات المواطنين، واتهامه باستخدام السالح الكيماوي 

ومختلف صنوف األسلحة ضد المواطنين إلى جانب المعارضة المسلحة. وأصبح يسيطر على 

 غالبية الجغرافيا السوريا.

تنظيم ينشط في العراق وفي عدد من الدول وتنظيم داعش اإلرهابي المدعوم من تركيا وه (2

مية تعيد متطرفة عبر إقامة خالفة إسال 25في الشرق األوسط، ويسعى إلى إقامة دولة ثيوقراطية

ً أن أغلب  1400البالد  سنة إلى الوراء عبر ممارسة سياسة إجرامية إرهابية بحق الشعوب، علما

من بعيد، وتسبب بتمزيق وقادته ومسؤوليه من جنسيات أجنبية ال ينتمون إلى سوريا ال من قريب أ

المواطنين الكثير من الروابط الوطنية، وشّرد اآلالف، وارتكب مجازر وانتهاكات خطيرة بحق 

ودمر العديد من البلدات والقرى، وسيطر على مساحات شاسعة من األراضي السورية، وقد تمكنت 

وقوات الدفاع الذاتي  YPG/YPJوقوات حماية الشعب والمرأة  QSDقوات سوريا الديمقراطية 

ن وبدعم من التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب من تحرير مساحات كبيرة من تحت سيطرته كان م

أهمها مدينة منبج والرقة والطبقة ومناطق شرقي نهر الفرات. ونظامه غريب عن الشعب السوري 

وال يوجد أي حاضنة شعبية كبيرة له. ولم يبَق تحت سيطرته سوى مساحات صغيرة ونائية بعد 

 (QSD-YPG-YPJ)شمال سوريا  -هزيمته على يد القوات العسكرية لـ روج آفا

وانية المتمثلة باالئتالف السوري لقوى المعارضة والجيش الحر، المعارضة السورية اإلخ (3

 -جرابلس -والمدعومة من قطر وتركيا التي تحتل جزءاً من األراضي السورية )لواء اسكندرون

ً إلى إقامة نظام شبه ثيوقراطي في البالد، وقد تسببت  -اعزاز الباب وحالياً عفرين(، وتسعى أيضا

للشعب السوري بسبب اتكالها على القوى الخارجية والمعادية واستخدام  هذه الجماعة أيضاً بويالت

المدنيين كدروع بشرية واستغالل معاناتهم للدعاية لنفسها بشكل يخالف األخالق والوجدان، 

وارتكابها أعمال تطهير عرقية بحق الكرد والعلويين والمسيحيين والمعارضين لها فمثالً قامت 

بعد أن تبين بأن أهله م 2016بذبح طفل في مدينة حلب في صيف عام كتائب نورالدين الزنكي 

يعارضون اإلخوان المسلمين، إلى جانب وقوعها ضحية صفقات بين روسيا وإيران والنظام 

السوري من جهة والنظام التركي من جهة أخرى، وفشلها في جلب السالم والديمقراطية للسوريين 

                                                           
نظام حكم يمنح الكهنة ورجال الدين نفوذا سائدا في الحكم والسلطة، لذلك يلقب بالحكومة الدينية الثيوقراطية:  25

ة أما بقي ،الحكومة الكهنوتية، في الحكومة الثيوقراطية يكون الحاكم مفوض سماوي، وبالتالي يستمد سلطته من اإللهوأ

الطبقات الحاكمة فتتكون من مجموعة من الرجال الذين يمثلون لتعاليم اإلله وينشرون تشريعاته السماوية، وتعتبر 

 الحضارات القديمة مثاال واضحا للحكم الثيوقراطية...
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لذي تعانيه، ولم تستطع الحفاظ على األرض وأرواح المواطنين بسبب سوء إدارتها والفساد المالي ا

وأعراضهم، وقدمت الكثير من التنازالت للنظام السوري مما أهدر التضحيات السورية التي بذلت 

لنيل الحرية والديمقراطية والكرامة للشعب السوري، وتحول قادتها إلى مرتزقة وسماسرة حروب 

ية لمحاربة الشعوب السورية كما حدث في إدلب وحمص وعفرين وأصبحوا أداة بيد القوى الخارج

وسري كانييه وغيرها، وذلك بضرب كل القيم الوطنية بعرض الحائط، وأصبحت أقرب ما تكون 

إلى خيانة البالد والتواطؤ مع أعدائه، إلى جانب سعيها إلى السيطرة على البالد من أجل فرض 

ب السورية وانكار الحقوق والحريات، أي استبدال نظام إسالمي سياسي استبدادي على الشعو

النظام الشوفيني االستبدادي القمعي بنظام إسالمي استبدادي قمعي، إال أنها فشلت وأضاعت الكثير 

في مؤتمرات آستانة وجنيف وقدمت العشرات من التنازالت وتحولت إلى مجموعة من اللصوص 

تحت سيطرتها سوى مناطق خفض التصعيد التي  بقَ ي والمرتزقة في نظر المواطنين السوريين. ولم

تم التفاهم عليها من قبل تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وهي مساحات صغيرة في أقصى 

 شمال غربي سوريا )إدلب وبعض مناطق الشهباء وبعض الجيوب في الغوطة وجنوب البالد(.

اعدة وتسعى إلقامة خالفة إسالمية المعارضة السلفية المتمثلة بجبهة النصرة التابعة للق (4

تصهر فيها جميع الشعوب السورية، أي إقامة نظام ثيوقراطي ال يتقيد بأية حدود، وكالمعارضة 

اإلخوانية تسببت سياستها االتكالية ومشاريعها الجهادية وصراعها مع القوى السورية األخرى 

ات والمجازر بحقهم. وهي متحالفة مع بالكثير من المآسي للسوريين، وارتكبت الكثير من االنتهاك

تحت سيطرتها سوى بعض الجيوب في الغوطة  لمسلمين في بعض الجبهات، ولم يبقَ اإلخوان ا

 الشرقية وريف حمص وإدلب وريف درعا التي شملتها مناطق خفض التصعيد.

 شمال سوريا، وتسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي -اإلدارة الذاتية الديمقراطية لروج آفا (5

علماني فدرالي المركزي، ولدى مقارنتها مع الكيانات والتنظيمات السابقة نجد مقدار الفرق. فقد 

حافظت هذه اإلدارة استناداً إلى فلسفة األمة الديمقراطية التي تبنتها على ممتلكات المواطنين إلى 

ورية في جانب إدارة مناطقها بشكل ديمقراطي تعددي وبمشاركة ممثلين عن جميع الشعوب الس

شمال سوريا، وتحولت إلى أماكن آمنة للنازحين والالجئين، وحافظت على المؤسسات  -روج آفا

الخدمية وأنشأت مؤسسات جديدة ورسخت األمان، ومنحت المرأة كامل حقوقها ورفضت الدخول 

المعارضة باختيارها استراتيجية الخط الثالث، وتصدت وفي صراعات محلية سواء مع النظام أ

رتزقة واإلرهابيين والعمالء الذين تاجروا بثروات البالد وإرادة المواطنين، فهناك فرق شاسع للم

بينها وبين تلك القوى التي نهبت البالد بحجة واهية على أنها غنائم حرب ودمرت البالد بحجة 

محاربة النظام وجلبت الغزاة بحجة محاربة حلفاء النظام، وتسعى لتحرير األراضي السورية 

لمحتلة من قبل القوات التركية والتنظيمات اإلرهابية، وبالنتيجة فأنَّ هذه اإلدارة بلورت هوية ا

وطنية سورية جامعة، وساهمت في الحفاظ على وحدة األراضي السورية وضمان العيش المشترك 

بين الشعوب والتصدي للمحتلين والتنظيمات اإلرهابية، وفي سبيل سعيها إليجاد حل لألزمة 

ورية والحفاظ على وحدة البالد وإيقاف النزيف السوري، طرحت مشروع فدرالية سوريا الس

الديمقراطية كحل سياسي توافقي لجميع القوى السورية المتصارعة، ويؤمن السالم للشعوب 

السورية والتمسك بحرية الفكر والمعتقد والعدالة لكل المواطنين، ويجعل من سوريا قوة ديمقراطية 

 وهذا ما يقودنا إلى فكرة ضرورة تطبيق الفدرالية في سوريا. لمنطقة.مؤثرة في ا
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 فدرالية شمال سوريا. -

ت طرح الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا المستندة إلى فلسفة األمة الديمقراطية كأفضل الحلول 

حل األزمة  لألزمة السورية، والتي إذا ما تم تطبيقها على كامل الجغرافية السورية سيكون بإمكانها

ً أن أبرز المعارضين لهذه الفلسفة هم أصحاب الذهنية  السورية وإشكالية الهوية الوطنية. علما

الشوفينية والدوغمائية الدينية والقوى الراديكالية. حيث يروجون لحملة تشويه لصورتها وصورة 

ً أنه كان ألوجالن وفلسفته وأنصاره  من مختلف الشعوب مفكرها األممي عبد هللا أوج آالن. علما

مواقف قوية وبناءة تجاه شعوب المنطقة منذ السبعينات إلى المرحلة الراهنة؛ من خالل الوقوف إلى 

جانب حركات التحرر الوطني المحلية واإلقليمية والدولية، فمثالً كانت لهم مواقف مشّرفة بعد 

نان، إثناء االجتياح اإلسرائيلي وقوفهم إلى جانب المقاومة اللبنانية والفلسطينية في معارك جنوب لب

وبشكٍل خاص )معركة قلعة شقيف(، وال تبدي عداء ألي من شعٍب بل ينخرط في صفوفها أفراد 

 من أثنيات عديدة. 

ومع بروز األزمة السورية استطاعت القاعدة الجماهيرية الواسعة المتبنية لفلسفة األمة 

م ديمقراطي متمثل باإلدارة الذاتية الديمقراطية في الديمقراطية من الحفاظ على مناطقها، وإقامة نظا

والتي لم يشهدها السوريون من قبل، وأبعدوا شبح الحرب األهلية عن مناطقهم، م 2013تموز  19

وحافظوا على وحدة البالد وحرروا مساحات شاسعة نسبياً من األرض وطردوا منها التنظيمات 

، وتمكنوا من تشكيل جيش وطني يعد األول من نوعه في اإلرهابية، ومنعوا احتالالً تركياً جديداً 

، 26سوريا من الشباب والشابات ومن مختلف األثنيات تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية

ً وإدارياً.  وتحولت مناطقهم إلى أماكن آمنة للنازحين والمهّجرين، وشهدت مناطقهم ازدهاراً تجاريا

ً من الناحية السياسية من شمال سوريا من أكث -وتعد مناطق روج آفا ر المناطق السورية تنظيما

حيث عدد األحزاب والحركات والمنظمات السياسية واالجتماعية المدنية الناشطة إلى جانب الطبيعة 

جيد، وتؤيد نسبة والعشائرية لبعض أجزائها، وهذا دليل واضح على ثقافة السكان سياسياً وعلى نح

يث يرونها أفضل عالج لألزمة السورية المستعصية على المجتمع كبيرة منهم الفدرالية السورية ح

الدولي، يضاف إلى ذلك تأييدها من قبل النخب الوطنية وعوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين 

المتطوعين الذين دافعوا عن الشعوب السورية وال يزالون يدافعون. ويعد حجم اإلقبال الشديد على 

خير دليل على ذلك. م 2017ة المحلية في أيلول وكانون األول من عام انتخابات الكومينات واإلدار

كل هذه األمور دفع بالمعارضين السوريين الذين يعملون كمرتزقة لدى كٍل من األنظمة التركية 

والسورية وااليرانية، والقوى الشوفينية والراديكالية إلى شن حملة إعالمية وعسكرية شرسة على 

اطية، إال أنَّ ادعاءاتهم وكيل االتهامات بالوكالة لهذا المشروع من تهمة هذه التجربة الديمقر

اإلرهاب والتطهير العرقي والحكم القومي الكردي، وكذلك االتهامات بالعمالة للغرب تارة وللنظام 

وإيران تارة أخرى، كل ذلك لم يلَق آذاناً صاغية من غالبية الشعب والنخب الوطنية، فالشعوب 

                                                           
قوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تشكيالت عسكرية تضم في صفوفها ممثلين عن مختلف الشعوب السورية من  26

، وفي اللغة العربية بـ HSDوعرب وتركمان وسريان آشوريين وإيزديين، وتعرف اختصاراً في اللغة الكردية بـ  كرد

 .SDF"قسد"، وباإلنكليزية بـ 
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يدرك جيداً من هي ومست الحقيقة وتدرك مدى بعد هذه الفلسفة عن تلك االتهامات، وهالسورية ال

القوى التي تعمل لمصلحته والتي تعمل ضده، ألنَّ المتحاملين على المشروع الديمقراطي لم يجلبوا 

سوى الفساد والدمار والتشرد والقتل واإلرهاب والحرب الطائفية للشعب السوري، وأفضل ما 

ه أعداد الذين يتم قتلهم وما يتم إنقاذه من المدنيين من تحت الركام المدمر بشكل يخدم يعتزون ب

شمال سوريا بمناطق الصراع للمعارضة  -الدعاية التي تروج لهم. ولعل مقارنة مناطق روج افا

والنظام توضح الصورة بشكل أفضل من ناحية الديمقراطية والخدمات واألمان والعمل والمواد 

ات المحلية والدولية، حيث أن هذا الجزء الصغير استطاع أن يحقق خالل زمن قياسي الكثير والعالق

تم تطبيق مشروعها على كامل الجغرافيا السورية. كما أنَّ هذا ومن المكاسب واالزدهار، فكيف ل

المشروع يعتبر اللبنة األساسية لتوحيد شعوب الشرق األوسط ضمن اتحاد كونفدرالي، يحقق لتلك 

 لشعوب السالم واألمان والديمقراطية والعدالة واالزدهار.ا

 مشروع الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. -

في خضم تنافر القوى المحلية السورية وتدخل القوى األجنبية تأججت الحرب األهلية في 

سوريا، وبعد وصول الصراع إلى مرحلة حرجة، فإنَّ القوى الوطنية السورية المنضوية تحت 

قف اإلدارة الذاتية الديمقراطية والتي كان البعض منها يعاني من الظلم وسلب الحقوق داخل س

لزمة بإيجاد صيغة سياسية ديمقراطية تنقذ البالد من أزمتها، انطالقاً  الوطن السوري وجدت نفسها م 

ة على من المصلحة الوطنية ومنع البالد من التقسيم والتشرذم والوقوف في وجه محاوالت الهيمن

شمال سوريا التي هي جزء من مشروع  -البالد، وقد وجدت في الفدرالية الديمقراطية لروج آفا

فدرالية سوريا الديمقراطية أفضل نموذج ديمقراطي لسوريا والبديل األمثل للنظام الشمولي القومي 

ية منذ عشرات والديني، والوسيلة الفعّالة لحل المشاكل والتفرقة التي تعانيها المجتمعات السور

السنين، وكذلك جلب السالم واالستقرار واالزدهار لهذا البلد المهم ولشعوبها األصيلة، حيث يرى 

"... إنَّ من يجرؤ على التكفل بإنشاء شعٍب ما، ال بد أن يحّس في قرارة نفسه  27جان جاك روسو

ا الفرد الذي يتقوم بذاته أنَّ بإمكانه أن يغير الطبيعة البشرية، وأن يحول أي فرٍد من الناس، هذ

كال  كامال  ومتوحدا ، يحوله إلى جزٍء من كل أكبر يستقي منه ذلك الفرد حياته ووجوده على 

القوى الوطنية واجتمع ممثلم 2016حزيران عام  27\28ومن أجل ذلك في  من األنحاء...".ونح

ية لألعداء واإلرهابيين التبعواالستسالم أوالتي ال تزال متمسكة بتراب الوطن ورفضت الهجرة أ

القوى الرافضة ألخوة الشعوب السورية، وتوافقت على مسودة العقد االجتماعي للنظام الفدرالي وأ

م تم الكشف عن الشكل النهائي لهذه المسودة، والتي تم 1\7\2016، وبتاريخ مادة 83المكونة من 

م، حيث 29\12\2016سوريا في  إقرارها من قبل المجلس التأسيسي للفدرالية الديمقراطية لشمال

أكد العقد االجتماعي على ضرورة تطبيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص 

والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتحقيق االزدهار والتقدم، واالعتراف بحقوق جميع 

وهي مبادئ الديمقراطية الشعوب، هذه األمور ال يمكن أن تتحقق إال بترسيخ ثالثة محاور رئيسية 

واالقتصاد الوطني الذي يدعم الجميع والذي يتحول من قيم االستهالك إلى قيم اإلنتاج والبناء، ومنح 

 المرأة كامل حقوقها.
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يستمد العقد االجتماعي شرعيته من قرارات ومواثيق األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان 

صير وضرورة تطبيق الديمقراطية في كل دول العالم، واألعراف الدولية التي أقرت حق تقرير الم

الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا تلتزم اإلعالن العالمي لحقوق " 17فقد جاء في المادة 

ً من إيمانه بالهوية  اإلنسان، وجميع لوائح حقوق اإلنسان ذات الصلة."، ويستمد شرعيته أيضا

شمال سوريا  -حقوق جميع الشعوب القاطنة في روج آفاالوطنية السورية، حيث أنَّ هذا العقد ضمن 

وفسح المجال لمشاركة الجميع في إدارة البالد واتخاذ القرارات، وسد الفجوة التي أحدثتها 

اإليديولوجيات الشوفينية والدوغمائية والراديكالية بين المجتمعات السورية أي أنه يعزز الهوية 

ً بسبب المعارك التي الوطنية، وكذلك يستمد شرعيته من دما ء الشهداء والجرحى والمعاقين بدنيا

خاضوها والذين بذلوا دمائهم وضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل الدفاع عن سوريا وحمايتها من 

التمزق وتحريرها من التنظيمات اإلرهابية والراديكالية ومقاومة الغزاة والفاسدين،  لذلك حرص 

ك في نصوص مواده، كونها وثيقة ذات أهمية كبيرة جداً للحفاظ العقد االجتماعي على تأمين كل ذل

على قدسية  6على الهوية الوطنية السورية ووحدة الجغرافيا السورية، ففي نص القسم، في المادة 

أقسم باهلل العظيم وبدماء الشهداء أن التزم بالعقد االجتماعي ومواده، وحدة البالد حيث جاء فيها "

وق الديمقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصون حرية وسالمة وأمن مناطق وأن أحافظ على الحق

الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وأحافظ على سوريا االتحادية، وأن أعمل على تحقيق العدالة 

، إلى جانب التأكيد على الحقوق الثقافية وحق التمثيل في االجتماعية وفق مبدأ األمة الديمقراطية."

 المجالس ومؤتمر  الشعوب.الكومون و

 

 أسس العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. -

يعتبر نظام الفيدرالية الديمقراطية، النظام األمثل لمعالجة القضايا التاريخية واالجتماعية 

سبعة شعوب )الكرد والعرب وشمال سوريا، وعلى هذا األساس اجتمع ممثل –والقومية في روج افا

ريان اآلشور واألرمن والتركمان والشركس والشيشان( وثالثة أديان بمختلف طوائفها )اإلسالم والس

والمسيحية واإليزدية( في إقليم الجزيرة، واتفقت على فدرالية الشمال السوري، وعليه تم مناقشة 
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وري العقد االجتماعي واالتفاق عليه بشكٍل يؤمن الديمقراطية وحقوق جميع مكونات المجتمع الس

وإعادة االعتبار إلى المرأة، وضمان مشاركة هذه المكونات يشكل جوهر هذا المشروع  ويساهم في 

تجسيد مبدأ العدالة االجتماعية بشكٍل متكامل، ألنها تقوم على أساس الوحدة والتعددية وعلى 

ى مبدأ استيعاب المكونات المختلفة والحفاظ عليها وتعزيزها ضمن اتحاد سياسي ديمقراطي، يتبن

أخوة الشعوب والعيش المشترك، ويأخذ مشروعيته من إرادة الشعوب ويعتمد على نظام االنتخابات 

واالستفتاءات في هيكليتها ونظامها، ويرتكز على البعد الفكري الوطني الذي يعبر عن وعي 

العيش  المجتمع السياسي واألخالقي أكثر من التركيز على البعد القومي والمذهبي، وبالتالي فإنَّ 

من أفضل وأنسب الحلول واألقرب إلى الجوهر وضمن الوحدة الديمقراطية بشكلها الفيدرالي ه

 28الحقيقي للوطنية وأيضاً تجاوز حالة االنقسام في المجتمع، ويؤكد المفكر األممي عبدهللا أوج آالن

تي كانت تؤدي ... ستجد الصراعات والحروب الدينية واألمنية والقومية السابقة والعلى ذلك "

إلى االنفصال واالنقسام وبالتالي اللجوء إلى العنف، الحل في السالم والنظام الديمقراطي 

العيش تحت ظل "فدرالية عالمية" وترك األمر للشعوب فسيكون طموحها األعلى هوالمعاصر. ول

ولكافة ألن الدويالت الصغيرة ال تمثل ذروة طموح الشعوب، بل هي طموح لإلمارات المهيمنة، 

الفئات الطبقية واألثنية والقومية الضيقة ذات الطابع الشوفيني، حيث تتطور الفدراليات اإلقليمية 

الواسعة وتواصل وجودها كأشكال ديمقراطية معاصرة، وتدل على عدم وجود أي معنى للتمييز 

راطية وتقدمية اللغوي والديني والعرقي وكافة الفروقات الثقافية. لقد اجتمعت الدول األكثر ديمق

في اتحادات مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ورابطة الدول المستقلة، والذي 

 الوجود الثقافي للشعوب وقدرتها على المشاركة السياسية....".وأرغمها على ذلك ه

ة تتناول مواد العقد االجتماعي لفيدرالية شمال سوريا تأمين الحقوق والحريات والعدال

االجتماعية وتكافؤ الفرص والديمقراطية، بشكٍل يضاهي دساتير الدول الديمقراطية المعاصرة، 

ويتوافق مع طبيعة المجتمع السوري عبر تعزيز الحياة الكومونالية )التشاركية(، وأهم ما يميز 

 جوهر العقد االجتماعي لفدرالية شمال سوريا:

 
                                                           

الديمقراطية )المرافعات المقدمة إلى محكمة حقوق اإلنسان األوروبية(.  الحضارةومن دولة الكهنة السومرية نح 28

 . عبد هللا أوج آالن.422ص
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 المبادئ الديمقراطية: .1

( على القاعدة األساسية 1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام ) 29يؤكد العهد الدولي

 يتضمن بصفة خاصة مايلي: ولمبادئ الديمقراطية في إطار القانون الدولي، وه

 (.19 حرية التعبير )المادة .1

 (.21الحق في التجمع السلمي )المادة  .2

 (.22الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين )المادة  .3

من خالل ممثلين يتم ولمشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء بطريقة مباشرة أالحق في ا .4

 (.25اختيارهم اختياراً حراً، وفي الحصول على فرصة مناسبة للقيام بذلك )المادة 

ً لالنتخاب في انتخابات نزيهة تجرى دورياً  .5 الحق في أن يقوم باالنتخاب وبأن يكون هدفا

مساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، مع تضمنها للتعبير الحر عن باالقتراع العام وعلى قدم ال

 (. 25إرادة الناخبين )المادة 

، أوصت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بمجموعة من التدابير م2000وفي عام 

ام (، وفي ع2000/47التشريعية والمؤسساتية والعملية الهامة من أجل دعم الديمقراطية )القرار 

 م، أعلنت اللجنة المبادئ التالية بوصفها من العناصر األساسية للديمقراطية:2002

 احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. .1

 حرية االنضمام للجمعيات. .2

 حرية التعبير والرأي. .3

 إمكانية الوصول إلى السلطة وممارستها في إطار سيادة القانون. .4

أساس االقتراع العام والتصويت السري تعبيراً  تنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على .5

 عن إرادة الشعب.

 إيجاد نظام لتعددية األحزاب السياسية والمنظمات. .6

 الفصل بين السلطات. .7

 استقالل القضاء. .8

 توفير الشفافية والمساءلة في اإلدارة العامة. .9

 تهيئة وسائط لإلعالم تتسم بالحرية واالستقالل والتعددية. .11

"... عدول المرء عن حريته يعني عدوله عن صفة اإلنسان التي أنَّ  30ويرى جان جاك روس

له وعن حقوق اإلنسانية، بل وحتى عن واجباته... إنَّ عدوال  كهذا غير مالئم لطبيعة اإلنسان؛ 

تعطيل لكل أخالقية في أعماله. وأخيرا ، باطلة ومتناقضة وفإنَّ تعطيل الحرية في إرادة اإلنسان ه

، لقد التي تشترط سلطة مطلقة من جهة، وطاعة ال قيود لها من جهة أخرى..."هي االتفاقية 

حرص العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية لـ شمال سوريا على التأكيد على المبادئ الرئيسية 

ً مع قرارات األمم المتحدة والمواثيق واألعراف الدولية واألخالق  والعامة للديمقراطية تماشيا
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شمال سوريا من خالل  -وبشكٍل يحقق التوافق بين جميع التوجهات السائدة في روج آفااإلنسانية 

وتحقيق  31فلسفة األمة الديمقراطية، التي استطاعت تأمين التعايش المشترك بين مختلف الشعوب

التعايش بين الديمقراطية والمعتقدات الدينية المعتدلة والمختلفة، وقد تجسد ذلك بشكٍل مباشر في 

، إلى جانب ضمان الحرية في حدود األخالق، حيث 32"مؤتمر الشعوب الديمقراطي" 57ادة الم

نصت غالبية مواد العقد االجتماعي على ترسيخ الديمقراطية المباشرة وممارستها والحفاظ عليها 

المجالس ووصوالً إلى وعبر أصغر وحدة اجتماعية إدارية وهي الكومون، ومن ثم التدرج نح

الكومونات : هي شكل من أشكال التنظيم القاعدي " 48درالية حيث جاء في المادة الحكومات الف

األساسي للديمقراطية المباشرة. وهي جهاز صنع القرار واإلدارة ضمن مجالها اإلداري 

، لقد استطاع والتنظيمي. ويعمل الكومون كمجلس قائم بذاته في كافة مراحل صنع القرار."

شمال سوريا ومنحها فرصة ذهبية للتعبير عن  -اف الشعب في روج آفاالكومون استيعاب جميع أطي

نفسها وبإرادتها، وعلى الرغم من عدم تطبيق الديمقراطية في سوريا بعنوانها العريض إال أن 

شمال سوريا تكيفت بسرعة مع النموذج الديمقراطي الجديد، فمثالً يعتبر  -الشعوب في روج آفا

تي تسعى إلى توزيع السلطات بشكل يمّكن قدر اإلمكان مشاركة جميع الكومون جوهر الفدرالية ال

المواطنين في اتخاذ القرارات، ويساعد الكومين في ترسيخ الديمقراطية الالمركزية في النظام 

أصغر وحدة إدارية تحظى باحترام واهتمام السلطات التنفيذية والتشريعية والفدرالي بشكل عميق فه

يستطيع من خاللها المواطنون إيصال أصواتهم وآرائهم ومطالبهم إلى والقضائية وتقبلها، و

المستويات اإلدارية األعلى  مع ممارسة الرقابة، ولعبت الكومينات دوراً كبيراً في خدمة المواطنين 

، وفسحت المجال م2011بعد الفراغ الذي حدث نتيجة غياب المؤسسات الخدمية الرسمية بعد عام 

لى الديمقراطية التي لم تشهدها سوريا منذ عشرات السنين وكانت أول تجربة لتعرف المواطنين ع

ديمقراطية انتخب لها المواطنون، وأشرفت على انتخابات اإلدارة المحلية، واستطاعت اللجان 

المتفرعة عنها من حل العديد من المشاكل وتأمين العديد من المستلزمات الحياتية اليومية، وتأمين 

 HPC (Hêzên parastina المعروفة اختصاراً بـ ية من خالل قوات حماية المجتمعاألمن والحما

civakî) وتقديم المساعدة للفقراء والمرضى، وتوعية المواطنين من خالل دورات توعية ،
                                                           

ً  عليهم ويطلق االجتماعي، العقد في الشركاء مجموع على الشعب اسموروس يطلق 31  هم حيث من المواطنين اسم فرديا

ً  ولكن. الدولة لقوانين مذعنون هم حيث من" رعايا"و السيادية، السلطة في مشاركون  بعضها األلفاظ هذه تختلط ما غالبا
مبادئ القانون السياسي، وفي العقد االجتماعي أ ...الدقيق استعمالها قسيا في بينها التمييز نجيد أن ويكفي ببعض،

 ترجمة د. عبد العزيز لبيب. -جان جاك روسو -95ص
يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل الفدرالية  "مؤتمر الشعوب الديمقراطي -من العقد االجتماعي 57المادة  32

االتحاد الحر الديمقراطي الذي تؤسسه و ،ش األخوي المشتركرمز التكامل في العيووه .شمال سوريالالديمقراطية 

يتكون مؤتمر الشعوب الديمقراطي من الشعوب )الكرد والعرب والسريان اآلشوريين واألرمن . شعوب المنطقة

والتركمان والشركس والشيشان(، وكذلك من المجموعات العقائدية والثقافية )كالمسلمين والمسيحيين واإليزيديين 

شمال سوريا. ويراعي البنى والخصائص التاريخية للَويين والشيعة( المنضوية تحت سقف الفدرالية الديمقراطية والعَ 

والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية واألثنية والثقافية لكافة الشعوب والمجموعات، ويتشكل باألساس اعتماداً 

 على مطالبهم وارادتهم.

اإلدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن حرياتها  إنشاءيمقراطي حق الشعوب والمجموعات في مؤتمر الشعوب الد ضمني

نه من العيش ضمن توازن بيئي  العقائدية واألثنية والثقافية بالقانون. يتبنى النظام الديمقراطي في تنظيم المجتمع. ويُمّكِ

ارة الذاتية الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية ينظر مؤتمر الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم أقاليم اإلد اقتصادي.

على أنها ركيزة النظام الفدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل الفدرالية 

 ".شمال سوريا انطالقاً من إراداتها الذاتية.لالديمقراطية 
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اجتماعية وسياسية واقتصادية، ودعم جمعيات اقتصادية صغيرة أطلق عليه اسم كوبراتيفات، ودعم 

الب المواطنين ومعاناتهم إلى المسؤولين الحكوميين، باإلضافة إلى فسح المحتاجين وإيصال مط

المجال للمرأة في ممارسة دورها ومنحها حقوقها مناصفة مع الرجل، لقد أصبح الكومين حجر 

األساس الرئيسي للنظام الفدرالي لشمال سوريا، ويحظى باحترام السلطات التشريعية والتنفيذية 

بعض انخراط معظم المكونات من عرب وسريان وآشور وتركمان والقضائية وبشكٍل خاص 

وأرمن وشركس وكرد في الكومينات وتقبلهم لها األمر الذي عزز الوحدة الوطنية بشكٍل متين، 

 33مرة، فمثالً جاء في المادة  148حيث ورد في العقد االجتماعي كلمة "ديمقراطية" حوالي 

ية والدينية، الحق في تسمية إداراتها الذاتية والحفاظ على للمجموعات والمكونات الثقافية واألثن"

مكون أن يفرض عقائده على الغير وثقافاتها، وتشكيل تنظيماتها الديمقراطية. وال يحق ألي أحد أ

. ويتجلى الجانب األخالقي والوطني في العقد االجتماعي من خالل الحفاظ بإصرار على إكراها ."

للمكونات المحلية الحق في االعتراض على أنَّ "  74قد نصت المادةحقوق اإلثنيات المختلفة، ف

على قرارات االجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها وال تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا 

"، وقد بيَّن جان لم يتم حل االعتراض بالتوافق، يتم عرضه على الشعب المعني وتعتمد النتيجة.

"...االهتداء إلى شكل من االجتماع من شأنه  33من العقد االجتماعي هوبأنَّ المطلوب وجاك روس

أن يدافع عن شخص كل شريك فيه وعن أمالكه وأن يحميها بكل ما يتوفر من قوة مشتركة، وإذ 

يتحد بمقتضاه كل واحد مع الجميع فإنه، مع ذلك، ال يطيع إال نفسه، ويظّل حرا  كما كان قبلئٍذ. هذا 

الذي تكفَّل العقد االجتماعي بحله...بشرط تنازل كل شريك في االجتماع عن  المشكل األساسيوه

وقد حرص العقد االجتماعي على تعدد شخصه وعن جميع حقوقه تنازال  تاما  للمجموعة كلها..."، 

مصادر السلطات التشريعية ليتيح للجميع إمكانية المشاركة في صنع القرار وتعزيز الحياة 

شمال سوريا، عبر  -ج آفاالديمقراطية في رو

التسلسل الهرمي ألجهزة صنع القرار بدءاً 

الفصل   بمجالس المقاطعات، حيث جاء في

" البند 51المادة، مجالس المقاطعات -الثاني

الجهاز التشريعي واألول: مجلس المقاطعة ه

المنتخب بالتصويت الحر للشعوب 

...البند الرابع: ينتخب مجلس .والمجموعات.

ثم تكون الصالحيات هيئته التنفيذية."، المقاطعة 

في مجلس الشعوب في  التشريعية محددة أكثر

التي أشارت إلى  55اإلقليم، كما ورد في المادة 

أنَّ مجلس الشعوب في اإلقليم يقوم بدور التشريع 

ومن ثم يأتي ، والرقابة ورسم السياسة العامة

مؤتمر الشعوب الديمقراطي بصالحيات تشريعية 

  .59حديداً كما جاء في المادة أكثر ت

                                                           
 ترجمة د. عبد العزيز لبيب. -جان جاك روسو -39مبادئ القانون السياسي، صوفي العقد االجتماعي أ 33
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 حقوق المرأة:  .2

إنَّ أهم ما يميز الفدرالية الديمقراطية لشمال السورية وبفضل ما تم إنجازه خالل السنوات 

تمتع المرأة السورية ومن كل المكونات والخمس القصيرة من عمر اإلدارة الذاتية الديمقراطية، ه

لت حريتها، وإزالة الحواجز التي منعت المرأة من القيام بكامل حقوقها وتحريرها من القيود التي كب

بدورها المحوري في قيادة المجتمع والتي رسختها الذهنية الذكورية، وأصبح للمرأة حضور مهم 

في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وحتى االنخراط في القوات العسكرية واألمنية من 

ساييش المرأة وقوات الحماية الجوهرية، لتتمتع المرأة وآ YPJخالل وحدات حماية المرأة 

بخصوصية لم تكن تحلم بها في ظل األنظمة السياسية واالجتماعية التي توالت على سوريا منذ 

مئات السنين وحتى في األنظمة التي تطرح نفسها كبديل للنظام السوري، وبالتالي يمكننا أن نطلق 

ا اسم ثورة المرأة. تضمن العقد االجتماعي للفدرالية شمال سوري -على الثورة في روج آفا

 2الديمقراطية لشمال السورية تسعة مواد هامة، تناولت وضع المرأة وحقوقها، حيث نصت المادة 

نصت على ضرورة تنظيم المرأة ككيان خاص بها، والمادة  12على ضمان حرية المرأة، والمادة 

أشارت إلى ضرورة  14لمساواة بين الجنسين، المادة أكدت على ضمان حقوق وحرية المرأة وا 13

استغاللها واعتبرت ممارسة العنف ضد المرأة أ 25تحسين وضعها وتمتعها بإرادتها الحرة، والمادة 

منحت المرأة حق المشاركة في   26ممارسة التمييز ضدها جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة وأ

..وغيرها( واتخاذ .جتماعية والثقافية واالقتصادية واإلدارية.كافة مجاالت الحياة )السياسية واال

يعتمد  -نص البند السادس -مبادئ العدالة -68المادة  -القرارات المعنية بشأنها، وفي الفصل الثامن

التنظيم النسائي الخاص والتمثيل المتساوي للمرأة أساسا  في مجال العدالة وأنشطتها 

، بينما نية بخصوصية المرأة تبت فيها أجهزة العدالة النسائية.المؤسساتية. والقرارات المع

البند السادس  -على كيفية التنظيم وأسس العمل من خالل أجهزة نظام العدالة 69تضمنت المادة 

مجلس عدالة المرأة في الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا : للمرأة جهاز عدالة خاص بها، 

مرأة واألسرة ولها الحق في الرقابة والتنسيق مع مجالس القضاء تنظر في كافة قضايا وشؤون ال

وأهم ما يميز العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية لشمال السورية عن باقي العقود  ،في اإلقليم.

مبدأ التمثيل المتساوي بين الجنسين ونظام الرئاسة المشتركة بين الرجل واالجتماعية العالمية ه

اعتماد نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجاالت السياسية على  12ت المادة والمرأة، حيث نص

واالجتماعية واإلدارية وغيرها، وتعتبرها مبدأ أساسيا  في التمثيل المتساوي بين الجنسين 

 وتساهم في التنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها.

ً عالمياً، إال أنَّ المرأة تحولت إلى سلعة ووسيلة وعلى الرغم من نيل قضية ا لمرأة اهتماما

من الدول في تموز  189إعالنية في العديد من الدول التي توصف بالديمقراطية، ومع ذلك صدّقت 

، والتي نصت في بعض 34م على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة2015عام 

على قدم المساواة مع الرجل في التصويت والترشيح في االنتخابات موادها على منح المرأة الحق 

واالستفتاءات العامة، والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، إلى جانب 

على  7المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار بما في ذلك المستوى الدولي، في حين أكدت المادة 
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ي الحياة السياسية لبلدها، وثمة إشارة إلى تلك الصلة القائمة بين الديمقراطية أهمية تمثيل المرأة ف

"إنَّ إرادة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث جاء فيها:  21وحقوق اإلنسان في المادة 

الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على 

حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية والسري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أأساس االقتراع 

على الرغم من ذلك تبقى معرفة تطبيق تلك المواد على أرض الواقع من قبل الدول التصويت"، 

 .الموقعة على االتفاقية بحاجة إلى مزيد من البحث والمتابعة

 االقتصاد الوطني: .3

ً ما كان االقتصاد السوري حك راً على فئة معينة من الشعب كاإلقطاعيين والبرجوازيين دائما

وكبار التجار، وعلى الرغم من تولي إدارة البالد بعض الحكومات التي تدَّعي االشتراكية في 

عقيدتها، إال أنها لم تستطع كبح شهوة تكديس الثروة واحتكارها من قبل بعض المستغلين لالقتصاد 

جديدة ذات نزعة إيديولوجية  35جة لتظهر طبقة ارستقراطيةالوطني، وتطورت الحالة بدرجة حر

ً في تأخر المشاريع التنموية في العديد من مناطق  استبدادية في البالد كان لها دوراً محوريا

الجغرافيا السورية، وازدياد نسبة الفقر والبطالة، وعدم قدرة البالد على مواكبة االزدهار والتقدم 

مي، ومن أجل تجاوز هذه المشكلة اعتمد العقد االجتماعي للفدرالية العلمي والتكنولوجي العال

الديمقراطية لشمال سوريا على االقتصاد المجتمعي التشاركي من أجل قمع االحتكار والجشع 

والنصب واالحتيال والبطالة وخفض خط الفقر، وتشجيع المنافسة واالبداع في المجاالت االقتصادية 

لجميع المواطنين بمختلف مستوياتهم االقتصادية، بشكل يضمن تأمين  وتأمين الفرص االقتصادية

االكتفاء الذاتي بشكٍل نسبي للمواطنين، األمر الذي سيزيد من متانة االقتصاد الوطني ويخفف 

الضغط على االلتزامات االقتصادية للحكومة الفدرالية وحكومة اإلقليم تجاه مواطنيها، فقد جاء في 

لفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا على مبدأ جعل األرض والماء والطاقة تقوم ا" 11المادة 

كومونا ، وتعتمد الصناعة البيئية واالقتصاد المجتمعي اساسا ، وال تسمح باالستغالل واالحتكار 

، حيث يعتبر االقتصاد وتشيئ المرأة، وتحقق الضمان الصحي واالجتماعي لكل األفراد."

 ن قطاع االقتصاد المجتمعي إلى جانب القطاعين العام والخاص.التشاركي جزءاً مهماً م

بسبب فشل االقتصاد الرأسمالي في تقليص الفجوة  36هناك اهتمام عالمي باالقتصاد التشاركي

الحاصلة بين الفقراء واألغنياء والتي تزداد لصالح األغنياء، إلى جانب تمكينها للرقابة الشعبية على 

لشفافية والمشاركة بشكل ديمقراطي، وبالتالي تحقيق العدالة في الحصول االقتصاد كونها تتسم با

نظام يمنح الجميع فرصة لتحسين وضعهم االقتصادي استناداً على الموهبة وعلى الثروة، أي ه

واالبداع والجهد بدل االعتماد على ملكية رأس المال، ويمكن تقديم مساعدة على شكل ميزانية 

حة في مصارف محلية، حيث يشير أحد خبراء االقتصاد السويسريين مخصصة من األطراف المان

                                                           
االرستقراطية: هي طبقة عليا في المجتمع، تشغل مراتب عليا في الدولة، وتملك هذه الطبقة السلطة والمال والقوة، ما  35

تلعب الوراثة هنا دورا كبيرا، فهذه المراتب العليا والسلطة يتم توريثها، وتتميز الطبقة يجعلها على رأس المجتمع، و

 وغيرها من األلقاب المختلفة في كل مجتمع...والشيخ والمعلم االرستقراطية باأللقاب الكثيرة، مثل الباشا والدوق واللورد 
 مجلة أوراق اقتصادية. -االقتصاد التشاركي 36

awraqgroup.com/wp-content/uploads/2017/09/AwraQ-Ektsadya-01.pdf 
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، كما أنه يوجه الموارد 37"كالوس شوآب" بأن الموهبة من المحتمل أن تحل محل الرأسمالية

واإلنتاج واالستهالك بشكل عادل يحقق التضامن االجتماعي ويدعم أصحاب المشاريع الصغيرة 

احتكار الشركات الضخمة للثروات والسلع، حيث ال والمتوسطة، بعيداً عن السلب والجشع و

تستطيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منافستها، ويجسد االقتصاد االشتراكي الجانب األخالقي في 

التعامل االقتصادي بين األفراد كونه يستند على التعاون والمشاركة والكرم والحرية الشخصية 

لالقتصاد التشاركي اإليجار والمقايضة واالقتراض والهبة والمرونة، وتشمل أنماط العمل المختلفة 

(، فهي Kopratîvوالمبادلة وأشكال مختلفة من الملكية المشتركة كاألنظمة التعاونية )كوبراتيف 

تضمن امتالك العمال لعملهم حيث سيساهم البعض في التمويل وقد يساهم البعض بالتسويق وقد 

سيمتلكون عملهم الصغير، ومن األمثلة على االقتصاد التشاركي يساهم البعض اآلخر بالخبرة لكنهم 

ً ولكن ال يمتلك الوقت الكافي لجني المحصول فبإمكانه التعاون  إذا كان هناك شخص يمتلك بستانا

بسعر أرخص من سعر السوق، إذا كنت تقود سيارتك ومع شخص آخر مقابل منحه نصف الموسم أ

في نفس طريقك فيمكنك أن ود الذهاب إلى نفس الطريق وهشخص آخر يريوتتجه إلى مكان معين و

توصله مقابل نظير مادي لكن أرخص من األجرة وكأنك تقاسمت ثمن األجرة معه؛ وقد يكون لديك 

قد تقوم بتأجيرها ألشخاص يحتاجونها. يمكن أن يقوم عدة أشخاص  ،غرفه في منزلك ال تحتاجها

الثاني يخبز الخبز كونه يمتلك الخبرة واآلخرون بإنشاء فرن صغير أحدهم يدفع رأس المال و

يأمنون الطحين وتجهيز العجين مع اشتراك الجميع في تسويق الخبز، وهكذا بالنسبة للمشاريع 

الكبيرة، أما بالنسبة للتمويل فتعتمد على مقدار التكافل االقتصادي بين المواطنين من جهة وبين 

مليون فرنك لتمويل  3.27تم جمع  2015ويسرا عام المواطنين والحكومة من جهة أخرى، ففي س

من المشروعات من مناطق  %75حملة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وانطلقت  1342

الحمالت ومنها كانت مشروعات تعتمد على الدعم الجماعي. كان مطلق %50حضارية حوالي 

من بعضهم البعض. كما وتزداد كيلومتر في المتوسط فقط  12وداعموها يسكنون على بعد حوالي 

فعالية االقتصاد التشاركي عندما تتلقى الدعم من الحكومة والمؤسسات االقتصادية في البالد إال أنَّ 

 مشكلة تحديد الضرائب تعد أهم عائق أمام الدعم الحكومي لها.

ً لالقتصاد المجتمعي أ  وي، أاالجتماعي التضامنوويعتبر االقتصاد التشاركي مرتكزاً أساسيا

الذي يعتبر وسيلة هامة لتفعيل مبادئ العدالة االجتماعية ومبادئ حقوق  ،38االقتصاد الشعبي

اإلنسان والمساواة والمشاركة الديمقراطية في التنمية المستدامة والتوزيع العادل للموارد والسلع 

د الفئات والخدمات والتضامن مع أكثر الفئات حرماناً، من أجل تحقيق تنمية تضمن مصالح أش

فقراً، وذلك بجعل إنتاج السلع والخدمات، من أجل تلبية احتياجات الناس ال من أجل تحقيق الحد 

األقصى من األرباح، واالرتكاز على مؤسسات اقتصادية تخدم المواطنين وليس األسواق. وتعمل 

دود مؤسسات االقتصاد المجتمعي على تأمين الضمانين الصحي واالجتماعي، والتمويل المح

والمصارف المحلية، وتأمين مختلف أنواع الخدمات االجتماعية كالغذاء والمسكن وغيرهما، 

ومعالجة المشاكل االجتماعية واالقتصادية الرئيسية كالفقر والبطالة ومشكلة المعاقين والمقعدين، 
                                                           

 جمال ايت حمو. -االقتصاد التشاركي: الحياة بعد الرأسمالية 37
من  -4موجزة العدد  أوراق \العامة السياسات سلسلة -االقتصاد االجتماعي التضامني، أداة لتحقيق العدالة االجتماعية 38

 التابعة لألمم المتحدة. ESCWAآسيا االسكوا قبل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
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من خالل تسهيل الوصول إلى التمويل، ومعلومات السوق، وعناصر اإلنتاج، والتكنولوجيا، 

وخدمات الدعم، واألسواق، وتحسين مستوى الدخل وضمان استقراره، وكذلك يعالج عدم المساواة 

ففي فنزويال على سبيل المثال، تقدم الحكومة برامج للتمويل بين الجنسين من خالل تمكين المرأة، 

البالغ الصغر، فتمّكن الفقراء من أسر وأفراد من إنشاء مشاريع صغيرة من خالل القروض 

المنخفضة الفائدة التي تؤمنها مصارف القروض البالغة الصغر. ومن هذه المصارف ومنعدمة أال

مصرف التنمية للنساء الذي يقدم دعما  ماليا  وغير مالي لمجموعات صغيرة من النساء لتمكينهن 

. ركةاجتماعيا  واقتصاديا  وسياسيا ، ما يساهم في توطيد قيم التضامن والعدالة االجتماعية والمشا

وقد أصبح االقتصاد المجتمعي وسيلة تمدّ النساء بالقدرة على البقاء وضمان األمان المالي. إلى 

جانب وضع ميزانية في المصارف المحلية للتحرر من قيود الجهات المانحة، وتعد أمريكا الالتينية 

 من أكثر مناطق العالم التي نجحت فيها هذه التجربة.

م أصدر المجلس التأسيسي للفيدرالية 27\7\2017وبتاريخ كره وبالتالي كنتيجة لما تم ذ

الذي يتضمن قانون التقسيم اإلداري وإحداث الوحدات  1الديمقراطية لشمال سوريا المرسوم رقم 

منه إلى أنَّ الفيدرالية الديمقراطية  8اإلدارية، والتقسيمات اإلدارية لكل إقليم، حيث أشارت المادة 

، وتم تقسيم (إقليم عفرين –إقليم الفرات  –إقليم الجزيرة )ن ثالثة أقاليم وهي: لشمال سوريا تتألف م

الذي  2تم إصدار المرسوم رقم  م28\7\2017األقاليم إلى مقاطعات ومناطق ونواحي، وبتاريخ 

يتضمن القانون االنتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. كما أنَّ العمل الجاري على اعداد 

للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا يضع في نصب اهتمامه مجموعة من األمور الجوهرية  دستور

التي تناولها العقد االجتماعي في نصوصه والتي تم اإلشارة إلى بعضها سابقاً، وبشكل عام يمكن أن 

 نلخص المبادئ التي ستتناولها عملية اعداد مسودة الدستور الفدرالي بالشكل التالي:

 نظيم وبناء سورية فيدرالية ديمقراطية.إعادة ت .1

ترسيخ مفهوم األمة الديمقراطية المستندة إلى المبادئ الرئيسية للديمقراطية، الضامنة للتعايش  .2

 المشترك.

 خلق المجتمع والفرد المنظم الحر والمتضامن، واإللتزام باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  .3

نفسها بنفسها، بشكٍل ال يتناقض مع مصالح المكونات كل مجموعة ثقافية واثنية تقوم بإدارة  .4

األخرى، والحق في تقرير مصيرها بشكٍل حر، والتمثيل العادل لجميع المكونات االثنية في جميع 

 المؤسسات اإلدارية التابعة للفدرالية.

 منح كل المكونات حق التعليم والتدريس بلغتها، ويتم تحديد اللغات في األقاليم حسب التنوع .5

اللغوي، واعتبار كل اللغات الموجودة في جغرافية شمال سوريا متساوية في جميع مجاالت الحياة 

يسيَّر أموره بلغته األم، واالجتماعية والتعليمية والثقافية والتعامل اإلداري، وكل شعب ينظم حياته 

 إلى جانب التأكيد على التعليم المجاني. 

نية األساسية التي يعتمد عليها نظام الفدرالية ابتداء من أن يكون مفهوم اإلدارات الذاتية الب .6

 الخلية األساسية لها وصوالً لمجالس األقاليم. والكومين الذي سيكون النواة أ

ً في عملية البناء الديمقراطي وحمايتها وضمان حقوقها وحريتها  في  .7 منح المرأة دوراً رياديا

ل مجاالت الحياة، أي تكون متساوية مع الرجل مع الرجل في كوالمجتمع، ومشاركتها بشكل متسا
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في كل المؤسسات التابعة  %50على أساس نظام الرئاسة المشتركة، ومشاركتها ستكون بنسبة 

 للنظام الفيدرالي.

التأكيد على قوة الدفاع المشروع وحماية البالد من األخطار الخارجية والداخلية، واعتبار قوات  .8

لمسلحة المدافعة عن الفدرالية، واالعتماد على االنضمام الطوعي ألبناء سوريا الديمقراطية القوات ا

الشعب من جهة وواجب الدفاع الذاتي من جهة أخرى، إلى جانب الدفاع عن فدرالية سوريا 

 الديمقراطية ضد الهجمات الخارجية والمنظمات اإلرهابية.

دية والمعنوية في المجال وتلبية االحتياجات الما 39اعتماد االقتصاد المجتمعي التشاركي .9

االقتصادي، وتقديم الخدمات الالزمة للتنمية االقتصادية، وتوفير الضمانين الصحي واالجتماعي. 

 إلى جانب التقاسم العادل للثروات والموارد، وتحقيق االكتفاء الذاتي، وتعزيز االقتصاد الوطني. 

، ومنع أي شكٍل من أشكال انطالقا من مبدأ )حق الحياة مصان( 40إلغاء عقوبة اإلعدام .11

 التعذيب الجسدي والنفسي. وترسيخ مبدأ العدالة في جميع المجاالت.

عالمي الحر ضمن األطر الديمقراطية التي تلبي حاجة المجتمع فسح المجال أمام النشاط اإل .11

ر. نشفي تلقي األخبار والمعلومات الالزمة والتعبير عن رأيه، ومنع االحتكار في مجال اإلعالم وال

 خالقية والوطنية كجهاز رقابي لمصلحة المواطنين والبالد.عالم بمهمتها اإلوإلزام وسائل اإل

االبتعاد عن المشاريع الشوفينية والراديكالية واألجندات الدولية الهدامة للوطن السوري  .12

 ولشعوب البلدان المجاورة.

 النظام الفدرالي في سوريا. -

شعوب القاطنة فيها، وهي بالدرجة األولى وطن لكل من الجغرافيا السورية هي ملك لجميع ال

يسعى إلى الحفاظ على وحدة أراضيها وتأمين العيش الكريم لشعوبها، وتطبيق الديمقراطية فيها، 

وإقامة جسور التواصل والعيش المشترك بين مختلف المجتمعات السورية التي فّرقت بينها الفتن 

هوية الوطنية السورية التي ينادي بها أنصار فلسفة األمة جوهر الوالداخلية والخارجية، وهذا ه

 الديمقراطية عبر طرح المشروع الفدرالي.

هناك أفكار كثيرة تدعم الفدرالية في سوريا، فقد قدم الروس مشروع الفدرالية السورية كحل 

مادة تحت مسمى دستور "الجمهورية  85لألزمة السورية وقدموا مسودة دستور مكونة من 

م، وال يلقى مشروع الفدرالية معارضة من المجتمع الدولي كون العديد من 2016ورية" عام الس

الدول المؤثرة في الساحة الدولية واإلقليمية ذات نظام فدرالي، وقدمت مجموعة من النخب المثقفة 

والناشطين والمعارضين في الجنوب السوري وثيقة تحت مسمى "وثيقة عهد حوران"، والتي 

اإلعالن عن جنوب سوريا )مناطق درعا والسويداء والقنيطرة( كإقليم مستقل ضمن  إلىوتدع

االتحاد "الفدرالي السوري المستقبلي" وتطبيق الالمركزية من الناحية اإلدارية، وعقد مؤتمر 

                                                           
ً واالقتصاد التشاركي، ه 39 نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على مشاركة الموارد واألصول البشرية والمادية بين  أيضا

 األفراد والمؤسسات الخاصة والعامة.
أن نموت إن حدث أن صرنا نحن "... لئال نكون ضحية أحد القتلة، نسلم بوبالنسبة لحكم اإلعدام يرى جان جاك روس 40

القتلة. وهكذا فإن المرء، بمقتضى هذا الميثاق ليست حياته المخصوصة به رهن يديه، وإنما كل ما في األمر أن يعمل 

الرأي في صونها، وليس لنا أن نخّمن ما إذا كان أحد المتعاقدين، أيّاً كان، قد عقد النية عندئذً على تعريض نفسه 

 العزيز لبيب.ترجمة د.عبد -جان جاك روسو -118.117مبادئ القانون السياسي، صوالعقد االجتماعي أللمشنقة...". في 
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ً مع وثيقة االنتقال السياسي التي تقدمت بها الهيئة العليا  تأسيسي استناداً على هذه الوثيقة، تماشيا

 لمفاوضات. ل

إنَّ تحول سوريا إلى االتحاد الفدرالي أمر قابل للتطبيق، حيث تمتلك سوريا المقومات الالزمة 

لتجاوز المعوقات التي تقف في طريق الفدرالية، كمسألة تقاسم الثروات، فسوريا غنية بمواردها إلى 

المتوسط الذي يشهد  جانب موقعها االستراتيجي  فتمتاز المناطق الغربية بإطاللها على البحر

ً تجارياً على موانئه وشواطئه، وبغناها بالثروة الزراعية والحيوانية وقد اكتشف مؤخراً  ازدحاما

وجود مخزونات للغاز والنفط في قعر المياه اإلقليمية بين شواطئ سوريا وقبرص، أما المناطق 

لتجاري، أما المناطق الشمالية الجنوبية فتمتاز بثروتها الزراعية والحيوانية والمائية والنشاط ا

والشرقية فتمتاز بالثروة النفطية والغازية والزراعية والحيوانية ومصادر الكهرباء، أما المناطق 

الوسطى والشمالية الغربية فتمتاز بثروتها الزراعية والحيوانية والصناعة، لذلك ال توجد مشكلة في 

االقتصادي بين األقاليم. أما بالنسبة للصراعات  تقاسم الثروات واألمر يتطلب مزيداً من التعاون

الطائفية والعرقية فهي بعيدة عن الشعوب السورية وليست من تقاليدها، حيث يظهر لدى كل طرف 

سياسي في سوريا كافة األثنيات والطوائف، وبالنسبة للكرد فإنَّ فكرة الكيان القومي والديني، 

عدد، مرفوضة جملة وتفصيالً استناداً إلى فلسفة األمة والتمييز ضد المرأة واألثنيات قليلة ال

شمال سوريا، ويؤكد المفكر األممي  -الديمقراطية ويتفق معهم غالبية األثنيات القاطنة في روج آفا

"...سيكون على الدور المهم للكرد في تحقيق الديمقراطية في الشرق األوسط  41عبد هللا أوج آالن

يخية أصحاب خطوات التحول الديمقراطي في إيران تحت لواء الكرد من خالل مهمتهم التار

الفيدرالية اإليرانية الديمقراطية األكثر عصرية. وسيكونون والجمهورية اإلسالمية الديمقراطية أ

للفيدرالية العراقية الديمقراطية من خالل وفي العراق الضمانة األساسية لعراق ديمقراطي أ

وسيلعبون أحد األدوار األساسية في ترسيخ الجمهورية موقعهم الفيدرالي الديمقراطي، 

الديمقراطية والعلمانية في تركيا كأصحاب خطوات منسجمة ومصممة على طريق االلتزام 

والديمقراطية، وال يمكن التقليل من دورهم في خلق سوريا ديمقراطية، جلي بأن الكرد سيقومون 

سيكونون ضمانة على طريق فيدرالية الشرق  بهذه األدوار بنجاح، أي أن الكرد الديمقراطيين

األوسط، وسيكونون القوة الشعبية األساسية في التحول الديمقراطي والسالم. إن القيام بهذا 

الدور الذي أوكله التاريخ للكرد سيسير في طريق النجاح من خالل قيامهم بمهمة التحول 

كما إنَّ تقسيم  الستراتيجية الحقيقية...".الديمقراطي بوعي وتنظيم، والتحرك بشكل الئق بالقيادة ا

سوريا إلى مناطق خفض تصعيد بموجب اجتماعات آستانة أدت إلى نشوء حالة أمر واقع من 

ً إلى أقاليم وفق خطوط وقف اطالق النار  ً أنَّ سوريا أصبحت مقسمة فعليا اإلدارة الذاتية، علما

 وخطوط التماس بين الجبهات.

حجج بعض المعارضين السوريين بالتجربة العراقية فيما يخص ومن ناحية أخرى فإنَّ ت

الفدرالية فيها الكثير من التشويش والمغالطات العرجاء، فاألزمة العراقية سببها فشل السياسيين 

العراقيين في حل المسائل الرئيسية المتعلقة بالفدرالية، وعدم الرغبة في حسم الوضع القانوني 

                                                           
الحضارة الديمقراطية )المرافعات المقدمة إلى محكمة حقوق اإلنسان األوروبية(. ومن دولة الكهنة السومرية نح 41

 . عبد هللا أوج آالن.478ص
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ع عليها، وغياب العدالة في تقسيم الميزانيات والموارد الطبيعية السيما والسياسي للمناطق المتنازَ 

النفط والغاز، إلى جانب اإليديولوجيا الشوفينية والدوغمائية الدينية التي ال تزال راسخة في ذهنية 

. كما إنَّ 42الكثيرين من القوى العراقية، والراسخة أيضاً في ذهنية المعارضين السوريين للفدرالية

تهام الفدرالية السورية بأنها ذات نزعة طوباوية وال يمكن تطبيقها، تفندها التجربة الديمقراطية ا

شمال سوريا، والتي تعارضها األنظمة الفاشية والشوفينية كالنظام التركي  -التي تشهدها روج آفا

طية وتقييد والسوري واإليراني والقطري، والتي تعاني شعوبها الكثير من الظلم وغياب الديمقرا

الحقوق والحريات العامة وزج العشرات في السجون، وهناك عشرات التقارير من المنظمات 

الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها التي تؤكد على ذلك، بينما والحقوقية الدولية كمنظمة العف

"... قد إيرانوالذي يرى الفدرالية حالً في كٍل من تركيا و 43يرى المفكر األممي عبد هللا أوج آالن

يتمكن نشاط الدمقرطة الكثيف، الذي سيسير في تركيا وكافة أجزاء  كردستان على السواء، من 

وهم، ليحوله إلى وإخراج هذا  النهج ذي تشكيلة السلطة  الديمقراطية من كونه مجرد خيال أ

كوادر والقيادة حقيقة واقعة والميول العصرية في الحقيقة تسير في هذا المنحى. لكن ثمة افتقار لل

واألنشطة اإلبداعية، التي ستهضم هذا النهج فكرا  وممارسة، وتوطده بعناد في كل من تركيا 

كردستان. وإال فقد يؤدي إحراز النصر الموفق إلى ريادة تاريخية في عموم منطقة الشرق 

والذي األوسط. وما تحدثت عنه بشأن ثقافة الشرق األوسط وجغرافيته وبنيته الديموغرافية، 

تتناسب ركائزه االجتماعية التاريخية مع الفدرالية الديمقراطية، إنما يجعل من هذا النهج خيارا  

"...في حال عدم تحقيق  44" وبالنسبة إليران يرى "أوج آالن"األمثل في تطبيقه...وسياسيا  ه

البعيد دون  الديمقراطية في ايران فإن فدرالية إيران الديمقراطية العصرية ستتحقق على المدى

الحاجة إلى ستار ديني، وهكذا فان االحتمال قوي لتحقيق هذا الخيار في المستقبل البعيد، لقد 

كانت إيران ذات صفة فيدرالية عبر التاريخ وما زالت مقسمة إلى أربع مقاطعات، لذا فإن فيدرالية 

دول التي ستنضم إيران الديمقراطية لن تكون مرحلة صعبة، ويمكن أن تكون من إحدى أولى ال

إلى فيدرالية الشرق األوسط، كما يمكن أن تصبح الفيدرالية الجزئية التي تشهدها إيران أكثر 

 وضوحا ، وأن تأخذ طابعا  دستوريا ...".

يضمن لكل الشعوب والهويات الثقافية المطروح  لذا فإن نموذج  الفيدرالية الديمقراطية السورية

وحر في التعبير عن نفسها والمشاركة في وشكل مشترك ومتساواالجتماعية حقوقها في العيش ب

صنع القرار، وهي الضمانة إلنقاذ الشعوب السورية من التفكك والتجزئة والصراعات الطائفية 

والعرقية التي رسختها التنظيمات اإلرهابية والميليشيات المرتزقة والنظام السوري، والحل الوحيد 

وتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف وضمان لجميع قضايا المجتمع السوري، 

 حقوقها.

                                                           
(، Larry Hanauerالعراق بعد انسحاب القوات األمريكية، الري هاناور ) الكردّي في شمال -إدارة التوتر العربيّ  42

َر لمصلحة القوات األمريكية في  -(Omar Al-Shahery(، عمر الشاهري )Jeffrey Martiniجيفري مارتيني ) ُحّضِ
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 مستقبل الفدرالية والتقسيم الفدرالي. -

بناًء على ما تم ذكره فإنَّ مشروع الفيدرالية الديمقراطية يضمن مشاركة كافة مكونات المنطقة 

في الحقوق والواجبات، في إدارة البالد على أسس العيش المشترك وأخوة الشعوب وتأمين المساواة 

ويحترم مواثيق حقوق اإلنسان ويحافظ على السلم األهلي والعالمي والتي أشرنا إليها في الفقرات 

أما بالنسبة لشكل العالقة مع سوريا االتحادية نص العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية  السابقة.

يحدد شكل العالقة فيما بين الفدرالية " 71األحكام العامة، المادة  -لشمال سوريا في الباب الرابع

الديمقراطية لشمال سوريا وفدرالية سوريا الديمقراطية على جميع المستويات وفق دستور 

 .ديمقراطي توافقي."

إنَّ الدول والشعوب تتباين وتختلف من حيث اختالف عنصر القوة والضعف والبيئة المحيطة  

معروف فإنَّ هذا ومستوى الفكري واالجتماعي، وكما هبها، وإنَّ هذا التباين ينعكس على ال

إال سمة مجتمعية ال يمكن تجاهلها، فالتباين العرقي والديني واللغوي واالجتماعي واالختالف ما ه

قدرة مؤسسات كل وواالقتصادي أمر طبيعي في كل مجتمع، ولكن الفرق بين مجتمع وآخر ه

االتحاد الفدرالي وات، ويعتبر النظام الفيدرالي أمجتمع في التعامل بحكمة ودقة مع هذه المكون

النظام األمثل لتحقيق االنسجام والتوافق بين مكونات المجتمع المختلفة، وذلك ألنه يضمن عملياً وه

المشاركة السياسية لجميع فئاته، وكلما كان هناك قدراً كافياً من االستقاللية الممنوحة لحكومات 

لداخلية وتسييرها بالشكل المطلوب، كلما كان هناك إمكانية لتحقيق الوحدة األقاليم في إدارة شؤونها ا

 .الوطنية وتعزيزها

شمال سوريا  -إنَّ التأكيد على اعتماد الفدرالية كخيار لبناء الدولة السورية ومنطقة روج آفا

ً أووإعادة التنظيم السياسي واإلداري للشرق األوسط ه ً فكريا ً وليس ترفا نزعة وأشعاراً سياسيا

خيار استراتيجي دفعت إليها أسباب ومبررات واقعية، حيث يرى المفكر األممي وطوباوية، بل ه

"... ما من شك في أن الحوار الديمقراطي سيكون العالقة األكثر تقدما  وقدرة  45عبد هللا أوج آالن

ربي، سيجدون على الحل في التاريخ. والضليعون بخفايا وأغوار التاريخ التركي واإليراني والع

أنَّ الوضعية في الشرق األوسط أدنى على الدوام إلى الفدرالية. أما السبيل الوحيد لعدم تمخض 

الديمقراطية التامة. وقد عجز التاريخ حتى والفدرالية عن االشتباكات والصراعات العقيمة، فه

ات ديمقراطية فنجاح الفدرالية يتطلب وجود مؤسس، ..".اآلن عن اكتشاف حل أكفأ وأقدر منها

ً أحزاب سياسية وطنية موحدة وحوافز انتخابية مالئمة ،ونظام قضائي يعمالن بشكل جيد  ،وأيضا

لذا نستنتج أنَّ النظم الفدرالية ال يمكن أن تصبح شكالً من  ،تخلقها المنافسة السياسية الديمقراطية

فالفدرالية في  ،لعكس صحيحأشكال الحكم المستقر والفعَّال إال في ديمقراطيات راسخة وواضحة وا

التفكك وسياق غير ديمقراطي ليست في نهاية المطاف سوى شكل غير مستقر ويسير مع الوقت نح

مجرد شكلية دستورية، واالتحاد الفدرالي يجسد الرغبة الطوعية للمجتمعات المختلفة واإلقليمي أ

لتزام بالمبادئ الرئيسية االباالستمرار معاً ضمن حدود سياسية وعلى مساحة جغرافية محددة، و
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للديمقراطية وحقوق اإلنسان، والسعي إلى االزدهار والتقدم ونبذ اإليديولوجيات الهدّامة. كما يجب 

أن نعلم جيداً بأنَّ هناك مجموعة من المعوقات تقف في وجه إعادة توحيد المجتمع السوري 

عوبة محاسبة المتسببين بجرائم تأخرها، كمشكلة إعادة الالجئين والنازحين إلى مناطقهم، وصوأ

وانتهاكات بحق المدنيين، ومسألة رعاية الجرحى والمعاقين الذين يقدر أعدادهم باآلالف، ومشكلة 

التأخر التعليمي، وملف المعتقلين والمفقودين، والخاليا النائمة التابعة للمنظمات اإلرهابية، 

المكونات السورية، إلى جانب البنية التحتية وتداعيات المشاريع الشوفينية التي طبقت بحق عدد من 

المدمرة وغيرها، وتجاوز هذه المعوقات المعقدة ال يتم إال بإعادة كتابة العقد االجتماعي للبالد كما 

"... إنما غاية المعاهدة االجتماعية هي بقاء المتعاقدين. ومن ينشد  46يرى جان جاك روسو

ئل ال يمكنها أن تتجرد من بعض المخاطر، بل ومن بعض الغاية ينشد الوسائل أيضا ؛ وهذه الوسا

، والتواصل مع منظمات المجتمع الدولي التي تتحمل المسؤولية األخالقية والقانونية الخسائر..."

لالستفادة من تجاربها وخبرتها، كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة 

م، وإدارة الشؤون السياسية، ومفوضية حقوق اإلنسان، للديمقراطية، وإدارة عمليات حفظ السال

 ومفوضية الالجئين، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وغيرها.

ً بين القوى السورية المختلفة  أما بالنسبة للتقسيم الفدرالي للجغرافيا السوريا، فهي مقسمة مسبقا

خطوط التماس على جبهات القتال والصراع حدوداً بحكم األمر كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، وتعتبر 

الواقع كما ذكرنا سابقاً، نتيجة لعدة عوامل منها التفاهمات التي حدثت عقب المؤتمرات الدولية التي 

عقدت كمؤتمرات جنيف واآلستانة وغيرها، وما نجم عن بعضها من مناطق خفض للتصعيد بين 

لسوري، إلى جانب خطوط الجبهات التي تتمركز فيها قوات سوريا المعارضات المختلفة والنظام ا

الديمقراطية حيث تخضع المناطق ضمن هذه الخطوط إلدارة مجلس سوريا الديمقراطية الداعمة 

ً فال  للفدرالية الديمقراطية، أما بالنسبة للمناطق التي تحتلها تركيا والمنظمات المصنفة إرهابيا

م تحرير البالد منهم في المستقبل القريب، وبالتالي فأنَّ سوريا أصبحت مستقبل لهم في سوريا، وسيت

بحكم المقسمة إدارياً بين ثالثة قوى رئيسية مع إمكانية تعديل بعض الحدود اإلدارية مقابل تفاهمات 

ضمن المصلحة الوطنية، وهذه المناطق ال يمكن تحديد حدودها بدقة كون الصراع ال يزال على 

تتقلص بعض المناطق بحسب قدرة المتصارعين على التأثير، ولكن بشكٍل ون تتمدد أأشده، ويمكن أ

 عام يمكننا أن نحدد هذه المناطق بالشكل التالي:

من مساحة الجغرافيا السورية  %25شمال سوريا، وتشكل حوالي نسبة  -منطقة روج آفا .1

ضافة إلى الرقة والريف الشرقي الحالية. وتضم ثالثة أقاليم )إقليم الجزيرة والفرات وعفرين( باإل

 لدير الزور ومدن الطبقة ومنبج بعض مناطق الشهباء.

منطقة النظام، وتشكل أكبر نسبة من المساحة السورية وتضم المدن الرئيسية كـ دمشق  .2

 العاصمة وريف دمشق وحمص وحماه وطرطوس والالذقية وحلب ومناطق غربي نهر الفرات.

ن مناطق صغيرة نسبياً على شكل جيوب نتجت عن مناطق المعارضة، وهي عبارة ع .3

تفاهمات مناطق خفض التصعيد، وتتركز بشكل خاص في إدلب وجنوب البالد، وهي في تقلص 

ً اإلتجار بها لصالح أجندات  مستمر لصالح النظام، بسبب تخاذل القوى الراعية للمعارضة وأحيانا
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؛ أما بالنسبة ألقصى ص وغيرهامعينة كما حدث في حلب وصفقات ترحيل المقاتلين من حم

الجنوب فهي تحت النفوذ األمريكي البريطاني األردني، ولم يحسم أي قرار بشأنها من ناحية شكل 

 الكيان السياسي الذي سيقوم بإدارتها من قبل المعارضة المعتدلة هناك.

يتها لذلك هناك العديد من التطورات المهمة التي ستحدث في الساحة السورية، يرتبط توق

وحجمها مع نتائج الصراع والصفقات السياسية والعسكرية بين القوى الدولية المؤثرة في األزمة 

السورية ومقدار الوعي الوطني. ومهما كانت المشاريع األخرى المطروحة على طاولة المفاوضات 

ة في حال إذا أراد بين القوى السورية تبقى الفدرالية حاّلً مبدئياً يفرض نفسه بقوة وبشكٍل أكثر واقعي

 كل طرف االحتفاظ بما يديره من مناطق، ويرغب في إنهاء األزمة.
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 اإليرانيةاالسرتاتيجية 

 (العقيدة العسكرية واألمنية والقوة الذكية)

 اعداد : مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية

وقع المخاطر واالستعداد لها، واتباع أسلوب القتال المتمثل بالهجوم والدفاع، كان وال يزال ت

دولة منذ األزل، ولعلها من العالمات الفارقة التي ميزت وأكيان سياسي ومالزماً ألي سلطة أ

ً في ذلك، من خالل ما القوه من  اإلنسان العاقل، حيث كان لتجاربه وتجارب أجداده دوراً مهما

، من هجمات الحيوانات المفترسة إلى الكوارث الطبيعية من فيضانات ومجاعات مصاعب وأهوال

وأوبئة، والتي أفرزت بدورها مخاطر جديدة تمثلت بهجمات المجموعات والكيانات البشرية على 

بعضها البعض، من أجل البقاء من ناحية وإلشباع شهوة السلطة وتكديس الثروات من ناحية أخرى، 

المدافع، ومن أجل ذلك طور وإلنسان معرضاً لموقفين، إما أْن يتخذ موقف المهاجم أودائماً ما كان ا

الكثير من المهارات، من صناعة األسلحة  وتكتيكات الهجوم والدفاع وهندسة التحصينات من تشييد 

حصون وقالع وأسوار وفتح قنوات وإقامة سدود وحفر آبار وتجهيز عنابر ومستودعات لتخزين 

اد وغير ذلك، وبعد ظهور األديان وتأسس الدول الدينية، لعب الدين دوراً محورياً في المؤن والمو

خدمة هذه المسألة، والتي كان لها أثر كبير على صياغة مفهوم العقيدة العسكرية، كما يقول 

ً هناك ارتباط ،إذا تم استغالله "الدين أفيون الشعوب...""ماركس"  بين السلطة  عضوي وعموما

لعسكرية، فحتى تتمكن السلطة من االستمرار يجب أن يكون لها عقيدة عسكرية تمكنها من والقوة ا

 معالجة المشاكل التي تعترض طريقها وفق وجهة نظر السلطة. 

ومع دخول الفلسفة إلى هذا الميدان تبلَوَرت أسس العلوم العسكرية واألمنية، والتي تطورت فيما 

ت العسكرية"، التي لم يقتصر اهتمامها بالحروب اآلنية بل تعدت بعد إلى ما ي عرف بـ "االستراتيجيا

إلى التحليل والتنبؤ بالتحوالت المستقبلية في هذا المجال، واقتراح الحلول واالحتياطات المناسبة 

لمواجهة أية أخطار محتملة، وقد برزت العديد من األسماء في هذا المجال كالفيلسوف والقائد 

يطالي "ميكافيللي"، إلى أن ظهرت أكاديميات ومعاهد عسكرية ومراكز الصيني "ّسن تزو" واإل

أبحاث ودراسات متخصصة في هذا المجال، وعلى أساس أبحاثهم يتم تحديد العقيدة العسكرية 

 لجيوشهم. 

تعددت الدراسات التي تناولت إيران من كافة النواحي السياسية والعسكرية واالجتماعية 

وغيرها، إال أنَّ تطور األحداث على الساحة الدولية، وحاالت الشد والجذب  والتاريخية واالقتصادية

في العالقات الدولية في الشرق األوسط، جعل من المفيد تتبع األحداث الساخنة في المنطقة، 

لتوضيح الصورة بشكل أفضل ومواكبة للحدث، كان من المفيد دراستها وتحليلها جيداً، كون إيران 

جغرافية واسعة أكبر من مساحة فرنسا، ولها تاريخ موغل في القدم ودوٌر مؤثر  تتربع على مساحة

في السياسة الدولية منذ مئات السنين، إلى جانب ما تمتلكه من ثروات وتنوع سكاني وديني وطائفي 

ً مع الدول المجاورة وغير ذلك، كما إنَّ الجيش اإليراني   االستراتيجيةووايديولوجي، وب عداً إقليميا

مبراطورية الفارسية التي حكمت هذه الجغرافية لمئات ها جذور تمتد إلى بداية إنشاء اإلل اإليرانية

 السنين.
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 اإليراني: 1مفهوم األمن القومي -
" 2من خالل متابعة سياسة إيران الداخلية والخارجية نستنتج أنَّ إيران بقيادة نظام "والية الفقيه

وجد قطب واحد يتحكم فيه، وتطلق عليه اسم "الشيطان ترى النظام الدولي يتسم بالفوضى، وي
ً بأنها مضطرة للعيش في بيئة عدائية على الدوام، لذلك فهي مضطرة 3األكبر" ، وترى أيضا

ً كافياً وحدوداً يمكن  ً استراتيجيا لالعتماد على قوتها العسكرية وتطويرها، كما إنَّ إيران تملك عمقا
ة بتفرٍد حضاري وتفوٍق عرقي وموقعٍ استراتيجي وبشري، وترى ، وتعتبر نفسها متميزاالدفاع عنه

بأنها مسؤولة عن إقامة النظام اإلسالمي العالمي وحتمية تصدير الثورة اإلسالمية، لذا يستوجب 
عليها تأمين المقومات السياسية واالقتصادية واإليديولوجية واألمنية والعسكرية التي يمكنها من 

...ونظرا  هيمنة أعدائها عليها، حيث جاء في مقدمة الدستور اإليراني" تحقيق أهدافها، ومواجهة
للمحتوى اإلسالمي للثورة االسالمية في ايران التي كانت تستهدف النصر لجميع المستضعفين 
على المستكبرين فان هذا الدستور سيعد الظروف الستمرارية هذه الثورة داخل البالد وخارجها 

لعالقات الدولية حيث يسعى مع سائر الحركات اإلسالمية والشعبية إلى خصوصا بالنسبة لتوسيع ا
نا ربكم فاعبدون( ويعمل على مواصلة ألعالم )إن هذه أمتكم أمة واحدة وبناء األمة الواحدة في ا

 الجهاد إلنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع العالم...".
حماية النظام اإليراني القائم، وتأمينه وفقاً لقيم لذلك يرى نظام والية الفقيه بأنه من الضروري 

ومبادئ الثورة اإلسالمية، والسعي لنشرها تحت شعار نصرة المستضعفين والتصدي لقوى 
االستكبار، وتعزيز مكانتها إقليمياً، والمشاركة في إدارة شؤون العالم، وتوفير احتياجاتها التنموية 

وتحقيق االزدهار االقتصادي، وضمان التنمية المستدامة والتكنولوجية واالقتصادية والبشرية، 
لألجيال القادمة، والسعي إلى تقوية تماسك المجتمع والحفاظ على الهوية الطائفية الشيعية، 
واالصرار على امتالك إمكانيات الدفاع عن الدولة على مختلف األصعدة. وبالتالي قلب النظام 

 الجيوسياسي اإلقليمي.
 يجية اإليرانية:طبيعة اإلسترات -

تعد القوة العسكرية من أهم األدوات التي تسعى إيران إلى تأمينها وزيادة قوتها ونوعيتها 
وحجمها، وترصد جزءاً كبيراً من ميزانيتها لخدمة استراتيجيتها في المجاالت العسكرية واألمنية 

المحليين واإلقليميين ، فهي الوسيلة التي يمكن بها مواجهة األعداء 4ودعم وكالئها في المنطقة
ميني  .م1979" عام 5والدوليين، والحفاظ على نظام والية الفقيه الذي أوجده اإلمام "الخ 

                                                           
اخلية ( بأنّه قدرة الدّولة على تَأمين استمرار أساس قّوتها الدّ National Securityيُعّرف األمن القومّي )باإلنكليزية: 1

والخارجية، والعسكريّة واالقتصاديّة في ُمختلف مناحي الحياة لمواجهة األخطار التي تهدّدها من الدّاخل والخارج، وفي 

  http://mawdoo3.comحالة الحرب والِسّلم على حٍدّ سواء.

 نادر عاليرظا ،F. Stephen Larrabee الرابي ستيفان إف -العالقات التركية اإليرانية في شرق أوسط بات متغيراً 

Alireza Nader - أبحاث معهد RAND الوطني )تم تحضيرها للمجلس الوطني لالستخبارات(. للدفاع 

 د.تاج الدين جعفر الطائي. -إستراتيجية إيران اتجاه دول الخليج العربي
االثني عشري منذ بدايات الغيبة الكبرى لإلمام الثاني عشر عند  والية الفقيه هي مصطلح فقهي قديم في الفقه الشيعي 2

حيث ينوب الولي الفقيه عن اإلمام الغائب في قيادة األمة وإدارة شؤونها والقيام  ..الشيعة اإلثني عشرية المهدي المنتظر.

 بمهام الحكومة االسالمية وإقامة حكم اّلّل على األرض. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
الخميني أثناء الثورة اإلسالمية ومصطلح سياسي استخدمه مؤيدولشيطان األكبر )بالفارسية: شيطان بزرگ(، ها 3

ومن ثم المملكة المتحدة. الشيطان  ،وتشير القصد "الشيطان األكبر" للواليات المتحدة ،م1979اإليرانية في إيران عام 

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -األكبر
 NATO Review Magazineومجلة النات -وة إقليمية: تمكين الشيعة وحدود هذا األمرصعود إيران كق 4
في قرية "خمين" التي تقع جنوب غربي مدينة "قم" من  1902آية هللا روح هللا موسوي الخميني، ولد عام والخميني: ه 5

دته، لذا عاش مع أخيه األكبر "باسنديداه عائلة دينية، قُتل والده على يد أحد كبار المالكين، وبعد ذلك بسنوات توفيت وال

ً من رجال الدين، وانضم لحوزة "آية هللا عبدالكريم الحائري" في مدينة "آراك" وفي عام  موسوي" الذي كان أيضا

http://mawdoo3.com/
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مبراطورية عي أن يتخذ القادة اإليرانيون اإليعتز اإليرانيون كثيراً بالفارسية، لذلك من الطبي
ً الفارسية قدوة ومرجعية لهم، من أجل ذلك تصر على اعتبار الخليج العر ً فارسيا على  6بي خليجا

الرغم من أنَّ غالبية القاطنين على ضفتيه )شبه الجزيرة العربية واألحواز( هم من العرب، واعتبار 
إلى  %30اللغة الفارسية اللغة الرسمية للبالد، على الرغم من أن الف رس ال يشكلون أكثر من 

وفق وجهة النظر الفارسية على  ، واالحتفال بعيد النَوروز7من مجموع الشعوب اإليرانية 40%
ً بالديانة  الرغم من أنه ليس عيداً إسالمياً، واعتماد الشهور الفارسية، واالعتراف رسميا

منذ أيام  من الدستور اإليراني على ذلك، وقد تم اعتبارها 13، حيث نصت المادة 8الزرادشتية
لمان وغير ذلك، وبالتالي فإن في البر للقومية الفارسية، ولهم مقعدٌ  الدولة البهلوية كرمزٍ 

 غير مباشر.واالستراتيجية اإليرانية تتأثر باستراتيجية اإلمبراطورية الفارسية بشكٍل مباشر أ
ً إنَّ العقيدة الفارسية دائمة الحضور في الحياة اإليرانية العامة، حيث يعتبرونها مرجع ً رئيسي ا  ا

ة( في عقيدتهم العسكرية من أجل الهيمنة ومواجهة لهم، وكما وظََّف الف رس الب عد الديني )الزرادشتي
خصومهم، وظََّف اإليرانيون الب عد الديني أيضاً عبر المذهب الشيعي من أجل الهيمنة والتمدد 

 وفرض النفوذ، أي التسلح بأيديولوجية دينية.
 اإلمبراطورية الفارسية: 9استراتيجية -

تتفق على عقيدة عسكرية واحدة، تتمثل تكاد جميع الشعوب القديمة منذ الحضارة السومرية 

اإلنتقام  منهم وتدمير حضاراتهم، إلى وبمهاجمة الشعوب المجاورة، واالستيالء على ثرواتهم أ

جانب السيطرة على الطرق التجارية، والسعي وراء المجد الشخصي للملوك عبر تخليد معاركهم 

                                                                                                                                                    
"محمد الثقفي الطهراني" وأنجب منها وانتقلت الحوزة إلى مدينة "قم"، وقد تزوج الخميني من ابنة رجل دين ه 1922

 .1989توفوا جميعاً وثالثة بنات توفيت اثنتان، وتوفي "الخميني" عام  ثالثة أبناء

 د.تاج الدين جعفر الطائي. -إستراتيجية إيران اتجاه دول الخليج العربي 

ً دينياً، فقد كان رجل دين عادي حيث كان هناك رجال  - كان "الُخميني" يشتهر كقائد سياسي أكثر من اعتباره فقيها

 منه. منزلة دينيةدينية  أعلى يات عدين يصفون كمرج
الفارسي، والعربي، والبحر األدنى، والبحر اللوري، وتعدد األسماء التي أطلقت على هذا الخليج، فكان يسمى بالخليج  6

المر، وأرض هللا، وأرض البحر، وخليج البصرة، وخليج القطيف، وخليج البحرين، وخليج ُعمان، إال أن تسمية "الخليج 

قها اليونانيون )الذين كانوا في حالة عداء مع اإلمبراطورية الفارسية(، وقد أعتمد العرب تسمية "الخليج الفارسي" أطل

العربي" في بداية الستينات من القرن الماضي، وبشكٍل عام تعتمد األمم المتحدة في الكثير من وثائقها على تسمية 

 د.تاج الدين جعفر الطائي. -العربي "الخليج الفارسي"... إستراتيجية إيران اتجاه دول الخليج
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، كلية الشؤون الدولية بجامعة  -السياسة الطائفية في منطقة الخليج، تقرير موجز 7

 جورجتاون في قطر.

 https://www.marefa.org -ديمغرافيا إيران

 عراق األخرى على الساحة اإليرانيةصراع الفُرس مع األ

 http://archive.arabic.cnn.com/2009/iran.2009/6/8/iran.ethnic.groups/index.html 
دين معترف به رسمياً.... ولكن الكثير منهم هاجر إلى الواليات المتحدة، وأصبح وألف. وه 22يقدر عدد الزردشتية بـ  8

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -ات في مدينتي يزد وكرمان. سكان ايرانتواجدهم في إيران محصوراً على أقلي
ِة َوالقَاِعدَةِ تعريف االستراتيجية: ِمَن الفُنُوِن العَْسَكِريَِّة َويُْقَصدُ بَِها التَّْخِطيُط َوتَْحِديدُ الَوَسائِِل الَّتِي يَِجُب األخْ   9 ذُ بَِها فِي الِقمَّ

ياِسّيِ. تعريف  ،ِعيدَةِ ِلتَْحِقيِق األْهدَاِف البَ  ً في الِخطاِب الّسِ  -معنى إستراتيجية في معجم المعاني الجامع ووتُْستَْعَمُل أْيضا

 https://www.almaany.com -معجم عربي عربي

داللة عسكرية، إذ استُخدمت في و(، هي مفهوم ذStrategyمفهوم االستراتيجية: وتعرف باللغة اإلنكليزية بمصطلح )

الدولة من ومن أجل حماية المعسكر، أوقديمة من أجل وضع الخطط المناسبة لإلعداد للحرب قبل وقوعها، أالحروب ال

أّي هجوم محتمل، لذلك تّم تصنيف االستراتيجيّة كفن من الفنون العسكرية، والذي يساهم في التعامل مع كافة الظروف 

 التي تؤدي إلى االستعداد لحالة الحرب.

https://www.marefa.org/
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دين عن ذلك، فكان ملوك الف رس يمجدون وانتصاراتهم على الن صب والمساّلت، ولم يكن الف رس بعي

 . 10انتصاراتهم ويذلّون أعدائهم عبر نقش األحداث على حجٍر كبير في جبل "بهيستون"

لقد ارتكزت األنظمة السلطوية التي قامت في المساحة الجغرافية المعروفة باسم إيران حالياً في 

أبعاد رئيسية  ةبلَورت اعتماداً على ثالثعقيدتها العسكرية على العقيدة العسكرية الفارسية، التي ت

تعكس البراغماتية الفارسية، وهي "الب عد الديني والب عد السلطوي والب عد التوسعي"، ويتجلى ذلك في 

حتى عصرنا  ق.م 550األحداث التي جرت وأدت إلى قيام كياٍن فارسي استمر في الوجود منذ عام 

 الراهن كقوة إقليمية مؤثرة.

، والذي أنقلب على 11نت مع "كوَرش الثاني ابن قمبيز األول" من األسرة األخمينيةالبداية كا 

جده من طرف أمه الملك الميدي "أستياك" عبر األعتماد على استراتيجية حققت له النجاح، والتي 

تلخصت بتهيئة الجبهة الداخلية الفارسية، عبر تحريضهم ضد أبناء عمومتهم الميديين، وشحذ 

الميدية عبر التحالف مع بعض قادتهم الناقمين على الملك  -ستفادة من الخالفات الميديةهممهم، واإل

كـ "آرباك" و"مازاريس"، والتحالف مع الممالك المجاورة، فتم التحالف مع الملك الكلداني "نابونيد" 

ان تحت الذي تعرض لإلهانة على يد الميديين، وحاكم أرمينيا "ديكران األول بن يَْراونت" الذي ك

ستولى على انقالبه واا فيما بعد. وقد نجح "كوَرش" في النفوذ الميدي، حيث قضى الف رس عليهم

 ق.م، واعتبر نفسه ملك "ميديا وفارس".  550العرش الميدي حوالي عام 

  

أدرك "كوَرش" بأن السيطرة على العرش ليست كافية للحفاظ على كيانه الجديد، نظراً لألخطار 

األخطار الداخلية المتمثلة برغبة الميديين في استعادة مملكتهم، وطمع بعض نبالء الف رس المحدقة، 

بالعرش، واألخطار الخارجية المتمثلة برغبة الممالك المجاورة في السيطرة على المملكة الوليدة، 

عقيدة الخارجي واحتالل أراٍض جديدة استناداً إلى الولذلك وضع استراتيجية تتمثل بالتوسع والغز

ضعيفاً، وضرورة السيطرة على المواقع والعسكرية الجديدة المتمثلة بجيٍش قوي وإبقاء العد

االستراتيجية، وتكديس أكبر كمية من الثروات، وإلهاء القادة والنبالء الميديين والف رس بالحروب 

                                                           
قش متعدد اللغات يقع في جبل بيستون في محافظة كرمنشاه في إيران، بالقرب من مدينة نوهيستون: هنقش ب 10

 كرمنشاه في غرب إيران.
د. حسن كريم  -المجلد األول -موسوعة تاريخ إيران السياسي )من التاريخ األسطوري حتى نهاية الدولة الطاهرية( 11

 الجاف.

 د. أحمد محمود الخليل. -مملكة ميديا

 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز: الناشر -كاتزمان كينيث: تأليف -ودوره وتكوينه نشأته... اإليراني ريالثو الحرس
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بحرية على الخارجية، فوضع ن صب عينيه بالسيطرة على الطرق التجارية، والمناجم، والموانئ ال

بحر إيجة وشرقي البحر المتوسط، وفرض الضرائب الباهظة، أما بالنسبة للجيش القوي فتم عبر 

التنظيم واإلنضباط العسكري باإلستفادة من خبرة الميديين في هذا المجال، وتقوية سالح الف رسان 

نيد المرتزقة من األقوام والفيلة الهندية فيما بعد، وتج 12والتسليح النوعي المتمثل بالعربات المنجلية

األخرى واإلستفادة من تجاربهم العسكرية في الحصار والقتال والتموين، وتأمين الخطوط الخلفية 

، 13وفِرق الف رسان، حيث تم إنشاء فرقة من الف رسان المختارين أطلق عليهم اسم "فرقـة الخالديـن"

من الف رسان "تمتاز بالجرأة وتتحدّى المكونة من عشرة آالف رجل، و"الفدائيين" وهي فرقة أخرى 

الموت". وهذه الِفَرق كانت بمثابة الوحدات الخاصة التي تقف قرب الملك وتدافع عنه، كما تم سّن 

قانون يبيح تعدُّد الزوجات، كون المجتمعات الحربية في حاجة ماسة إلى كثرة األبناء، فالذكور منهم 

ممالكهم ولملوكهم، إلى جانب اضعاف األعداء عبر غز فائدة اقتصادية آلبائهم وفائدة حربيةوذو

 وفرض ضرائب باهظة عليهم وقمع حركات التمرد ببطش وعنف شديدين. 

هذه االستراتيجية أوصلت الف رس حتى مصر، وكادوا أن يصلوا إلى جنوب نهر النيل "أثيوبيا" 

"سميرديس الميدي" ووأخوه المدعلوال الثورة الميدية بقيادة أحد الكهنة الميديين يدعى "بيرتزيثيس" 

ويسمى أيضاً "كوماتا"، هذه الثورة نجحت في بدايتها وكادت أن تطيح بالعرش الفارسي لوال وصية 

الملك الفارسي "قمبيز الثاني"، فأثناء عودة "قمبيز" من مصر وسعيه للقضاء على الثورة الميدية 

قبل بعض الطامعين في العرش  مِرَض في الطريق، وتشير مصادر أخرى إلى أنه اغتيل من

، ولم يستطع االستمرار في السفر فجمع فرسانه وقادة جيشه 14الفارسي من بينهم "دارا األول" نفسه

 -وأنا ألفظ أنفاسي األخيرة -فلزام علّي أن أبيّن لكم" 15وتلى عليهم وصيته كما أوردها هيرودوت

تنا الملكية آمركم، وخاصة األخمينيين ما أرغب إليكم القيام به، فباسم اآللهة التي تحرس أسر

منكم الحاضرين هنا، أال تَدَعوا الميديين يستردون السلطة، فإذا حصلوا عليها عن طريق الغدر 

والخيانة فاستردوها بالسالح نفسه، أما إذا استردوها بالقوة فكونوا رجاال ، واستردوها بالقوة. إذا 

                                                           
أكثر، وقد ثبت على والعربات المنجلية )عربة ضيقة من الخشب المصفّح تتسع لسائق وراٍم ويجرها حصان سريع أ 12

شاة من خالل تأثيرها في تشتيت جبهة الخصم محور إطارها من الجانبين أنصال جارحة وبارزة(، لتدعم بها الم

هكذا سقطت امبراطورية الفُرس بيد  -المتراصة، وحصد المشاة المعادية بمناجلها.)الموقع الرسمي للجيش اللبناني

 االسكندر(
ه اسم أطلقو"الفُرس الخالدون"( هووكذلك يسمون "العشرة آالف الخالدون" أ ،θάνατοιἈ"الخالدون" )من اليونانية  13

هيرودوت على قوة خاصة من الجنود التي قاتلت لصالح اإلمبراطورية األخمينية. لعبت هذه القوة عدة أدوار مثل 

 الحرس اإلمبراطوري والجيش الدائم خالل توسع اإلمبراطورية الفارسية وأثناء الحروب اليونانية الفارسية.

ودائما ما بقيت بقوة عشرة آالف  "هيدارنس"دة الجنرال يصف هيرودوتس الخالدين بأنهم قوة مشاة ثقيلة كانت تحت قيا

مقتول بواحد ومصاب إصابة خطيرة أومقاتل. وزعم بأن اسم الوحدة أتى من عادتها بأن يستبدل أي محارب مريض أ

( تبقى جديد على الفور، فيبقي تعداد الوحدة وتماسكها. على أن العديد من التفاصيل المتعلقة بها )من بينها االسم األصلي

لعب الخالدون دورا مهما في حملة قورش الكبير على  مجهولة بسبب ضياع العديد من الوثائق التاريخية األصلية.

قبل الميالد وحملة  525قبل الميالد، وفي حملة قمبيز ضد مصر في عام  547اإلمبراطورية البابلية الجديدة في عام 

غرب الهند )غرب البنجاب والسند، اآلن في باكستان( وسكيثيا في  داريوس الكبرى ضد الممالك الحدودية الصغرى في

وكانت ضمن القوات  قبل الميالد، 480قبل الميالد. شارك الخالدون في معركة ترموبيل عام 513وقبل الميالد  520

 الموسوعة الحرة. ويكيبيديا، -قبل الميالد تحت حكم ماردونيوس. الفُرس الخالدون 479الفارسية الغازية في اليونان عام 
 حسن الجاف -تاريخ إيران السياسي 14
 د. أحمد محمود الخليل. -مملكة ميديا 15
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ركم األرض بخيراتها، وأن ت رزقوا باألطفال، وتتكاثر لكم بأن تغموقمتم بما آمركم به، فإني أدع

لم تقوموا بأية وقطعانكم، وأن تكونوا أحرارا  مدى الدهر. أما إذا فشلتم في استرداد السيادة، أ

محاولة الستردادها، فلتنزل عليكم لعنتي، وليكن مصيركم عكس ما أدعوا لكم به اآلن، وعالوة 

"، هذه الوصية تحولت إلى ما يشبه ئسة مثل نهايتيعلى ذلك فلتكن نهاية كل فارسي با

اإليديولوجية، حيث أّن تمسك القادة والزعماء بها وبشكٍل خاص األمير الفارسي "دارا األول" ابن 

"َهشت أسب" حاكم مقاطعة فارس الذي اعتنق الديانة الزرادشتية، والذي استلم فيما بعد العرش 

في األراضي  16ية بدأت في المنطقة التي تقع فيها بحيرة أورميةالفارسي، علماً أن الديانة الزرادشت

الميدية، وأوجدت التوحيد في الديانة "الميثرائية المزدائية"، عبر تحويل اآللهة اآلرية الثالثة "إندرا 

وميترا وفارونا" إلى إله الخير "آهورا مزدا"، وانتشرت الدعوة لتصل إلى مناطق أخرى في 

ما فيها مناطق الفرس ولكن بعد سنوات طويلة. لقد أدى اإللتزام بتنفيذ الوصية الهضبة اإليرانية ب

ً في الحفاظ على السلطة الفارسية، ومنعها من اإلنهيار، عبر ضرب الثورة  إلى لعب دوراً أساسيا

المزدئية"، حيث تم قتل أغلب الكهنة، وتم استبدال ديانة  \الميدية، والقضاء على ديانتهم "الميثرائية

الدولة بالديانة الزرادشتية المعدلة بحسب مصالح السلطة الجديدة، لتصبح الدين الرسمي للدولة، 

وقضى على الكهنة الزرادشتيين من الميديين وأصحاب العبادات القديمة "الميثرائية والمزدئية"، 

ً "المزدية دشتية األزدائية"، حيث زال كيان الميديين بزوال هذه الديانة والزرا\وتسمى أيضا

القوقاز على ضفاف البحر \السكوذ" في القفقازواألصلية، وبعدها غزا "دارا األول" بالد "السكيث أ

، وغزا ابنه "أحشويرش" اليونان، وحرق "األكربول" حيث المجمع الديني اإلغريقي 17األسود

 المقدس. 

اء امبراطورية بذلك تمكن الف رس بفضل ملوكهم "كوَرش" و"قمبيز الثاني" و"دارا األول" إنش

واسعة، وهزيمة العديد من الممالك، وبالتالي توضحت االستراتيجية الفارسية، والتي ال تزال آثارها 

مستمرة حتى عصرنا الراهن في شخص الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بقيادة نظام والية الفقيه، 

والتوسع والتمدد، والسلطة،  تلك اإلستراتيجية التي اعتمدت على كٍل من الدين، والقوة العسكرية،

 والتعصب للعنصر الفارسي.

لقد تمحورت العقيدة العسكرية الفارسية بين شقين، الشق األول اإليديولوجية المتمثلة بالديانة 

الزرادشتية ووصية "قمبيز" وأفكار "كوَرش"، فالف رس وظفوا الديانة الزرادشتية بشكٍل جيد، 

إله الخير "أهورامزدا" وباقي الشعوب جنود إله الشر فأرادوا أن يظهروا أنفسهم كجنود 

"أهريمان"، وبالتالي ال يوجد حدود لهذا الصراع، أما وصية "قمبيز" فتتضمن اللعنة اإللهية على 

الف رس في حال تخلوا عن السلطة التي وفرها لهم "كوَرش"، وحولهم من شعٍب بدوي إلى دولة ذات 

تحت سيطرتهم، أما الشق الثاني فتتمثل بالتوسع والتمدد سلطة وبطش على الشعوب التي وقعت 

 والسيطرة على مساحات شاسعة ومدن ومواقع استراتيجية، ومهاجمة خصومهم في عقر دارهم.

                                                           
 من دولة الكهنة السومرية نحوحضارة ديمقراطية. المفكر األممي عبدهللا أوج آالن. 16

 حسن كاكائي. -الميديون والكرد
 في يقيمون ملتحون، متوّحشون جبابرة ،واألوربيين المغول من خليط من تتألف حربية عشائر وهم السكوذيون 17

 ويشربون ليحاربوا ويعيشون ليعيشوا، يحاربون عارية، البرية الخيلويركبون  شديدة عزلة في نسائهم ويبقون عربات،
 ويل ديورانت. -. قصة الحضارةأعاديهم دماء
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كانت االستراتيجية الفارسية مختلفة عن االستراتيجية الميدية، على الرغم من اعتماد الف رس 

العسكرية وإدارة الحروب، فبعكس "كوَرش" مؤسس  على خبرة الميديين في تنظيم الجيش والفرق

ً واستطاع توحيد القبائل  اإلمبراطورية الفارسية، كان مؤسس الدولة الميدية "دياكو" رجالً حكيما

الميدية، وتمكن خلفاؤه من إنشاء مملكة قوية استطاعت هزيمة االمبراطورية اآلشورية القوية بقيادة 

، والتحالف مع 18قاد القبائل اآلرية التي كانت قد وحدها جده "دياكو" الملك الميدي "َكْيَخْسرو" الذي

الشعوب المجاورة، وهذه استراتيجية اتبعها "كوَرش" أيضاً في أول األمر إال أنه انقلب على حلفائه 

الخارجي من وفيما بعد. لقد كانت اهتمامات الف رس تنحصر في الرغبة في القضاء على العد

والبابليين وغيرهم، واإلنتقام من الشعوب األخرى وترهيبهم وإذاللهم، وتمجيد اإلغريق والمصريين 

الذات عبر نقش االنتصارات على حجر "بهستون"، إلى جانب تكديس الثروات ونهب المدن 

وفرض الضرائب الباهظة، وعلى الرغم من نجاح هذه االستراتيجية في الكثير من األحيان، إال أن 

ها عقيدتها العسكرية الخاصة بها والتي استطاعت فهم العقيدة القتالية الشعوب األخرى كانت ل

للفرس وتمكنت من هزيمتهم وإسقاط إمبراطوريتهم، كما فعل اإلغريق والمقدونيون والعرب 

 المسلمون.

 

 
 ويمجد انتصار الملك الفارسي داريوس على الشعوب األخرى ونقوشه 19حجر بهستون

                                                           
 د. أحمد محمود الخليل. -مملكة ميديا 18

المجلد األول. د. حسن كريم  -األسطوري حتى نهاية الدولة الطاهرية(  موسوعة تاريخ إيران السياسي )من التاريخ

 الجاف.
بهستون بلدة في غرب إيران غرب مدينة كرمانشاه معروفة بتماثيل منحوتة في الصخر من عصر األخمينيين  19

ق.م( في  522خميني )الساسانيين تعتبر هذه التماثيل من أفضل ما أنتجه الفن الفارسي. يذكر الملك داريوس األول األو

العيالميين وهيراتيين والمصريين والبلخيين والسغرتيين و"نقش بهستون" القوميات التي كان يحكمها كالتالي: الميديين 

 واالرمن والبابليين والسوريين والسكيثيين. حيث دونت النقوش باللغات األكادية والعيالمية والفارسية القديمة.
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 العسكرية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية:اإلستراتيجية والعقيدة  -

بعد تحول اإلسالم إلى سلطة وأداة بيد الخلفاء لبسط نفوذهم وترسيخ 

سلطتهم، تعمقت الخالفات السياسية بين فريقين من المسلمين المتمثلَين 

باألمويين وآل البيت، األمر الذي أفرز مذهبين إسالميين رئيسيين تسببا 

لويالت لشعوب المنطقة نتيجة صراعهما على بالكثير من المآسي وا

السلطة، ولتطور الوضع السياسي في العالم اإلسالمي، وقد ظهر في 

القرن الخامس العشر الميالدي "الشاهنشاهية الصفوية" التي تبنت المذهب 

الشيعي، و"السلطنة العثمانية" التي تبنت المذهب الس ني، حيث اتبعت 

تيجية الفارسية عبر تبني المذهب الشيعي الدولة الصفوية نفس االسترا

 والسياسة التوسعية كما ذكرنا سابقاً.

تحت سيطرة "التركمان" المتمثلين  20وقعت الشعوب اإليرانية بعد انهيار الدولة الصفوية 

، حيث لم تشهد البالد في عهدهم م1925وحتى عام  1779منذ حوالي عام  21باألسرة "القاجارية"

إلى ساحة صراع على النفوذ بين البريطانيين وروسيا القيصرية، إلى جانب  االستقرار، وتحولت

الصراع مع المعارضة الداخلية، حيث تم تهميش دور الجيش اإليراني، وفي بداية القرن العشرين 

، وهي "قوات الشرطة" الخاضعة 22كان هناك ثالث قوى عسكرية تهيمن على الجغرافيا اإليرانية

، وكتيبة "رماة جنود فارس" والتي سيطرت على م1911لتي تأسست عام للنفوذ "السويدي" وا

، و"لواء القوزاق" الفارسي الذي أنشأته روسيا عام م1916جنوب إيران وتابعة لبريطانيا منذ عام 

ملك القاجار "نصر الدين شاه"، إال أنَّ البريطانيون تمّكنوا من التحكم باقتصاد  خالل عهدم 1879

ممارساتهم االحتكارية، كاحتكار تجارة التبغ وإنشاء السكك الحديدية، وقد أزدادت الدولة عن طريق 

م 1914بداية القرن العشرين، وبعد إندالع الحرب العالمية األولى عام اإلضطرابات الداخلية في 

في روسيا القيصرية، انشغلت روسيا بمشاكلها، األمر الذي أفسح م 1917والثورة البلشفية عام 

، مما دفع ببعض الحركات الشعبية م1919لوصاية بريطانية على كامل إيران في عام المجال 

قام رئيس الوزراء  1925للمطالبة باإلستقالل واإلصالحات ورفض الوصاية البريطانية، وفي عام 

"رضا خان بهلوي" بخلع الشاه "أحمد ميرزا" آخر الشاهات "القاجار"، ثم اتخذ لنفسه لقب "الشاه" 

، لتقوم الدولة البهلوية التي لم تدم طويالً بسبب معاداتها 23اسم بالد فارس باسم "إيران" واستبدل

)المرجعيات الشيعية(، والرغبة في التحرر من كافة القيود الدينية  24لطبقة رجال الدين الشيعة

                                                           
تنسب إلى صفي الدين األردبيلي الذي كان من شيوخ الصوفية  1501- 1722وية م:الدولة الصف1501-1524 20

الشاه إسماعيل األول، حيث سار إلى تبريز وهزم وإسماعيل ميرزا أوالتقليديين وكان شافعي المذهب. أما مؤسسها فه

 للدولة.القبائل الموجودة فيها وجعلها عاصمته. وأعلن المذهب الشيعي االثني عشري مذهباً رسمياً 
تنحدر هذه األسرة من إحدى قبائل القزلباش البدوية من التركمان. استولوا على منطقة أستر آباد )شمال شرق إيران(  21

 أن يستولي على الحكم في بالد فارس. 1779م استطاع قائد القبيلة آغا محمد خان  1750سنة 
 للدراسات اإلمارات مركز: الناشر -كاتزمان نيثكي: تأليف -ودوره وتكوينه نشأته... اإليراني الثوري الحرس 22

 والبحوث
 http://www.aljazeera.net -إيران: المسار التاريخي 23

معناها ارض االريين، الساسانيون كانوا اول من سمى اإلمبراطورية الفارسية واالسم الذى سماها به اهلها وايران ه

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -هر" وهي كلمه فارسية معناها ارض االريين. ايران"ايرانش
 http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/346819.aspxنيفين عمارة  -اتاتورك إيران..رضا بهلوي 24

 الشاه محمد رضا بهلوي

http://www.aljazeera.net/
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 واالجتماعية، وجلب الثقافة الغربية على غرار ما قام به مؤسس الدولة التركية "مصطفى كمال

أتاتورك"، إلى جانب تزايد النفوذ البريطاني والسوفيتي واألمريكي في البالد، وانتشار الفساد، 

 25باإلنقالب على "الشاه" وتأميمم 1953األمر الذي دفع برئيس الوزراء "محمد مصدق" عام 

أخرى  حقول النفط، وهذا ما لم يرِض القوى الغربية، فتم عزله بانقالب مضاد، وتم إعادة الشاه مرة

إلى الحكم، ليبدأ حكم "محمد رضا بهلوي" الذي كان مبهوراً بالحضارة الفارسية، وتبنى أشكاالً 

تعدّدة من القمع السياسي واالجتماعي، خاّصةً للقوى المعارضة بصبغتيها اإلسالمية والشيوعية  م 

ييره للتقويم اإليراني إلى جانب التبذير المفرط في المناسبات واالحتفاالت، ومن إجراءاته الملفتة تغ

من السنة الهجرية إلى السنة الفارسية، واغتيال العديد من القادة السياسيين والمفّكرين بواسطة 

"، وأشهرهم المفّكر "علي شريعتي مداري"، وقد تلقى هذا النظام الجديد 26الشرطة السرية "السافاك

على الخليج  للتان حولتا إيران إلى شرطّيٍ دعماً مباشراً من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ا

 وأداة إلخماد العصيانات واالنتفاضات واضطهاد الشعوب اإليرانية.

ميني" الوضع وعاد من م 1979وفي عام  بلغت اإلحتجاجات الشعبية ذروتها، حيث استغل "الخ 

 إيران للوقت الحالي.المنفى )فرنسا(، ليتولّى بعدها مقاليد الحكم ويبدأ الحكم اإلسالمي الشيعي في 

بسبب النزاع م 1981الحرب الخارجية األولى التي خاضتها إيران كانت مع العراق في عام 

سنوات،  8على الحدود، والتي أطلق عليها إصطالحاً "حرب الخليج األولى" حيث استمرت حوالي 

ا الشمالية تزودان أججتها القوى العالمية من خالل تقديم السالح للطرفين، حيث كانت الصين وكوري

إيران بالسالح، في حين كانت الواليات المتحدة وشركات فرنسية وألمانية وهولندية وسوفيتية تزود 

 العراق بالسالح.

وهيمنة المؤسسة الدينية على م 1979بعد نجاح طبقة رجال الدين الشيعة بالسيطرة على إيران عام 

ار الذي حددته لها القوى العظمى "الواليات صناعة القرار في الدولة، انحرفت إيران عن المس

المتحدة األمريكية وبريطانيا واالتحاد السوفيتي" في شخص الدولة البهلوية، وتحولت إلى مسار 

معاٍد للغرب وبشكٍل خاص "أمريكا وإسرائيل والعرب الس نة"، حيث يطلق الشيعة على أتباع 

على الخالفة اإلسالمية بالنصب واالحتيال من المذهب الس ني اسم "النواصب" باعتبارهم استولوا 

 وجهة النظر الشيعية.

إنَّ األحداث التي مرت بها إيران كان لها دوراً كبيراً في بلورة العقيدة العسكرية اإليرانية في 

والقادة من العسكريين اإليرانيين بصياغة عقيدتهم العسكرية  ظل حكم "والية الفقيه"، فقام الخبراء

ً كما فعل الف رس األوائل بعد عام  -بصبغة "قومية ق.م، وأصبحت إيران ذات 550دينية" تماما

إيديولوجية وتوجه ونظام حكم واستراتيجية جديدة مختلفة عن سابقتها، ونظراً لحجم الثروات 

ساحة الشاسعة إليران، استطاعت أن تستعيد عافيتها بعد اإلطاحة الطبيعية والكثافة السكانية والم

بنظام الشاه "محمد رضا بهلوي" و"حرب الخليج األولى"، وخطت خطوات جيدة في مجال 

                                                           
لدولة المستقلة نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام. وهي مرحلة تمر بها اوالتأميم ه 25

 عادة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها.
 .منظمة المخابرات واألمن القومي، بالفارسية: "سازمان امنيت واطالعات کشور"اختصار  26
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الصناعة والتقدم العملي، وتحولت إلى قوة إقليمية مؤثرة بعد إنهيار الدولة المنافسة لها وعدوتها 

م، والتي كانت تلعب دور المناظر اإلقليمي إليران وتحقيق 2003السابقة "جمهورية العراق" عام 

  .27توازن القوة معها في المنطقة

تبنت السلطة اإليرانية الجديدة استراتيجية قديمة وجديدة جوهرها الهيمنة والتوسع والتحول إلى 

منطقة تتمثل قوة إقليمية ودولية مؤثرة، إال أن هذا التوجه يصطدم بوجود قوة دولية مهيمنة على ال

 بـ "الواليات المتحدة األمريكية" التي ال تنظر إلى إيران بعين الرضا.

 مفهوم العقيدة العسكرية: -

كيان عن عقيدتها العسكرية، حيث تلعب عقيدة القتال دوراً وال تنفصل استراتيجية أي دولة أ

لمقاتل في المعركة كبيراً في الجيوش والقوات المسلحة، فهي تمثل الجانب المعنوي الذي يبرر ل

أن يصبح معاقاً، وإطاعته األوامر العسكرية دون نقاش، فالعقيدة العسكرية هي وجدوى أن يموت أ

العمود الفقري للجيوش وألية قوة مسلحة، وتتأثر العقيدة العسكرية بالعقيدة الدينية وباإليديولوجيات 

لتاريخ العسكري والدروس المستفادة وباألسس والمبادئ التي يضعها القادة السياسيون، إلى جانب ا

من الماضي والتطور التقني والطبيعة الجغرافية للدولة، وحجم مصادر التهديد والتغيرات المستمرة 

تغيرت بعض مكونات   1991في النظام العالمي، فمثالً عند انهيار االتحاد السوفييتي في نهاية العام

يات المتحدة األمريكية، ونفس األمر بالنسبة إليران العقيدة العسكرية على مستوى الدولة في الوال

وانعكست هذه التغيرات على العقيدة العسكرية بشكل واضح،  2003بعد انهيار النظام العراقي عام 

 األمس صديقاً محتمالً.وحيث أصبح عد

 وهناك أمور كثيرة تؤثر في العقيدة القتالية للجيوش، من أهمها:

يؤدي ذلك إلى ترهل القوات، وإلى تناقص الخبرات القتالية، ما لم السلم لفترات طويلة: حيث  -

اإلشتراك في بعض ويتم إجراء تدريبات عملية عبر المناورات العسكرية وبالذخيرة الحية أ

 المعارك ضمن تحالف شرعي دولي وقانوني.

الحرب المستمرة لسنوات طويلة: وما يترتب على ذلك من إنهاك لالقتصاد الوطني  -

ويات الشعب، فالمجتمع ال يملك اإلستعداد على خوض المزيد من الحروب تحت عقيدة ولمعن

 قتالية ترفع شعارات كاذبة. 

ل: حيث يتحول المقاتل إلى مجرم، ويتأثر الجانب اإلنساني فيه، مما قد ينتج  - قتل المدنيين الع زَّ

 تداعيات خطيرة على وضعه النفسي وقراراته.

، وهي سبب هزيمة 2003السبب في انهيار الجيش العراقي عام  فضعف العقيدة القتالية هي

، وهي السبب في فشل الثورات الكردية، وهي 1967الجيش المصري في حرب حزيران عام 

انتصار الجيش السبب في  السبب في إنشاء دولة "داعش" المزعومة. وقوة العقيدة العسكرية هي

في وجه الجيش التركي الذي  PKKستاني ، وصمود حزب العمال الكرد1973 المصري في عام

من  YPJ\YPG، وتمكن وحدات حماية الشعب والمرأة 28يحتل المرتبة الثانية في حلف الناتو

                                                           
بالدرجة األولى إلنها كانت تضعف الدولتين القويتين واللتان اإليرانية مصلحة عربية خليجية  -كانت للحرب العراقية 27

 كانتا تتنافسان في الهيمنة على الخليج والمنطقة
 NATOوحلف النات -حلف شمال األطلنطي  28
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تحرير مناطق واسعة من سوريا من قبضة داعش، أهمها تحرير مدينة "الرقة" التي اتخذها التنظيم 

 ..الخ.."داعش" عاصمة له

من ولكنها تتفق في جوهرها، يقول بيرت تشابمان "  29عسكريةوقد اختلفت التعريفات للعقيدة ال

المأثورات الكالسيكية الشهيرة في التاريخ العسكري إعالن نابليون بونابرت أن "الجيوش على 

اللوجستية، وصحيحا  من الناحية الغذائية أوبطونها تزحف"، على الرغم من أن هذا القول قد يبد

أكثر من القوت المادي لكي تبدأ وتواصل عملياتها. هذه وا هفإن القوات المسلحة تحتاج إلى م

القوات ال بد لها من قوام فكري أكثر أهمية، لكي تستطيع أن تبدأ عملياتها الهجومية وأن تعززها 

مايسمى بـ والجسد، هووتنهيها. هذا األساس الفكري الذي يخاطب العقل، وليس الوجدان أ

... إحدى تقديرات العقيدة العسكرية يصفها بتركيز ."Doctrine Military"العقيدة العسكرية 

القدرات العسكرية االستراتيجية على تحديد األهداف االستراتيجية والنتائج النهائية المطلوب 

الوصول إليها، مع وضع تفاصيل العمل العسكري المطلوب، وتخصيص الموارد، واإللتزام في 

 .." .ذلك بتوجيهات القادة السياسيين

 تعريفًا للعقيدة العسكرية: "NATOضعت منظمة حلف الشمال األطلسي "وو

العقيدة العسكرية هي م جمل المبادئ األساسية التي تتخذها القوات العسكرية إلنجاز مهامها، "

لزمة وإن ظلت المواقف القتالية المختلفة الحكم األساسي التباع أي من قواعد  وهي قواعد م 

أتمت هيئة التدريس بجامعة القوات الجوية األمريكية دراسة حول هذا كما العقيدة العسكرية"، 

: "العقيدة العسكرية لوضع وصف عملي لمصطلح العقيدة العسكرية، جاء فيه م1948الشأن عام 

هي م جمل المفاهيم والمبادئ والسياسات والتكتيكات والتقنيات والتدريبات واألساليب الم ستخدمة 

تّبعة لضمان كفاوأ ءة تنظيم وتدريب وتسليح وإعداد وتوظيف المؤسسة العسكرية لوحداتها الم 

". أما بالنسبة للسوفييت، َوَرد تعريف العقيدة العسكرية في قاموس المصطلحات التكتيكية والخدمية

العقيدة العسكرية هي النظام الرسمي المعتمد من الدولة لمجمل العسكرية األساسي كما يلي:"

طبيعة الحرب الحديثة، واستخدام القوات المسلحة خاللها... وهي تتكون من  اآلراء العلمية حول

  ".شقّين أساسيين وهما، شق اجتماعي سياسي وآخر عسكري تقني

ً بأنها "مجموعة من القيم والمبادئ الفكرية، التي تهدف إلى  وت عرف العقيدة العسكرية أيضا

دد بناء واستخدامات القوات المسلحة في إرساء نظريات العلم العسكري وعلوم فن الحرب، لتح

 زمن السلم والحرب، بما يحقق األهداف والمصالح الوطنية".

ا جوهرها، مّ أمباشرة وغير المباشرة "السرية"، وتشمل العقيدة العسكرية األعمال القتالية ال

 القانون.وة أالوالء للدولوإليديولوجية معينة أوللنظام الحاكم أوللشعب أوا الوالء للوطن أمّ إوفه

                                                                                                                                                    
م  بناءا علي معاهدة شمال 1949عام  North Atlantic Treaty Organizationوالنات -تأسس حلف شمال األطلنطي 

ويقع مقر  ،م1949الواليات المتحدة األمريكية" في الرابع من نيسان عام  –توقيعها في "واشنطن  األطلنطي والتي تم

 وللحلف لغتان رسميتان هما اإلنكليزية والفرنسية. ،في بروكسل عاصمة بلجيكا  NATOوقيادة حلف النات
 .ترجمة طلعت الشايب –بيرت تشابمان  –العقيدة العسكرية "دليل مرجعي"  29

 https://www.lebarmy.gov.lb -دة العسكرية الروسية الجديدةالعقي 

 .الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني "هيزا باراستينا كل"موقع . العقيدة العسكرية –المهام الحالية والمستقبلية 

http://www.hezenparastin.com 
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تتمحور العقيدة القتالية اإلسالمية حول الجهاد، وعلى أساس مبادئ "القرآن الكريم" والس نة 

النبوية تشكلت النظريات العسكرية اإلسالمية في مختلف شؤون الحرب والقتال، من أسباب الحرب 

ى القتال، والحرب وأهدافها، وآداب الحرب، وبناء الجيش، وإعداد المقاتل والقادة، والتدريب عل

النفسية، االنضباط والجندية وتقاليدها، وبناء الروح المعنوية وإرادة القتال...الخ، وتتفق العقيدة 

 القتالية ألغلب المسلمين على الجهاد ومحاربة دولة "إسرائيل" بالدرجة األولى.

ول عن جيش جمهورية ايران اإلسالمية مسؤ" من الدستور اإليراني 143وجاء في المادة 

 144وفي المادة "، الدفاع عن استقالل، ووحدة أراضي البالد، ونظام الجمهورية اإلسالمية.

يجب أن يكون جيش جمهورية إيران اإلسالمية جيشا  إسالميا  وذلك بأن يكون جيشا  عقائديا  "

سهم من وشعبيا ، وأاّل يضم سوى أفرادا  الئقين، مؤمنين بأهداف الثورة اإلسالمية، ومضحين بأنف

واستناداً على ما تم ذكره، تقوم العقيدة العسكرية اإليرانية على حق إيران في  أجل تحقيقها."

استخدام قواتها المسلحة خارج حدودها لمواجهة أية أخطار تهدد أمنها القومي، وحددت العقيدة 

نبية في الدول العسكرية األخطار العسكرية التي تهددها، والمتمثلة بانتشار وزيادة القوات األج

والمياه المجاورة، والضغط السياسي والعسكري واالقتصادي عليها، إلى جانب استخدام القوة 

العسكرية في أراضي دول الجوار كما في العراق وأفغانستان وغيرها، وظهور بؤر للنزاعات 

جية مهدّدة العسكرية هناك وتصاعدها، وأيضاً قيام أنظمة في الدول المجاورة ذات سياسة واستراتي

للمصالح اإليرانية، ووجود دول إقليمية منافسة لها بعضها تمتلك أسلحة نووية كـ "باكستان" ودولة 

"إسرائيل"، إلى جانب الخطر الداخلي األساسي الذي يتمثل في النشاط اإلرهابي والمعارضة 

يض سيادة الدولة المسلحة، واألعمال التي من شأنها زعزعة استقرار البالد، والتي تهدف إلى تقو

ووحدتها وسالمة أراضيها، والنشاطات التي تهدف إلى اإلطاحة بنظام والية الفقيه، ومحاوالت 

زعزعة استقرار الوضع السياسي واالجتماعي في البالد، واإلخالل بعمل السلطات العامة، 

يران، ونشاطات والمراكز الحكومية المهمة، والمنشآت العسكرية، والبنية التحتية المعلوماتية إل

أجهزة االستخبارات، باإلضافة إلى التهديدات المتصاعدة للتطّرف واإلرهاب، وانتشار أسلحة 

 الدمار الشامل والصواريخ بمختلف أنواعها وتقنياتها.

ً لها، على خلفية الصراع  بالنسبة للدول العربية المجاورة إليران، فتعتبرهم إيران خصوما

وتعتبرهم أيضاً حاضنة للقواعد العسكرية الغربية التي تعادي إيران،  الشيعي"، -المذهبي "الس ني

وإستناداً إلى االستراتيجية الفارسية يتوجب تحويل الدول العربية إلى أتباعٍ لدولة إيران، على غرار 

تبعية مملكة المناذرة واليمنيين وسكان منطقة الخليج في زمن اإلمبراطورية الفارسية، لذلك تسعى 

 إلى تقويض نظام الحكم في هذه الدول، وتّولي أطرافاً موالية لها للحكم.جاهدة 

أما بالنسبة لعالقتها مع الكرد، تعتبر إيران قيام دولة كردية تهديداً لوجودها، فهي تتبع 

االستراتيجية الفارسية بحذافيرها والتي تعاملت مع الميديين أجداد الكرد، إستناداً إلى وصية "قمبيز 

ميني" واتهامهم بالعمالة للغرب الثاني"  وسياسة "دارا األول" وتكفير المثقفين الكرد من قبل "الخ 

بمجرد المطالبة بحقوقهم، وهذا ما نلمسه من خالل التنكر لحقوق الكرد وتصفية قادتهم كـ 

ميني"، بعد أن وعدهم بمنح  "عبدالرحمن قاسملو" وصادق شرفكندي وآخرين من قبل نظام "الخ 

ستمرار في انتهاك حقوق ي الثورة اإلسالمية، إلى جانب االوقهم في حال مشاركتهم فالكرد حق
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حيث نالحظ أن روحية وصية "قمبيز" وسياسة "دارا األول" تحتل  الكرد في شرقي كردستان،

مكان الصدارة في كل السياسات الفارسية تجاه الكرد، حيث تم قمع جميع الحركات واالنتفاضات 

كردستان، وقتال الكرد في أجزاء جغرافيا كردستان األخرى، كمحاربتها لحزب  الكردية في شرقي

" وضرب الحزبين الكرديين الرئيسيين اإلتحاد الوطني PKKالعمال الكردستاني "

" ببعضهما في إقليم جنوب PDK" والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي "YNKالكردستاني"

لى حساب اآلخر، والتدخل المباشر في ضرب استفتاء شمال العراق ودعم أحدهما ع -كردستان

انفصال إقليم "جنوب كردستان" وسيطرة أتباعها على مدينة كركوك النفطية الهامة عبر الحشد 

الشعبي العراقي وإرتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان بحق الكرد هناك، وحالياً تسعى لضرب 

شمال سوريا"، وإنهاء الحالة الديمقراطية  -هم في "روج آفاالكرد والس نة والعلويين والفتنة فيما بين

أما بالنسبة ألمريكا، فتنظر إليها فيها، عبر النظام السوري وشبكات عمالئها وخالياها النائمة. 

، والذي 30إيران كمصدر خطر استراتيجي، بسبب مشروعها المعرف باسم "الشرق األوسط الكبير"

يران إلى موازنة قوتها الرادعة والدفاعية مع قوة الواليات المتحدة يشمل إيران أيضاً، لذلك تعمل إ

األمريكية في المنطقة، وترى في الصواريخ البالستية بعيدة المدى، والميليشيات التي تمتهن حرب 

 العصابات، والطاقة النووية، واألسلحة الكيميائية والبيولوجية خياراً مناسباً لمواجهتها. 

 
في العاصمة اإليطالية روما، عرضت  NATOكرية التابعة لحلف الشمال األطلسي في الكلية العس

رالف بيترز"، وحتى يتم عرض هذه الخريطة يتوجب " خريطة "الشرق األوسط الجديد" من قبل المقدم
موافقة األكاديمية الوطنية للحرب في الواليات المتحدة، وتم الكشف عنها من قبل تركيا نتيجة ردة فعلها 

حيث نالحظ تقسيماً  -والتي تبين تركيا كدولة مقسمةم 2006غاضبة على عرض هذه الخريطة عام ال
 إليران أيضاً وعدد من الدول األخرى.

                                                           
بوش على منطقة واسعة تضم كامل وجورج دبليمصطلح أطلقته إدارة الرئيس األمريكي والشرق األوسط الكبير، ه 30

البلدان العربية إضافة إلى تركيا، إسرائيل، إيران، أفغانستان وباكستان. أطلقت اإلدارة األمريكية المصطلح في إطار 

، في المنطقة. أعلن عن (حسب تعبيرها)مشروع شامل يسعى إلى تشجيع اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي،

ويكيبيديا،  -بعد أن طرحته اإلدارة األمريكية على مجموعة الدول الصناعية الثماني. 2004ع في مارس نص المشرو

 الشرق األوسط الكبير. -الموسوعة الحرة
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لقد تم إحياء العقيدة العسكرية الفارسية من جديد، عبر تجسيدها فيما ي عرف بالثورة اإلسالمية، 

اإليرانية من جديد، عبر تكفير المسلمين من غير  حيث تم توظيف الب عد الديني في العقيدة العسكرية

ميني"، والتي يطلقون عليها اسم "الثورة اإلسالمية"  الشيعة، والتوسع تحت ستار تصدير أفكار "الخ 

"، ومهاجمة الشعوب األخرى عن طريق المرتزقة، ومحاولة فرض 31ومشروع "الهالل الشيعي

يشكل دليالً  2017من لبنان واليمن والعراق عام  نفوذها على الدول اإلقليمية، وما حدث في كلٍ 

إلى جانب تشكيل الحرس الثوري اإليراني كنسخة عن كل من فرقة "الخالديين"  ملموساً على ذلك،

 الذين يضحون بأرواحهم في سبيل حماية السلطة.  32وفرقة "الفدائيين"

ة خاضع للتغيير المستمر، فإن ترتيب االعداء في العقيدة العسكرية اإليرانيومن ناحية أخرى 

فبعد أن كان العراق عدواً تحول إلى حليف، وبالتالي هناك حالة عدم االستقرار في ترتيب األعداء 

واألولويات االستراتيجية، األمر الذي سينعكس على ثبات هذه العقيدة وفعاليتها وعلى االستقرار 

 السياسي واألمني في المنطقة.

رانية يرى النظام الحاكم في إيران كما أشرنا سابقاً، بأن إيران تعيش ولترسيخ االستراتيجية اإلي

في محيٍط معاٍد لها، يسعى إلى الهيمنة عليها، وترى نفسها ملزمة بحماية الشيعة حول العالم 

ومحاربة أعداء اإلسالم من وجهة النظر الشيعية إلى حين ظهور اإلمام الثاني عشر "اإلمام المهدي 

في زمن غيبة من الدستور اإليراني " 5المذهب الشيعي، حيث جاء في المادة  المنتظر"، ونشر

تعتبر والية األمر وامامة األمة في جمهورية ايران  ،اإلمام المهدي عجل هللا تعالى فرجه

اإلسالمية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على اإلدارة والتدبير 

ثرية األمة وقبلته قائدا  لها، وفي حالة عدم احراز أي فقيه لهذه األكثرية فان ممن أقرت له اك

مجلس القيادة المكون من الفقهاء الحائزين على الشروط المذكورة اعاله يتولون هذه والقائد أ

وترى إيران في نفسها القدرة على التحول إلى المسؤولية، وذلك وفقا  للمادة السابعة بعد المائة."، 

ة إقليمية مؤثرة في الشرق األوسط والساحة الدولية، إلى جانب ضرورة تحول الشيعة في مختلف قو

مناطق الشرق األوسط إلى قوة سلطوية مؤثرة، تخدم المشروع اإليراني في إقامٍة كياٍن عالمي 

 مركزه إيران وما يطلق عليه إصطالحاً "الهالل الشيعي".

 اتيجية اإليرانية بعدة نقاط:على هذا األساس يمكننا تلخيص االستر

 الهيمنة على خليج ع مان والخليج العربي وتحويله إلى خليج فارسي بامتياز. .1

تصدير أفكار "الٌخميني" إلى الخارج والترويج لها تحت مسمى "تصدير الثورة اإلسالمية".  .2

 إلنشاء كياٍن شيعي عالمي، على غرار تصدير "الثورة الفرنسية".

                                                           
الهالل الشيعي مصطلح سياسي استخدمه الملك األردني عبد هللا الثاني بن الحسين للواشنطن بوست أثناء زيارته  31

، عبر فيه عن تخوفه من وصول حكومة عراقية موالية إليران إلى 2004ئل شهر ديسمبر عام للواليات المتحدة في أوا

نظام البعث بدمشق إلنشاء هالل يكون تحت نفوذ الشيعة والسلطة في بغداد تتعاون مع نظام الثورة اإلسالمية بطهران 

لجدي في مستقبل استقرار المنطقة، ويمكن إلى التفكير اويمتد إلى لبنان. ورأى في بروز هالل شيعي في المنطقة ما يدع

 -ويكيبيديا، الموسوعة الحرة-أن يحمل تغيرات واضحة في خريطة المصالح السياسية واالقتصادية لبعض دول المنطقة.

 الهالل الشيعي.
 سامي بن عبدهللا المغلوث. -أطلس الفتوحات اإلسالمية 32

 الدكتور سالم أحمد محل. -السادس للميالدوالعالقات العربية الساسانية خالل القرنين الخامس 
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يادة الشيعة في مرجعية "ق م" وتحويلها إلى قبلة للشيعة في جميع أنحاء تركيز المرجعية وق .3

 العالم، وتجاوز مرجعيتي "النجف" في العراق و"جبل عامل" في لبنان.

ضرب الك رد والٌسنة والفتنة بينهم، واعتبار دولة "كردستان" والتي يطلقون عليها اسم "إسرائيل  .4

 اً من تحولها إلى كياٍن إقليمي معادل لها.الثانية" خطراً استراتيجياً عليها، خوف

تقوية القوى الشيعية في دول المنطقة لتكون بمثابة حصان طروادة ومرتزقة في أية حروب  .5

 ضغوطات سياسية، ورغبتها في ممارسة سياسة العصا والجزرة.ومستقبلية أ

 االستحواذ على ثروات المنطقة. .6

على دولة إسرائيل التي تشكل مصدر تهديد وقلق  ربط نجاحها في الهيمنة على المنطقة بالقضاء .7

 كبيرين لها.

 قلب النظام الجيوسياسي اإلقليمي في المنطقة. .8

ميني" قبل وفاته، حيث يعتبرها أنصاره خاتمة أفكاره ويؤكدون  يضاف إلى ذلك وصية "الخ 

نه األب الروحي على ضرورة اإللتزام بها، وبالتالي لها تأثير كبير على اإلستراتيجية اإليرانية كو

ميني" في وصيته بالواليات المتحدة األمريكية والصهيونية لقسم كبير من الشيعة ، وقد ندّدَ "الخ 

العالمية ووصفهم بالحيوانات المفترسة وذوي المطامع الدنيئة وباإلرهاب، واعتبر دولة إسرائيل 

بالعفلقي المجرم  الكبرى وهم لن يتحقق، ووصف رأس النظام العراقي السابق "صدام حسين"

والخائن للشعب العراقي، وطالب باستمرار الروح الفدائية ألنصاره واعتبر الجمهورية اإلسالمية 

 ً ..إلى الشعوب المظلومة والشعب ". 33اإليرانية بركة غيبية من هللا، وجاء في وصيته أيضا

عزيز، الذين منَّ هللا الشريفة المظلومة والشعب اإليراني ال -اإليراني : إني اآلن أوصي الشعوب 

أن  -عليهم بهذا الصراط المستقيم اإللهي، غير المرتبط  بالشرق الملحد، وال بالغرب الظالم الكافر

يظلوا أوفياء لهذا النهج بكل صالبة واستقامة وإلتزام وثبات. وأن ال يغفلوا لحظة عن شكر هذه 

عمالء وى، سواء عمالء الخارج ألعمالء القوى الكبر -النعمة، وال يسمحوا لأليادي القذرة 

أن يحدثوا أي زلزال في نيتهم الطاهرة وإرادتهم  -الداخل، الذين هم اسوأ من عمالء الخارج 

من الشعوب المسلمة أن يتبعوا االئمة األطهار  -بمنتهى الجد والخضوع  -الحديدية... واطلب 

واالجتماعية واالقتصادية  وأن يلتزموا بمعارفهم السياسية -عظماء وأدالء عالم البشرية 

والعسكرية بالروح والقلب، وبذل األرواح والتضحية باألعزاء... وأن كل اللعن لظالمي أهل البيت 

والتنديد بهم ليس إال صرخة الشعوب في وجه الحكام الظالمين عبر التاريخ وإلى األبد. وتعلمون 

مع أنهم انقرضوا وولوا إلى  -ر ظلمهم ورفع الصوت باستنكا -لعنة هللا عليهم  -أن لعن بني أمية 

صرخة ضد الظالمين في العالم، وابقاء لهذه الصرخة المحطمة للظلم نابضة بالحياة. وه -جهنم 

ومن الالزم أن تتضمن اللطميات وأشعار الرثاء وأشعار المديح الئمة الحق عليهم سالم هللا 

في كل عصر ومصر، وفي هذا العصر بالفجائع ومظالم الظالمين  -وبطريقة ساحقة  -التذكير 

لعنة هللا ومالئكته  -عصر مظلومية العالم اإلسالمي على يد أمريكا وروسيا وسائر المرتبطين بهم 

 فأنَّ من الالزم التذكير بذلك، ولعنهم والتنديد بهم بصورة مؤثرة وفاعلة..." -ورسله عليهم 

 

                                                           
 http://www.almaaref.orgوصية اإلمام الخميني قدس سره. شبكة المعارف االسالمية  33
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 قوة إيران:  -

زيز قوتها الذكية المتمثلة بالقوة الصلبة والناعمة. من أجل ما تم ذكره، تسعى إيران إلى تع

ها القدرة على الدمج بين القوتين الصلبة بحسب الباحث "جوزيف ناي" بإنَّ  34وت عرف "القوة الذكية"

  العسكرية( والقوة الناعمة في استراتيجية واحدة للتأثير. -)االقتصادية

ً تعتبر إيران من الدول المؤثرة س ً واقتصادياً وعسكرياً على الساحة كما ذكرنا سابقا ياسيا

اإلقليمية، وتعتبر وريثة لسلسلٍة من الدول القوية، فإيران الحالية هي وريثة للدولة البهلوية والتي 

بدورها قامت على أنقاض الدول المتتالية "الصفوية... القاجارية"، ومن المهم أن نعرف إنَّ سر قوة 

 وة اإلقليمية المنافسة.إيران هي االيديولوجيا وغياب الق

 35بالنسبة للقوة الصلبة : 

 تنقسم القوة الصلبة إلى كٍل من القوة االقتصادية والعسكرية. 

 القوة االقتصادية:  .1

ورثت إيران ثروة الدولة البهلوية التي أزدادت بعد ارتفاع أسعار النفط في السبعينات، وتعمل 

ى الناتج المحلي وتطوير الصناعات اإليرانية إيران على تقوية اقتصادها المحلي باإلعتماد عل

والزراعة، واإلعتماد على ثرواتها الداخلية من حقول الطاقة والمياه واليد العاملة المتوفرة، والتأثير 

، حيث يشكل النفط ركيزة أساسية 37ومنظمة "بحر قزوين للتعاون" 36بفعالية في منظمة "أوبك"

يرانيون ورجال األعمال وكبار المالكين، والذين يطلق عليهم لالقتصاد اإليراني، ويلعب التجار اإل

" دوراً كبيراً في إدارة االقتصاد اإليراني، إلى جانب اإلستفادة من ثروات بعض 38اسم "البازاريون

الدول واإلستثمار فيها والدعم المالي ألتباعها، عبر شبكات مالية سرية تتولى الحركات السياسية 

يشيات الشيعية المسلحة ورجال األعمال في الشركات والمجموعات الدينية الموالية لها والميل

الشيعية إدارة ذلك، فقد استطاع حزب هللا اللبناني والحشد الشعبي العراقي اإلستحواذ على جزء هام 

من الميزانية السنوية لكل من حكومتي العراق ولبنان، والسعي إلى تعزيز إستثماراتها في سوريا 

 خليج.واليمن وال

                                                           
تأليف  -2005- 2013القوة الذكية في السياسة الخارجية، دراسة في أدوات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه لبنان  34

 ..د. نادية محمود مصطفىسماح عبدالصبور عبدالحي، تقديم أ
 د.تاج الدين جعفر الطائي. -إستراتيجية إيران اتجاه دول الخليج العربي 35
" هي منّظمة عالمية تضم إثنا عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق OPECمنظمة أوبك " 36

يادة العائدات من بيع النّفط في الّسوق العالمية، مدخولها. ويختصر اسمها إلى منظمة األوبك ويعمل أعضاء األوبك لز

، من طرف السعودية، إيران، العراق، الكويت وفنزويال، ومقّرها في فيينا. ويكيبيديا، 1960تأّسست في بغداد عام 

 الموسوعة الحرة.
ة على بحر قزوين في أعقاب قيام منظمة التعاون االقتصادي لدول البحر األسود، وجهت إيران الدعوة للدول المطل 37

وهي: إيران، وأذربيجان، وتركمانستان، وقازاقستان، وروسيا االتحادية لتشكيل منظمة تعاون دول بحر قزوين لتعنى 

 بالتعاون بين هذه الدول من أجل استثمار واستغالل ثروات وموارد البحر وتنظيم شؤون المالحة فيه.
 في البازار أن غير والشراء، للبيع مكانووه الكبير، السوق حرىباألوأ السوق، تعني آرية قديمة مفردة ”بازار“ 38

 وتمثل واسع، نطاق على والمنتوجات السلع توزيع بدور تقوم اقتصادية مؤسسة إلى القرون عبر تحّول إيران
 األسواق تضم التي البازار مؤسسة بذلك نقصد ”إيران في البازار“ عن نتحدث وعندما ...إيران في التقليدية الرأسمالية
 يمنحه مما اإليراني، االقتصاد في األسد حصة له الذي ”طهران بازار“ على التركيز مع الكبرى، المدن في الكبرى
ً  تأثيراً   مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية. -يوسف عزيزي .البالد مستوى على أكبر سياسيا
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 القوة العسكرية:  .2

ً  21يحتل الجيش اإليراني المرتبة رقم   1.4عالمياً، ويصل إلى سن الخدمة العسكرية سنويا

فإن عدد القوات العاملة في الجيش  39مليون إيراني، ووفقا لموقع "جلوبال فير بور" األمريكي

الطائرات الحربية ألف في قوات االحتياط، وعدد  400ألف جندي إضافة إلى  534واإليراني ه

لقد مركبة مدرعة.  1315ودبابة  1616طائرة مقاتلة، ويوجد في الجيش اإليراني  477اإليرانية 

ً بعد سقوط نظام الشاه، حيث كان يعتبر من الجيوش الضخمة في الشرق  ً قويا ورثت إيران جيشا

لذلك كان يطلق  ،طائرة مقاتلة أشترتها من المعسكر الغربي 450األوسط، فكانت تمتلك حوالي 

عليها اسم "شرطي الخليج"، وكانت مسبقاً تملك مفاعل نووي صغير لألبحاث حصل عليها "الشاه" 

. كما إنها من الناحية العسكرية متأثرة بالعقيدة م1967من الواليات المتحدة األمريكية عام 

فادة منها، وتعد القوة العسكرية الفارسية كما ذكرنا سابقاً، وتحاول بشتى الوسائل تقليدها واالست

العسكرية محور إهتمام المخططين االستراتيجيين اإليرانيين، فقد جاء في مقدمة الدستور اإليراني 

عند تأسيس وتعبئة القوات المسلحة الحامية للبالد يتركز االهتمام  فقرة "الجيش العقائدي" مايلي "

م تأسيس الجمهورية اإلسالمية وقوات على جعل االيمان والعقيدة اساسا وقاعدة لذلك، وهكذا يت

حرس الثورة على أساس الهدف المذكور، وال تلتزم هذه القوات  المسلحة بمسؤولية الحماية 

وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أعباء رسالتها اإللهية في العالم )واعدوا لهم ما استطعتم من 

"، من أجل ذلك تسعى دونهم(.هللا وعدوكم وآخرين من وقوة ومن رباط الخيل ترهبون به عد

وترسانتها من األسلحة  40إيران إلى تصنيع وامتالك صواريخ بالستية وتطوير برنامجها النووي

"البيولوجية والكيميائية"، وصناعة مختلف صنوف األسلحة بحسب حاجتها وقدرتها، من زوارق 

ناء منظومات حديثة وسفن عسكرية ومدرعات وأسلحة خفيفة وطائرات مسيَّرة، والسعي إلى اقت

لإلنذار المبكر والدفاع الجوي والبحري، وأجهزة اتصاالت ورادارات التي تستخدم في الحرب 

اإللكترونية، ومحاولة نسخ نماذج الصواريخ واآلليات العسكرية والمعدات التي تستوردها وأطالق 

Economic 41 تسميات عليها بحسب عقيدتها، معتمدة في ذلك على "األوتاركية االقتصادية

Antarcie" أما بالنسبة للمساعدات في مجال األجهزة أي االكتفاء الذاتي دون اللجوء إلى الخارج ،

والمعدات المعقدة وأنظمة توجيه الصواريخ فتستوردها من "كوريا الشمالية والصين وروسيا". 

 ميليشيات.وتولي أهمية كبيرة للحرب الغير التقليدية التي تعتمد على حرب العصابات وال

ولزيادة فعالية قوتها العسكرية لمواجهة أية تهديدات لنظامها، أنشأت الحرس الثوري اإليراني 

كنسخة عن الف رسان "الخالدين والفدائيين" أيام االمبراطورية الفارسية، والذين كانوا يتولون حماية 

إيراني عالي المستوى العرش الفارسي والدفاع عنه بموازاة الجيش الفارسي، حيث هناك إهتمام 

بقوات الحرس الثوري، وخصتها بالتسليح الجيد والتمويل الكبير وإمتيازات أفضل، مقارنة بالجيش 

                                                           
 nik ArabicSput -باألرقام...مقارنة بين الجيشين السعودي واإليراني 39
 نادر عاليرظا ،Stephen Larrabee .F الرابي ستيفان إف -العالقات التركية اإليرانية في شرق أوسط بات متغيراً  40

Alireza Nader - أبحاث معهد RAND الوطني )تم تحضيرها للمجلس الوطني لالستخبارات(. للدفاع 
ة على أن تنتج الدولة حاجاتها دون اللجوء للخارج، وقد األوتاركية هي االكتفاء الذاتي، وتعمل سياسة األوتاركي 41

تستعيض عن مادة بأخرى، وذلك لضمان تلبية كافة احتياجات الشعب دون االستيراد من الخارج بالعملة الصعبة. 

 د. إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. -إنكليزي( -موسوعة المصطلحات االقتصادية واالجتماعية )عربي
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اإليراني، ومن أهم مهام الحرس الثوري إدارة العمليات العسكرية واالستخباراتية السرية خارج 

ً ال جنرال "قاسم س ليماني"، إلى جانب الحدود اإليرانية عبر "فيلق القدس" الذي يتولى قيادته حاليا

إليران، وتنظيم عمل الخاليا النائمة المنتشرة في  42التنسيق بين الميليشيات الشيعية والس نية الموالية

 43كل منطقة يتواجد فيها الشيعة، كونهم الحاضنة الشعبية ألية نشاطات إيرانية، وقد أ تهمت إيران

ية التي استهدفت المدنيين في بعض الدول، كتفجير المركز بوقوفها وراء سلسلة من األعمال اإلرهاب

، واستهداف مجمع سكني يقيم فيه بعض العائالت 44الثقافي اليهودي في بيونس آيرس في األرجنتين

بر" في المملكة العربية السعودية، واستهداف األمن السعودي في محافظة  األمريكية في منطقة "الخ 

لتي حدثت في العراق وسوريا وغيرها، وتشير أصابع اإلتهام إلى القطيف، والمجازر الطائفية ا

إيران في محاولة تفجير خطوط الوقود في مطار "كنيدي" في نيويورك، ومحاولة قلب نظام الحكم 

في البحرين، والهيمنة على الشعب اللبناني والسوري، ومحاولة اغتيال السفير السعودي السابق 

بير" في واشنطن، و تصفية الرئيس اليمني السابق "علي عبدهللا صالح" وعدٍد من "عادل الج 

معاونيه. وقد تم إعتقال العديد من خاليا التجسس في عدد من الدول التي كانت تعمل لصالح 

المخابرات اإليرانية، والتي تمت محاكمتها بعد إتهامها بعدٍد من التهم، منها زرع بذور الفتنة 

هب الشيعي وتقديم تقارير ومعلومات استخباراتية عن األوضاع الطائفية عن طريق الترويج للمذ

األمنية واالجتماعية واالقتصادية لتلك الدولة، وتقديم تقارير عن أحداث الشغب والمظاهرات، 

والحصول على أرقام هواتف لشخصيات معينة بغرض التجسس عليها عبر جهاز أمن المعلومات 

ومحظورة في بعض الدول، والتواصل مع المجموعات لديها، ونشر كتب تروج للمذهب الشيعي 

المعارضة ألي نظام يعاديها، وإعداد بيانات تحريضية. وتشكل كل من السفارات والقنصليات 

اإليرانية والمراكز الثقافية والتجارية والحسينيات والحوزات العلمية مراكز الستقبال المعلومات 

 واعطاء التعليمات.

 

                                                           
 وبعض العشائر العربية في سوريا والعراق واليمن.والجهاد اإلسالمي ة الموالية إليران: حركة حماس القوى الٌسني 42
 وثائقيات الحرة. 43

   https://aawsat.com. 2010.. وموقوف سعودي التقى بهم في 1996طهران تحتضن منفذي تفجير الخبر 

 https://aawsat.com .. تورطت في إفشاء أسرار عسكرية وسعت للتخريب وإثارة الطائفيةخلية التجسس اإليرانية
توجد في االرجنتين أكبر جالية للمهاجرين الشيعة الذين كانوا بحاجة إلى مسجد وبالتالي إلى شيخ لذلك استغلت  44

لدخول إلى االرجنتين تحت ستار المخابرات اإليرانية ذلك وحضرت أحد عمالئها)محسن رباني(  للحصول على فيزا وا

توفير الوسائل الروحية بصفته الملحق الثقافي للسفارة اإليرانية وأصبح متورطا في أكبر هجوم ارهابي ضد مركز 

"آرينو" اليهودي في بيونس آيرس، وقد انتشر المبشرون الشيعة في االرجنتين وتشيلي وحتى المكسيك وفشل هجوم 

 11ي في نيويورك عبر استهداف خطوط الوقود وكان يمكن أن يكون أكبر من هجوم ارهابي على مطار جون كينيد

 وثائقيات الحرة -ايلول 

https://aawsat.com/
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ميني"، كانت هناك عدة منظمات فاعلة أسهمت بعد انتصار الثورة ا إلسالمية الشيعية بقيادة "الخ 

في اسقاط نظام "الشاه" اإليراني، وهي منظمة مجاهدي الثورة اإلسالمية واللجان الثورية )كوميته( 

ومنظمة جهاد البناء ومنظمة مجاهدي خلق وطالب شريعة اإلمام )الذين احتجزوا الرهائن 

ميني" عن تأسيس الحرس الثوري في األمريكيين في الس فارة األمريكية( وغيرهم، وقد أعلن "الخ 

، كمليشيا أمنية داخلية ثورية في البداية، وقد أثبت في تنظيم نفسه كجيش، عندما 197945أيار عام 

م. وتم تأسيس وزارة خاصة  1980جزء من األراضي اإليرانية عام وأقدم العراق على غز

، وتعد "منظمة مجاهدي الثورة اإلسالمية" المعارضة "للشاه" والتي 1982بالحرس الثوري عام 

النواة األولى للحرس الثوري وساهمت في تشكيله، والتي شكلها الراديكاليون م 1977تأسست عام 

اإلسالميون الذين أنشقوا عن منظمة "مجاهدي خلق" بسبب تأييدها لإليديولوجية الماركسية، كـ 

 قائد رضائي"، ، و"محسنم1981 -1989لصناعات الثقيلة خالل أعوام "بهزاد نبوي"، وزير ا

م ورئيس  1980، و"محمد علي رجائي"، رئيس الوزراء عام 1981عام  منذ الثوري الحرس

و"علي شمخاني" وغيرهم، حيث تلقى معظم أعضائها تدريبهم م 1988الجمهورية اإلسالمية عام 

وشاركت بفاعلية في محاربة قوات الشاه، وبعد انتصار  مع "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان

نح  ميني" بحلها وليتشكل على أنقاضها مؤسسة الحرس الثوري، وم  الثورة اإلسالمية قام "الخ 

الحرس أيًضا الدور القيادي في الدفاع عن الثورة وتصديرها بشكل رسمي بحسب الدستور 

 اإليراني.

بمثابة شرطي الثورة وعصاها في حال وكالية، وهيتبنى الحرس إيديولوجية حماسية رادي

خروجها عن سلطة "والية الفقيه"، وهي مؤسسة تمتاز باالستقاللية عن وزارة الدفاع وهيئة 

األركان العسكرية، من خالل التمويل والتسليح وتعيين وعزل قادته واألولوية في أية قرارات 

أمنية، ولصيني ال يخضع لهيمنة حزبية أبخالف الجيش السوفيتي وجيش التحرير اوعسكرية، وه

والسورية، بل يتخذ قادته من  2003قبلية وعائلية مثل الجيوش الخليجية والعراقية قبل عام وأ

ميني" قدوة ومرجعية لهم ويتبعون مباشرة للمرشد األعلى، علماً أن الحرس  من انبثق الثوري "الخ 

ميني" تكن لم سابقة تنظيمات  تعمل كانت وإنما الثوريين، الدين رجال من ومساعديه تخضع "للخ 

إلى جنب، حيث يختلف الحرس عن الجيش األحمر السوفيتي والجيش الثوري الفرنسي  جنبًا معهم

في أنه لم يجر تشكيله من عداد الضباط والوحدات التي كانت تخدم الجيش الملكي السابق لقيام 

وبالتالي من أهم أسباب تشكيل ر الثورية؛ الثورة، بل جرى تجنيد أغلب أفراده من بين العناص

ميني" بضباط الجيش اإليراني، الذين كانوا يخدمون الدولة البهلوية،  "الحرس الثوري" عدم ثقة "الخ 

حيث تلقى بعضهم تدريبهم العسكري في الواليات المتحدة األمريكية وعدد من الدول الغربية، إلى 

لجيش، وتؤمن بنظام والية الفقيه، وتقديم الحماية الالزمة جانب إعداد قوة عقائدية جديدة موازية ل

نِح الحرس الثوري امتيازات عديدة من امتالك  له، والحرص على تصدير الثورة اإلسالمية. وم 

مختلف صنوف األسلحة الجوية والبرية والبحرية، وإدارة مصانع عسكرية وشركات استثمارية 

على صناعة أغلب األسلحة االستراتيجية اإليرانية،  الذي يشرفووشبكات إعالمية خاصة به، فه

                                                           
 للدراسات اإلمارات مركز: الناشر -كاتزمان كينيث: تأليف -ودوره وتكوينه نشأته... اإليراني الثوري الحرس 45

 والبحوث
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وله جهاز استخبارات خاص به يشرف عليه المرشد األعلى مباشرة، حيث جاء في الدستور 

تبقى قوات حرس الثورة اإلسالمية التي تأسست في األيام األولى " 150اإليراني، في المادة 

أداء دورها في الحفاظ على الثورة،  النتصار الثورة اإلسالمية قائمة على حالها من أجل

ومكاسبها. يعين القانون حدود وظائف هذه القوات، ونطاق مسؤوليتها في عالقاتها مع القوات 

 المسلحة األخرى مع التأكيد على التعاون األخوي، والتنسيق فيما بينها.".

 إلى جانب المجندين في الحرس الثوري هناك قوتان ترفدانه، وهما:

 تنظيم شبه عسكري، مكون من المتطوعين من و": وه46بئة الشعبية "الباسيجقوات التع

عامة الشعب، بشكٍل خاص من الشباب وطلبة الجامعات، ويشرف عليه قيادة الحرس الثوري، 

ويستدعى عند الحاجة، إلى جانب مراقبته وتجسسه على الشرائح الشبابية في المجتمع اإليراني 

 قمع أي عصيان مدني ضد نظام والية الفقيه.والجامعات، والتدخل الطوعي ل

  1998يقوده الجنرال "قاسم سليماني" منذ عام م 1990قوات فيلق القدس: تأسس عام ،

، 47"400ويتولى القيام بعمليات عسكرية خارج دولة إيران، وعمليات أمنية "سرية" عبر "الوحدة 

حيث تقوم بمختلف المهام من اغتياالت التي تعتبر من أفضل الوحدات اإليرانية تدريباً وتجهيزاً، 

وإعداد خاليا للتجسس وغيرها، ويعتبر فيلق القدس المشرف المباشر على عمل الميليشيات الشيعية 

 المسلحة حول العالم، وتأمين كافة مستلزماته.

  

                                                           
  w.alaraby.co.ukhttps://ww[2/2خارطة المليشيات اإليرانية في سورية ] 46

 http://www.aljazeera.netجيش التحرير الشيعي.. طابور خامس إيراني ببالد العرب 
 مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب على اسم اللواء مئير عميت في مركز تراث اإلستخبارات )م.ت.س(. 47
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 زورق حربي سريع

 بعض األسلحة االستراتيجية التي تعمل إيران على تطويرها

 

ى إيران إلى توظيف قوتها العسكرية لدعم سياستها الخارجية عبر المشاركة في عمليات وتسع

عسكرية خارجية، كـ دعم النظام السوري والحشد الشعبي في العراق وحركة أنصار هللا الحوثي 

وحزب هللا اللبناني والمعارضة البحرينية، والتلويح باستخدامها ضد دول الخليج العربية، والسعي 

ام خصومها بالضعف والتخوف من تكبد خسائر كبيرة في حال المواجهة العسكرية مع إيران، إليه

حيث تطلق تهديدات مستمرة للقواعد والمصالح األمريكية والغربية في الخليج والمنطقة والتهديد 

بضرب دولة إسرائيل، وقد حققت نجاحاً في بعض المناطق بسبب تخاذل قوى المواجهة مع إيران 

وضعف التنسيق بينهم، كإجبار قوات البيشمركه على اإلنسحاب  -خصوم إيران -م حلفائهاعن دع

من كركوك وبعض المناطق المتنازعة عليها مع الحكومة العراقية دون مقاومة، بعد تخاذل القيادة 

السياسية في إقليم جنوب كردستان، وكذلك عدم قدرة حكومة "سعد الحريري" على تقليص هيمنة 

  على الساحة اللبنانية؛ ونفس األمر بالنسبة لليمن.حزب هللا
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العقيدة العسكرية  48وعلى الرغم من ذلك فقد وصفت وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون"

اإليرانية بانها مبنية على أسٍس دفاعية ورصد المصالح االقتصادية والسياسية والعسكرية لدى 

 أعدائها في المنطقة.

                                                           
 ww.washingtoninstitute.orghttp://wمعهد واشنطن  –فراس إلياس  -العقيدة العسكرية اإليرانية 48
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ن لتواجدها العسكري في الطرف الشرقي لكٍل من منطقة الخليج وخليج ع مان إنَّ تعزيز إيرا

يشكل أحد األهداف الرئيسية لالستراتيجية اإليرانية ولقوتها البحرية، وتعمل إيران جاهدة على 

تنمية قوتها العسكرية البحرية ورفع كفائتها القتالية، عبر إتباع تكتيك حرب العصابات في أية 

ية ضدها، لذلك فإنها ترّكز على صناعة الزوارق السريعة والغواصات الصغيرة معارك مستقبل

سيّرة والصواريخ واأللغام المضادة للسفن، كصواريخ "الكوثر" المنسوخة عن  والزوارق الم 

صاروخ "كروز" المضاد للسفن واأللغام المغناطيسية والصوتية المنسوخة عن األلغام السوفياتية 

فن، والتي يمكن أن تعمل بفعالية ضد السفن الكبيرة البطيئة الحركة نسبياً، إلى الصنع المضادة للس

الفارسي، وتشير \جانب التلويح بإغالق مضيق "هرمز" ووقف حركة المالحة في الخليج العربي

لغم فقط إلغالقه، وعلى الرغم من تأكيد بعض الخبراء  300بعض المصادر إلى الحاجة إلى 

يق ذلك، إال أن هذه المسألة تحولت إلى ما يشبه الحرب النفسية بين إيران العسكريين صعوبة تحق

 20من نفط الخليج إلى العالم، عبر  %80، حيث يمر عبر هذا المضيق حوالي 49والقوى الدولية

 ناقلة نفط يومياً، وفي حال إغالقه ستزداد أسعار النفط عالمياً بشكٍل كبير. 30إلى 

القواعد العسكرية البحرية )حوالي خمسة قواعد( على طول ساحلها وقد أقامت إيران سلسلة من 

وهناك سعي إيراني إلقامة قاعدة بحرية في مضيق  50مع الخليج وخليج ع مان والجزر اإليرانية

باب المندب، وكذلك تدعيم اسطولها البحري وتحديث أسلحته ورفع القدرة القتالية عبر سلسلة من 

قاعدة "خور مشهر" للحرس الثوري من أجل حروبه البحرية، حيث المناورات العسكرية، وتتبع 

يروج القادة اإليرانيون على أن صواريخ الحرس الثوري تغطي كامل مياه الخليج، وال يمكن ألي 

سفينة العبور بدون أن تكون في مرمى صواريخها، وهذه مبالغة كبيرة كون إيران لم تصل بعد إلى 

 ة في ضرب األهداف.مستوى التقنية الدقيقة والدق

                                                           
 .الطائي جعفر الدين تاج.د -العربي الخليج دول اتجاه إيران إستراتيجية 49
أهم هذه القواعد: قاعدة "بندر عباس" وتتمركز فيها قيادة القوة البحرية، وقاعدة "عبادان" وتتمركز فيها مشاة  50

فيها زوارق الصواريخ السريعة، وقاعدة "خرج" والتي البحرية، وقاعدة "شاه بهار" وقاعدة "بوشهر" والتي تتمركز 

نفس المصدر  تتمركز فيها المروحيات القتالية، وقاعدة "بندر خميني" وهي محاذية للعراق ومدخل |شط العرب".

 السابق.

 :اإليرانية العسكري الهجوم استراتيجية

طةالق زخةات كثيفةة مةن الصةواريخ بمةا تحملةه مةن إإنَّ استراتيجية الهجوم اإليرانيةة تعتمةد علةى 

بشةكٍل  ،القيةادة اإليرانيةة مسةتقبالً  اويةة كمةا تخطةط لهةذخيرة عادية وبيولوجية وكيميائية وحتى نو

تعجز أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للدول المستهدفة من اسقاط جميعها، إلى جانب شن هجمةات 

، وضرب المصالح الغربية فةي المنطقةة داخل حدود تلك الدول عبر اتباع تكتيك حرب العصابات

 عبر عمالئها.
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 اإليرانية: 51المخابرات -

 

  

شعار المخابرات اإليرانية في عهد 

الشاه المعروفة اختصاراً باسم 

 "السافاك"

شعار وزارة المخابرات واألمن 

 القومي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 

 وزير المخابرات واألمن القومي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية الحالي

 مود علوي""مح 

 

                                                           
االستخبارات هي مؤسسة من مؤسسات الدولة تختص بجمع المعلومات وتحليلها، والتحّري عن والمخابرات أ 51

والمؤسسات المدنية والعسكرية واالقتصادية الداخلية والخارجية بشكٍل سري ومكافحة التجسس، واألعمال  األشخاص

األخرى التي تستهدف إضعاف البالد وهي تحتاج لقدرات وكفاءات فائقة وبدرجة عالية من الذكاء. عادة ما تعمل على 

ال يهمها مصالح الشعب  ال استخدامها من قبل سلطةٍ تنفيذ سياسات الحكومة، ويمكن أن تتحول إلى سالحٍ فتّاك في ح

والبالد. وتعمد بعض الدول إلى استخدام المصطلحين، حيث تستخدم لفظ المخابرات للجهاز المسؤول عن متابعة أمور 

ً في متابعة أمور الجيش  الشعب المدني فيكون اسمها المخابرات العامة، في حين تكون االستخبارات أكثر استخداما

 االستخبارات العسكرية.بمن لذلك نسمع واال

http://mohmmadaldawere.wixsite.com/jordanianofmilitary 

 http://defense-arab.com/vb/threads/73681 االستخباراتوما الفرق بين المخابرات 
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عانى اإليرانيون كثيراً من بطش جهاز المخابرات التابع للشاه "السافاك"، الذي كان يتولى 

مالحقة المعارضين للشاه وسجنهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب ضدهم، باإلضافة إلى عمليات 

اء الغربيين التصفية واالغتياالت للشخصيات المعارضة المهمة، وتقديم المعلومات والخدمات للحلف

بخصوص الحركات اليسارية والفلسطينية والقوة العسكرية واألمنية السوفيتية بالتنسيق مع أجهزة 

، CIAووكالة المخابرات المركزية األمريكية  M16استخباراتهم كجهاز المخابرات البريطانية 

بامتياز، وبعد "، حيث تحولت إلى أداة إرهابية MOSSADوجهاز المخابرات اإلسرائيلي "الموساد 

ميني" السلطة المطلقة في إيران، ظهر اهتمام كبير  انتصار الثورة اإلسالمية في إيران وتولي "الخ 

لتطوير جهاز االستخبارات بما يخدم السلطة الجديدة وتستخدم كأداة إلرهاب ومالحقة خصوم 

تيجيته في الداخل اإليراني وأعداء النظام اإليراني الجديد، والقيام بمختلف األعمال التي تخدم استرا

ميني" في  وخارجه، وتم االعتماد في بادئ األمر على األجهزة األمنية التي كان يعتمد عليها "الخ 

جمع المعلومات عن نظام الشاه وتنفيذ بعض العمليات ضده كلجان ثورية، وقد استخدمت بشكل 

ميني" فعّال لمالحقة بقايا اتباع الشاه وعناصر "السافاك" وتصفية ال كثير منهم، وبعد استفراد "الخ 

بالسلطة وازدياد المعارضة لنظامه من قبل الذين شاركوا في اسقاط نظام الشاه وتنكره للحقوق 

السياسية والثقافية للشعوب اإليرانية األخرى، ظهرت الحاجة إلى دمج األجهزة األمنية 

م 1984ة، وبالفعل تم في عام واالستخباراتية التي كانت تعمل بشكل مستقل ضمن وزارة جديد

بالفارسية  انشاء وزارة باسم "وزارة االستخبارات واألمن القومي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية"

ً اسم جهاز "فافاك" لتصبح  "وزارت اطالعات جمهوري إسالمي ايران" والتي يطلق عليها أيضا

، وتلقت هذه الوزارة االهتمام الشرطة السرية وجهاز المخابرات الرئيسي لنظام والية الفقيه

والتمويل الكبير والكثير من اإلمتيازات، وتعد وريثة لجهاز االستخبارات زمن شاه إيران 

 الذي كان يتمتع بسلطات واسعة النطاق. 52)السافاك(

وقامت بسلسلة من عمليات االغتيال التي طالت العديد من السياسيين والكتاب والمثقفين  

ارج إيران، إلى جانب لعب دوٍر كبير في زرع خاليا التجسس في شتى أنحاء المعارضين داخل وخ

العالم مستغلة قوتها الناعمة والحاضنة الشيعية وقوة المال، وكل من تسلم منصب هذه الوزارة كان 

ً "محمود علوي" ، وتضم وزارة 53من رجال الدين الشيعة، ويتولى شؤون الوزارة حاليا

                                                           
لمخابرات والموساد وا CIAم بدعٍم مباشر من وكالة المخبرات المركزية األمريكية 1957والذي تأسس عام  52

، وكان الغرض منه حماية نظام الشاه ومراقبة النشاط الشيوعي المتزايد في إيران وفي مجتمعات M16البريطانية 

الشرق األوسط ودعم دولة اسرائيل، وتشير بعض المصادر إلى أنه كان يعد من أضخم أجهزة االستخبارات في المنطقة 

أستطاع تجنيد ، وغ عدد عمالئه حوالي مليون مخبر داخل إيران وخارجهاألفاً، بينما بل 60حيث بلغ عدد موظفيه حوالي 

ً نافذين في أجهزة مخابرات عربية مثل جهاز مخابرات الليبية أيام معمر القذافي ومخابرات العراقية أيام النظام  ضباطا

 http://nsaforum.com -األمن الوطني العربي -البعثي. نبذة مختصرة عن جهاز السافاك

حاصل على درجة الدكتوراه في فرع وم، وه1954ل دين شيعي ولد في مدينة "المرد" في محافظة "فارس" عام رج 53

الفقه ومبادئ الحقوق اإلسالمية من جامعة فردوسي في مدينة مشهد ونال درجة حجة اإلسالم في العلوم الشرعية، 

ابه في المجلس الشورى اإلسالمي كنائباً عن مدينة ويعتبر نفسه مستقالً، وقد تسلسل "علوي" في عدة مناصب، منها انتخ

م عينه المرشد األعلى "علي خامنئي" رئيساً 2009م وحتى 2000"المرد" لعدة دورات، وخالل فترة الممتدة بين عام 

ً نائباً عن مدينة طهران في مجلس خبراء القيادة، وفي   4لمؤسسة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش، واختير أيضا

من القومي للجمهورية األم عينه الرئيس اإليراني حسن روحاني وزيراً على وزارة االستخبارات و2013أغسطس \آب
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منظمة حماية مخابرات جيش الجمهورية اإلسالمية  -االستخباراتاالستخبارات "مجلس تنسيق 

 -حرس ولي األمر -منظمة مخابرات الشرطة -منظمة مخابرات حرس الثورة اإلسالمية -اإليرانية

مركز الدراسات االستراتيجية لألمن  -مركز دراسة الجرائم المنظمة -شرطة األمن اإليرانية

" وي شرف عليها المجلس األعلى لألمن القومي وفق المادة حرس أنصار المهدي للحماية -القومي

من الدستور اإليراني، وتشرف وتنسق مع باقي أجهزة االستخبارات التابعة للنظام كما إنها  176

تنسق جهودها مع كل من شرطة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقوات التعبئة الشعبية التابعتين 

الخاصة لمكافحة اإلرهاب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري لوزارة الدفاع، وكذلك القوات 

ووحدات الشرطة الخاصة، و"وحدات الكوماندوز صابرين" التابع للحرس الثوري، ومع مختلف 

القوات الجوية والبحرية والبرية، وهناك تأثير كبير للمرشد األعلى على قرارته وعقيدته 

جهاز استخباراتي في إيران  16ير إلى وجود حوالي واستراتيجيته ومخططاته. وتشير بعض التقار

يتصدرها جهاز استخبارات الحرس الثوري ومخابرات الجيش ومخابرات الشرطة، ويعتبر "مجلس 

منهم  54أعضاء 9تنسيق المعلومات" أعلى هيئة استخباراتية في الجمهورية اإلسالمية وتتكون من 

نائبه ومسؤول استخبارات وائي، ووزير الداخلية أوزير االستخبارات، والمدعي العام للجهاز القض

نائبه ومسؤول استخبارات والحرس الثوري، ومسؤول استخبارات الجيش، ووزير الخارجية أ

 الشرطة.

ومن مهام المجلس تحديد السياسة األمنية واالستخباراتية العامة، ودراسة القضايا والمهام 

القومي من خالل دراسة األمور المتعلقة بالقوات األمنية، والتنسيق مع المجلس األعلى لألمن 

المسلحة وأنشطتها االستخباراتية، ويتولى اإلشراف على "لجنة إدارة األزمات" ودعم أجهزة 

االستخبارات التابعة للحرس الثوري اإليراني وتنظيم عمل ما يسمى "مكتب التضليل" الذي يختص 

فقيه ويرأس مجلس تنسيق المعلومات وزير في شن الحرب النفسية ضد أعداء نظام والية ال

االستخبارات ويتم تعيينه من قبل المرشد األعلى مباشرة. وتركز الوزارة على توظيف الفئات 

عبر توصية من أحد العاملين والشبابية المثقفة عبر فحوص قبوٍل لدخول جامعٍة خاصة بالوزارة، أ

 )بمراتب محددة( في الوزارة. 

إدارة تتفرع عنها وبارات واألمن اإليرانية: تتوزع على خمسة عشر قسماً أهيكلية وزارة االستخ

 مكاتب متخصصة، هي:

. العمليات الخارجية. يقسم العالم إلى 3 . مكافحة التجسس.2 .السكرتاريا )األمانة العامة(.1

مناطق جغرافية تخضع كل منطقة لمكتب 

خاص يتولى اإلشراف على مجمل 

تي تتم في تلك المعلومات والتحركات ال

 البلد.والمنطقة أ

                                                                                                                                                    
ويكيبيديا  -اإلسالمية اإليرانية بمباركة المرشد األعلى وغالبية أصوات مجلس الشورى اإلسالمي. محمود علوي

 الموسوعة الحرة.
54 http://www.vetogate.com/2220045 

 https://www.alarabiya.net -جهاز أمن ومخابرات في إيران 16 الكشف عن
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. التكنولوجيا الحديثة 5 . التحقيقات األمنية.4

 والتجسس التكنولوجي.

 . السياسات.6

 . البحوث.9 . التعليم.8 . التقييم والشؤون االستراتيجية.7

. القوة العاملة والعمل 11 . األرشيف والمستندات.11

 الخيري.

 . الشؤون االدارية والمالية.12

 . الثقافة والمجتمع.15 . االقتصاد.14 . العالقات القانونية والبرلمانية.13

 صفحة أعدته شعبة البحوث االتحادية بمكتبة الكونغرس60 وفي تقرير موجز في أكثر من 

بموجب اتفاقية مشتركة بين الوكالة مع برنامج دعم مكافحة اإلرهاب غير النظامي التابع لمكتب 

، بإشراف وزارة الدفاع 55م2012ديسمبر عام  \ة اإلرهاب في كانون األولالدعم الفني لمكافح

أشارت إلى أن وزارة المخابرات واألمن اإليرانية تعد من أكبر وكاالت Pentagon األمريكية 

المخابرات في الشرق األوسط وتعمل بنشاٍط عالي ويشترط ألي شخص يتولى إدارتها أن يكون 

ميني وبحسب التقرير األمريكي "رجل ديناً شيعي ومؤمناً بإي تخضع الوزارة للسيطرة ديولوجية الخ 

وبالتالي فهي فوق القانون،  المباشرة من قبل الدكتاتور الثيوقراطي اإليراني آية هللا علي خامنئي"

ألف موظف يشاركون في العمليات والنشاطات السرية التي تتناول التجسس وسرقة  30ويضم 

يرات اإلرهابية واالغتياالت وأعمال الخطف واإلبتزاز، حيث تنشط التكنولوجيا إلى التفج

 المخابرات اإليرانية في مختلف المناطق حول العالم التي تراها إيران تخدم مصالحها منها

أفغانستان والعراق والكويت ولبنان ووسط آسيا وإفريقيا والنمسا وأذربيجان وكرواتيا وفرنسا 

يطانيا واألمريكيتين بما فيها الواليات المتحدة، وقد فسَّر التقرير وجورجيا وألمانيا وتركيا وبر

اإلستراتيجية اإليرانية بمحاولة إقامة وجود أمني لها في مناطق الهيمنة األمريكية لنشر 

مينية والمذهب الشيعي األثني عشري وإنشاء شبكات للتجسس وللعمليات السّرية،  اإليديولوجية الخ 

غير متكافئة مع الواليات المتحدة األمريكية. وال تمانع الوزارة بتجنيد  واالستعداد لخوض حربٍ 

األفراد من معتقدات وجنسيات أخرى كالمواطنين العرب واليهود وغيرهم ومواطني الدول األخرى 

بمن فيهم البريطانيون واإلسرائيليون وغيرهم وبشكٍل خاص مزدوجي الجنسية، كما إنَّ الوزارة ال 

يف شخصيات شيعية ذوي خلفية دينية أخرى كتعيين نائب وزير الداخلية "سعيد تمانع في توظ

أصول يهودية. ويؤكد التقرير على التعاون القائم بين إيران وعمامي" في منصب مهم رغم كونه ذ

وتنظيم القاعدة رغم االختالف المذهبي واإليديولوجي بينهما على أساس معارضتهما لهيمنة 

مريكية على المنطقة وقد فسر التقرير هذا التعاون على أنه سعي إيراني الواليات المتحدة األ

لصرف اهتمامات الواليات المتحدة األمنية بعيداً عن إيران، وبالمقابل يتلقى التنظيم مساعدات 

لوجستية من إيران وإقامة قواعد له هناك. ويذكر التقرير الدور الكبير لجهاز المخابرات الروسي 

                                                           
55 IRAN’S MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY: A PROFILE- A Report 

Prepared by the Federal Research Division، Library of Congress under an Interagency 

Agreement with the Combating Terrorism Technical Support Office’s Irregular Warfare 

Support Program. December 2012. 

  Pentagon report: Iranian intelligence linked to spying، terror attacks- 

http://freebeacon.com/national-security/iran-spy-network-30000-strong/ 
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SVR للـ الذي يعت ً في تقديم الدعم والتدريب للمخابرات اإليرانية منذ التسعينات  KGBبر وريثا

على الرغم من العقيدة المختلفة لكال النظامين وتدريب المئات من عناصر االستخبارات اإليرانية 

باإلضافة إلى تزويد إيران بمعدات تنصت إلكترونية وأجهزة إشارة واستشعار بإشراف وكالء 

التقرير هذا التعاون إلى الجهود المبذولة للحد من النفوذ األمريكي في آسيا الوسطى  روس وفّسر

والسعي لخنق محاوالت الشعوب المضطهدة للتحرر، وت رّكز المخابرات اإليرانية في استراتيجيتها 

لتابع فيلق القدس ا\على استهداف دولة إسرائيل والدعم المستمر لحزب هللا اللبناني، ويلقى قوة القدس

 للحرس الثوري اإليراني اهتماماً محورياً من قبلها.

 ويذكر التقرير أهم نشاطات المخابرات اإليرانية وهي:

التجسس وسرقة التكنولوجيا إلى التفجيرات اإلرهابية واالغتياالت باإلضافة إلى عمليات  .1

المية داخل إيران التخريب وقصف المواقع المستهدفة؛ واغتيال المنشقين عن جمهورية إيران اإلس

 وخارجها.

 قتلهم.واختطاف أفراد في الخارج وإعادتهم إلى إيران ثم سجنهم أ .2

تكنولوجية وغيرها من خدمات الدعم لحماس وحزب هللا، ومادية أوتقديم خدمات مالية أ .3

والقاعدة في العراق، ولعدد من المنظمات المصنفة كمنظمات إرهابية بموجب القرار التنفيذي 

 .1322456رقم األمريكي 

؛ للقيام Cyber operations انشاء وحدات استخباراتية إلكترونية للعمليات السيبرانية  .4

بعمليات هجومية ودفاعية على حد سواء بعد تعرض األجهزة اإللكترونية للبرنامج النووي اإليراني 

ة لتخصيب ، والذي أعاق البنية التحتيم2010ويوني" في حزيران / Stuxnet لفيروس "ستوكسنيت 

اليورانيوم في إيران، ويؤكد التقرير أن نجاح هذا الفيروس يعد مؤشراً على ضعف التنمية 

 السيبرانية في إيران.

السعي إلى توسيع عملياتها التجسسية في الشرق األوسط والبحر المتوسط من خالل اقامة  .5

إلكترونيتين  محطات التنصت اإللكترونية؛ ويشير التقرير إلى وجود محطتي تنصت وتجسس

بالتعاون مع االستخبارات السورية وبتمويل من الحرس الثوري اإليراني كانتا نشطتين منذ عام 

شمال سوريا واآلخر على مرتفعات الجوالن،  -، أحدهما في إقليم الجزيرة في روج آفام2006

التقنية  على الرغم من ضعف البنية‘ مشيراً إلى أنه تم التخطيط لمحطات إضافية شمال سوريا

لهاتين المحطتين إال أنها تقدم خدمات جيدة في مجال المراقبة والتحّري وجمع المعلومات 

االستخباراتية في المنطقة وتزويد حزب هللا اللبناني بالمعلومات، وهناك محطة ثالثة أنشئت حديثاً 

خبارات في الساحل السوري بعد "عملية سليمان شاه" تستهدف تركيا، وقد أشار وزير االست

في طهران قبل الخطبة  م2014ويونيحزيران/ 13صالة الجمعة في اإليرانية "محمد علوي" في 

عندما يريدون أن ينكروا قيامهم بأعمال " 57إلى النشاط اإللكتروني لوزارته، حيث قال الدينية

                                                           
56 e.gov/j/ct/rls/other/des/122570.htmhttps://www.stat -Executive Order 13224 
 بقلم آرش كرمي -وزير االستخبارات اإليرانّي: يمكننا قراءة رسائلكم اإللكترونيّة 57

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/06/iran-intelligence-monitors-

email.html 
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 تصّب في مصلحة األجانب، وعندما نواجههم برسائلهم اإللكترونيّة وبريدهم على "جي مايل

Gmail ومحادثاتهم ورسائلهم النصيّة ودردشاتهم، يدركون عندئٍذ أنّهم ال يستطيعون إخفاء "

 ."شيء عن وزارة االستخبارات وأنّه ال خيار أمامهم سوى االعتراف

التسلل إلى المجتمعات اإليرانية والشيعية واإلسالمية في جميع أنحاء العالم، وتعد  .6

 داة هامة لتحقيق ذلك.مؤسسات اإلغاثة والجمعيات الخيرية أ

إنشاء وحدات لمكافحة التجسس المضاد، حيث تم انشاء وحدة خاصة لمكافحة التجسس  .7

لحماية البرنامج النووي من الهجوم والتخريب، لمواجهة عمليات التجسس التي تتم بالطائرات 

 وغيرها. Eagle 2(58( 2المسيّرة كطائرات إيغل

ة من عمليات االغتيال ضد معارضيها وامدادات ويسجل للمخابرات اإليرانية سلسلة ناجح

متواصلة ونوعية للقوى الموالية إلى حد تهريب صواريخ بالستية إلى حركة الحوثي في اليمن، 

وحتى تنفيذ عمليات االغتيال في أراضي دول أخرى دون أن يكون هناك رادع كما حدث أثناء 

دة منظمة مجاهدي خلق وغيرهم، وفي وصادق شرف كندي وعددً من قاواغتيال عبدالرحمن قاسمل

التلفزيونية "سعيد كريميان"  GMCوجهت أصابع االتهام إليها في اغتيال مالك شركة م 2017عام 

المقرب من جماعة "مجاهدي خلق" المعارضة وشريكه الكويتي "محمد متعب الشالحي" في أحد 

 األحياء الراقية في اسطنبول.       

 االستخبارات اإليرانية بأعماٍل أخرى منها: باإلضافة إلى قيام أجهزة

 القيام بمهام االستخبارات واالستخبارات المضادة والشرطة السرية. .1

ميني ونشر التشيّع، ودعم المجموعات  .2 تقديم الدعم الالزم ألعمال تصدير إيديولوجية الخ 

 الشيعية الموالية لها والسعي لتصفي أية حركة معارضة.

 ن المسؤولين في نظام والية الفقيه. إجراء دراسات أمنية ع .3

اإلشراف على عمليات القوة الناعمة من خالل الرصد والتحري على شبكة االنترنت ووسائل  .4

 الثقافي.واإلعالم، ومحاربة الغز

العمل على حماية نظام والية الفقيه في الداخل والخارج؛ ومراقبة تحركات الشعوب اإليرانية  .5

 سياسية والعسكرية.ومتابعة القوى المعارضة ال

 جمع وتحليل المعلومات وتنظيم عمل االستخبارات الداخلية والخارجية.  .6

ضمان سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمل أجهزة االستخبارات والتعاون والتنسيق مع  .7

 أجهزة الحرس الثوري االستخبارية وتقديم كافة المتطلبات التي تحتاجها.

يات خيرية ومراكز دينية وثقافية وتنظيم أعمالها تحت ستار تأسيس مؤسسات إغاثية وجمع .8

 مقابل المال.وتقديم الخدمات والمساعدات اإلنسانية، وتجنيد العمالء أما عن طريق اإليديولوجيا أ

دعم الحرس الثوري في إنشاءه ألجهزة استخبارات تابعة للقوى والحركات الموالية إليران،  .9

في العراق، وجهاز استخبارات حزب هللا اللبناني وحركة الحوثي  كجهاز استخبارات الحشد الشعبي

، وّجه الحرس الثوري اإليراني لمؤسسة "الرضوان"، وهي 59وغيرهم. فوفقاً لوسائل إعالم عراقية

                                                           
 https://www.lebarmy.gov.lb -مإعداد: العقيد انطوان نجي -الطائرات من دون طيّار 58
 -بعد تأسيس جهاز مخابرات.. إيران تنتهي من تشكيل الحرس الثوري العراقي 59

 movements.com/37249-http://www.islamist 

http://www.islamist-movements.com/37249
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مؤسسة شيعية ممولة من إيران مقرها في مدينة كربالء، وتتكون من عدة جمعيات شيعية، بتنفيذ 

عبي االستخباري" ليتولى عمليات "المراقبة وجمع المعلومات" في مهمة "تشكيل جهاز الحشد الش

جميع المحافظات العراقية. وقد تم تجنيد المئات في محافظة كربالء وحدها، ويشرف عليها بشكل 

مباشر قائد فيلق القدس اإليراني اللواء "قاسم سليماني"، من خالل نائبه المتواجد في محافظة 

 كربالء.

م فسر على أنه محاولة لتلطيف صورة استخباراتها، 2012في  60إلنترنتإنشاء موقع على ا .11

وإلتماسها المساعدة من قبل اإليرانيين بتقديم معلومات إلى وكالة االستخبارات، بشكٍل يدعم قوتها 

أرقام لكي يتمكن اإليرانيون من اإلبالغ عن أية معلومة تفيد  3واستحدثت رقماً هاتفياً من  الناعمة.

قسم لبث األكاذيب واإلشاعات وشن الحرب النفسية ضد أعداء الجمهورية ، وإنشاء راتاالستخبا

 .اإلسالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي وأجهزة اإلعالم والصحافة

  :استخبارات الحرس الثوري اإليراني 

 الحرس الثوري ومنذ إنشائه ي عدّ مؤسسة أيديولوجية متشددة، وشارك بفاعلية في قمع الشعوب

غير الفارسية وأصحاب الرأي اآلخر، بل وحتى في فرض الحجاب على اإليرانيات في ثمانينات 

اإليرانية في  -القرن الماضي، وقد تم بلورة استخبارات الحرس الثوري خالل الحرب العراقية

م عندما كان "محسن رضائي" قائداً عاماً لقوات الحرس الثوري، ونظراً لما 1980 -1988أعوام 

كه من إمكانات مادية وبشرية واحتكارها للعديد من المشاريع التنموية والصناعات العسكرية تمتل

يجعلها أقرب ما يكون إلى منظمة مافياوية، إلى جانب مراقبة نشاطات األفراد داخل مؤسسة 

تشير  61الحرس نفسها وهذا ما يجعلها أقرب ما يكون إلى مؤسسة لألمن الخاص، وهناك مصادر

استخبارات الحرس الثوري في تهريب المخدرات وتجارة الجنس ولديه أقسام ومحققون إلى ضلوع 

يمتلك وكالتي أنباء "فارس وتسنيم"، وله دور نشر ت صدر وومعذبون في السجون اإليرانية وه

 متواجد في أي مدينة وقرية وأي مكان ودائرة وشركة في إيران.والصحف والكتب، وه

كٍل عام على العمليات االستخباراتية الخارجية والقيادة حيث يسيطر الحرس الثوري بش

ويعد جهاز استخبارات مؤسسة الحرس الثوري . العسكرية اإلستراتيجية واالقتصاد الوطني

اإليراني من أكثر أجهزة االستخبارات اإليرانية نشاطاً على الساحة الخارجية والذي يترأسه حالياً 

ى األجهزة األمنية في البالد والذى يقوم بمهام داخلية وتعد من أقو 62الجنرال "حسين طائب"

                                                           
 /http://www.vaja.ir/Portal/Homeالموقع الرسمي للوزارة  60
 http://alarab.uk/?id=24553 -الحرس الثوري اإليراني: نشأته وتركيبته وأدواره -وسف عزيزيي 61
م، كان قد بلغ من 1979م، وعندما قامت الثورة في العام 1963ولد حسين طائب في العاصمة اإليرانية طهران عام  62

ثي العهد، انضم إلى قوات التعبئة العامة عاماً، وكمعظم الريفيين والحرفيين والشبان الفقراء حدي 16العمر أقل من 

الشعبية "الباسيج" التابع لمؤسسة الحرس الثوري، إلى جانب انضمامه إلى الحوزة العلمية في طهران ودرس علوم الدين 

وتتلمذ على يد عدد من آيات هللا في حوزات قم وطهران ومشهد عاصمة محافظة خراسان، وقد استخدم عدداً من األسماء 

اسم أحد أشقائه، الذى كان توفى في وعارة من بينها حسن طائب وحسين نجات وحسين طائب، وميثم، أما حسين فهالمست

"، وبالرغم من اشتهاره بـ"حسين"، إال أن 5م ضمن ما يعرف بعمليات "كربالء 1986الحرب العراقية ـ اإليرانية عام 

ً في استخبارات الحرس واسمه الحقيقي ه الثوري وبسبب نجاحه ومواهبه في التحقيق فقد ترقى "حسن". وعمل محققا

بسرعة كبيرة وأصبح مديراً لمكتب استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان، ثم استلم منصب مستشار رئيس 

قسم مكافحة التجسس في وزارة األمن واإلطالعات )المخابرات( في عهد هاشمي رفسنجاني، وكمكافأة له أصدر المرشد 

معلومة   12بتعيينه رئيسا لجهاز استخبارات الحرس الثوري اإليراني. 2009أكتوبر  4لى خامنئي قرارا يوم األعلى ع

. المهندس المخطط إلمداد الحوثيين الثوريإيران.. الجنرال حسين طائب رئيس مخابرات الحرس  فيعن أخطر رجل 
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وخارجية تتجاوز وزارة االستخبارات المدنية التي يمثل وزيرها أمام البرلمان، وتقوم بإعداد 

الخطط إلمداد القوى التابعة لها حول العالم بالدعم اللوجستي وباألسلحة النوعية والمعلومات 

ومات وإرسالها إلى المسؤولين األمنيين في إيران، وقد نجحت في األمنية، إلى جانب استقبال المعل

إمداد الحوثيين بعدٍد من الصواريخ البالستية، التي فكر في أن يدخلها عبر قوارب غاطسة صغيرة 

من القاعدة اإليرانية البحرية في إريتريا إلى ميناء الحديدة ومن هناك يمكن نقلها براً إلى صعدة، 

لمدبر لعمليات فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، في العراق وسوريا كما أنها العقل ا

ولبنان، واكتشفت ونجحت في إلقاء القبض على عدد من العمالء ألجهزة االستخبارات الغربية، 

كابنة رئيس السلطة القضائية اإليرانية "زهراء الريجاني"، ابنة "صادق الريجاني"، والتي كانت 

 MI6ت إلى السفارة البريطانية في طهران وجهاز المخابرات الخارجي البريطاني تقدم معلوما

وصفتها المخابرات اإليرانية بأنها معلومات تضر باألمن القومي اإليراني بخصوص البرنامج 

في القضاء على الحركة الخضراء التي نددت بنتائج االنتخابات  النووي، وكان لها دوراً مؤثراً 

م حيث تحولت إلى القوة المسؤولة عن األمن الداخلي، ولدى استخبارات 0092الرئاسية عام 

فقد كشف سابقاً نائب  64تمثيل مخصص في السفارات اإليرانية، وبحسب بعض المصادر 63الحرس

أن رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشورى اإليراني، السفير المنشق "عادل األسدي"، "

خبارية أكثر من كونها دبلوماسية، وأن السفارات اإليرانية تخضع طبيعة استوعمل السفارات ذ

لالستخبارات، وإنَّ دور السفير مهمش، وتستعين االستخبارات بالقنصليات نظرا  الرتباطها 

المباشر بالمواطنين، ومن مهام الحرس الثوري في السفارات البحث عّمن يجدون لديهم ميال  

ل التي تعمل بها، والمتأثرين بشعاراتها الرنانة ضد أمريكا الجمهورية اإليرانية في الدوونح

 .وإسرائيل، حيث يتم االتصال بهم وتجنيدهم إليران."

وعلى الرغم من ما تم ذكره تعرضت المنظومة األمنية اإليرانية لعدٍد من االنتكاسات كانشقاق 

شباط  7تركيا بتاريخ  الجنرال" علي رضا أصغري" عن القوات المسلحة اإليرانية الذي اختفى في

وال يزال مصيره مجهوالً، والذي سّرب معلومات أمنية حساسة عن حزب هللا اللبناني م 2007عام 

والكشف عن معلومات بخصوص المفاعل النووي السوري الذي قصفته الطائرات اإلسرائيلية عام 

امجها الرقمية ، والتعرض لهجمات فيروسية إلكترونية وعمليات اختراق لمواقعها وبرم2007

ً إلى نجاح الواليات المتحدة األمريكية باإلضرار  بنجاح، ويشير التقرير الذي تم ذكره سابقا

بالبرنامج إيران لتخصيب اليورانيوم عن طريق توريد أجهزة ومعدات غير دقيقة وذات جودة 

اختطاف إلى جانب  م2000 -2003متدنية إلى تجار السوق السوداء التابعين إليران في عامي 

واغتيال العلماء وغير ذلك، إلى جانب عدم القدرة على إنهاء المعارضة السياسية والعسكرية لنظام 

 والية الفقيه.

                                                                                                                                                    
 اق وسوريا ولبنان.. وبوابة طهران إلى قطر.. والعقل المدبر لعمليات فيلق القدس بالعرالبالستيةبالصواريخ 

http://www.youm7.com 
 iran.org-https://www.ncr -المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية -الوكالة األهم.. استخبارات الحرس الثوري 63
 http://alkhaleejonline.netالحرس الثوري اإليراني.. القصة الكاملة  64
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ومن المشاكل التي يتوقع أن تتعرض لها أجهزة االستخبارات اإليرانية تنبع من كثرة وكاالتها، 

م المهني بينها ألسباب نفسية فكلما تعددت األجهزة في دول العالم الثالث تزايدت فرص التصاد

ً أنانية، وي عتبر كثرة األجهزة األمنية دليالً على عدم الثقة وسعة  وتنافسية ومصلحية وأحيانا

الخالفات بين السلطة والشعب، وإشارة إلى االستعداد للمزيد من القمع وازدياد الفساد المالي 

استخبارات مؤسسة الحرس الثوري  واإلداري. وفي الحالة اإليرانية تزداد الفجوة بين جهاز

ما يمكن رده إلى المصادر الرئيسية للصراع داخل واإليراني وأجهزة االستخبارات األخرى، وه

المنظومة األمنية اإليرانية، كالتنصت المستمر من قبل استخبارات الحرس الثوري اإليراني وبشكٍل 

يرانية واألجهزة األمنية وحفظ النظام دوري على هواتف ومحادثات قادة وضبّاط قوات المسلحة اإل

المختلفة. وتكمن المشكلة في تدخل المرشد األعلى بتعيين قادة أجهزة االستخبارات وتلقي التقارير 

بشكل مباشر منهم، ومن ناحية أخرى يتم الحذر في التعامل وإتخاذ إجراءات صارمة مع التيار 

ه، فهم يعارضون بعض سياسات "علي خامنئي" اإلصالحي والمعارضة الموالية لنظام والية الفقي

 وتيار المحافظين.

 65بالنسبة للقوة الناعمة: 

تهدف القوة الناعمة اإليرانية إلى جذب العالم اإلسالمي والتأثير فيه بمختلف طوائفه، لذلك 

 والدعاية لمحور المقاومة والممانعة الذي يضم كل من 66تروج دائماً بدفاعها عن القضية الفلسطينية

ميني" تحت مسمى "تصدير الثورة  "إيران وحزب هللا وسوريا"، إلى جانب الترويج ألفكار "الخ 

اإلسالمية"، وإعتبار أمريكا واليهود أعداء لها من أجل جذب القوى اليسارية واإلسالمية وكسب 

بر تعاطفهم، والسعي إلى إظهار الجمهورية اإلسالمية اإليرانية كقوة علمية وثقافية وحضارية ع

 سلسلة من الجامعات والمعارض الثقافية والعلمية والصناعية والتجارية والعسكرية والفنية وغيرها.

 :أهم مقومات القوة الناعمة اإليرانية 

مثليات الثقافية اإليرانية  .1 القيم الثقافية والتعليم: عبر الترويج للغة الفارسية، حيث تمكنت الم 

سية في كٍل من جامعات سوريا ولبنان والعراق وغيرها، وافتتاح من افتتاح أقسام لتعليم اللغة الفار

وجامعة كجامعة "آزاد اإلسالمية" في "بيروت ود بي"،  67عدٍد من الجامعات في الدول اإلقليمية

يام نور" وجامعة "شيراز" وغيرها، كل هذه الجامعات هي فروعاً وجامعة "پ ""شهيد بهشتي

، إلى جانب نشاطات الممثليات الثقافية اإليرانية المنتشرة حول العالم، لجامعات رئيسية في إيران

والترويج لمراكزها البحثية وانجازاتها العلمية، باإلضافة إلى الترويج للحضارة الفارسية 

ريقة، وأعيادها القومية والدينية، واظهار نفسها كحامية للشيعة في خطابها والصناعات اإليرانية الع

 الموجه إلى الشيعة حول العالم وإعتبار نفسها مركز العالم الشيعي.

                                                           
مفهوم صاغه جوزيف ناي من جامعة هارفارد لوصف القدرة على و( هSoft powerة: القوة الناعمة )باإلنكليزي 65

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -استخدام القوة كوسيلة لإلقناع. القوة الناعمة والجذب والضم دون االكراه أ
 نادر عاليرظا ،abeeStephen Larr .F الرابي ستيفان إف -العالقات التركية اإليرانية في شرق أوسط بات متغيراً  66

Alireza Nader - أبحاث معهد RAND الوطني )تم تحضيرها للمجلس الوطني لالستخبارات( للدفاع. 
 http://arb.majalla.com -جامعات إيرانية في الخليج! 67

-https://www.al -الجامعات اإليرانية في العالم العربي: طموحات كبيرة غير معلنة

fanarmedia.org/ar/2017/03/ 

http://www.dubaifaqs.com/shahid-beheshti-university-dubai.php
http://www.dubaifaqs.com/shahid-beheshti-university-dubai.php
http://www.dubaifaqs.com/shahid-beheshti-university-dubai.php
http://arb.majalla.com/
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: حققت الدبلوماسية اإليرانية نجاحات بمستوى جيد عبر 68الدبلوماسية والسياسة الخارجية .2

 -، ومحاولة إذابة الجليد في العالقات اإليرانيةإسهامها في تشكيل "منظمة بحر قزوين للتعاون"

الغربية عبر توقيع اإلتفاق النووي، والتواصل مع دولة قطر كخطوة الختراق الحصار الدبلوماسي 

المفروض عليها من قبل بعض الدول العربية، وإقامة عالقات جيدة مع أفغانستان وكازاخستان 

"، إلى جانب OPECلعمل بفعالية في منظمة أوبك"وروسيا والصين وتركيا والجزائر وغيرها، وا

الترويج لمحاربة اإلرهاب حيث فرضت إيران نفسها كطرف أمر واقع في الجهود الدولية لمحاربة 

اإلرهاب المتمثلة بالفصائل اإلسالمية الراديكالية وتنظيم داعش اإلرهابي، والتقارب مع تركيا 

هم من الحصول على حقوقهم، واستغالل الخالفات والتنسيق معها على أساس محاربة الكرد ومنع

التركية األوربية، األمر الذي وفّر لها بعض المكاسب السياسية عبر تخلي النظام التركي عن الدعم 

الكامل للمعارضة السورية المحسوبة عليها وإجبارهم على تقديم تنازالت لصالح حليف إيران 

نية الدوغمائية على صانعي القرار اإليراني، إال إنَّ النظام السوري، وعلى الرغم من هيمنة الذه

الدبلوماسية اإليرانية استطاعت أن تحقق التوافق بينها وبين عدٍد من االنجازات الخارجية منها 

توقيع االتفاق النووي مع القوى الكبرى، والحصول على تنازالت من النظام السوري والمشاركة 

 في مؤتمرات اآلستانة وجنيف.

م الديمقراطية: عبر االنتخابات ووجود تيارين سياسيين في إيران هما التيار المحافظ القي .3

"المتشدد" )الراديكالي( واإلصالحي "المعتدل" )البراغماتي(، وتعدد أماكن صنع القرار اإليراني، 

 فهناك:

 منصب المرشد األعلى. (1

 رئاسة الجمهورية. (2

 مجلس الوزراء. (3

رئيس الجمهورية، وي عد مصدراً للسياسة الخارجية مجلس األمن القومي الذي يرأسه  (4

 ومراقبتها.

 مجلس تشريعي ورقابي.ومجلس الشورى، وه (5

 مجلس صيانة الدستور. (6

 مجمع تشخيص مصلحة النظام. (7

 مجلس خبراء القيادة. (8

 وزارة الخارجية. (9

 وعلى الرغم ما ذكر، يبقى المرشد األعلى مهيمناً على القرار اإليراني.

الستثمارات والمشاريع التنموية والصناعات المحلية، حيث حققت إيران االقتصاد وحجم ا .4

الكثير من التقدم في هذا المجال مقارنة بالدول اإلقليمية األخرى، وهناك منتجات إيرانية ذات شهرة 

، إلى الزعفران والزبيب والمجوهرات والفستق والقطط الشيرازيةعالمية، كالسجاد اإليراني و

ميني الخيرية، ودعم الشيعة حول العالم من ناحية االستثمارات.جانب األعمال ال  خيرية كمؤسسة الخ 

                                                           
تعرف السياسة الخارجية: بأنها سلوك الدولة على الصعيد الدولي، الذي يتبناه صانع القرار بهدف تحقيق مصالح  68

 ترهيب( واإلعالمية والعسكرية. -الدولة، وتلجأ إلى أدوات لتنفيذها وهي األداة الدبلوماسية واالقتصادية )ترغيب
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 :أدوات القوة الناعمة اإليرانية 

   وسائل اإلعالم: تعتبر وكالة بث الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةIRIB  أداة رئيسية للقوة

قبة وتنفيذ السياسات الناعمة اإليرانية ويشرف عليها المرشد األعلى، حيث تقوم بتحديد ومرا

اإلعالمية لجميع المحطات التلفزيونية المرتبطة بالنظام اإليراني، والتنسيق مع المحطات 

تكذيب والتلفزيونية الموالية إليران خارج حدودها بما يتوافق مع السياسة العامة إليران، وتأكيد أ

ير بالخطط التي تحاك ضد األخبار التي تحددها مراكز صنع القرار في إيران، إلى جانب التشه

النظام اإليراني، ويولي النظام اإليراني أهمية كبيرة لوسائل اإلعالم حيث يشير الدستور اإليراني 

يجب تأمين حرية النشر واإلعالم طبقا  للمعايير اإلسالمية ومصالح البالد في  " 175في المادة 

عة والتلفزيون في الجمهورية اإلذاعة والتلفزيون. يتم تعيين وإقالة رئيس مؤسسة اإلذا

اإلسالمية اإليرانية من قبل القائد )المرشد األعلى( ويقوم مجلس مؤلف من ممثلي رئيس 

الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى اإلسالمي "لكل شخصان" باإلشراف على 

 ها."هذه المؤسسة. ويحدد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وكيفية اإلشراف علي

وتعمل وسائل اإلعالم إلى جانب المواقع األخبارية والثقافية واالجتماعية على الترويج لوجهة 

النظر اإليرانية في السياسة الخارجية وخدمة ديبلوماسيتها العامة والتعريف بالثقافة والحضارة 

 اإليرانية، وإعطاء صورة إيجابية عن إيران وعن نظام الحكم فيها.

  سينيات و"المجمع العالمي للتقريبالحوزات العلم : حيث يتم "69بين المذاهب اإلسالمية ية والح 

العمل على نشر المذهب الشيعي، وإعطاء صورة إيجابية عن هذا المذهب، وتطوير العلوم الشرعية 

الشيعية، وتنظيم الشيعة وجالياتهم في مختلف الدول، وحل الخالفات بينهم، وإظهار الدور اإليجابي 

بطريقة تشبه استراتيجية "موسكو" تجاه الحركات الشيوعية في العالم الثالث أثناء ري لهم، والحضا

 .الحرب الباردة

   الحركات السياسية الشيعية والميليشيات المسلحة والخاليا النائمة، التي تعمل عبر الخطاب

ن واليساريين الثوري المعادي ألمريكا والغرب، والذي يالمس عاطفة شعوب المنطقة من المسلمي

 والقوميين العرب واألتراك وغير ذلك.

وتعمل القوة الناعمة دور المقاومة الناعمة في نفس الوقت ضد الحرب الناعمة التي تشن ضدها من 

 قبل الدول األخرى.

 الميليشيات التي تدعمها إيران حول العالم: -

وهي "الموت ألمريكا يردد أنصار الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ثالث شعارات رئيسية  

والموت إلسرائيل واللعنة على اليهود". توجد نسبة كبيرة من الشيعة منتشرين في عدد من الدول، 

وكانوا يجتمعون ويتواصلون مع باقي الشيعة في أنحاء العالم وبشكٍل خاص في إيران، عن طريق 

دينية، والمدن المقدسة "كربالء المناسبات الدينية الشيعية، وزيارة العتبات المقدسة، والمرجعيات ال

ميني" ضد الشاه عام  وإطالق  1979والنجف"، والمزارات والمقامات المقدسة، وبعد قيام ثورة "الخ 

                                                           
ترسيخ الوحدة وجمع العالمي ألهل البيت منظمة عالمية شيعية غير حكومية تعنى بنشر معارف أهل البيت الم 69

اإلسالمية والعمل على رفع المستوى الفكري والثقافي والتعليمي، واالجتماعي ألتباع مدرسة أهل البيت، وقد أسسه قائد 

م، ويرأسه حالياً الشيخ محمد حسن أختري السفير السابق 1990الثورة اإلسالمية في إيران آية هللا علي خامنئي عام 

 للجمهورية اإلسالمية في سوريا.
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مشروع "تصدير الثورة اإلسالمية"، تواصل أتباع الولي الفقيه مع الشيعة في مختلف البلدان، من 

ج عن ذلك عدد من األحزاب والحركات أجل تنظيم صفوفهم، والتحول إلى قوة في بلدانهم، فنت

، تلقت الدعم بالمال والسالح والتدريب من نظام والية الفقيه، وتم تعديل قانون 70والميليشيات

ً للذين يقدمون الخدمات إليران  الجنسية اإليرانية، بحيث أصبحت "الجنسية اإليرانية" ت منح أيضا

ً لزوأ وجة وأبناء غير اإليرانيين إذا ما ق تِلوا خالل يقدمون لها المنفعة ويعملون ألجلها، وأيضا

، والغاية االستراتيجية من ذلك إحكام سيطرة "الحرس الثوري 71تنفيذهم مهمات لصالح إيران

اإليراني" على البلدان التي ينتمون إليها، باإلضافة إلى القيام بالحرب بالوكالة عن "الحرس 

 والعراق والخليج وغيرها.الثوري" في المناطق الساخنة كسوريا واليمن 

إنَّ المجال الحيوي إليران يشمل منطقة الشرق األوسط بأكمله، لذلك فإن إهتمامها الدفاعي 

ينصب في رصد تحركات أعداء نظامها، وإتباع تكتيك اإلبتزاز بحرب العصابات وتحريك الخاليا 

لهذا المجال الحيوي الذي  النائمة تجاه كل من يهددها، كما أن إيران غريبة في سياستها بالنسبة

يحوي غالبية س نية ودولة اسرائيل وقواعد عسكرية استراتيجية لدول كبرى، كل ذلك موجود قبل 

وجود نظام والية الفقيه. وتعكس الشعارات التي ينادي بها أتباع إيران من الميليشيات المسلحة 

 على اليهود".استراتيجية إيران وهي "الموت ألمريكا الموت إلسرائيل اللعنة 

تدرك إيران بأن أي مواجهة مفتوحة مع هذه القوى ستكون بمثابة اإلنتحار لها، وبالتالي فإن 

استراتيجية "الحرس الثوري" تكمن في إيجاد وكالء لها حول العالم، ينفذون األعمال التي قد تتسبب 

ها، لذلك يتم تنظيم وتسليح بمشاكل سياسية وقانونية لنظام والية الفقيه في حال قام الحرس الثوري ب

وتمويل ميليشيات مسلحة على شكل حركات داخل الحدود السياسية للدول التي ينتمون إليها، 

ً بحسب أفكار نظام والية الفقيه، إلى جانب مجموعات سرية من العمالء يتم  وتوجيههم ايديولوجيا

مثابة خاليا نائمة لها، وعلى عمالء لجهات أخرى موالية إليران، حيث يعدون بوشرائهم كمرتزقة أ

الرغم من النفي اإليراني لدعمها العسكري ألي منها، إال إن التكتيكات التي يتبعونها وايديولوجيتهم 

 وشعاراتهم والجهات التي يعملون ضدها وممارساتهم تفند تلك المزاعم.

ميني" للشيعة حول العالم إلى بداي ميني" يعود التجييش الشيعي من قبل أتباع "الخ  ة تنظيم "الخ 

لحركته ضد نظام الشاه، وبسبب الخشية من جهاز الشرطة السرية "السافاك" كان يتم إعداد قواعد 

لتنظيم وتدريب وإعداد الكوادر الالزمة خارج الحدود اإليرانية لمقاومة نظام الشاه والمخابرات 

مين ي" ومن بعده أتباعه عن هذه األمريكية والبريطانية، وبعد سقوط نظام الشاه لم يتخّل "الخ 

االستراتيجية، واستمروا فيها حيث طوروا تلك القواعد إلى كيانات سياسية وعسكرية مؤثرة في 

 بلدانهم. حيث تنشط المخابرات اإليرانية في عدٍد من البلدان المنتشرة في ثالثة قارات تقريباً وهي:

 

                                                           
أن شعار الذراع القابضة على البندقية بات عالمة مسجلة إيرانية تضفي الصبغة الثورية على أبرز الجماعات الشيعية  70

 .الراديكالية خارج إيران
 -الطائفية في النزاع اإلقليمياستخدام لواء باكستاني يكشف أساليب إيران  71

http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2017/03/10/feature-03 
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 :في آسيا 

 : 72باكستان .1

، وجالية شيعية باكستانية في إيران، %20اكستان حوالي توجد نسبة كبيرة من الشيعة في ب

ويشوب التوتر والعنف في عالقتهم مع الس نة، بسبب الكراهية المذهبية المتبادلة والتي يؤججها 

رجال الدين من الطرفين، وما يثبت ذلك موجة العنف الطائفية التي شهدتها باكستان والتي ق تَِل فيها 

، كقتل الدبلوماسي اإليراني "صادق غانجي"، الذي قتل في 73اإليرانيينالعديد من الدبلوماسيين 

 إنتقاماً لمقتل "حق نواز جانجوي" مؤسس ميليشيا "جيش الصحابة" الس ني. م 1994الهور عام 

حركة "تطبيق  74تأسست مجموعة من المؤسسات الشيعية هناك، فقد أسس "حسين الحسيني"

ميني" -حسين الحسيني" الفقه الجعفري"، وأسس "السيّد عارف  -الذي ي عرف بإنه كان تلميذاً للـ "الخ 

حزب "الحركة اإلسالمية"، والذي تولى الدفاع عن حقوق الشيعة في باكستان. أما بالنسبة 

 للميليشيات المسلحة فتأسس:

بزعامة رجل الدين "مريد م 1993جيش محمد الشيعي )سباه محمد(: الذي تأسس في  (1

وكار نياز بيك" وهي منطقة تقع في منطقة الهور الباكستانية، أغلب سكانها عباس يزداني" في "ث

ً مع  ً مسلحا من الشيعة، تأسس كرد فعل على حظر "حزب الحركة اإلسالمية"، وخاض نزاعا

الحركات الجهادية الس نية مثل "عسكر جهنكوي" و"جيش الصحابة"، تولى قيادة هذا التنظيم "غالم 

في طريقه إلى مقام ووتوفي وهم 2014وأطلق سراحه عام م 1996عام  رضا ناقوي" الذي اعتقل

، وتعرض هذا التنظيم إلى عدٍد من 2016آذار"اإلمام الرضا" في مدينة مشهد في إيران في 

مختلف ونتيجة خالفات داخلية، وهم 1996االنشقاقات بعد مقتل زعيمه "مريد عباس يزداني" عام 

 ب القوات الهندية في إقليم كشمير.عن "جيش محمد الس ني" الذي يحار

لقد أستغل الحرس الثوري أزمات الشرق األوسط، وتمكن من تجنيد : حزب هللا الباكستاني (2

المئات من الشبان الباكستانيين الشيعة في ميليشيات شيعية مسلحة في كٍل من العراق وسوريا 

سيطرته على منطقة سوق واليمن، ومن أشهرها ما يعرف باسم "لواء زينبيون"، والذي يحكم 

 الحميدية في العاصمة دمشق ومنطقة "السيدة زينب".

                                                           
 نفس المصدر السابق. 72

 http://www.washingtoninstitute.org -فرزين نديمي -وكالء إيران األفغان والباكستانيين في سوريا وخارجها

 https://raseef22.com -ومة من إيران؟ما هي أبرز الميليشيات الشيعية المدع

 https://www.assakina.com/news/news1/83932.html -أذرع إيران في باكستان

 http://www.elfagr.org/2583240 -مليشيا شيعية مسلحة في العالم 12باألسماء.. إيران تدعم 
 باكستان: مخاوف من توتر سني ـ شيعي. 73

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=489224&issueno=10902#.WhZj

N0qWbIU 
من بلدة باراتشنار الباكستانية المحاذية لجبال تورا بورا في أفغانستان، وكان من أشد الناس تعصبا للخميني ووه 74

 ودرس في قم
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 :75في أفغانستان .2

ويعانون من التهميش من  من مجموع السكان العام، %15يشكل الشيعة في أفغانستان حوالي 

"طهران وقبل الغالبية الس نية الحاكمة، وقد نظموا أنفسهم ضمن "حزب الوحدة اإلسالمية" الشيعي أ

" الذي ضم القوى الس نية األفغانية. 7" المدعومة إيرانياً، كرد على تشكيل ائتالف "بيشاور8 -

تحالف سياسي ضم ثماني حركات شيعية كانت تقاتل النظام الشيوعي في و" ه8 -و"طهران 

نصر، والحركة اإلسالمية، وحرس الجهاد، وحزب  -أفغانستان، ومن أبرز هذه الفصائل "سازمان 

 فغاني، والنهضة، وحركة الشورى واألتفاق، وإتحاد المجاهدين اإلسالميين".هللا األ

، لتكون أول حوزة شيعية في مدينة 77"فاطمة الزهراء" بدعٍم إيراني مباشر 76تم تأسيس حوزة

"كابول" عاصمة أفغانستان. والتي من المتوقع أن تتحول إلى أكبر مركز شيعي في أفغانستان، 

ى الشيخ "محمد آصف محسني" أبرز مرجعية شيعية أفغانية يقيم في مدينة ويعتبر آية هللا العظم

"ق م"، حيث أفتى بوجوب الدفاع عن المراقد الشيعية، وكذلك المرجع الديني "صادق محمد 

 الشيرازي".

عسكرياً شكل الحرس الثوري اإليراني تنظيم "حزب هللا أفغانستان"، ليقوم بتنظيم الشيعة 

ً لسياسة نظام والية الفقيه، حيث تم استغالل أبناء أقلية "الهزارة"األفغان عسكرياً وس ً وفقا  78ياسيا

األفغانية الشيعية وأوضاع المهاجرين والالجئين الشيعة األفغان في إيران، وتم دفعهم إلى مراكز 

تدريب تابعة للحرس الثوري تحت شعار الجهاد ونصرة الشيعة المستضعفين مقابل الحصول على 

ً إلى مرتب ما دوالر، وتم إرسال جزء منهم إلى سوريا للدفاع عن النظام  500دي يصل أحيانا

السوري وقتال التنظيمات الس نية هناك، عبر تنظيم لواء "فاطميون" بحجة الدفاع وحماية المزارات 

"علي رضا توسلي" على يد المعارضة السورية  الشيعية المقدسة في سوريا، وقد قتل قائدهم

                                                           
 g/2583240http://www.elfagr.or -مليشيا شيعية مسلحة في العالم 12األسماء.. إيران تدعم  75

 http://daharchives.alhayat.com -افغانستان تدخل مرحلة الجهاد األكبر

 http://www.washingtoninstitute.org -فيليب سميث -إيران من الشيعة األفغان في سورياومقاتل
دين والعقيدة الحوزة العلمية هي المدرسة الدينية في المذهب الشيعي، يقوم الطالب الحوزوي بدراسة الوالحوزة أ 76

واللغة العربية والقرآن والمنطق والفلسفة وعلم الكالم والتفسير لمدة خمس سنوات ضمن منهاج معين حتى يتخرج 

 ويصبح رجل دين بعد نجاحه في اختبارات سنوية. كما يمكن أن يكمل الطالب الحوزوي دراسته إلى مراحل أعلى.
 https://aawsat.com -«اإلرهاب»بغة بص« الجهاد»الميليشيات الشيعية األفغانية..  77
 2الَهَزاَرة قومية تعيش وسط أفغانستان يتكلمون اللغة الفارسية ويشكلون قومية بأفغانستان، يبلغ عدد الهزارة حوالي  78

نسمة، ويسكن الهزارة في وسط أفغانستان ويقطنون المرتفعات الوسطى، ويشتغلون في الزراعة والصناعة،  000 879

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -عشرية. هزارة االثني الشيعي على المذهب باإلسالمزارة  ويدين اله
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، والذي دفن في مدينة مشهد الشيعية 79في موقع "تل قرين" بريف درعا جنوب سورياالمسلحة، 

المقدسة شمال شرقي إيران، وهناك لواء "خدام العقيلة"، والذين يمتازون بإمكانية حصولهم على 

ويدل الشعار الذي يضعه المقاتلون على أكتافهم باألحرف األولى على اسمي  الجنسية السورية،

 .80نستانسوريا وأفغا

 

 : 81في العراق .3

فقد كانت هناك نزاعات وخالفات مستمرة  ،اإليرانية" االستقرار -لم تشهد العالقات "العراقية

بين الجانبين حول الهيمنة على المنطقة وترسيم الحدود منذ الِقدَم بين الممالك المتعاقبة على العراق 

وقد ازداد التدخل اإليراني في الشؤون  ،مانيةواإلمبراطورية الفارسية مروراً بالدولة الصفوية والعث

فقد كانت إيران تنظر إلى العراق بأنها العائق  ،العراقية من خالل دعم الحركات الشيعية في العراق

األساسي أمام تحقيق مشروعها اإلمبراطوري في عموم الخليج العربي، لذا سعت دائماً إلى التخلص 

ازدادت  ،م1979قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية سنة منها عن طريق إخضاعها لنظامه، ومع 

باإلضافة إلى تصادم أطماع ومخططات الطرفين  ،مخاوف العراق من الهيمنة اإليرانية الشيعية

)العراقي واإليراني(  في السيطرة على الخليج العربي، ولكن الذي أشعل فتيل الحرب بينهما 

مينية" شعارات  تصدير تفاقم التناقضات والخالفات الدينية واوه لسياسية مع طرح "الثورة الخ 

الثورة اإليرانية والعمل على قيام دولة شيعية عالمية تضم جميع الدول اإلسالمية، لذلك قدمت دعماً 

كبيراً للحركات اإلسالمية الشيعية في المنطقة، وبشكٍل خاص في العراق، كدعمها لحزب الدعوة 

في العراق آنذاك، إلى جانب محاولة اغتيال وزير الخارجية الشيعي المعارض للنظام السابق 

كل ذلك أدى إلى ازدياد التوتر بين الطرفين والتي كانت سبباً  ،العراقية السابق "طارق عزيز"

سميت بـ"حرب الخليج األولى"،  م(1980 -1988)للحرب بينهما استمرت لثماني سنوات 

شا الدولتين في أراضي كل طرف )معارك الكر واستمرت نتائجها لفترة طويلة، حيث توغل جي

                                                           
 -ملف شامل| الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا 79

http://www.almuslimon.net/article_view.php?id=20766 
 biya.nethttps://www.alaraاأللف إلى الياء  سوريا.. منميليشيات األفغان الشيعة في  80
 نادر عاليرظا ،Stephen Larrabee .F الرابي ستيفان إف -العالقات التركية اإليرانية في شرق أوسط بات متغيراً  81

Alireza Nader - أبحاث معهد RAND الوطني )تم تحضيرها للمجلس الوطني لالستخبارات( للدفاع. 



  االسرتاتيجية اإليرانية

 استراتيجيةدراسات                                                                                                                     102

، إلى جانب قصف 82والفر( واستهداف ناقالت النفط بين الطرفين والتي أطلق عليها حرب الناقالت

راح ضحيتها اآلالف من المدنيين األبرياء وأضرار بالغة في البنية التحتية المدن بشكٍل عشوائي 

ألسلحة الكيميائية من قبل النظام العراقي ضد القوات كما استخدمت ا ،للبلدين على جميع المستويات

وبعد تدخل  ،اإليرانية وقصف المناطق الكردية الخارجة عن سيطرة سلطة النظام العراقي السابق

 598\\األمم المتحدة فرضت هدنة على الطرفين، وانتهت الحرب بقبول قرار مجلس األمن رقم 

ميني بـ"كأس والقاضي بوقف الحرب وإطالق النار، وتم ق بولها من كال الطرفين والتي وصفها الخ 

وبشكٍل خاص بعد احتالل العراق للكويت  ،ولكن تدخل إيران في الشؤون العراقية لم يتوقف ،السم"

م واندالع "حرب الخليج الثانية"، حيث شن ائتالف من القوى الدولية بقيادة الواليات 1990سنة 

ى العراق أنهت احتالله للكويت وأضعف العراق كثيراً، مما المتحدة األمريكية حملة عسكرية عل

م التي 1975أعطى فرصة أكبر للتدخل اإليراني في العراق، وإجبار العراق على اإللتزام باتفاقية 

 وقعها مع نظام الشاه.

واسقاط نظام "صدام حسين" فرصة تاريخية م 2003لقد شّكل االحتالل األمريكي للعراق عام 

يع نفوذها في العراق، واتبعت سياسة تنظيم الشيعة هناك بحسب ايديولوجيتها وفي نفس إليران لتوس

الوقت غض النظر عن التصرفات األمريكية تجاه الّسنة ودعمها بشكٍل غير مباشر، وقد استطاعت 

القوى الشيعية الموالية لها الوصول إلى مراكز قيادية في الدولة العراقية، وبشكٍل خاص بعد تشكيل 

م، وهيمنة الشيعة على كامل العراق ما عدا المناطق الخاضعة إلدارة 2014الحشد الشعبي" عام "

 حكومة إقليم جنوب كردستان.

كما ذكرنا سابقاً أصبحت جمهورية العراق التي كانت على عداء مع إيران بعد إنهيار نظام 

ها والتي تلعب دوراً رئيسياً منطقة نفوذ إيرانية، بسبب الغالبية الشيعية في 2003صدام حسين عام 

في الحياة العراقية العامة؛ السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية والدينية، فيوجد في جنوب 

العراق أكثر األماكن تقديساً لدى الشيعة كمدينتي "كربالء والنجف"، واللتان تستقبالن مئات األلوف 

لمرجعيات الهامة هناك كـ "علي السيستاني" من الشيعة حول العالم، إلى جانب وجود عدد من ا

و"مقتدى محمد محمد الصدر" وغيرهما، علماً أنَّ جنوب العراق وغربه شهد المعارك الدموية بين 

 الشيعة والس نة منذ عصر الدولة األموية وحربهم ضد آل البيت. 

سالمية، وإشتراك ونتيجة إلضطهاد النظام العراقي للشيعة بسبب تعاطفهم مع إيران وثورتها اإل

العديد منهم في القتال إلى جانب الجيش اإليراني، وبسبب االستبداد وغياب الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان في العراق، فإن غالبية الشيعة ينظرون إلى الس نة كأعداء حقيقيين ويرفضون التطبيع 

للشيعة وقائدة لهم، وما معهم، وكون إيران دولة إقليمية مؤثرة فإنهم ينظرون إليها كدولة حامية 

يعزز ذلك أكثر تغلغل أتباع الولي الفقيه اإليراني داخل المجتمع الشيعي العراقي، حيث تشكل نتيجة 

لذلك مجموعة من التنظيمات الشيعية السياسية والعسكرية، كالمجلس اإلسالمي األعلى في العراق، 

تال األمريكيين تحت شعار الموت والعشرات من الميليشيات الشيعية، التي وضعت نصب عينها ق

                                                           
بحرية التجارية للبلدين بغية قطع اإلمدادات االقتصادية الناقالت الووهي عبارة عن استهداف متبادل لناقالت النفط  82

 العسكرية للجيشين المتحاربين من قبل الدول التي كانت تؤيد كال الدولتين..و
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ألمريكا التي يتم ترديدها بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران، وقتال الس نة تحت شعار اإلنتقام 

سين وآلل البيت، وكان آخرها قتال الكرد تحت شعار الموت لمشروع إسرائيل الثانية، إلى  للح 

الشيعية التي تقاتل إسرائيل تحت شعار الموت جانب تقديم الدعم بكل الوسائل المتوفرة للمنظمات 

إلسرائيل واللعنة على اليهود، هذه الميليشيات أنضمت في تشكيل واحد أطلق عليه اسم "الحشد 

ً مباشراً من المرشد األعلى في إيران ومن الحرس الثوري اإليراني 83الشعبي" ، والذي تلقى دعما

فصيالً   67ي العالم، حيث ضم هذا التنظيم حوالي ومن المرجعيات الدينية الشيعية في العراق وف

ً مسلحاً  ، وتحولت إلى تنظيٍم عسكري موازي للجيش العراقي واشترك بفعالية في المعارك 84شيعيا

التي دارت ضد تنظيم داعش إلى جانب القوات العراقية الرسمية، ارتكبت خاللها عشرات 

عذيب وحرق قرى ومساجد وغير ذلك، االنتهاكات لحقوق اإلنسان من مجازر وقتل وخطف وت

الدولية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" عدة تقارير توثق وحيث أصدرت كل من منظمتي "العف

ً في تنفيذ سياسة إيران في العراق والتي 85تلك االنتهاكات ، وكانت لهذه الميليشيات دوراً رئيسيا

شمال  -في جنوب كردستان حرضت حكومة رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" ضد الكرد

العراق، بعد اإلستفتاء على إنفصال إقليم جنوب كردستان، وقد نفذت ميليشيات "الحشد الشعبي" 

الجانب العسكري من هذا التحريض، وارتكبت العديد من اإلنتهاكات بحق المدنيين الكرد في 

لميليشيات نداء الحرس "كركوك" و"طوزخورماتو" وباقي المناطق المتنازع عليها، وقد لبت هذه ا

الثوري في دعم النظام السوري حيث أرسلت آالف المقاتلين إلى هناك، وتأمين إمدادات السالح 

والتمويل إلى الميليشيات الشيعية هناك بحجة الدفاع عن األماكن الشيعية المقدسة وحماية الشيعة 

ة في العراق، كترديد بالوكالة هناك، باإلضافة إلى التهديد المستمر للمصالح األمريكية والغربي

للتهديدات اإليرانية ضد تلك الدول. وبشكل عام والء هذه الميليشيات لنظام والية الفقيه أوالً ثم 

العراق، األمر الذي تسبب بخالفات داخل البيت الشيعي في العراق وبشكٍل خاص بين "علي 

ه من طرف آخر، األمر الذي ينذر السيستاني" و"مقتدى الصدر" من طرف والموالين لوالية الفقي

بتداعيات خطيرة تهدد الديمقراطية واستقاللية وتماسك الدولة العراقية وتعايش الطوائف والقوميات 

 األخرى.

ومن أبرز الميليشيات الشيعية في الحشد الشعبي "منظمة بدر"، و"حزب هللا العراق" المصنفة 

الفضل العباس"، وق"، و"سرايا السالم"، و"لواء أبأمريكياً على الئحة اإلرهاب، و"عصائب أهل الح

 وغيرهم.

                                                           
الحشد الشعبي: تشكل بعد سيطرة تنظيم داعش على المناطق الُسنية في العراق وسوريا، بعد دعوى الجهاد الكفائي  83

ي السيستاني والذي القى دعماً مباشراً من الحكومة العراقية ومن إيران ومن الشيعة حول الذي أطلقه المرجع الشيعي عل

 العالم.
مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية :  -”دراسة استقصائية”الحشد الشعبي في العراق.. النشأة والمستقبل  84

 http://rawabetcenter.com/archives/31326وحدة الدراسات العراقية 
 https://www.hrw.org -2016العراق أحداث عام  85

 الدوليةومنظمة العف -2017\2016العراق 
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 في سوريا: .4

إنَّ غالبية الشعوب السورية تتبع المذهب الس ني، مع هيمنة علوية على قرار الدولة السياسي 

والعسكري واالقتصادي، وكانت هناك حملة للتشيّع في سوريا وبشكٍل خاص في إقليم الجزيرة 

، مع تواجد نسبة صغيرة من الطائفة الشيعية، م2000ل إيران منذ عام وديرالزور وريفها من قب

مثل بلدتي "نبل والزهراء" في ريف حلب، وبلدتي "كفريا  موزعين في عدة بلدات متفرقة،

والفوعة" شمال إدلب، وتشيّعت نسبة ال بأس بها في بلدة "حطلة" في ريف ديرالزور وبعض أحياء 

تين هما "العلوية واإلسماعيلية" اللتان تشتركان مع الشيعة في دمشق، باإلضافة إلى وجود طائف

 تقديس "آل البيت". 

ترقى العالقة بين النظامين السوري واإليراني إلى مستوى العالقات االستراتيجية، فبمجرد 

ميني"، وبدء الحرب "العراقية اإليرانية"، وقف الرئيس  -انتصار انتفاضة الشيعة بقيادة "الخ 

سابق "حافظ األسد" إلى جانب النظام اإليراني، لعدة أسباب يطول الشرح فيها، إال أن السوري ال

هناك ثالثية رئيسية حكمت العالقة بين البلدين "إيران وسوريا"، وهي اإلشتراك في معاداة الهيمنة 

 األمريكية والغربية على المنطقة، ومعاداة دولة إسرائيل، وإشتراك قادة النظامين في عقيدتين

متقاربتين وهما المذهب الشيعي والمذهب "العلوي"، وتطورت العالقة بين البلدين ليتشكل ما ي عرف 

الممانعة" بين كٍل من إيران وسوريا وحزب هللا وبعض الفصائل الفلسطينية وبمحور "المقاومة أ

إلمدادات كتعبير عن مناهضة الهيمنة األمريكية في المنطقة، حيث تحولت سوريا إلى داعٍم وممٍر 

الحرس الثوري العسكرية والمالية والبشرية لحزب هللا اللبناني وبعض الفصائل الفلسطينية كالجهاد 

 اإلسالمي وحركة حماس التي كانت تستهدف القوات اإلسرائيلية على شكل حرب عصابات.
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شرقي البحر  إيران تعتبر سوريا عمقاً استراتيجياً لها ولحزب هللا اللبناني، وترى فيها بوابة إلى

المتوسط، ويتجلى عمق العالقة بين النظام السوري ونظام والية الفقيه من خالل وقوف األخير إلى 

م، حيث دعمته 2011جانب النظام السوري، ومنعه من السقوط بعد األزمة التي شهدتها البالد عام 

سين" في منطقة بآالف المقاتلين الشيعة وبالتمويل والتسليح الالزم، وتم إقامة معسكر "ا إلمام الح 

، الستقبال المرتزقة الشيعة وتوزيعهم على الجبهات، 86"الشيباني" بالقرب من مطار دمشق الدولي

إلى جانب الوقوف في صفه في المفاوضات التي جرت إليجاد حل سياسي لألزمة السورية، حيث 

سيطرة على سوريا، ومنع أعتبرت إيران الحرب في سوريا محاولة غربية مع حلفائها الخليجيين لل

السالح عن حزب هللا، وتمكين الس نة في لبنان من إيجاد حالة من التوازن معه وبالتالي إضعاف 

هيمنة حزب هللا على لبنان، لذلك سخرت كامل طاقتها في الحرب السورية، وأرسلت كبار ضباط 

ق مع روسيا من إعادة ، وتمكنت بالتنسي87الحرس الثوري إلى هناك لمنع انهيار النظام السوري

 سيطرة النظام السوري على مساحة مهمة من الجغرافيا السورية.

حاولت إيران إيجاد نفس نسخة الحشد الشعبي العراقي في سوريا، حيث أرسلت عشرات 

الميليشيات الشيعية متعددة الجنسيات إلى هناك، مع تنظيم ميليشيات مسلحة من الشيعة المتواجدين 

رية، بإشراف الحرس الثوري اإليراني، وشكلت مع ما تبقى من الجيش السوري في عدة بلدات سو

قوة مسلحة ذات طابع طائفي، ومن أهم الميليشيات الموجودة، حزب هللا اللبناني، ولواء "فاطميون" 

فضل العباس" من ومن الشيعة األفغان، ولواء "زينبيون" من الشيعة الباكستانيين، وكتائب "أب

يين، إلى جانب ميليشيات شيعية سورية محلية، تم تنظيمها وتسليحها كقوات "تعبئة الشيعة العراق

شعبية" في البلدات الشيعية، وال يشارك الكثير من أبناء هذه البلدات في القتال إلى جانب ميليشيات 

شيعية أخرى خارج سوريا، وذلك من أجل الحفاظ على ديمغرافية المنطقة لصالح النظام السوري. 

 88هذه الميليشيات: ومن

  حزب هللا السوري" المكون بشكل رئيسي من أبناء الشيعة في بلدات "ن بل والزهراء"

ومن "لواء القدس" الذي ، والفوعة" وبعض أحياء دمشق التي يقطنها الشيعة كـ "حي زين العابدين"

، حيث " من أبناء حلب ومن فلسطينيين من "مخيم النيرب" في حلب89يضم في صفوفه "الشبيحة

م إال إنه لم ي علن عنه رسمياً، وهناك مسعى لتحويله إلى قوة تماثل حزب 2013يقال إنه تأسس عام 

"سمير القنطار" الدرزي وهللا اللبناني، وتشير بعض المصادر إلى أن ألحد قادة حزب هللا المدع

                                                           
 https://www.alarabiya.net -تقرير يكشف معلومات جديدة عن ميليشيات إيران في سوريا 86
 نادر عاليرظا ،eeStephen Larrab .F الرابي ستيفان إف -العالقات التركية اإليرانية في شرق أوسط بات متغيراً  87

Alireza Nader - أبحاث معهد RAND الوطني )تم تحضيرها للمجلس الوطني لالستخبارات( للدفاع. 
 news.net/ar/news_show/78991-http://www.orient -. ما هو؟.حزب هللا "السوري" 88

 http://www.aljazeera.net -حزب هللا السوري.. ذراع إيرانية بسوريا ما بعد األسد

 https://www.alsouria.net -المسؤول عن تأسيس "حزب هللا السوري"؟ومن ه  

 http://www.odabasham.netالفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل داخل سوريا  
مصطلح عامي في سورية يُطلق على األفراد الذين يستخدمون العنف والتهديد باستخدام والشّبيحة ومفردها شِبّيح وه 89

التشبيح، وأصل الكلمة عربي فصيح ومة شخص نافذ وذلك البتزاز وارهاب الناس، والعمل الذي يقومون به هالقوة لخد

الجالد الذي يقوم بالعمل الجسدي تنفيذاً ألمر، وفي كل ملهى والَشْبح أي ربط اإلنسان بين وتدين لجلده أي أن الشبيح هوه

. ، وتحول إلى أداة لقمع المعارضة السوريةاليدفعوالحدود أ سوري شبيحة تقوم بفرض النظام بالقوة لطرد من يتجاوز

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -الشبيحة
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م، كان له 2008ام والذي كان أسيراً لدى إسرائيل، وتم مبادلته في صفقة مع القوات اإلسرائيلية ع

 دوراً محورياً في وضع حجر األساس لـ "حزب هللا السوري".

  كتيبة قمر بني هاشم "الجوالة"، وتضم في ً كتيبة "قمر بني هاشم" ويطلق عليها أيضا

 صفوفها مقاتلين شيعة عراقيين وعدٍد من أبناء بلدتي "ن بل والزهراء".

 الزهراء" كتيبة "الزهراء": وتضم في صفوفها أبناء بلدة". 

 لحماية بلدتهم من هجمات وتضم في صفوفها أبناء بلدة "ن بل"": كتيبة "شهيد المحراب ،

 المعارضة السورية المسلحة.

  :"وتضم في صفوفها أبناء قرية "كفريا" التابعة لبلدة "الفوعة" بريف إدلب.كتيبة "العباس 

 لريف الشمالي إلدلب.كتائب "الفوعة": وتضم في صفوفها أبناء بلدة "الفوعة" في ا 

 فيلق "الوعد الصادق": ويضم في صفوفه مقاتلين شيعة عراقيين وسوريين من بلدات 

في ريف إدلب، وكان لها دوراً في سيطرة النظام السوري على  "معرة مصرين، والفوعة وكفريا"

 مدينة حلب. 

لية لها، من العشائر إلى جانب هذه الميليشيات تحاول إيران تشكيل ميليشيات س نية مرتزقة موا

العربية وعبر عدٍد من الشخصيات الموالية لها كـ "نواف راغب البشير" شيخ قسم من عشيرة 

"البقارة" و"محمد الفارس" شيخ قسم من عشيرة "طي" في مقاطعة "قامشلو" والشيخ "فايز النامس" 

في هذه المرة اللعب شيخ أحد فرق عشيرة "السيّاد النعيم" في مقاطعة الحسكة وغيرهم، مستغلة 

على وتر الفتنة األثنية بين الكرد والعرب، وعلى وتر الخالفات االيديولوجية بين البعثيين والسلفيين 

ً العديد من االنتصارات على  والديمقراطيين، وقد حقق النظام السوري المدعوم إيرانياً وروسيا

 المعارضة السورية والحركات الراديكالية.

، ويشرف عليه الحرس الثوري، ويض م 90ة التابعة إليران "لواء نبويّون"ومن القوى الس ني

 عناصر من المذهب الس ني في إيران، من محافظتي "سيستان وبلوشستان" جنوب شرقي إيران،

 يصنفون أحياناً من قوات التعبئة ويشرف عليهم الحرس الثوري.

 

مقام السيدة زينب في 

دمشق، ويستخدم ضريح السيدة 

رب دمشق لتجنيد زينب ق

الشيعة السعوديين وغيرهم 

الذين يزورونه على مدار العام، 

وتدريب المجموعات التابعة 

للحزب على عمليات القتال 

والتفجير، واستخدم الضريح 

للتغطية على سفرهم للخارج 

 بشكل متكرر.
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 يصطدم المشروع اإليراني في سوريا بعائقين رئيسيين وهما:

 االستراتيجية اإلسرائيلية على رفض أي تواجد إيراني قوي  دولة إسرائيل: حيث تصر

على األراضي السورية، على مستوى القواعد العسكرية ومستودعات السالح، حيث تشن من فترة 

 إلى أخرى غارات على مواقع في سوريا تعتبرها مواقع عسكرية إيرانية تشكل تهديداً لها.

 شمال سوريا: التي تتخذ من فلسفة األمة  -اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا

ميني" ونظام والية الفقيه، الذي  الديمقراطية أساساً لها، وهذه العقيدة بعيدة كل البعد عن أفكار "الخ 

 يعتمد على الدوغمائية الدينية والشوفينية القومية. 

بقيادة الحرس  لقد تحولت سوريا إلى ميدان اجتمعت فيه أغلب الميليشيات الشيعية حول العالم

الثوري اإليراني، حيث شكل ذلك تجربة فريدة لمشاركة الشيعة من مختلف األثنيات في القتال إلى 

تاريخي المتمثل بالس نة، مما بلَور فكرة إنشاء قوة عسكرية تشمل وجانب بعضهم البعض ضد عد

 ير الشيعي" بقيادةم أ علن عن إنشاء "جيش التحر2016جميع الشيعة حول العالم، وبالفعل في عام 

دولة إسرائيل خالل ومحوقائد "فيلق القدس"، والهدف الرئيسي من إنشائه، ه اللواء "قاسم سليماني"

القيادي في فيلق "سيد الشهداء" التابع للحرس  سنة بحسب تصريح الجنرال "محمد علي فلكي"، 23

، حيث سيضم هذا 91ريالثوري اإليراني، في حوار مع وكالة "مشرق" المقربة من الحرس الثو

"بزي واحد وعلم واحد وتنظيم عسكري  92التنظيم جميع الميليشيات الشيعية في هيكلية واحدة

وتشير بعض المصادر إلى أن هذا الجيش موجود فعالً، ويقاتل على ثالث جبهات، العراق  واحد"،

   وسوريا واليمن.

 

 في لبنان:  .5

جاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، في لبنان هناك حضور شيعي مؤثر في مختلف الم

ويشكل "جبل عامل" في جنوب لبنان رمزية معتبرة لدى الشيعة هناك، حيث كان له دور في 

صعود المرجعية الدينية الشيعية في كٍل من "النجف وق م"، وكان من أبرز المرجعيات الشيعية في 

                                                           
ران تفاصيل تشكيل إي -وبعد نشر المقابلة سرعان ما حذفت صحيفة "مشرق" المقابلة من صفحتها على اإلنترنت 91

 https://www.alarabiya.net  -لـ"جيش التحرير الشيعي" في سوريا
 -«عاماً  23القضاء على إسرائيل خالل »بهدف « جيش التحرير الشيعي»إيران تعلن عن إنشاء  92

http://www.alquds.co.uk/?p=583825 

تفاصيل تشكيل إيران  -رنتوبعد نشر المقابلة سرعان ما حذفت صحيفة "مشرق" المقابلة من صفحتها على اإلنت

 https://www.alarabiya.net  -لـ"جيش التحرير الشيعي" في سوريا

-إيران تشكل "جيش التحرير الشيعي" لنشره في دول عربية  

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iran/20082016 
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  بيا إبان حكم "معمر القذافي" في عاملبنان "موسى الصدر" الذي أختفى في ظروف غامضة في لي

، م1969، ويعتبر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في لبنان الذي تأسس في العام م1978

المرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية في لبنان، وتولى اإلمام "موسى الصدر" رئاسته إلى حين 

 بالن" رئاسة المجلس."عبد األمير قاختفائه، ويتولى حالياً رجل الدين الشيعي 

ومع إندالع الحرب األهلية اللبنانية وتدخل كل من سوريا وإسرائيل في شؤونها الداخلية، 

ظهرت مجموعة من الحركات السياسية والتنظيمات المسلحة، حيث كانت إيران حاضرة هناك 

شيعيتان في أيضاً، شأنها شأن باقي المناطق التي يتواجد فيه الشيعة، وبرزت حركتان سياسيتان 

لبنان هما "حزب هللا اللبناني وحركة أمل"، األولى: تحولت إلى حركة مسلحة بزعامة "حسن نصر 

 في العراق،هللا" وأصبحت قوة موازية للجيش اللبناني على غرار الحرس الثوري، والحشد الشعبي 

، تتولى رئاسة والثانية بزعامة رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، والتي تحولت إلى حركة سياسية

" الذي أوقف الحرب 93مجلس النواب اللبناني، بموجب المحاصصة الطائفية بعد إتفاق "الطائف

 األهلية مع وجود مجموعات مسلحة تابعة لها. 

 %25يمثل "حزب هللا" إلى جانب "حركة أمل" غالبية الشيعة في لبنان، والذين يشكلون حوالي 

زب هللا" العسكرية بشكٍل دراماتيكي كقوة مقاومة من مجموع السكان، وقد تصاعدت قوة "ح

إلحتالل إسرائيل لألراضي اللبنانية، وتشارك الحركتان في الحياة السياسية اللبنانية، مع وجود 

 وزراء يمثلون الحركتين في الحكومة اللبنانية.

ً مهيمناً على الساحة  يعد "حزب هللا" أحد نجاحات االستراتيجية اإليرانية، حيث أصبح كيانا

اللبنانية، بعد خوضه عدة معارك مع الجيش اإلسرائيلي على األراضي اللبنانية، والتي أنتهت 

، ليفسرها الحزب وأنصاره على أنه إنتصار على دولة م2000بإنسحاب إسرائيل من لبنان عام 

حرب  ما جعل الحزب يصمد فيواسرائيل بكل قوتها وجبروتها، وليشكل ذلك زخماً معنوياً لهم، وه

علماً أن "حزب هللا" لم يكن طرفاً في الحرب األهلية اللبنانية، بل تركز نشاطه  .م2006تموز عام 

 في محاربة الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان، لذلك لم ت نزع أسلحته بموجب إتفاق "الطائف". 

ة بالنسبة يعتبر عناصر "حزب هللا" مرشد الثورة اإليرانية "علي خامنئي" أكبر مرجعية ديني

تحول لهم، ويسمى أمين عام حزب هللا "حسن نصر هللا" "الوكيل الشرعي لـ "آية هللا خامنئي"، لقد 

حزب هللا إلى مطرقة إيران في المنطقة، وبات يردد تهديدات الحرس الثوري ضد عدد من الكيانات 

نجاحه وشهرته،  والدول اإلقليمية كالسعودية والبحرين وإسرائيل والمعارضة السورية، وبسبب

صدرت عدة نماذج عنه في بعض البلدان التي يتواجد فيها الشيعة، كحزب هللا الباكستاني وحزب 

 هللا األفغاني وحزب هللا العراقي وغيره.

على قائمة  أدرجت الواليات المتحدة ودوٍل أخرى بما فيها جامعة الدول العربية، "حزب هللا"

عقوبات مالية، ورصد مكافأة لمن يساعد بالقبض على عدٍد من المنظمات اإلرهابية، وف ِرض عليه 

قادته، وي تهم "حزب هللا" أيضاً بمسؤوليته عن نسف المبنى الذي كان يتواجد فيه القوات األمريكية 

                                                           
في مدينة الطائف.  1989سبتمبر  30دية في اتفاق تم التوصل اليه بواسطة المملكة العربية السعوواتفاق الطائف، ه 93

 .73نائباً لبنانياً من أصل  62وأنهى هذا االتفاق الحرب األهلية اللبنانية، حضره 
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وتم جندي أمريكي وفرنسي،  300التي أسفرت عن مقتل حوالي م 1983"المارينز" والفرنسية عام 

غنية وسمير القنطار". وقد دخل في نزاعٍ اغتيال عدد من قادته من قب ل جهات مجهولة كـ "عماد م 

مسلح مع أنصار رجل الدين السلفي "أحمد األسير"، انتهت بسجن األخير، وتم توجيه أصابع اإلتهام 

إليه بالمشاركة في إغتيال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق "رفيق الحريري"، والذي كان يحاول أن 

موازية له بدعٍم "فرنسي وسعودي"، وازدياد نفوذ عائلة "الحريري" المالي في يتحول إلى قوة 

لبنان، إال أنَّ المحسوبين على إيران وجهوا التهمة إلى "الموساد" بتنفيذ عملية اإلغتيال، بغية إشعال 

 حرٍب جديدة في لبنان. 

شاركت بفعالية في معارك يعد حزب هللا من أكثر المنظمات الشيعية تنظيماً وتسليحاً وتدريباً، و

جنوب لبنان ضد دولة إسرائيل، وإلى جانب النظام السوري في حربه ضد المعارضة والتنظيمات 

وبسبب  2017الراديكالية، حيث ي تهم بارتكاب إنتهاكات لحقوق اإلنسان هناك، وفي تشرين الثاني 

ليج على خلفية مشاكل داخلية، هيمنته على القرار اللبناني، وتهديداته ضد السعودية وبعض دول الخ

وتدخله في الحرب السورية، والتي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون إنسان، تصاعدت الخالفات 

بينه وبين رئيس الحكومة "سعد الحريري"، والذي قدم إستقالته من الرياض، بسبب هيمنة إيران 

تياله، إال أنه تراجع عن على لبنان عبر حزب هللا كما أفاد "سعد الحريري" ووجود مخطط إلغ

 استقالته بعد تدخل الرئيس الفرنسي "ماكرون" والرئيس اللبناني "ميشيل عون". 

 -1991، وتولى قيادة الحزب "صبحي الطفيلي" بين عامي م1983تأسس حزب هللا حوالي عام 

" تمّكن ، وتم عزله لخالفات داخلية، وتم تعيين "عباس الموسوي" خلفاً له، ولكن "الموسادم1989

ً بمنصبه حتى اليوم، ويشكل  من اغتياله، ليعين في مكانه "حسن نصر هللا" والذي ال يزال محتفظا

 جناحاً معارضاً لحزب هللا. 94"الطفيلي"

 

                                                           
 االمين العام السابق لحزب هللا صبحي الطفيلي يطالب السعودية بتسليح المعارضة السورية بداًل من الجيش اللبناني. 94

http://www.alquds.co.uk/?p=491039 
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بالنسبة لعالقات الحزب الخارجية، أرسل الحزب العشرات من كوادره إلى مختلف المناطق 

للميليشيات الشيعية وحتى القتال إلى جانبها، بتوجيٍه الساخنة، لتقديم الدعم واإلستشارة والتدريب 

مباشر من الحرس الثوري اإليراني، حتى أنها أرسلت عناصر لها لقتال القوات الصربية خالل 

حرب البوسنة وبدعٍم من إيران، وقد وجهت إلى بعض العناصر المتعاملة معه تهمة محاولة اغتيال 

 د جالية لبنانية كبيرة هناك.، حيث توج95السفير السعودي في نيجيريا

"أفواج المقاومة اللبنانيّة" تأّسست كجناحٍ عسكري لـ وأما بالنسبة لـ "حركة أمل" الشيعية أ

أّسسها رجل الدين الشيعي البارز "موسى الصدر" المولود في  ،م1975"حركة المحرومين" عام 

ة أمل" مشروعاً طائفياً األصول اإليرانية، كانت "حركو" ذ96إيران ومساعده "مصطفى شمران

ً واجتماعياً، وتحويلهم  همشة منذ أمد بعيد سياسيا يرّكز على استنهاض الطائفة الشيعية اللبنانية الم 

ميني" في إنشاء قواعد عسكرية خارج إيران، تؤمن  إلى قوة مهمة، باإلضافة إلى رغبة أنصار "الخ 

أنخرطت  يههم لمحاربة نظام الشاه، وقدالتدريب والتنظيم العسكري العقائدي خارج إيران، وتوج

، واصطدمت "حركة أمل" في الحرب األهلية وحدثت عدة معارك بينها وبين الدروز والمسيحيين

ً بأنصار "حزب البعث العراقي" في لبنان، وحاربت القوات اإلسرائيلية أثناء اجتياحها للبنان  أيضا

" في الكثير من المعارك، وتقاتل معها عام وفقدت الكثير من مقاتليها، حيث شاركت مع "حزب هللا

 على خلفية الموقف من المخيمات الفلسطينية.  1987

وعلى الرغم من ذلك تولي إيران اهتماماً أكبر لـ "حزب هللا" كون زعيمه رجل دين، إلى جانب 

 .97استعداده لتنفيذ عمليات خارج لبنان لصالح نظام والية الفقيه على عكس "حركة أمل"

 

 فلسطين: في .6

تعتبر إيران القضية الفلسطينية قضية محورية لها، وعلى أساسها تخاطب إيران العالم 

اإلسالمي، وتروج ألفكار الثورة اإلسالمية )الشيعية(، وتعتبر إنتزاع مدينة "القدس" من 

ً لها، لذلك أنشأت "فيلق القدس" التابع للواإلسرائيليين، ومح ً استراتيجيا حرس دولة إسرائيل هدفا

                                                           
 https://www.annahar.com -هل "حزب هللا" كان يخطط الغتيال السفير السعودي في نيجيريا؟ 95
"مصطفى چمران"  فيزيائي سياسي وزير الدفاع لحكومة مهدي بازركان )أول وزير واللواء "مصطفى شمران" أ 96

لبرلمان اإليراني عن منطقة طهران، في اودفاع إيراني بعد الثورة اإلسالمية(، وقائد الحرس الثوري اإليراني وعض

وكان شمران قبل قيام الثورة اإلسالمية في إيران أحد أهم مساعدي السيد موسى الصدر ومن المؤسسين للتنظيم اللبناني 

أول مسؤول تنظيمي وحركة المحرومين وجناحها العسكري "أفواج المقاومة اللبنانية" التي تعرف باسم حركة أمل. وه

في منطقة الدهالوية بمحافظة  21/6/1981امل. توفي شمران إثر إصابته بشظية قذيفة بتاريخ مركزي لحركة 

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -خوزستان. مصطفى تشمران
 للدراسات اإلمارات مركز: الناشر -كاتزمان كينيث: تأليف -ودوره وتكوينه نشأته... اإليراني الثوري الحرس 97

 والبحوث
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الثوري اإليراني، وبالفعل تمكنت من إقناع العديد من الشيعة العرب وحتى الس نة الحذرين في 

التعامل معها، وتمكن قائد فيلق القدس "قاسم سليماني" من قيادة العرب الشيعة في العديد من 

 المعارك، في العراق وسوريا.

ة الوحيدة تقريباً التي تتعامل مع إيران تعد الحركات والتنظيمات الفلسطينية من التنظيمات الس ني

المشترك، حيث تقدم ووبشكٍل خاص "حركة الجهاد اإلسالمي" و"حركة حماس" على أساس العد

لهما إيران الدعم اللوجستي الالزم، وذلك لمسعى إيراني في إيجاد قوة موالية لها داخل األراضي 

، إلى جانب نشر المذهب الشيعي بين العرب الفلسطينية، واستخدامها ضد دولة إسرائيل عند اللزوم

هناك، وتعتبر حركة "الجهاد اإلسالمي" من أكثر المنظمات الفلسطينية تأثراً بنظام والية الفقيه، 

ميني" وألف كتاب98حتى أن قائدها ومؤسسها "فتحي الشقاقي  " اإلخواني العقيدة تأثر بأفكار "الخ 

الرغم من أن الحركة تنتهج الفكر السلفي الجهادي، حتى "الخميني: الحل اإلسالمي والبديل"، على 

أن بعض قادته وعناصره تحولوا إلى المذهب الشيعي، باإلضافة إلى نشوء حركة جديدة داخل 

م لتكون أول 2014قطاع غزة ذات طابع شيعي، تطلق على نفسها "حركة الصابرين" في عام 

" القيادي السابق 99نية، بقيادة "هشام سالمحركة وجماعة شيعية في قطاع غزة واألراضي الفلسطي

في "حركة الجهاد اإلسالمي"، كما صدرت تقارير عن وجود نسخة لحزب هللا في فلسطين، إال إنه 

 .100لم يتم التأكد منها

  

 : 101الخليج العربي .7

يخيم التوتر على العالقات اإليرانية الخليجية بسبب التدخل اإليراني في شؤون الخليج واحتالل 

موسى( والتي تعتبرها دول الخليج وعدد من الجزر )طنب الصغرى، طنب الكبرى، جزيرة أب

 ،العربية جزراً إماراتية، إلى جانب دعم القوى العربية الخليجية لعرب األحواز والّسنة في إيران

م التي طرحت شعار 1979وازدادت واتسعت الفجوة بينهما بعد الثورة اإلسالمية الشيعية عام 

ودعم المجموعات الشيعية الموالية لها في  ،ر الثورة اإلسالمية الشيعية إلى خارج حدود إيرانتصدي

دول الشرق األوسط والعالم، وقد ازداد التوتر بعد اكتشاف نوايا إيران النووية، وعلى الرغم من 

                                                           
 1995ساد عام اغتالته المو 98
 movements.com/27906-http://www.islamist -"حركة صابرين" الشيعية.. ذراع إيران في قطاع غزة 99

 يؤكد فيه وجود خالفات عميقة داخل الحركة.  حديث صحافي لمرشد حركة "الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، 100

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/9312.pdf 
 بلهول نسيم -التطرف الديني 101



  االسرتاتيجية اإليرانية

 استراتيجيةدراسات                                                                                                                     112

ت رغبة إيران في تحسين عالقاتها االقتصادية مع دول الخليج العربية وبشكٍل خاص اإلمارا

العربية المتحدة والتي لها تبادل تجاري هام معها، إال أن اإلمارات وباقي دول الخليج العربية أيدت 

 العقوبات األمريكية على إيران.

ال تزال إيران مستمرة في تقديم الدعم السياسي والثقافي والعسكري والمالي للمجموعات 

فبراير في البحرين وبشكٍل خاص بعد  14الف الشيعية الموالية لها في المنطقة كجمعية الوفاق وائت

األمر الذي تسبب بزعزعة العالقات بين إيران ومجلس  2011األحداث التي شهدتها البحرين عام 

التعاون الخليجي، وقد أثر الموقف المتناقض إليران على قوتها الناعمة، فهي تدعم الحراك الشعبي 

الذي تسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان  في البحرين وبنفس الوقت تدعم النظام السوري

 والقتال إلى جانبه ضد الشعب السوري.

مليون شيعي  2وتوجد نسبة البأس بها من الشيعة في دول الخليج العربي، إنَّ هناك ما يقدر بنح

، %75، ويشكلون أغلبية في مملكة البحرين حوالي 102داخل دول مجلس التعاون الخليجي الستة

وهناك نسبة كبيرة من الشيعة في من سكان اإلمارات،  %30كان الكويت، ومن س %40-30و

منطقة القطيف واإلحساء بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب وجود نسب صغيرة في باقي الدول، 

وتحاول إيران بشتى الوسائل تنظيمهم وإخضاعهم لهيمنتها. تعتبر إيران الخليج من الضفة الشرقية 

ً فارسياً، وتعتبره منطقة حيوية واستراتيجية لها، وتسعى للهيمنة عليها، إلنها إلى الغربية خل يجا

تشكل الخاصرة الرخوة ألمنها القومي، ويتواجد فيها أكبر عدوين إليران بحسب إيديولوجية نظام 

والية الفقيه، وهما األمريكيون والس نة، فعلى الجانب العربي من الخليج تنتشر قواعد عسكرية 

كية وغربية، مسلحة بأحدث األسلحة االستراتيجية التي بإمكانها ضرب إيران في أي لحظة، أمري

باإلضافة إلى سعي دول الخليج العربية إلى إقتناء أحدث األسلحة االستراتيجية المتوفرة في سوق 

ً لألمن القومي اإليراني. واعتبار الفكر الوها بي من السالح العالمي، حيث يشكل ذلك تهديداً جديّا

المذهب الس ني الذي تروج له السعودية ذات نزعة تكفيرية، لذلك سعت االستراتيجية اإليرانية إلى 

زيادة نشاطها اإلستخباراتي وتنظيم المجموعات الشيعية الموالية لها عسكرياً وعقائدياً، بشكٍل خاص 

ل تلك الدول بمشاكلها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، وذلك إلشغا

الداخلية، وتحضير مجموعات مسلحة تحارب أنظمة دول الخليج نيابة عن إيران، وبالفعل قامت 

ً من أنظمة دول الخليج، وتم قمعها بعنف  تلك المجموعات بسلسلة من األعمال تلقت رداً عنيفا

 .103وإعدام عدٍد من قادتها كرجل الدين الشيعي "نمر النمر"

                                                           
 -العمل لمجموعة موجز الخليج، تقرير منطقة في الطائفية السياسة 102

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/761415/CIRSArabicSum

maryReport7SectarianPoliticsInTheGulf.pdf 
تشرين  15را على الناشط الشيعي الشيخ نمر باقر أمين النمر بالمملكة العربية السعودية، في جاء الحكم بالقتل تعزي 103

على خلفية مطالبته بـ "والية الفقيه" في البحرين والمملكة والطعن في بعض الصحابة، باإلضافة لسّب  2014األول 

قطيف واإلحساء شرق البالد، مفادها أن الدولة رجال الدولة، لينقل رسالة شديدة اللهجة لشيعة السعودية في محافظتي ال

 لن تتوانى عن التعامل ضد أي نشاطات شيعية مستقبلية معادية لها.

الى انفصال القطيف واإلحساء  2009والذي سبق ودعا في عام  2012ويولي\حزيران 8الحكم بإعدام النمر المعتقل منذ 

 -قظ الخاليا النائمة؟وإعادتهما إلى البحرين. حزب هللا الحجاز.. هل تستي

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6825 
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 عربية السعودية: في المملكة ال (1

تواصل رجال الدين التابعين للنظام اإليراني مع الطالب الشيعة السعوديين أثناء دراستهم للعلوم 

الدينية الشيعية لدى المرجعية الدينية الشيرازية في مدينة "ق م" اإليرانية، وتم تنظيم عدد من الشيعة 

تي شكلت "تجمع علماء حجاز" في "ق م" من السعوديين، والذين قاموا بإنشاء "الحوزة الحجازية" وال

ميني"، أنقسم الشيعية السعوديون بين المدرسة  علماء الشيعة السعوديين، وبسبب تأثير أفكار "الخ 

ميني"، من ناحية العلوم الشرعية.104"الشيرازية  " ومدرسة "الخ 

ورة اإلسالمية قام الشيعة في المملكة العربية السعودية بتنظيم أنفسهم على أساس أفكار الث

ميني"، وقاموا بسلسلة من العمليات استهدفت السلطات السعودية  الشيعية في إيران بقيادة "الخ 

والس نة، وحدثت عدة انتفاضات للشيعة في مناطق تواجدهم في "القطيف واإلحساء والعوامية" 

القطيف" ضد  -إنتفاضة الشيعة في إقليم "اإلحساءبتحريض من الموالين لنظام والية الفقيه، ك

، وانفجار العنف 1981التهديدات األمريكية إليران بعد إحتالل السفارة األمريكية في طهران عام 

ميني ورجال الدين السعوديين في موسم الحج، نتيجة االختالف المذهبي ورغبة  105بين الموالين للخ 

ين رفضوا تحويل الحج الذ الشيعة في إحياء بعض الطقوس المرفوضة من قبل أتباع المذهب الس ني

إلى مهرجانات سياسية دنيوية، مما أدى إلى مصرع عشرات الحجاج والجنود والمواطنين 

م، ليقوم "حزب هللا الحجاز"  الجناح العسكري لمنظمة 1987السعوديين في موسم الحج عام 

، 1989م "الثورة اإلسالمية في شبه الجزيرة العربية" بعمليات تفجير في مكة في موسم الحج عا

وبعد ذلك استقل "حزب هللا الحجاز" عن المنظمة بسبب رغبة األخيرة في التصالح مع السلطات 

 السعودية.

"حزب هللا السعودي" عدة عمليات عسكرية على األراضي وأ 106نفّذ "حزب هللا الحجاز"

مدينة  في السعودية في الثمانينيات، منها عملية تفجير في منشآت "شركة صدف البتروكيميائية"

، وهجمات ضد بعثات ديبلوماسية سعودية في الخارج بدأت باغتيال السكرتير م1988"الجبيل" عام 

، وفي العاصمة التايالندية بانكوك تم قتل السكرتير 1988الثاني في السفارة السعودية بتركيا عام 

ق تِل  1990اط لعام ، وفي األول من شب1989الثالث بالسفارة السعودية "عبد هللا المالكي" في عام 

 5والدبلوماسيين السعوديين الثالثة، "عبد هللا البصري، وفهد الباهلي، وأحمد السيف"، بفارق نح

                                                           
الشيرازية هم مجموعة تتبع مذهب الشيعة االثنا عشرية، ويمثلون تياًرا من أقوى التيارات الشيعية وأنشطها، وقد  104

بعدها إلى إيران والكويت والسعودية ولبنان  برز دورها خالل السبعينيات، منطلقة من كربالء بالعراق، ثم انطلقت

وسوريا، وسيطرت على البحرين عن طريق المرجعية المدرسية التابعة للمدرسة الشيرازية،، وقد أُطلق عليهم لقب 

"الشيرازية" نسبة لتقليدهم واتباعهم االجتهاد الفقهي للمرجع الشيعي الكبير الُمتوفّى محمد الحسيني الشيرازي، والذي 

 ث المرجعية ألخيه األصغر صادق الحسيني الشيرازي... ورّ 

 http://www.islamist-movements.com/2638 -"الشيرازية".. الوجه الراديكالي للتشيع
 للدراسات اإلمارات مركز: الناشر -كاتزمان كينيث: تأليف -ودوره وتكوينه نشأته... اإليراني الثوري الحرس 105

 والبحوث
 ".الحجاز علماء" تجمع من عدد يرافقهم اإليرانيين، الحجاج مندسة بين اإليراني ثوريال الحرس من مجموعة

إنَّ عناصر هذا التنظيم لم يكونوا من الحجاز ذات الغالبية الُسنية المطلقة، بل من منطقتي القطيف واإلحساء، وقد  106

لكيان السعودي، والتقليل من مكانة آل سعود غبته في عدم االعتراف باأطلق الخميني اسم حزب هللا الحجاز على التنظيم 

-http://www.islamist -حزب هللا الحجاز "السعودي". الدينية، وعدم االعتراف بحكمهم للمنطقة
movements.com/2571 
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، وتفجير أبراج "الخبر" في 107دقائق بين كل واحد منهم. ولم ي لَق القبض على أي مشتبه به

ً  19والذي ق تل فيه  1996السعودية عام  ً أمريكيا لمئات من عوائلهم، حيث ومدنياً وجرح ا جنديا

 .1995، وكذلك تفجير مبنى للحرس الوطني في الرياض عام 108بارك تنظيم القاعدة هذا التفجير

 2017لقد كانت ردة الفعل السعودية عنيفة، ولم تميز بين الموالين إليران والمدنيين، وفي عام 

لعوامية وإحساء" وعلى وجهت السلطات السعودية حملة عسكرية في المناطق الشيعية "القطيف وا

الرغم من مقاومة الخاليا النائمة الشيعية هناك إال إنه تم قمعهم. وبالتالي هناك حرب بالوكالة بين 

المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران اإلسالمية في أكثر من دولة في منطقة الشرق األوسط 

 عبر وكالء محليين، حيث يسعى كل طرف إلى تقوية أنصاره.

 

 2017109جانب من الدمار الذي خلفته اإلشتباكات بين السلطات السعودية والمسلحين الشيعة في العوامية عام 

 ومن المنظمات الشيعية في المملكة العربية السعودية:

 

                                                           
 -حزب هللا الحجاز.. هل تستيقظ الخاليا النائمة؟ 107

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6825 
إيران وصناعة الجهاد الشيعي في الشرق األوسط )التاريخ غير المروي للعالقات بين إيران والحركات الجهادية في  108

 /https://www.ida2at.com/exporting-revolution-iran-and-the-shiite-jihad-industryالعالم العربي( 
:www.bbc.com/arabic/interactivityhttp//- -أحداث #العوامية: كتم لألصوات أم بسط لألمن؟ 109

40807092 

 http://www.dw.com -أحداث العوامية بين رواية شاهد عيان والرواية الرسمية -السعودية 
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 ً ، وهي حركة سياسية 110"منظمة الثورة اإلسالمية لتحرير الجزيرة العربية"كان اسمها سابقا

" و"توفيق سيف" بعد 111أسست بقيادة رجل الدين الشيعي "حسن الصفارشيعية سعودية معارضة ت

انتصار الثورة اإلسالمية الشيعية في إيران، وكان مقرها طهران، إال أنها نقلت مقرها إلى 

بعد خالفات مع الرئيس اإليراني آنذاك "علي خامنئي"، وتم فتح مكتبين لها في واشنطن  112دمشق

قوق الشيعة في السعودية وتنظيمهم سياسياً وعسكرياً، حيث تم ولندن، وسعت إلى الدفاع عن ح

وأنفصلت عنها عام  1987في عام  تأسيس جناح عسكري لها تحت اسم " حزب هللا الحجاز"

بعد إندالع حرب الخليج الثانية، ودعوة المنظمة لشباب الشيعة إلى الدفاع عن المملكة  1990

سين" ، وبعد إنتهاء حرب الخليج الثانية غيرت المنظمة اسمها العربية السعودية ضد نظام "صدام ح 

إلى "اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان في الجزيرة العربية والخليج"، وتخلت عن الفكر الثوري 

وركزت على جانب حقوق اإلنسان، وتم التصالح بين المنظمة والسلطات السعودية في عام 

 م. 1993

 

السبب الرئيسي وراء إنشائه، وم ه1987الحج عام وسم م"حزب هللا الحجاز": كانت أحداث 

بدعٍم من الحرس الثوري اإليراني، بدعوى الكفاح العسكري ضد ظلم السلطات السعودية للشيعة، 

وتكفير النظام السعودي، والجهاد من أجل إخراج األمريكيين من جزيرة العرب، ونشر أفكار 

لة من العمليات ضد المصالح السعودية والغربية كما الثورة اإلسالمية )الشيعية(، حيث قامت بسلس

ذكرنا سابقاً، وأستخدم الحزب أسماء لتنظيمات وهمية مثل "جند الحق" و"منظمة الحرب المقدسة" 

أعلنت مسؤوليتها عن تلك العمليات، وسارعت إيران لنفي أي صلة لتلك التنظيمات بـ "حزب هللا 

 .113الحجاز"

                                                           
 http://alarab.co.uk/?id=47542 -الشيعة في السعودية 110

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -منظمة الثورة اإلسالمية في شبه الجزيرة العربية
وقام م القطيف( رجل دين شيعي وكاتب سعودي معاصر. 1958ن بن موسى بن الشيخ رضي الصفار )ولد سنة حس 111

تربطه الكثير من العالقات مع وبمبادرات لفتح قنوات الحوار بين السلفيين والشيعة في المملكة العربية السعودية. 

 بيديا، الموسوعة الحرة.ويكي -حسن الصفار -المرجعيات اإليرانية مثل السيد على الخامنئي
نشب صراع مكشوف بين جماعة منتظري ومهدي هاشمي من جهة، وبين الخمينيين من جهة أخرى، وساعد مهدي  112

كونترا لإلعالم، ما حّول الصراع إلى دموي بإعدام مهدي  -هاشمي عبر الشيرازيين، العرب في تسريب فضيحة إيران 

ات التي تتحدث بالوثائق، عن أن إيران الخميني تشتري السالح من إسرائيل، هاشمي، المتهم بأنه وراء تسريب المعلوم

في حربها ضد العراق، وهنا قرر معظم السعوديين الشيعة المؤيدين للمدرسة الشيرازية الذهاب إلى سوريا وترك "قم" 

 http://www.islamist-movements.com/2571 -في إيران. حزب هللا الحجاز "السعودي"
 -هللا الحجاز.. هل تستيقظ الخاليا النائمة؟حزب  113

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6825 
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 : 114في الكويت (2

العالقة الودية بين الكويت وإيران، إال إنَّ إيران تنشط إستخباراتياً في الكويت،  على الرغم من

حيث توجد حاضنة شعبية شيعية تقبّل العديد منها التعامل مع اإلستخبارات اإليرانية، وتمكنت إيران 

من زرع عدد من الخاليا السرية هناك، لتكون جاهزة من أجل تنفيذ عمليات أمنية سرية بحسب 

ليمات اإلستخبارات اإليرانية، ومن أشهرها "خلية العبدلي"، التي ضبطتها المخابرات الكويتية، تع

الكويتية، حيث تم إلقاء القبض على  -وسميت بذلك نسبة إلى منطقة "العبدلي" على الحدود العراقية

ل عنصراً منها، من مواطنين شيعة كويتيين وأحدهم يدعى "عبد الرضا حيدر دهقان" يحم 16

الجنسية اإليرانية، حيث وجهت إليهم تهمة التجسس لصالح إيران وحزب هللا، وحيازة كمية كبيرة 

من األسلحة والمتفجرات وأجهزة تنصت للقيام بأعمال عدائية ضد سيادة الكويت، وقد فرَّ عدد منهم 

سابق إلى إيران، مع إصرار إيراني على نفي أي عالقة لها بتلك الخلية. وقد وجهت في وقت 

باح".  االتهام لمجموعات شيعية كويتية بمحاولة اغتيال أمير الكويت "الشيخ جابر الص 

 

 في البحرين: (3

 

بينما تعتبر مصادر أخرى النسبة  %75يشكل الشيعة األغلبية في مملكة البحرين حوالي 

"، أقام بعض رجال الدين الشيعة "جمعية التوعية اإلسالمية 1973وفي عام ، 115%67بحوالي 

والتي ساهمت بتأسيس "حزب الدعوة" في البحرين على غرار "حزب الدعوة" العراقي، إال أنها تم 

وكغيرها من المناطق التي ينشط فيها الحرس الثوري اإليراني، تم تنظيم ، 1983حظرها في عام 

ميني"، وفي عام  رين" الجبهة اإلسالمية لتحرير البح" م تأسست1981الشيعة على أسس أفكار "الخ 

                                                           
 http://www.alhayat.com -اإليرانية« خلية العبدلي»محكوماً في  16الكويت: غموض يلف هروب  114

 يا، الموسوعة الحرة.خلية العبدلي، ويكيبيد
 مركز صحيفة الوسط منقول عن موقع الهجر. 115

http://www.alhayat.com/
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والتي شكلت "جمعية العمل الوطني اإلسالمي" بإشراف وزارة االستخبارات واألمن الوطني 

وحرس الثورة اإلسالمية، وكذلك "حركة أحرار البحرين" كبديل لحزب الدعوة البحريني المنحل 

، حيث كان من أهم أهدافها إسقاط نظام 116والتي شكلت "جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي" فيما بعد

الحكم في البحرين وإقامة دولة إسالمية على غرار الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وطرد القوى 

م بمحاولة إنقالب 1981في عام الغربية منها والقيام بإصالحات جذرية وغير ذلك، وبالفعل قامت 

ميني على نظام الحكم في البحرين بقيادة رجل الدين الشيعي "هادي المدرسي" الممثل الشخصي لل خ 

في البحرين، إال أنها فشلت بسبب هيمنة القوى الغربية على المملكة )بريطانيا والواليات المتحدة( 

والتي حافظت على عرش المملكة بيد "آل خليفة"، وقامت المنظمة بعدة عمليات تفجير ضد مراكز 

م إال 2002عام السلطات البحرينية، وعلى الرغم من تصالح هذه المنظمة مع السلطات البحرينية 

جرت إنتفاضة  2012 -2011أنها استغلت الحراك الشعبي الذي شهده الشرق األوسط، وفي عام 

أخرى لقلب نظام الحكم في المملكة إال إن التدخل العسكري لدول الخليج العربية عبر "قوات درع 

ضة بعنف وإعدام الخليج" وبدعٍم أمريكي بريطاني أفشل هذه المحاولة أيضاً، حيث تم قمع االنتفا

 عدد من قادتها.

تنظيم شيعي متطرف يتبع و، وه2012الذي تأسس عام  "وهناك تنظيم "سرايا األشتر

، الذي يسعى إلى قيام ثورة شيعية مسلحة 117أيديولوجية "التيار الشيرازي اإليراني" المتشدد

ة الوفاء اإلسالمية لظهور "اإلمام الغائب )المهدي المنتظر("، وتعتبر الذراع العسكري لـ "جمعي

 الشيعية" المدعومة من إيران، حيث نفذ عدة عمليات تفجير ضد قوات األمن البحرينية.

 

 في اليمن: (4

موقع استراتيجي في الزاوية الجنوبية الغربية لقارة آسيا، فهي تشرف على ويعتبر اليمن ذ

بدوره بالمحيط مضيق "باب المندب" الذي يربط "البحر األحمر" مع "بحر العرب" المتصل 

                                                           
 -فبراير 14البحرين: دور الحركة اإلسالمية في انتفاضة  116

http://www.bcsl.org.uk/arabic/pdf/article/530/The%20Role%20of%20the%20Islamic%20

Movement%20in%20Feb%2014.pdf 
"سرايا االشتر" هي المرجعية الشيرازية، نسبة لتقليدهم واتباعهم االجتهاد الفقهي تعتبر  المرجعية الفكرية لتنظيم  117

وتعتمد الشيرازية علي األساليب التعبوية، وحمل السالح، والتي  ..للمرجع الشيعي  الراحل محمد الحسيني الشيرازي

زيين والخامنئية، إال هناك تعاون تتميز بالراديكالية والتشدد مع األخر، ورغم  وجود ما حدث من صراع  بين الشيرا

 . بوابة الحركات اإلسالمية.بأخري بين" سريا األشتر" والحرس الثوري اإليرانيوبصورة أ

http://www.islamist-movements.com/30568 
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الهندي، ويماثل في أهميته أهمية قناة السويس، فبدونه ال يمكن للسفن أن تكمل طريقها بعد إجتيازها 

لقناة السويس عبر البحر األبيض المتوسط إلى شرقي وجنوبي آسيا، إلى جانب ما تمتلكه من 

على غرار باقي دول طابع قبلي وثرواٍت وسوٍق استهالكية كبيرة وغير ذلك، والمجتمع اليمني ذ

، ويتبع غالبية 118من مجموع السكان %25شبه الجزيرة العربية، ويشكل الشيعة فيها حوالي 

"، وهي إحدى فرق الشيعة 119الشيعة المذهب "الشيعي الزيدي" نسبة إلى اإلمام "زيد بن علي

حاذاة الحدود الثالث "الزيدية واالثني عشرية واإلسماعيلية"، ويتركز تواجدهم في شمالي اليمن بم

السعودية. على غرار باقي الدول العربية ذات أنظمة الحكم الشمولية فقد كانت الديمقراطية غائبة 

في اليمن، وتم تهميش العديد من شرائح المجتمع ومن بينهم الشيعة، وقد تنبه نظام والية الفقيه إلى 

اتهم إلى األماكن الشيعية المقدسة أهمية اليمن، وتواصل مع رجال الدين الشيعة اليمنيين أثناء زيار

في العراق وإيران، ليتم إرسال خبراء من الحرس الثوري اإليراني إلى هناك، وكون المجتمع 

طبيعة قبلية ويمتلك غالبية أفراده أسلحة خفيفة بحسب العادات هناك، تم بسهولة تنظيم واليمني ذ

ً هناك، من أجل خدمة االستراتيجية اإلير حيث تمتاز اليمن بأهمية انية في المنطقة،الشيعة عسكريا

 جيوسياسية وذات موقع استراتيجي من خالل:

شرافها على مضيق "باب المندب"، وسعي الحرس الثوري إلى التحكم بهذا المضيق، بشكٍل إ .1

الفارسي \سيسمح إليران بالسيطرة على مضيقين هامين، وهما مضيق "هرمز" بين الخليج العربي

ق "باب المندب" بين البحر األحمر وبحر العرب، وبالتالي التحكم في حركة وبحر ع مان، ومضي

 المالحة الدولية باتجاه المحيط الهندي. 

وجود حاضنة شعبية شيعية ومعاقل جبلية، وبالتالي يمكن اعتبارها قاعدة متقدمة لتقديم الدعم  .2

 ذهب الشيعي هناك. الالزم للمجموعات الشيعية في إفريقيا والسعودية، ومعبراً لنشر الم

إنَّ السيطرة على اليمن عبر كيان شيعي موالي إليران، سيسمح لها بإتمام الحصار الشيعي على  .3

دول الخليج العربي، حيث أنَّ وقوعها على الحدود الجنوبية السعودية، سيساعد إيران على ممارسة 

ق حركة "الحوثي" ضغٍط عسكري أكبر على السعودية، وإمكانية تهديدها، فمثالً كان إلطال

لصواريخ بالستية على العاصمة الرياض دور مؤثر في توجيه رسالة قوية إلى النظام السعودي في 

 حال تحديه للحرس الثوري اإليراني. 

قربها من مواقع عسكرية استراتيجية أمريكية، كقاعدة اإلنذار المبكر في "أسمرة" عاصمة  .4

المراقبة  CIAالق، يتابع عبرها القوات األمريكية والـ "أريتيريا"، والتي يتمركز فيها رادار عم

 . 120الجوية والتجسس اإللكتروني على الشرق األوسط

                                                           
 -العمل لمجموعة موجز الخليج، تقرير منطقة في الطائفية السياسة 118

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/761415/CIRSArabicSum

maryReport7SectarianPoliticsInTheGulf.pdf 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب، والذي قاد ثورة ضد األمويين في زمن الخليفة األموي هشام بن  119

 عبدالملك، وقد خذله أهل الكوفة.
كما سمح "هيلي سالسي" للواليات المتحدة وحلفائها بالسيطرة  ،م1945القاعدة أمريكية في اسمرا أقيمت في عام  120

علي المياه اإلقليمية اإلرترية والممرات البحرية بين الشرق والغرب، وبناء علي ذلك شهدت إرتريا وجودا عسكريا 

ل في القاعدة ( من الخبراء العسكريين األمريكيين للعم4000حيث دخل إرتريا حوالي ) ،م1953أمريكيا مبكرا منذ 

والتي اعتبرت أكبر قاعدة أمريكية في خارج بالدها في تلك الفترة، والتي قدمت خدمات كبيرة  (اإلستخبارية )كانيوستشن
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وجود دول ضعيفة وفقيرة مجاورة كالصومال وجيبوتي، والتسابق مع األمريكيين والفرنسيين  .5

 ري هناك. والبريطانيين في الهيمنة عليها، ونشر المذهب الشيعي، وإيجاد موطئ قدم للحرس الثو

النفوذ اإلسرائيلي القوي في أثيوبيا وكينيا وعدد من الدول اإلفريقية األخرى، والذي يقلق إيران  .6

 .كثيراً 

لقد تمّكن الشيعة المتأثرين بأفكار الثورة اإلسالمية )الشيعية( في إيران من تشكيل كيان سياسي 

ن، وهي حركة سياسية مذهبية حركة "أنصار هللا" )الحوثيون( في اليموعسكري قوي، تحت مسمى 

وتتبع المذهب "الزيدي"، وتتخذ من م 1992يمنية أنشئت على يد "حسين بدر الدين الحوثي" عام 

جبال صعدة في شمال اليمن مركزاً لها، وتشكلت الحركة كرد فعل للحرمان الذي القاه أتباع 

 من الجنوبي.المذهب "الزيدي" في اليمن الشمالي، بعد توحيد اليمن الشمالي والي

ً تنظيم "الشباب  121وتعتبر حركة "انصار هللا الحوثي" والتي تطلق على نفسها أيضا

ويطلق أنصار ، من أفضل التنظيمات الشيعية تنظيماً وتسليحاً في شبه الجزيرة العربية، 122المؤمن"

الكامل للس نة الحركة شعارات معادية للواليات المتحدة األمريكية ودولة إسرائيل واليهود، مع العداء 

حيث تدعمها إيران بشكل قوي ومركز إلى درجة منحه صواريخ الوهابية إلى درجة تكفيرهم، 

بالستية في محاولة لتكرار تجربة "حزب هللا اللبناني" هناك والحشد الشعبي العراقي، ودخلت في 

ي" في إحدى عدة معارك مع نظام "علي عبدهللا صالح". وقد ق تل زعيمها "حسين بدرالدين الحوث

، وخاضت عدة معارك ضد القوات السعودية في ما ع رف بنزاع صعدة عام م2004المعارك عام 

، وقد تصاعدت قوة الحركة بقيادة "عبدالملك  بدرالدين الحوثي" بشكل دراماتيكي بعد م2009

وبعد  الحراك الشعبي اليمني ضد نظام "علي عبد هللا صالح" وتصاعد التوتر الطائفي في المنطقة،

اسقاط النظام اليمني، ظهرت الخالفات بين اليمنيين من جديد بسبب النزاع على تقاسم النفوذ على 

األقاليم اليمنية، األمر الذي أدى إلى تجدد موجة العنف من جديد، وتمكنت قوات "الحوثي" 

ما بعد في بالتحالف مع قوات الرئيس اليمني السابق "علي عبدهللا صالح" والذي قامت بتصفيته في

من السيطرة على مساحة مهمة من الجغرافية اليمنية بما فيها العاصمة  2017كانون األول عام 

"عبد ربه منصور هادي" والمعترف  مع انحسار سيطرة الحكومة اليمنية بقيادةم 2015صنعاء عام 

 ً ترجمة لسيطرة  ، وقد فسرت أنظمة الحكم في شبه الجزيرة العربية هذه السيطرة على أنهابها دوليا

إيرانية على اليمن، وكمحاولة لربط اليمن بمشروع الهالل الشيعي اإليراني، والذي أصبح يسيطر 

على أربعة عواصم عربية وهي "بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء"، كما أن نشاط الحركة الحوثية 

ت السعودية مثل في اليمن يشجع على إندالع إنتفاضة مماثلة من قبل "اإلسماعيليين" في المحافظا

"جازان ونجران"، كما تم إعداد مجموعة من الشبان اليمنيين الشيعة وأرسلوا للقتال إلى سوريا إلى 

جانب النظام السوري بتوجيه من الحرس الثوري، والذي وجه نداء إلى مختلف المنظمات الشيعية 

                                                                                                                                                    
للنظام اإلستخبارات األمريكي في العالم، حيث ساعدت هذه القاعدة امريكا في متابعة التحركات في المحيط الهندي 

( : العالقات األمريكية 5همين علي جزء منها اإلتحاد السوفيتي. نافذة على االحداث )ومنطقة الشرق األوسط التي كان ي

 اإلرترية :
ِ  أَْنَصارَ  ك ون وا آَمن وا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا) القرآنية لآلية نسبه هللا أنصار تسمية انفسهم على الحوثيين يطلق 121  قَالَ  َكَما اَللَّ

ِ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ  ِيّينَ ِلْلَحَوارِ  َمْريَمَ  اْبن   ِعيَسى ِ  أَْنَصار   نَْحن   اْلَحَواِريُّونَ  قَالَ  اَللَّ  َوَكفََرتْ  إِْسَراِئيلَ  بَِني ِمنْ  َطائِفَةٌ  فَآَمَنتْ  اَللَّ
ِهمْ  َعلَى آَمن وا الَِّذينَ  فَأَيَّْدَنا َطائِفَةٌ  وا َعد ِوّ  . ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.(َظاِهِرينَ  فَأَْصبَح 

 http://alburhan.com -ن هم الحوثيون؟م 122
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ة، ينتمي عناصرها إلى المسلحة بالتوجه إلى سوريا، وبرز اسم "لواء صعدة" وهي ميليشيات يمني

الحوثيين، ويعدون بالمئات، قتل العشرات منهم في "المليحة وجوبر" بريف دمشق، ويعتقد أن 

معظم مقاتلي اللواء عادوا إلى اليمن مؤخراً بسبب األحداث األخيرة في شمال اليمن، وبقي عدد 

رس الثوري اإليراني ، وبالمحصلة يعتبر الح123الفضل العباس"وقليل منهم أنضموا إلى لواء "أب

جزء من الحرس الثوري اإليراني، وحركة "الحوثي" في اليمن جزء من جيش التحرير الشيعي أ

  والذي يسعى إلى إنشاء كيان شيعي عالمي.

وقد أدركت السعودية ودول الخليج خطورة الوضع، بتنامي النفوذ اإليراني ومحاولة تطويقه، 

وماً شامالً على حركة "الحوثي" وقوات "علي عبدهللا صالح" لذلك أقامت تحالفاً عربياً، وشنت هج

 .124بعدما خرجوا على بنود المبادرة الخليجية، فكانت نتائجها كارثية على المدنيين

 

 125في إفريقيا: 

ً للعديد من القوى الدولية، لما تمتلكه من ثروات "النفط الخام  ً مغريا تعد القارة اإلفريقية هدفا

ورانيوم والذهب واأللماس"، وكثافة سكانية مستهلكة تصل إلى المليار نسمة، والغاز والفحم والي

إيجاد موطئ قدم لها ووتمتلك وموقعاً جيوسياسياً هاماً، لذلك بدأت تلك القوى تتسابق للهيمنة عليها أ

 هناك، كـ "الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا والهند والصين وتركيا وإسرائيل" وغيرهم

 وأخيراً وليس آخراً دولة إيران.

يتواجد الشيعة في شمال إفريقيا منذ القرن العاشر الميالدي، من خالل الدولة "العبيدية 

 200الفاطمية"، التي أتخذت من مصر مركزاً لها ومن القاهرة عاصمة لها، وأستمرت حوالي 

يوبية وحارب الصليبيين وحرر سنة، حيث أنهى حكمها "صالح الدين األيوبي" الذي أقام الدولة األ

، لذلك تم 126مدينة "القدس". لقد كان المذهب الرسمي للدولة الفاطمية المذهب الشيعي اإلسماعيلي

                                                           
 -http://www.odabasham.netلفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل داخل سوريا 123
  http://www.france24.comمن هم الحوثيون وما هي مطالبهم؟ 124

 https://www.alhurra.com/a/yemen-conflict/399426.html -الحوثيون.. هل يتحولون إلى حزب هللا يمني؟
هيثم   -(، التجمعات الشيعية في بالد افريقيا العربية. أسامة شحادة4الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم ) 125

 الكسواني

 https://arabiangcis.org -مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية -الوجود اإليراني في إفريقيا.. الدوافع واألهداف
الشيعة الثالث الكبرى؛ إضافة إلى االثني عشرية والزيدية، وتنتسب إلى إسماعيل بن جعفر  اإلسماعيلية: إحدى فرق 126

 الصادق.
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تهميش المذهب الس ني، وركزت الدولة الفاطمية على نشر مذهبها، ومن أجل ذلك شيدت "جامع 

 -ح الدين" إلى مركز س نيإلى أن حولها "صال -األزهر" الذي تحول إلى مركز ديني شيعي مؤثر

وبالتالي كان معظم شعوب المنطقة مضطرة إلى التعامل مع المذهب الشيعي اإلسماعيلي للتقرب 

من السلطة الحاكمة. كما ويتواجد الشيعة بأعداد قليلة في عدٍد من الدول اإلفريقية كـ "نيجيريا 

 وتنزانيا وزنجيبار وكينيا" وغيرها.

 

 قصى اتساع لهاالدولة الفاطمية في ا

على الرغم من هيمنة المذهب الس ني على الحياة الدينية واالجتماعية للمجتمعات اإلفريقية، إال 

إن بعض الشيعة حافظوا على وجودهم، حيث تنتشر العديد من المقامات المقدسة واألضرحة التي 

 ".127تعود إلى "آل البيت" وبعض الفرق الشيعية كـ "البهائية والبهرة

ميني" كانت العالقة بين عدد من الدول اإلفريقية كمصر ونظام الشاه جيدة قبل ث ورة "الخ 

وصلت إلى درجة المصاهرة، حيث لم يكن هناك رفض للشيعة من قبل المجتمع الس ني حتى من 

قبل اإلخوان المسلمين بعكس "السلفية الوهابية" التي تكفّر الشيعة، ففي مصر لم يكن هناك مانعاً 

الزواج بين الس نة والشيعة، كزواج الشاه "محمد رضا بهلوي" من األميرة "فوزية" أبنة من عادة 

الملك "فؤاد" وشقيقة الملك "فاروق"، وزواج الرئيس المصري السابق "جمال عبدالناصر" من 

"تحية كاظم" اإليرانية األصل والتي كانت على المذهب "البهائي" أحد الفرق المحسوبة على 

ميني" ساءت العالقات بين مصر وإيران، بسبب رفض مصر  الشيعة، أما بعد انتصار ثورة "الخ 

ميني" والوقوف إلى جانب العراق في حرب الخليج األولى واستمرار اتفاقية  تسليم الشاه إلى "الخ 

وتم عقد سلسلة إتفاقيات استفادت  2010السالم مع دولة إسرائيل، إال إن العالقات تحسنت بعد عام 

، وتنظيم حركة النقل الجوي، MIDBيران، عبر إفتتاح فرع لبنك "مصر إيران للتنمية" منها ا

، على الرغم من ذلك لم تتوقف المخابرات المصرية عن مالحقة وازدياد حجم التبادل التجاري

 المجموعات الشيعية السرية التي تحاول تنظيم نفسها، وتهريب السالح إلى داخل قطاع غزة.
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مع زوجته محمد رضا شاه 

مع أخ زوجته الملك وفوزية 

 فاروق

 

كما ي قال في الفن كلما أبتعدنا عن الصورة كلما قل وضوح التفاصيل البشعة فيها، وبالتالي فإن 

بعد إفريقيا جغرافياً عن إيران، ساعد على زيادة فعالية القوة الناعمة اإليرانية، فهناك شريحة 

إلفريقية متأثرة بالتجربة اإليرانية كبلٍد إسالمي مؤثر عسكرياً واسعة من النخبة الدينية والمثقفة ا

وسياسياً واقتصادياً وحتى ثقافياً، إلى جانب إتخاذ موقف إيجابي من الثورة اإلسالمية الشيعية بقيادة 

ميني" ضد نظام "الشاه" السيء الصيت لدى المجتمعات اإلسالمية، بسبب فساده ووالئه  "الخ 

يران في إفريقيا بشكٍل خاص على الدول اإلسالمية والمجتمعات اإلسالمية للغرب، حيث ركزت إ

الفقيرة فيها، عبر الترويج لسياستها الخارجية المتمثلة بمعاداة اإلمبريالية والصهيونية والتهديدات 

المستمرة ضدها، ودعم نشاطات "حزب هللا اللبناني" ومعاركه ضد القوات اإلسرائيلية والمشاركة 

ب على اإلرهاب، حيث الدعم اإلسرائيلي لمشروع سد النهضة األثيوبي، والتدخل في الحر

األمريكي والغربي في المنطقة يقلق المجتمعات اإلسالمية اإلفريقية كثيراً، إلى جانب إظهار إيران 

دعمها لبعض الحركات الفلسطينية البارزة كحركتي "حماس والجهاد اإلسالمي"، وتقديم المساعدات 

ميني" والمراكز الشيعية األخرى المنتشرة، باإلضافة إلى توظيف للفقرا ء عبر لجنة "إمداد اإلمام الخ 

اإلستثمارات والجامعات واإلتفاقيات الرسمية مع عدد من الدول اإلفريقية، والسعي إلى نشر 

 المذهب الشيعي.

دول ذات الحكم نتيجة للتهميش الذي كان يعانيه الشيعة على غرار باقي مكونات الشعب في ال

ميني"  الشمولي االستبدادي، وكون الشيعة أقلية كانت تشعر دائماً باإلضطهاد، لذلك شكلت ثورة "الخ 

مصدر إلهام لهم، ومن خالل تواصل واحتكاك الشيعة مع كل من الطالب والتجار الشيعة من 

يقية، تم التعرف على عراقيين وبحرينيين ولبنانيين وإيرانيين الوافدين إلى عدٍد من الدول اإلفر

ميني" بشكٍل أفضل، وقد أدرك نظام والية الفقيه أهمية ذلك، لذا بدأ بحملة مركزة لنشر  أفكار "الخ 

المذهب الشيعي وكسب مؤيدين لها، بهدف تنفيذ مشروع "تصدير الثورة اإلسالمية" واستراتيجيتها 

 في التمدد والتوسع. 

هب الشيعي وأفكار الثورة اإلسالمية الشيعية في عدٍد من العوامل التي ساعدت على انتشار المذ

 من الدول اإلفريقية:
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   الحاضنة الشعبية الشيعية الموجودة في المنطقة منذ أيام الدولة الفاطمية، ووجود جالية

 لبنانية وعراقية شيعية كبيرة في العديد من الدول اإلفريقية.

  ميني" من خال  ل الهيئات والمراكز الدينية الشيعية.وجود حمالت للتشيّع قبل ثورة "الخ 

   إستغالل موقف "جامعة األزهر" الذي يعتبر الرمز اإلسالمي األول في إفريقيا المتسامح

اإلتفاق بين الحوزة الدينية مع الشيعة، وسعي "األزهر" للتقريب بين المذاهب اإلسالمية، إلى جانب 

د من الشخصيات العلمية والدينية بين الطرفين، في "النجف" و"جامعة األزهر" لتبادل الزيارات لعد

 حيث كانت هناك نسبة ال بأس بها من الطلبة الشيعة اإليرانيين.

   وجود العديد من الطرق الصوفية، حيث هناك عالقة بين التصوف والتشيّع، إلن المحور

حة تنسب حب "آل البيت"، باإلضافة إلى وجود عدد من القبور واألضرواألساسي الذي يجمعهم ه

 إلى "آل البيت".

   ميني" عبر المراكز الثقافية اإليرانية نشر الكتب والدراسات الشيعية وأفكار "الخ 

 والعراقية والمعارض الدولية للكتاب، كمعرض القاهرة ومعرض الخرطوم الدوليين للكتاب.

  ،وبالتالي  الموقف الس ني )اإلخوان المسلمون بقيادة حسن البنا( لتوحيد العالم اإلسالمي

 التساهل مع الشيعة والتشيّع، بعكس السلفية الوهابية التي تكفّر الشيعة.

   وجود "دار التقريب" الذي يدرس الفكر الشيعي في القاهرة، كان قد أفتتح من قبل رجل

بالتعاون مع عدد من رجال الدين الس نة   1947الدين الشيعي "محمد تقي القمي" في     عام

 هم "القمي وحسين بروجردي"، وهدفها نشر التشيّع وكسب ود      الس نة.والشيعة، من بين

   اإلستفادة من الحصار األمريكي والغربي على السودان، من خالل تقديم الدعم للحكومة

، إلى جانب العالقة الجيدة بين "الجبهة 128تساهلت بدورها سياسياً ودينياً مع إيرانالسودانية والتي 

 بقيادة "حسن الترابي" اإلخواني الفكر ونظام والية الفقيه. القومية اإلسالمية"

   للسيارات ” إيران خودرو“مصنع إنشاء معامل إيرانية في عدٍد من الدول، فمثالً تم افتتاح

والذي يعد المصنع األول من نوعه في السنغال، ومنه تصدر إيران  2007في السنغال في عام 

 ول اإلفريقية.منتجاتها من السيارات إلى سائر الد

على الرغم من ذلك فإن التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية كالبحرين 

واليمن والعراق غيرها، تسبب بأزمة دبلوماسية بينها وبين عدد من الدول اإلفريقية كـ "المغرب 

 ألمني واالقتصاديوبسبب الضعف ا كما إنَّ منطقة القرن اإلفريقي والجزائر ونيجيريا" وغيرهم،

تحولت إلى الخط المشترك بين المافيا الدولية والعصابات اإليرانية في تجارة السالح، وبيعه إلى 

المكونات القبلية، وتجنيد المرتزقة، وتهريب األلماس، ومعادن الصناعات الحديثة، وتهريب البشر، 

 وغير ذلك. وتجارة األعضاء البشرية، والمخدرات، وتخزين النفايات النووية

 ومن أهم الحركات والشخصيات الشيعية في إفريقيا:

" رئاسة دولة "جزر القمر"، ويعتبر رجل 129عبدهللا سامبي: تولى الشيعي "عبدهللا سامبي (1

إيران األول بعد انتهاء واليته الرئاسية، حيث كان ينشط في مجال نشر الفكر الشيعي، والترويج 
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 والبحوث
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ي إيران، والتنسيق بين تجار الشيعة الباكستانيين والهنود والعرب ألفكار الثورة اإلسالمية الشيعية ف

سينيات" وجامعة "المدينة" كفرع لجامعة  بما يخدم طائفة الشيعة هناك، وقامت إيران بافتتاح "الح 

 "ق م" هناك، إلى جانب شراء العقارات وغير ذلك.

 

 عبدهللا سامبي"أحمدي نجاد يزور دولة "جزر القمر" ويلتقي برئيسها السابق "

 :130الحركة اإلسالمية في نيجيريا (2

اعتنق "زكزاكي"  أسسها "إبراهيم يعقوب زكزاكي"، وهي حركة ذات طابع مذهبي سياسي،

المذهب الشيعي وبدأ بنشر التشّيع في البالد عن طريق استغالل الفقر واألمية، حيث تشير بعض 

 المصادر إلى أن عدد الشيعة في نيجيريا يبلغ حوالي

، إلى جانب وجود جالية لبنانية كبيرة هناك يمتهنون التجارة، ويتركز 131نسمة 000 900 3 

 نشاط الحركة في عدٍد من قرى ومدن واليتي "كادونا وكانو" ذات الغالبية الشيعية شمال نيجيريا.

تحول "زكزاكي" إلى تنظيم حركته عسكرياً بعد إحدى زياراته إليران، مستغالً الفوضى األمنية 

حرام" األصولية اإلرهابية، وتلقى وفي نيجيريا، نتيجة القتال بين الجيش النيجيري وجماعة "بوك

 132تشير بعض المصادرو"زكزاكي" الدعم العسكري والمالي من قبل الحرس الثوري اإليراني، 

ً لـ "حزب هللا النيجيري" في محاولة الستنساخ حركة شيعو ية نظراً إلخالصه تم تعيينه أميناً عاما

ً في نيجيريا على غرار "حزب هللا" اللبناني وموالية لنظام والية الفقيه،  مؤثرة سياسياً وعسكريا

أعلن جهاز المخابرات النيجيري عن إعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لشن  2013وفي عام 
                                                                                                                                                    

، حيث درس 2006رئيس دولة "جزر القمر" السابق "عبدهللا سامبي" الذي تشيع في الثمانيات وتولى الرئاسة عام  129

بالمعهد الشيعي المعروف "بمعهد الرسول األعظم" بالعاصمة نيروبي، قبل ثورة "الخميني" وأكمل دراسته بعد الثورة 

، ولقب بـ "آية هللا سامبي"، وتلقى دعماً من تجار الشيعة 1986قي المدرسي" عام اإلسالمية في إيران على يد "محمد ت

 الباكستانيين والهنود واإليرانيين والعرب واألفارقة، في محاولة االستئثار بالحكم على عادة الشيعة.
 االستثمار في افريقيا، آمال وتحديات 130

https://www.qiraatafrican.com/media/magazine/8781-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%204.pdf 

 https://arabiangcis.org -التوغل اإليراني في القارة األفريقية
 http://falsharq.com -المشروع اإليراني بنيجيريا يالمس النهاية 131
 نفس المصدر السابق. 132
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وإغتيال الحاكم العسكري السابق  هجمات ضد مصالح وأهداف إسرائيلية وغربية في نيجيريا

جيريا "إبراهيم بابانجيدا" والتخطيط إلغتيال السفير السعودي في نيجيريا، وأعلنت الحكومة لني

ضبطت شحنة وبأنها  النيجيرية عن اكتشاف مخطط إلغتيال رئيس هيئة أركان الجيش النيجيري،

أسلحة قادمة من ميناء "بندر عباس" اإليراني، وأعلن الجيش عن حملة عسكرية ضد جماعة 

عد توجيه أصابع اإلتهام إليه، حيث شن الجيش النيجيري هجوماً على حسينية "بقية "زكزاكي" ب

هللا" وهدمها، وتم قتل العشرات من أنصاره بمن فيهم أفراداً من عائلته، وإعتقال "زكزاكي" نفسه 

بعد إصابته بجروح خطيرة، وتوسعت الحملة العسكرية لتشمل جميع مراكز الشيعة في نيجيريا، 

ت إيران الجيش النيجيري بإرتكاب مجازر بحق الشيعة هناك بتحريض من الحركة وقد أتهم

 .133الوهابية والصهيونية مستندة على تقارير حقوقية دولية

 

 

 رجل الدين الشيعي "إبراهيم يعقوب زكزاكي" في إحدى خطبه

في القارة وبشكٍل عام يتركز النشاط اإليراني في المناطق الساخنة والتي تعاني من الفوضى 

اإلفريقية، والتي تشهد صراعات سياسية وطائفية وعرقية، ففي جيبوتي هناك "مجموعة 
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"عبدالرحمن ادن ورسمة" وتابعة و، وهي أول خلية شيعية جيبوتية يقودها المدع134المستبصرون"

إليران، وهناك سعي للتواصل مع الشعب األمازيغي ونشر المذهب الشيعي بينهم، والتقرب من 

 ريا" باستغالل العالقة المتوترة بينها وبين "أثيوبيا" وغير ذلك."أريت

 :في أوروبا 

يسعى نظام والية الفقيه إلى تعزيز وجوده في أوروبا عبر قوتها الناعمة وخالياها النائمة، 

مستغلة الديمقراطية الغربية ووجود جالية شيعية في عدد من الدول اإلتحاد األوربي، وعلى الرغم 

تنظيمات سياسية موالية لها، إال إنّها مستمرة في ورتها على إعداد مجموعات مسلحة أمن عدم قد

نشاطاتها االستخباراتية، حيث نفذت عدة عمليات إغتيال بحق عدد من معارضيها كزعيم "الحزب 

في "فيينا" عاصمة  1989الديمقراطي الكردستاني اإليراني" المعارض "عبدالرحمن قاسملو" عام 

"شاهبور بختيار" رئيس وزراء إيران في عهد الشاه "محمد رضا بهلوي" في باريس عام النمسا، و

اغتالت "صادق شرفكندي" األمين العام "للحزب الديمقراطي الكردستاني  1992، وفي عام 1991

اإليراني" وثالثة من مساعديه في برلين عاصمة ألمانيا، واغتيال "كاظم رجوي" أحد قادة منظمة 

، واغتيال "أحمد مولى" زعيم "حركة النضال العربي 1990إيران في جنيف عام  مجاهدي خلق

وكذلك تقديم الدعم ، أمام منزله في مدينة "الهاي" الهولندية وغيرهم 2017لتحرير األحواز" عام 

، وحاول الحرس الثوري 1992135العسكري واللوجستي للمقاتلين البوسنيين ضد الصرب عام 

" NATOوترسيخ وجوده في البلقان، إال أن تدخل حلف الشمال األطلسي " إستغالل الفوضى هناك،

في الحرب، أوقف التغلغل اإليراني، بالرغم من ذلك لم تتوقف حمالت التشيّع في أوربا، حيث 

تنتشر العشرات من المراكز الدينية والثقافية اإليرانية الشيعية التي تروج للمذهب الشيعي ولنظام 

 بينها "مجلس علماء الشيعة في اوروبا". من 136والية الفقيه

 

                                                           
 ar/11886-http://www.umayya.org/studies -اني في إفريقياالتمدد اإلير 134
http://al- -عندما شدوا الّرحال إلى سراييفو: حرب حزب هللا المجهولة في البوسنة 135

akhbar.com/node/251354 
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"إيران وطابع قومي، يسمى بـ "حوزة إيران الحضارية" أوكما ويوجد إليران مشروع آخر ذ

الكبرى"، يطرح الفرس كشعب قائد للشعوب اآلرية في الشرق األوسط على نمط االمبراطورية 

الخليج غرباً والقوقاز والبحر المتوسط الفارسية، من حدود الصين شرقاً والمحيط الهندي جنوباً إلى 

شماالً، وتحاول إيران إحياء هذا المشروع عن طريق الترويج الثقافي ومخاطبة الشعوب اآلرية، 

ً وأمين عام "مجمع تشخيص مصلحة  137ويعد اللواء "محسن رضائي" قائد الحرس الثوري سابقا

 من أبرز المنظرين لهذا المشروع. النظام"، والذي يملك عدداً من وسائل اإلعالم داخل إيران،

 

 المعارضة اإليرانية -

، فإلى جانب الفرس كقومية سائدة هناك 138تمتاز إيران بالتعددية العرقية والطائفية والدينية

من  %60-%70شعوب أخرى من "كرد وعرب وبلوش وتركمان وأذريين" حيث يشكلون حوالي 

و"مسيحيين ويهود وزرادشتيين" وغيرهم،  من "شيعة وس نة" بمختلف طوائفهممجموع السكان، 

ً ببعٍد إقليمي، حيث إنَّ معظم الشعوب اإليرانية تقطن المناطق الحدودية والتي لها  وتمتاز أيضا

صالت قرابة مع الشعوب التي تقطن خلف الحدود، وتتجدد اإلضطرابات األثنية داخل إيران من 

اب مبادئ الديمقراطية الرئيسية، وإحساس وقت إلى آخر بسبب هيمنة "ديمقراطية الطائفة" وغي

الشعوب بالظلم والتمييز العرقي في التوظيف والخدمات والمشاريع التنموية، وغياب الحريات 

وحظر الحقوق الثقافية والسياسية وحرية اإلعالم، وهذا ما نجده في رؤية المفكر األممي "عبدهللا 

اإليرانية تعرف الحداثة الرأسمالية بما "... ويلوح أن الشعوب بخصوص إيران  139أوج آالن"

                                                           
137 com/IRAN7000.htmhttp://www.irane7000saale. 

 اكتشاف القوة الناعمة اإليرانية... القدرات وحدود التأثير. علي حسين باكير.

http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.h

tml 
 المعهد المصري للدراسات. -اإليراني المجتمع في السياسية القوى 138
الحضارة الديمقراطية، المجلد الخامس، القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية )دفاعاً عن الكرد ومانيفست 139

 . عبدهللا أوج آالن.598المحصورين بين فكي اإلبادة الثقافية( ص
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يزيد على الشعوب األخرى، وال تخنع لها. ومهما عولت القوموية الشيعية الحالية على مناهضة 

إسرائيل وأمريكا والغرب عن باطٍل ورياء، إال إنها لن تستطيع عرقلة بحوث وتطلعات الشعوب 

بل ولن تقدر على إنقاذ مواقفها المقنعة  اإليرانية بشأن الحداثة المناسبة على المدى الطويل.

تساومت مع أمريكا وإسرائيل. فالبحث عن الحقيقة وحيال بحوث الشعوب وطموحاتها تلك، حتى ل

وطيد الثقافة اإليرانية، عالوة على وجود تقاليد حياة كومونالية في إيران، عريقة بقدر عراقة 

الكلمة في مستقبل إيران القريب. وفي  التاريخ. بناء عليه، قد نشهد حرب حداثة بكل معنى

 ..".كانت حرب حداثة، ولكنها حرفت. 1979الحقيقة، فالثورة اإلسالمية المندلعة عام 

 

خريطة توضح التوزيع العرقي في إيران وأعالم تلك األقاليم تطالب بعض منها باالنفصال عن الحكومة 

 140الحكم الذاتيوالمركزية أ

 

عة من التنظيمات السياسية والعسكرية المعارضة، بعضها كان أفرزت هذه الحالة مجمو

ميني"، وقدموا الدعم الالزم لها، إال أنَّ نظام والية الفقيه  موجوداً قبل الثورة اإلسالمية بقيادة "الخ 

تنّكر لهم. وتتنوع إيديولوجية هذه التنظيمات بين يسارية ودينية وقومية وعلمانية، وبالتالي يصعب 

 تنسق فيما بينها، فالكل يريد اإلستقالل بنفسه، ومن هذه التنظيمات:وأأن تتوحد 

                                                           
140 https://twitter.com/syria_gid/status/231176331893817344 
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 بالنسبة للف رس:  (1

 

منظمة "مجاهدي خلق": وهي ذات طابع إسالمي يساري، 

ً الناشطة السياسية "مريم رجوي"، تأسست هذه  يترأسها حاليا

لمناهضة "نظام الشاه"، وتنادي م 1965المنظمة عام 

عن الدولة ضمن دولة إيران  بالديمقراطية وفصل الدين

الشيعية، وتحسين العالقات مع الدول الغربية، وترفع العلم 

اإليراني الذي يحمل شعار "األسد والشمس"، ساعدت هذه 

المنظمة على إسقاط "نظام الشاه"، وأعلنوا إنشقاقهم عن الثورة 

اإلسالمية بعد إعالن نظام والية الفقيه، وما نجم عنه من صراع 

لطة، ودعت إلى إسقاطه ونظمت من أجل ذلك على الس

عصيانات شعبية تم قمعها، وشن عمليات عسكرية على شكل 

حرب العصابات ضد القوات العسكرية واألمنية اإليرانية، 

وإغتيال عدد من العلماء اإليرانيين العاملين في مجال الطاقة 

 النووية الذين كانوا يعملون لصالح النظام اإليراني، حيث كانت

تتخذ قواعد لها في العراق في عهد النظام العراقي السابق 

"صدام حسين" الذي كان يدعمها بحكم العداء الذي كان بينه 

م 2003وبين النظام اإليراني، وبعد إسقاط نظام األخير عام 

قامت القوى الشيعية بإجبار الحكومة العراقية على طرد 

 2017ة عام ، وعقدت المنظمالمنظمة من األراضي العراقية

مؤتمرها السنوي في العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث كان 

من بين الحضور شخصيات سياسية أجنبية بارزة كـ "جون 

وعمدة بولتون" السفير األمريكي السابق في األمم المتحدة، 

نيويورك السابق والمرشح السابق للرئاسة األميركية "رودي 

رئيس "مركز يصل" ، واألمير السعودي "تركي الفجولياني"

 الملك فيصل للدراسات اإلسالمية".
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 الس نة:  141بالنسبة للبلوش (2

ظهرت عدة حركات بلوشية مسلحة، نشطت إلستقالل إقليم بلوشستان عن إيران، واعتمدت 

اإليديولوجيا المذهبية )الس نية( والقومية، لجذب األنصار، ومن هذه الحركات، تنظيم "جيش 

 ،  وحركة "جند هللا".143حركة "أنصار إيران"، وحركة "أنصار الفرقان"، و142العدل"

جماعة "جيش العدل" البلوشية الس نية 

المعارضة، تتخذ من األراضي 

الباكستانية مالذاً لها، أسسها 

"عبدالرحيم مالزاده" الملقب بـ 

"صالح الدين فاروقي" بعد إنفصاله 

عن حركة "جند هللا" أثر مقتل قائد 

"عبدالملك ريغي"، وهدفها الحركة 

الرئيسي الدفاع عن أقلية "البلوش" 

وأهل الس نة في إقليم "سيستان 

  وبلوشستان".

 

حركة أنصار إيران: وهي حركة س نية نشأت عام 

في إقليمي "سيستان وبلوشستان"،  2012-2013

وكان يتولى زعامتها "هشام عزيزي" الملق بـ 

ا بعد، وفي عام حفص البلوشي" الذي ق تِل فيمو"أب

أندمجت مع "حزب الفرقان" وشكلت ما  2013

يعرف باسم "أنصار الفرقان"، وتهدف إلى إنهاء 

 سيطرة النظام اإليراني على "إقليم بلوشستان".
 

 

                                                           
وايران وسلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة وغيرها من  البلوش أحد األعراق التي توجد في باكستانوبلوچ أ 141

مزيج بين عدة لغات منها الهندية والفارسية على سبيل هي ويتميزون بلغتهم الخاصة التي  ،دول الخليج منذ وقت طويل

ها ومنها المثال ال الحصر كما يتميزون بعادات وتقاليد خاصة، أال أنهم اندمجوا في المجتمعات التي هاجروا الي

 المجتمعات الخليجية والعمانية على الخصوص.
 -جيش العدل. صوت البلوش 142

 http://soutelbalosh.com/tag/ 

https://marefa.org 
http://www.islamist- -"أنصار الفرقان".. تنظيم جديد يهدد إيران في "بلوشستان". بوابة الحركات اإلسالمية 143

movements.com/30123 
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على 1995حركة "أنصار الفرقان": تأسست عام 

يد "المولوي صالح الدين" لمحاربة القوات اإليرانية 

ث كان اسمها "جماعة في إقليم "بلوشستان"، حي

الفرقان"، وأتخذت اسم "أنصار الفرقان" بعد إتحادها 

مع حركة "أنصار الفرقان"، وشنت سلسلة من 

العمليات العسكرية الناجحة ضد قوات الحرس الثوري 

اإليراني، وهي حركة مذهبية تقاتل على أساس تكفير 

  المذهب الشيعي.

قلية وحركة "جند هللا": معظم عناصرها من األ

لتي تقطن في مناطق إقليم ا "البلوشية الس نية"

"سيستان ـ بلوشستان" الواقعة جنوب شرق إيران، 

، على المثلث الحدودي مع أفغانستان وباكستان

رجل الدين الس ني  م على يد2002تأسست عام 

، 144"عبدالملك ريغي" الذي تم إعدامه فيما بعد

رية حيث شنت الحركة العديد من العمليات العسك

ضد الجيش اإليراني، وتطالب بحقوق وحريات 

، والتقسيم "145الشعب البلوشي في إقليم "بلوشستان

العادل للثروات التي يزخر بها اإلقليم، وصنفت من 

قبل الحكومة األمريكية على قائمة اإلرهاب بسبب 

عالقتها مع تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان"، كما 

يين داخل إيران في أنها نفذت تفجيرات استهدفت مدن

مدينة "زاهدان"، وباكستان في مدينة "كراتشي" 

 2009وتفجيرات أخرى في أعوام  العاصمة

 .م2010و

 

 : 146بالنسبة للعرب في إقليم األحواز (3

تعود جذور الصراع بين العرب األحوازيين والحكومات التي تعاقبت على إيران منذ عام 

العسكرية بين الطرفين، وبعد إنتشار أفكار القومية ، حيث أندلعت سلسلة من المواجهات 1925

العربية في بداية الخمسينيات، تشكلت عدة تنظيمات مسلحة، منها "جبهة تحرير عربستان، والجبهة 

                                                           
” بندر عباس“له خالل محاولته للسفر إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة التي كانت تقله على الهبوط في تم إعتقا 144

 جنوبي البلد.
وفيها تم إعدام ملك "بلوشستان الغربية" على يد قوات االحتالل الفارسي في  1928إقليم "بلوشستان" تم احتاللها  145

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -فغانستان وإيران أراضي الشعب البلوشيعهد "رضا بهلوي"، وتتقاسم كل من "باكستان وأ
وهي ذات غالبية  غرب إيران، جنوبهي عاصمة ومركز محافظة خوزستان. تقع أوعربستان، األحواز واألهواز أ 146

 عربية ُسنية.
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، وأستطاع الشاه بمساعدة الدول الغربية الشعبية لتحرير األهواز، والجبهة العربية لتحرير األحواز"

 ضها.ودولة إسرائيل القضاء على بع

تأسست مجموعة من التنظيمات السياسية والعسكرية لمنهاضة النظام اإليراني، وقتال قوات 

الحرس الثوري اإليراني، من أجل إستقالل إقليم األحواز، وتعاملت معها إيران بعنٍف شديد، حيث 

تشكلت مجموعة من الحركات األحوازية المعارضة ذات طابع قومي عربي س ني، تنشط داخل 

 ليم وبالتالي فهي مناقضة تماماً للنظام اإليراني، وهدفها إستقالل األحواز، ومن هذه التنظيمات:اإلق

  وشنت عمليات عسكرية ضد 2005كتائب نسور األحواز: تأسست هذه الحركة في عام ،

 .147القوات اإليرانية

 :عة قبل مجمومن 1999تأسست هذه الحركة في عام  حركة النضال العربي لتحرير األحواز

من عرب األهواز المقيمين في أوروبا، تهدف الحركة إلى إنشاء دولة عربية في األحواز، وبدأت 

أمام منزله في  2017، وتم إغتيال زعيمها "أحمد مولى" عام 2005بمهاجمة القوات اإليرانية عام 

مدينة "الهاي" الهولندية بسالحٍ كاتٍم للصوت
ات ، حيث وجهت أصابع اإلتهام إلى المخابر148

 اإليرانية.

 .كتائب محي الدين آل ناصر: الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير األحواز 

 1980: تأسست عم 149الجبهة العربية لتحرير األحواز. 

  1990الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي االحوازي: تأسس في داخل االحواز في عام. 

 
 بالنسبة لليساريين:  (4

فكار اليسارية بين نسبة ال بأس بها من مختلف مكونات المجتمع اإليراني، حيث هناك رواج لأل

القى الشيوعيون في إيران معاملة عنيفة من قبل "نظام الشاه" الموالي للمعسكر الغربي، لذلك وقف 

                                                           
147 http://www.almoqawoma.org/about.php 
148 http://www.alquds.co.uk/?p=823078 
149 /www.alahwazvoice.com/795/796http:/ 
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ميني"، وكان لحزب "تودة" الشيوعي جهاز دوراً في إنشاء  150الشيوعيون إلى جانب "الخ 

، والذي قام بتصفية وإعتقال العشرات من المعارضين وبقايا نظام اإليرانيالمخابرات واألمن 

"الشاه"، على الرغم من ذلك فإن الذهنية الدوغمائية الدينية ترفض بشدة الفكر الشيوعي، لذلك تم 

شن عمليات خاصة لتصفية هذا الحزب وجميع اليسارين الشيوعيين وبشكٍل خاص الخاليا 

هرب العشرات من أعضائه إلى الخارج، وما يثير اإلستغراب وقوف اليسار العسكرية التابعة له، و

اإليراني كما اليسار العربي التقليدي إلى جانب النظام السوري ضد المعارضة السورية في الحرب 

الدموية التي تشهدها سوريا، وتأييد التدخل الروسي واإليراني فيها، إلى جانب تخليه عن فكرة 

يراني والدعوة إلى إصالحه، كونهما يشتركان في معاداة المعسكر الغربي بقيادة إسقاط النظام اإل

ً سلبياً من بعض قوى المعارضة  الواليات المتحدة األمريكية، وفي كثير من األحيان يتخذون موقفا

 اإليرانية األخرى، بحجة الحفاظ على وحدة وقوة البالد ومنع نشوب حرٍب عرقيٍة وطائفيٍة فيها.

 ة لألذريين: بالنسب (5

من سكان إيران هم من "األذريين"، ويعاني الكثير منهم التمييز، وعلى الرغم  %25حوالي 

من ذلك لم تقم أي حركة أذرية مسلحة ضد نظام والية الفقيه، ولكن توجد معارضة سياسية تتهمها 

ت متوترة بين إيران بالمواالة ألذربيجان الشرقية بقيادة "إلهام حيدر علييف"، حيث توجد عالقا

، بعد ظهور دعوات في إيران تطالب بضم جمهورية أذربيجان التي 151إيران وأذربيجان الشرقية

يعتنق غالبية شعبها المذهب الشيعي االثني عشري إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وبالمقابل 

، باإلضافة إلى هناك دعوات لضم إقليم أذربيجان الغربي في إيران إلى دولة أذربيجان الشرقية

انزعاج إيران من النفوذ األمريكي واإلسرائيلي الكبير في أذربيجان، ورغبة إيران في تمرير 

 أنابيب نقل الغاز التركمانستاني عبر أراضيها باتجاه أوربا.

 بالنسبة للكرد:  (6

 تشهد العالقات الكردية الفارسية الكثير من التعقيد والذي يعود بجذوره إلى مئات السنين،

وتشكل القضية الكردية في إيران أبرز المشاكل الداخلية فيها، والتي يسعى النظام إلى حلها بالقبضة 

األمنية والعسكرية، على الرغم من اإلسهام الحضاري الكبير للكرد في تاريخ إيران ودعمهم للثورة 

ة واإلقطاعية والدينية اإلسالمية ضد نظام الشاه، ويحاول النظام اإليراني استمالة الطبقة البرجوازي

الكردية، لخنق القضية الكردية عبر هذه الطبقات، إال أنَّ الوعي السياسي لعامة الكرد يحول دون 

 تحقيق ذلك. وفي القسم الرابع سيتم الحديث عن القضية الكردية في إيران.
 

 .........يتبع
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