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1

ممخص

تعج العالقات الدػرية -اإليخانية عالقات مسيدة في مجاؿ العالقات الثشائية بيغ الجوؿ.
حيث انتقمت ىحه العالقات مشح انترار الثػرة اإلسالمية اإليخانية مغ عالقات تفاىع

وتبادؿ مشافع سياسي ة إلى تحالف استخاتيجي ،يقػـ عمى مجسػعة مغ السبادغ واألسذ،
التي لعبت دو اًر أساسياً في تػشيج ىحه العالقات ،وشكمت مختكدات أساسية لمتشبؤ بسدتقبل

العالقات الدػرية -اإليخانية والتي تخسخت بذكل كبيخ بعج الجعع الحؼ قجمتو الجسيػرية

اإلسالمية اإليخانية لمجولة الدػرية في حخبيا عمى اإلرىاب .بحيث يسكغ القػؿ إف ىحه

العالقات لع تعج مجخد عالقات تعاوف ثشائية بيغ دولتيغ تجسع بيشيسا مرالح آنية .وإنسا
غجت عالقات استخاتيجية تقػـ عمى قاعجة التعاوف الستبادؿ بيغ الجولتيغ.

الكمسات السفتاحية :العالقات الجولية

 1عضى هيئخ تذسيغيخ في كهيخ انعالقبد انذونيخ وانذثهىيبعيخ – جبيعخ انشبو انخبصخ
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Dr Safaa Kaddor2
Summary
Syrian-Iranian relations are distinguished relations in the field of
bilateral relations between countries. Since the victory of the
Islamic Revolution of Iran, these relations have developed from
understanding relations and exchange of political benefits to a
strategic alliance based on a set of principles and foundations, which
played a key role in the consolidation of these relations and formed
the basis for predicting the future of Syrian-Iranian relations, which
was firmly established after the support provided by the Islamic
.Republic of Iran to Syria in its war on terror
So it can be said that these relations are no longer just bilateral
cooperation relations between two countries with the interests of
real time, but rather strategic relations based on the common destiny
.of the two countries

Keywords: international relations

Prfesor in Alsham private univercity 2

18

مجلة جامعة البعث ــ المجلد  14العدد  80عام  9142الدكتورة :صفاء قدور

السقدمة

تعج العالقات الدػرية – اإليخانية ذات امتجادات تاريخية في تاريخ الذعبيغ

الدػرؼ واإليخاني مشح القجيع وحتى العرخ الحجيث ومسا ال شظ ؼيو أف الخاغب بجراسة
العالقات الدػرية – اإليخانية ال يسكشو أف يتجاىل عالقات سػرية التاريخية مع بالد فارس

والتي تعػد إلى بجايات األلف الثاني قبل السيالد  ،عشجما عاشت السشصقة السستجة مغ

الداحل الدػرؼ عمى البحخ الستػسط  ،إلى حجود اليشج تاريخاً مذتخكاً مغ األحجاث،
ولكغ لغ يتع التصخؽ إلى الجحور القجيسة لمعالقات بيغ البمجيغ  ،بل سيتع االكتفاء بإلقاء
الزػء عمى تاريخ ىحه العالقات مشح نياية الحخب العالسية الثانية وحتى الػقت الحاضخ.

أوالً :أهسية البحث
تأتي أىسية البحث كػنو يتشاوؿ مػضػعاً ميساً ججاً وحيػياً وىػ مػضػع العالقات
الدػرية -االيخانية وآفاقيا السدتقبمية حيث أف العالقات الثشائية الدػرية -اإليخانية تعج
إحجػ أكثخ القزايا إثارة في السذيج الدياسي الخاىغ لسشصقة الذخؽ األوسط .فيحه
العالقات ىي اليػـ مػضع اىتساـ ،وتتبع وثيق مغ قبل كافة األشخاؼ اإلقميسية والجولية.
لسا يذيجه السجتسع الجولي في ىحه السخحمة مغ أحجاث وتغيخات إقميسية ودولية عجيجة،
مقارنة بثبات العالقات الدػرية -اإليخانية وتحالفاتيا .وأيزاً الخغبة في تشاوؿ مثل ىحه
ال عغ أنيا سػؼ تقجـ معمػمات
السػاضيع التي تسذ واقعشا السعاصخ وتخجـ قزايانا فز ً
ججيجة وحجيثة عغ شبيعة العالقات الدػرية -االيخانية ومجػ التحالف الحؼ وصمت إليو
العالقات بيغ البمجيغ .باإلضافة إلى أف ىحا البحث سيتشاوؿ كيؽية تصبيق الجبمػماسية
الذعبية بيغ البمجيغ لسا تتستع بو ىحه اآللية مغ دور فعاؿ في تستيغ العالقات بيغ
الجولتيغ وىحا في الػاقع لع تحكخه جسيع الجراسات الدابقة التي تشاولت العالقات الدػرية-
االيخانية.
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ثاني ًا :أهداف البحث

يدعى البحث إلى تحقيق ىجؼ أساسي وجػىخؼ والحؼ يسكغ التعبيخ عشو عمى الذكل
اآلتي :العسل مغ أجل تدميط الزػء عمى شبيعة العالقات الدػرية  -اإليخانية واألسذ
والسختكدات التي قامت عمييا ىحه العالقات والتي أدت إلى انتقاؿ العالقات مغ عالقات

سياسية واقترادية إلى عالقات تحالف استخاتيجي يقػـ عمى قاعجة االحت اخـ الستبادؿ
والسرمحة السذتخكة.
ثالث ًا :مذكمة البحث

تكسغ السذكمة البحثية في قمة الجراسات التي تشاولت العالقات الدػرية -االيخانية

أوالً كػنيا حجيثة وثانياً أف معطع مغ تعخض ليحه العالقة ىع ليدػا باحثيغ سػرييغ أو
إيخانييغ وإنسا باحثيغ أجانب وعخب لجوليع مػاقف مخالفة سػاء لسػاقف الجسيػرية
اإلسالمية اإليخانية أو لسػاقف الجسيػرية العخبية الدػرية ،وىحا ما أدػ إلى تجاوؿ

معمػمات مغمػشة عغ شبيعة ىحه العالقة .وتػضيفيا بالذكل الحؼ يديئ لمجولتيغ.
رابعاً :تداؤالت البحث:

يحاوؿ ىحا البحث اإلجابة عغ الدؤاليغ اآلتييغ:

 - 1ما شبيعة العالقات الدػرية -االيخانية؟ وما أىع محجداتيا؟
 - 2إلى أؼ مجػ تصػر السػقف اإليخاني تجاه سػرية؟ وما ىػ رد الفعل اإلقميسي والجولي

إزاء التػاجج اإليخاني في سػرية في الػقت الخاىغ.
خامداً :فرضيات البحث:

انصمق البحث مغ الفخضيات اآلتية:

 - 1العالقات الدػرية -االيخانية تشصمق مغ قاعجة االحتخاـ الستبادؿ.
 - 2أسيست العالقات الدػرية -االيخانية الستسيدة بتذكيل محػر السقاومة.
 - 3امتاز التعامل اإليخاني مع بعس القزايا العخبية بالحكسة والعقالنية لمحفاظ عمى
مكانة ايخاف االقميسية.

سادساً :الشصاؽ الدمشي والسكاني لمجراسة والجراسات الدابقة:
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اعتبار مغ الحخب العالسية الثانية حتى
ًا
أوالً الشصاؽ الدماني :تغصي الجراسة الفتخة الدمشية
الػقت الحاضخ
ثانياً الشصاؽ السكاني :تع تحجيج كال مغ سػرية وإيخاف نصاؽ لمجراسة مغ حيث تأثيخ
العالقات بيشيع عمى الشطاـ االقميسي وكيف اثخت نقاط االلتقاء بيشيع عمى مػاجية

السذخوعات الغخبية وتذكيل محػر السقاومة.

أما بالشدبة لمجراسات الدابقة :فإف مغ أىع الجراسات التي تشاولت العالقات الدػرية –
االيخانية ىي كاآلتي:

-1عبمة مدوزؼ ،العالقات االيخانية – الدػرية في ضل التحػالت الجولية الخاىشة ،اشخوحة

ماجدتيخ في العمػـ الدياسية قدع العالقات الجولية والجراسات االستخاتيجية ،مشذػرات

جامعة باتشة ،الجدائخ عاـ 2010ـ .حيث ركدت ىحه الجراسة عمى العالقات الدػرية

كبيخ بيغ الجولتيغ
االيخانية بعج انييار االتحاد الدػفيتي الدابق ،ورأت أف ىشاؾ تبايشاً اً
ولكغ االستيجاؼ الرييػ – أمخيكي ىػ الحؼ دفعيسا لمتحالف.

-2خياـ الدعبي ،العالقات الدػرية -اإليخانية  1979ػ  ،2004اشخوحة ماجدتيخ في

االقتراد والعمػـ االدارية ،مشذػرات جامعة أصفياف ،إيخاف عاـ 2005ـ .تشاولت ىحه

الجراسة الخوابط الدياسية التي تجسع بيغ الجولتيغ في فتخة ما بعج انترار الثػرة االسالمية

االيخانية حتى عاـ 2004ـ.
 -3مػسى الغخيخ :العالقات العخبية -االيخانية "العالقات الدػرية أنسػذجاً" مشذػرات

السعيج الجولي لمجراسات اإليخانية ،شيخاف عاـ 2017ـ .وضح الكاتب كيف خزعت

العالقات العخبية االيخانية لمتجاذبات الجولية ،كسا أشار إلى أىع السبادغ واألسذ التي تقػـ
عمييا العالقات الدػرية -االيخانية.
سابعاً -مشهج البحث

لحل إشكالية البحث والػقػؼ عمى صحة فخضياتو تع استخجاـ ثالثة مشاىج ىي:

 -1السشيج الػصفي التحميمي :حيث تع استخجاـ ىحا السشيج لتحميل شبيعة العالقات
الدػرية – اإليخانية ووصف العػامل التي أثخت عمييا.
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 -2السشيج التاريخي :ساعج ىحا السشيج عمى العػدة إلى تاريخ العالقات الدػرية -
اإليخانية وتتبع أىع السخاحل والسحصات التي مخت بيا ىحه العالقات حتى وصمت إلى
الػضع الخاىغ.

 -3السشيج االستذخافي االحتسالي :الحؼ تع استخجامو لمسداعجة في استذخاؼ مدتقبل
الستاحة ،والقيػد السفخوضة
العالقات الدػرية -اإليخانية .من خالل الكشف عن الفخص ُ
أو التيجيجات والسخاشخ الشاجسة  ،بيجؼ تحجيج صػرة مدتقبمية ليحه العالقات.

ثامشاً -هيكمية البحث:

تع تقديع البحث إلى ثالثة فرػؿ رئيدية وكل فرل يتألف مغ مبحثيغ عمى الذكل

اآلتي:
الفرل األول :لسحة تاريخية عن العالقات الدهرية -االيرانية

السبحث األوؿ :العالقات الدػرية -اإليخانية قبل الثػرة اإلسالمية اإليخانية

السبحث الثاني :العالقات الدػرية  -اإليخانية بعج الثػرة اإلسالمية اإليخانية
الفرل الثاني :محددات العالقات الدهرية –اإليرانية

السبحث األوؿ :السحجدات الجاخمية

السبحث الثاني :السحجدات الخارجية
الفرل الثالث :أسباب تهطيد العالقات الدهرية -اإليرانية وأسدها
السبحث األوؿ :أسباب تػشيج العالقات الدػرية  -اإليخانية

السبحث الثاني :مبادغ وأسذ العالقات الدػرية -اإليخانية

الفرل الرابع :مدتقبل العالقات الدهرية –اإليرانية " في ضهء الحرب العدوانية القائسة
عمى سهرية"

السبحث األوؿ :دعع إيخاف لدػرية سياسياً وعدكخياً واجتساعياً واقتراديا
السبحث الثاني :تستيغ العالقات الدػرية -االيخانية

الخاتسة
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الفرل األول :لسحة عن تطهر العالقات الدهرية -االيرانية

إف تصػر العالقات بيغ سػرية وإيخاف لع تأت مغ فخاغ بل ليا جحور في سياسة

وأىجاؼ البمجيغ ونزاليسا مغ أجل حقػؽ شعػب السشصقة والترجؼ لكافة أشكاؿ التآمخ
والعجواف التي تدتيجؼ العالسيغ العخبي واإلسالمي .فقج ضست الجولة اإلسالمية الػاسعة،

األمتيغ العخبية والفارسية يػماً في أمة واحجة عسالقة ،وانصالقاً مغ الفيع العسيق لمتاريخ
أدركت ؾيادة البمجيغ في كل مغ إيخاف وسػرية أف التسدؽ يزعف األمة وأف في االتحاد
قػة مغ ىشا تػشجت العالقات بيغ الصخفيغ لتربح مثالً يحتحػ بو في عالقات الذعػب
الستزامشة والستكاتفة في وجو مغ ييجد مريخىا ووجػدىا وىحا ما سيتع تشاولو في

السبحثيغ اآلتييغ:

السبحث األول :العالقات الدهرية -االيرانية قبل انترار الثهرة اإلسالمية اإليرانية

يخجع أوؿ اتراؿ سياسي بيغ سػرية وإيخاف إلى عاـ  ،1944وذلظ عشجما اعتخفت

إيخاف باستقالؿ سػرية ولبشاف عغ سمصة االنتجاب الفخندي وفي عاـ  1950جخػ تػؾيع

اتفاؽ اقترادؼ سػرؼ ػ إيخاني ُسسح بسػجبو لذخكة نفط إيخانية ،بسج أنابيب الشفط عبخ
األراضي الدػرية ،إلى ميشاء شخشػس عمى البحخ الستػسط 3ثع تصػرت العالقات بيغ
الجانبييغ تصػ اًر كبي اًخ خالؿ حكع دمحم مرجؽ  1953- 1951في وسط مذاعخ غزب
واستياء شعبي في السشصقة ضج االستعسار الغخبي ،وبعػدة شاه إيخاف إلى الحكع ،سعي
إلى تصػيخ عالقتو مع العجيج مغ دوؿ السشصقة ،ومغ ضسشيا سػرية ،ففتح سفارة لبالده

في دمذق عاـ  ،1953وأرسل مختزى مذفق كاضسي بػصفو وزي اًخ مفػضاً إلى

الجسيػرية العخبية الدػرية 4،ووقع الجانباف معاىجة صجاقة عاـ  1953تع االتفاؽ

بسػجبيا عمى إجخاء مباحثات لتشطيع الذؤوف الثقاؼية والتجارية والجسخكية والبحخية والجػية
الؼ يشذأ بيشيسا ويتعحر حمو
وتدميع السجخميغ والعسل عمى إيجاد تدػية سمسية لكل خ ّ

 Encarta, Reference 2002,1993- 2004 Microsof 3يٍ انًىقع.
4خيبو انضعجي :انعالقبد انغىسيخ -االيشاَيخ  1979ـ  2004سعبنخ يبجغتيش في انعهىو االقتصبديخ واإلداسيخ ،جبيعخ
أصفهبٌ ،إيشاٌ ،عبو 2005و.ص .126
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بالصخؽ الجبمػماسية .5وفي عاـ  1954تع االتفاؽ بيغ الصخفيغ :حػؿ مغ يخغب
بالحرػؿ عمى الجشدية اإليخانية مغ الدػرييغ ،عميو أخح مػافقة بمجه سػرية بذخط أف
تأخح الحكػمة الدػرية مػافقة إيخاف ،والعكذ صحيح .وبقيت العالقات بيغ الصخفيغ حدشة

حتى عاـ 1954ـ .ثع ما لبثت أف تجىػرت في الشرف الثاني مغ الخسديشيات مغ القخف
العذخيغ بدبب اختالؼ سياسات البمجيغ تجاه قزايا السشصقة ،وخرػصاً بعج تراعج

تأثيخ السج القػمي العخبي وبخوز األحداب الخاديكالية اليدارية إلى واجية األحجاث في

السشصقة العخبية ،كاألحداب الذيػعية في الجوؿ العخبية ،وحدب البعث العخبي االشتخاكي

في كل مغ سػرية والعخاؽ .وقج نالت ىحه األحداب تأييجاً واسعاً عمى السدتػػ العخبي،

مسا أقمق الذاه ،وجعمو يتػخى الححر مغ األحجاث الجارية في السشصقة .وبالسقابل كاف

ىشاؾ خذية وقمق مغ قبل األنطسة الخاديكالية العخبية مغ إيخاف بدبب تػجييا نحػ الغخب

واعتبخت ىحه األنطسة العخبية ،إيخاف عمى أنيا جدء مغ مخصط استخاتيجي امبخيالي يذسل
الكياف الرييػني وييجؼ إلى الديصخة عمى السشصقة وثخواتيا أوالً ،واحتػاء االنجفاع

العخبي نحػ الػحجة وىديستو ثانياً وال سيسا عشجما حاولت الػاليات الستحجة األمخيكية
وبخيصانية ضع العجيج مغ الجوؿ العخبية إلى حمف بغجاد عاـ 1955ـ .إال أف القػػ

ا لثػرية العخبية وقفت في وجو ىحه التيجيجات عشج إعالف الػحجة بيغ مرخ وسػرية عاـ
1958ـ .وؾياـ ثػرة العخاؽ التي أسقصت الحكع السمكي ؼيو في العاـ نفدو .مسا جعل
الذاه يجخل في مػاجية مباشخة مع الػشغ العخبي ،ويعسل عمى تشديق مػاقفو مع تخكيا،

حميفتو الخئيدية في السشصقة ،والسعارضة لمحخكات الثػرية العخبية ،ولمسج القػمي العخبي،

فعاؿ في الحخب الباردة  6.وفي عاـ 1960ـ.حجثت أزمة بيغ
والخاغبة في الؿياـ بجور ّ
الجامعة العخبية وإيخاف عمى أثخ تدخب أخبار عغ ؾياـ إيخاف بإقامة عالقة مع الكياف
الرييػني ،تع عمى أثخىا سحب سفيخ الجسيػرية العخبية الستحجة ( مرخ وسػرية)مغ

إيخاف ،مسا جعل العالقات تدػء بيغ الصخفيغ ،وامتجت إلى حج مقاشعة إيخاف اقترادياً.
 5اَظش وصاسح انخبسجيخ ،إداسح االتصبالد واألتًتخ ،غيش يصُف) انًهحق األول ،ثًىجت انقبَىٌ سقى  31انصبدس
في 1955/11 /30يٍ قجم سئيظ انجًهىسيخ ص .226
 6اَظش عجذ انًُعى شفيق :حقيقخ انًقبويخ1999 ،
-تبسيخ انعىدح وانًشاجعخ2018 /12/3 ،و.

 WWW.google .Comيٍ انًىقع
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وفي عاـ 1961ـ .حجث االنفراؿ بيغ سػرية ومرخ ،وتػلت حكػمة االنفراؿ حكع
وعجىا دولة مدتقمة ولكغ الذاه استسخ
البالد ،فدارعت إيخاف إلى االعتخاؼ بدػريةّ ،
بسعاداة العخب مسا جعل سػرية ترجر بياناً ،تؤكج ؼيو أف عخبدتاف إقميساً عخبياً مسا دفع

الذاه إلى استجعاء سفيخه في سػرية وإغالؽ سفارة بالده في دمذق .وأخحت عالقات

الصخفيغ بالتجىػر أكثخ فأكثخ وال سيسا بعج نجاح حخكة  23شباط عاـ  1966ـ.
ووصػؿ اليدار البعثي األكثخ تذجداً تجاه قزية فمدصيغ والكياف الرييػني ،مسا دفع
شاه إيخاف لديادة التجييدات العدكخية تخػفا مغ أؼ تيجيج عخبي محتسل وتقػية صالت

بالده االقترادية والدياسية مع الكياف الرييػني .وفي عاـ 1973ـ .إباف حخب تذخيغ

التحخيخية ،شمب االتحاد الدػؼياتي مغ إيخاف الدساح لصائخاتو العدكخية بالسخور فػؽ

السجاؿ الجػؼ اإليخاني ،لشقل الدالح إلى سػرية لكغ شيخاف رفزت ىحا الصمب .وفي
الػقت ذاتو عسل شاه إيخاف عمى تدويج الكياف الرييػني بالشفط ،وسسح لمقػاعج العدكخية
األمخيكية السػجػدة في شيخاف ،باستخجاـ أراضيو إليراؿ ما يحتاج إليو الكياف

الرييػني مغ دعع سياسي وعدكخؼ أثشاء تمظ الحخب .وخالؿ ىحه الحخب أيزاً حاولت

الػاليات الستحجة األمخيكية والكياف الرييػني بالتػاشؤ مع إيخاف الزغط عمى سػرية
لتػؾيع اتفاؾية لػقف إشالؽ الشار ،ولكغ رغع أف الذاه رفس مصمب االتحاد الدػؼياتي
باستعساؿ أراضيو لتقجيع الجعع إلى سػرية ،إال أنو سعى لتدويج سػرية واألردف بسداعجات
شبية واقترادية .وكاف ييجؼ مغ وراء ذلظ عجة أمػر مغ أىسيا ،التقخب مغ سػرية

والجوؿ العخبية باعتبارىا وسيمة ضغط مسكشة عمى السعارضة الجاخمية في إيخاف ،وذلظ مغ

خالؿ دفع ؾيادة ىحه الجوؿ إلقفاؿ مخاكد تجريب السعارضة االيخانية وإمجادىع بالدالح
والساؿ .ومغ الججيخ بالحكخ أف العالقات بيغ الصخفيغ دخمت مخحمة التػتخ مع ؾياـ ثػرة
الثامغ مغ آذار في عاـ  1963ـ .وذلظ بدبب الػضع الستػتخ في سػرية ،وتخبط الؿيادة

الدػرية في سياستيا الجاخمية والخارجية إباف عيج اإلنفراؿ مغ جية ،ومغ جية أخخػ
بدبب إسياـ الذاه في تػؾيع اتفاؾية الرمح بيغ مرخ والكياف الرييػني .لكغ األمػر
تصػرت نحػ األفزل بػصػؿ القائج السؤسذ حافع األسج إلى الدمصة عاـ 1971ـ .إذ
تسكغ مغ إخخاج سػرية مغ أزمتيا الجاخمية ،ووجو سياستو الخارجية نحػ دعع حخكات

التحخر الع السية ،فكانت الثػرة االسالمية اإليخانية إحجػ أىع الحخكات التي أيجتيا سػرية
18
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ومجت ليا يج العػف حيث احتزشت سػرية العجيج مغ ؾيادات الثػرة اإليخانية الحيغ استمسػا
مشاصب و ازرية بعج انترار الثػرة ،وقج عيغ القائج السؤسذ حافع األسج المػاء دمحم

ناصيف ( 7مدؤوؿ األمغ الدياسي في سػرية ) مدتذا اًر لذؤوف الثػرة ،فكاف عمى اتراؿ

مع الؿيادات اإليخانية السعارضة السػجػدة في الخارج ،خاصة في ( ألسانيا وسػيدخا) وكاف

القائج السؤسذ حافع األسج قج عخض عمى اإلماـ الخسيشي استؿبالو في دمذق بعج
خخوجو مغ العخاؽ لكغ االماـ الخسيشي اعتحر لدببيغ ىسا:
أوالً -خذيتو مغ احخاج سػرية عمى الرعيج الجولي واإليخاني.

ثاني ًا -ليؤكج لمذاه أف الذعب ىػ مرجر الثػرة اإليخانية وأف ىحه الثػرة ليذ ليا عالقات
خارجية مع أؼ نطاـ آخخ في العالع 8وكاف في الػاقع لػقػؼ سػرية إلى جانب الثػرة،
وحساية نذاشات أعزائيا ،دور كبيخ في نجاحيا .كسا كاف لألماـ الخسيشي قبل الثػرة
وبعجىا دور كبيخ في مداعجة سػرية وغيخىا مغ الجوؿ العخبية في صخاعيا مع الكياف

الرييػني ،حيث كاف يشجد عمى الجواـ بعالقة الذاه بالكياف الرييػني ،ويعتبخ

الرييػنية غجة سخشانية البج مغ استئراليا ،ودعا الجوؿ العخبية لتتشاسى خالفاتيا،
ولخص الرفػؼ لتحخيخ األراضي العخبية السحتمة.
السبحث الثاني :العالقات الدهرية -االيرانية بعد انترار الثهرة اإلسالمية اإليرانية

مجت سػرية يج العػف لمثػرة اإلسالمية في إيخاف بيجؼ كدبيا إلى جانبيا كقػة

إقميسية يحدب ليا حداب ،وإلبعاد إيخاف عغ دائخة السخصصات الغخبية السعادية وقج أكجت
سػرية مػقفيا ىحا عمى لداف القائج السؤسذ حافع األسج بقػلو " :سػرية وقفت إلى

جانب الثػرة اإلسالمية ،مشح أياميا األولى ،ألنيا دعست الشزاؿ العخبي العادؿ،

وترػراتشا تجاه قزايا السشصقة ،وفقاً لمبعج اإلقميسي والسرالح السذتخكة9 ،وعشجما
انترخت الثػرة وتدمع اإلماـ الخسيشي الدمصة في شيخاف ) وجو القائج السؤسذ حافع

األسج رسالة تيشئة حسميا وزيخ اإلعالـ الدػرؼ آنحاؾ أحسج اسكشجر ،وأرسل لو ندخة مغ

- 7دمحم َبصيف :يٍ يىانيذ حًبِ ( يصيبف) عبو  ،1934تخشج يٍ انكهيخ انحشثيخ ،تىنى إداسح أيٍ انذونخ إثبٌ
 - 8أحًذ حغيٍ يعقىة" :اإليبو انخًيُي وانثىسح اإلعالييخ في إيشاٌ" ،الغجيخ لمجراسات والشذخ ،شيخاف ،عاـ
2000ـ ،ص.137
 - 9صحيفخ انجعث  :انعذد . 1980/2/14 ،5209
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القخآف الكخيع مدخخفة بالحىب .كسا أصجرت الؿيادة القػمية لحدب البعث العخبي االشتخاكي
بجمذق بياناً في  ، 1979/2/18تحجثت ؼيو عغ نجاح الثػرة ودالالتيا ونتائجيا السحتسمة
عمى الػضع في الذخؽ األوسط ،وأكجت ؼيو الػقػؼ إلى جانبيا وقج جاء في البياف :أف
الذعارات التي شخحيا الشطاـ الثػرؼ في مجاؿ معاداة الرييػنية  ،والتأييج السصمق

لمحقػؽ الػششية لمذعب العخبي الفمدصيشي والثػرة الفمدصيشية ،يذكل البجاية العسمية لتغييخ
دور إيخاف في الرخاع العخبي ػ الرييػني برػرة جحرية الشظ أنو يػفخ الطخوؼ

السػضػعية لتعديد التعاوف بيغ إيخاف واألنطسة العخبية التي تتحسل عبء السػاجية
الخئيدية مع الكياف الرييػني .وبجييي أف تبمػر ىحا السػقف اإليجابي سػؼ يتخؾ آثاره

العسيقة عمى مجخيات الرخاع في الذخؽ األوسط عامة ،وعمى إحباط التدػية األمخيكية

االستدالمية التي تدعى لذق شخيقيا إلى حيد التشفيح ،عبخ اتفاؾية الرمح السشفخد بيغ

الشطاـ السرخؼ والعجو الرييػني10،لقج حخص القائج السؤسذ حافع األسج كل الحخص
عمى إقامة عالقات متيشة مع إيخاف الججيجة وليذ إقامة عالقات كسا ىػ الحاؿ بيغ الجوؿ.
ولمتجليل عمى ذلظ ،فإف أوؿ زيارة خارجية يقػـ بيا الخئيذ الدابق عمي خامئشي ،بعج

تدمسو مياـ مشربو كانت إلى دمذق عاـ 1984ـ .وحيشيا اتفق مع القائج السؤسذ حافع

األسج عمى ض خورة تستيغ وتػثيق العالقات في كافة السجاالت ،وفي تمظ القسة كاف

االتفاؽ تاماً عمى أىسية الشزاؿ السذتخؾ لسػاجية السخصصات الرييػنية ،وضخورة العسل

لفخض العقػبات عمى الكياف الرييػني .وبالسقابل قاـ القائج السؤسذ حافع األسج بديارة

إلى شيخاف عاـ 1997ـ .وبالتحجيج ف ي فتخة انتقاؿ الدمصة مغ رفدشجاني إلى خاتسي
حيث حخص القائج السؤسذ حافع األسج عمى تػديع رفدشجاني واالجتساع بالخئيذ
السشتخب خاتسي تأكيجاً عمى عالقات السػدة والرجاقة القائسة بيغ سػرية وإيخاف .وفي

القسة اإلسالمية الثامشة التي احتزتشيا إيخاف ،والقسة اإلسالمية التاسعة التي انعقجت في

الجوحة بجا واضحاً التشديق الدػرؼ  -اإليخاني عمى كل السدائل التي تع بحثيا في
القستيغ ،والتػافق بيغ الصخفيغ عمى ضخورة العسل الجاد لتصػيخ التعاوف العخبي اإلسالمي

لخجمة األىجاؼ السذتخكة .وإف أوؿ اتفاؽ تع بيغ البمجيغ سػرية وإيخاف ،ىػ اتفاؽ عاـ

 - 10ثيبٌ صبدس عٍ انقيبدح انقىييخ نحضة انجعث انعشثي االشتشاكي في ديشق سقى /26تبسيخ .1979/2/18
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1982ـ .الشاضع لمعالقات التجارية واالقترادية ،وكحلظ تذكمت لجشة عميا مذتخكة
عاـ1990ـ .باشخت مشح ذلظ الحيغ بعقج اجتساعاتيا الجورية لبحث ومخاجعة ما تع تشفيحه
مغ اتفاؾيات ووضع األسذ الالزمة لمتشفيح األمثل لتمظ االتفاؾيات ىحا فزالً عغ اتفاؾيات

عاـ 1996ـ .في السجاالت الرشاعية والدراعية والشقل والسػاصالت والرحة والثقافة
والتعميع والدياحة.

الفرل الثاني  :محددات العالقات الدهرية – اإليرانية

تحكع العالقات الدػرية -اإليخانية مجسػعة مغ السحجدات الجاخمية والخارجية

والتي لعبت دو أر كبي ًاخ في تقارب ومغ ثع تستيغ العالقات بيغ الصخفيغ وىحا سيتع تػضيحو
مغ خالؿ السبحثيغ التالييغ:

السبحث األول :السحددات الداخمية :ىشاؾ مجسػعة مغ السحجدات الجاخمية التي عسمت

عمى تػجيو العالقات الدػرية  -اإليخانية وتػشيجىا مغ أىسيا:

 1ػ مبادئ الثهرة اإلسالمية القائسة عمى تعاليم اإلسالم ,وىحا ما عبخ عشو القائج
السؤسذ حافع األسج بقػلو ":وّفخ ؾياـ الثػرة اإلسالمية في إيخاف ،القاعجة وـيأ الدبل
لتصػيج العالقة بيغ الجسيػرية العخبية الدػرية والجسيػرية اإلسالمية اإليخانية بسا أعمشتو
الثػرة مغ أىجاؼ نتػافق عمييا ،ألنيا مدتسجة مغ رسالة اإلسالـ ومبادئو الدسحة ودعػتو

لشذخ العجؿ ومقاومة الذخ بكل أشكالو ومكافحتو لمطمع والصػياف

11

 2ـ السهاقف الجيدة لمثهرة اإلسالمية اإليرانية :مغ حيث وقػفيا إلى جانب القزايا
العخبية في الرخاع العخبي الرييػني ،وقصع العالقات الجبمػماسية مع الكياف الرييػني.

وفي ىحا الرجد قاؿ القائج الس ؤسذ حافع األسج" مغ البجييي أف نقػؿ إنو لػ كانت بيغ
الثػرة اإلسالمية في إيخاف وبيغ الكياف الرييػني عالقة ،لسا كانت ىشاؾ عالقة بيغ
سػرية وإيخاف .فالثػرة اإلسالمية تقف بذجة ضج الكياف الرييػني وضج االحتالؿ

الرييػني لألراضي العخبية" .وما سسعشاه مغ قادتيا وما يخيجونو في وسائل اإلعالـ

السختمفة ،أنيع يتػقػف إلى اليػـ الحؼ يديسػف ؼيو في تحخر القجس.12

 - 11يصطفى طالط " كزنك قبل األعذ "  ،ص ،391يٍ حذيث انقبئذ انًؤعظ حبفظ االعذ إنى اإلراعخ انفشَغيخ
تبسيخ  ، 1984/11/19يهحق جيش انشعت انعذد  ، /1523/يطبثع اإلداسح انغيبعيخ .
َ - 12فظ انًشجع انغبثق ،ص340
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 3ػ رغبة الثهرة اإلسالمية في القزاء عمى الشظام السمكي في إيران الستحالف مع الغرب
وأمريكا والكيان الرهيهني :وتحػيل إيخاف إلى دولة ديسقخاشية إسالمية تيجؼ إلى تحقيق

مرالح الذعب في كافة السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية والفكخية وغيخىا،
وإدخاؿ تعجيالت عمى التػازف االستخاتيجي في السشصقة وىحا ما عبخ عشو القائج السؤسذ

حافع األسج بقػلو" جاءت ثػرة شعبية تحت شعار اإلسالـ في إيخاف ،لتقمب األمخ رأسا

عمى عقب ،فتصيح بالذاه وتمغي االرتباشات األجشبية االمبخيالية ،وتقصع العالقات مع

الكياف الرييػني .وتبعث ىحه الثػرة تعجيالت عمى التػازف االستخاتيجي اقميسياً وعالسياً،

13

 4ػ تأكيد الثهرة اإلسالمية بانها غير راغبة في االعتداء عمى أي دولة عربية :وإعالف

الذعب اإليخاني الػقػؼ إلى جانب العخب في مذاكميع ،وسعييع إلقامة عالقات جيجة
معيع قائسة عمى االحتخاـ الستبادؿ ،كل ذلظ أسيع في تػشيج العالقات بيغ البمجيغ
السدمسيغ سػرية وإيخاف ،وىحا ما عبخ عشو القائج السؤسذ حافع األسج في مؤتسخ القسة

اإلسالمية في الكػيت عاـ 1984ـ .حيث قاؿ " :أنتع تجفعػف السالييغ لسغ يكتب مقاالً
واحجاً لرالح األمة ،فسا ىي مرمحتشا حتى نعادؼ ستيغ مميػف مدمع جاءوا لشرختشا.14

 5ػ العسل عمى إلغاء كافة السرالح األمريكية في إيران وطرد القهاعد العدكرية
األمريكية مشها :حيث كاف ليحه الدياسة دور في تقارب وجيات الشطخ بيغ البمجيغ ،وفي
ىحا الرجد قاؿ القائج السؤسذ حافع األسج " انتقمت إيخاف مغ بمجاً مميئاً بالقػاعج األمخيكيةػ
إلى بمج غيخ مشحاز .ولحلظ نحغ في مػقفشا مغ إيخاف ،مشدجسػف مع أنفدشا ومع مبادئشا،
ومع الدياسة السقخرة في بمجنا.15

 6ػ دخهل إيران في دول عد االنحياز :بعيجاً عغ تبعيتيا إلحجػ الجولتيغ العطستيغ في
الحخب الباردة ،وتأكيجاً مشيا عمى استقالليا الدياسي واالقترادؼ ،وعجـ انزػائيا تحت

راية أحج السعدكخيغ و ىحا ما عبخ عشو القائج السؤسذ حافع األسج في مؤتسخ قسة عجـ
االنحياز السشعقج بتاريخ 1979/9/5ـ .بقػلو ":أود أف أشيخ ،بذكل خاص ،إلى أىسية

انزس اـ إيخاف إلى حخكة عجـ االنحياز ،ذلظ أف الثػرة اإليخانية ضاىخة ميسة ،وتعج مغ أىع
 - 13يصطفى طالط ،كزنك قبل األعذ ،يشجع ،ص 340
َ14فظ انًشجع انغبثق ،ص 389
 - 15االراعخ انفشَغيخ تبسيخ  ،1989/11/19يهحق يجهخ جيش انشعت انعذد ،1523،يطبثع االداسح انغيبعيخ،
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حخكات التحخر الحؼ يذيجىا عالسشا السعاصخ ،فقج تخمز الذعب اإليخاني في ضل

الثػرة ،مغ الشطاـ اإلمبخاشػرؼ الدابق الحؼ وضع إيخاف بثقميا البذخؼ واالقترادؼ ،في
خجمة مرالح معادية لسرالح الذعب اإليخاني .أما اآلف فإف إيخاف سشج ودعع لقزية

الحخية وحخكات التحخر.

16

 7ـ مهاقف الطرفين إزاء األراضي العربية السحتمة الجهالن و فمدطين :إف السػاقف
الشبيمة لدػرية ىي التي جعمت الثػرة اإليخانية تقف إلى جانبيا في قزاياىا العادلة

وخاصة قزية الجػالف السحتل مغ قبل الكياف الرييػني .وىحا ما عبخ عشو وزيخ
خارجية إيخاف عمي أكبخ واليتي عاـ 1982ـ .بقػلو " إف سػرية وقفت إلى جانب إيخاف،

مشح ؾياـ الثػرة بكل إخالص وإف إيخاف تزع إمكاناتيا إلى جانب سػرية" .كسا أعمغ

الخئيذ اإليخاني أبػ الحدغ بشي صجر  1980ػ1981-ـ .عغ استعجاد بالده لمػقػؼ إلى
جانب سػرية ،في جبية واحجة مغ أجل تحخيخ أراضييا السحتمة".171

 8ـ تأييد البمدين لمسقاومة المبشانية وتقديم الدعم السالي والعدكري لها.

يعػد اىتساـ كل مغ سػرية وإيخاف بالجولة المبشانية إلى عجة أسباب مشيا:

ػ قمق كال البمجيغ مغ شبيعة الكياف الر ييػني العجوانية الداعية لمتػسع عمى حداب

األشخاؼ العخبية السجاورة.

ػ أىسية لبشاف االستخاتيجية بالشدبة لدػرية إذ يذكل خاصختيا الغخبية ،وبالتالي يتعخض

األمغ الدػرؼ لمتيجيج في حاؿ ؾياـ الكياف الرييػني بذغ حخب عمى لبشاف.

ػ رغبة البمجيغ بػجػد نطاـ لبشاني وششي غيخ خاضع لمدياسات الغخبية واألمخيكية.
وبخياً لمسجاالت الدػرية ذاتيا ،بل إف سيل البقاع يذكل
ػ يعتبخ لبشاف امتجاداً بحخي ًا جػياً ّ
الخاصخة اليسشى لمقػات السدمحة الدػرية ،ومغ ىشا كانت أىسية لبشاف وبالتالي جشػبو
وبقاعو محل اىتساـ مغ الشاحية العدكخية.

ػػجػد السقاومة في لبشاف حمف إيخاف ػ التي لعبت دو اًر كبي اًخ في تجريب الثػار اإليخانييغ،
أثشاء الثػرة اإلسالمية اإليخانية.

18

 - 16يصطفى طالط ،يشجع عبثق ،ص391
17
حجيث القائج السؤسذ حافع األسج إلى صحيفة الخأؼ العاـ  1981/12/9مصبعة الؿيادة القػمية . - 18أحسج حديغ يعقػب " اإلماـ الخسيشي والثػرة اإلسالمية في إيخاف " ،مخجع سابق ،ص. 286
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 9ـ تطابق الدياستان الدهرية واإليرانية إزاء حرب الخميج الثانية:

لقج كاف لدػرية وإيخاف رأؼ في ىحه الحخب إذ أنيسا عارضا غدو الكػيت ألف ىحا الغدو

سي قجـ الحريعة لتجخل الجوؿ الغخبية وعمى رأسيا الػاليات الستحجة األمخيكية في السشصقة
فالصخفاف أدركا أف أؼ وجػد أجشبي في مشصقة الخميج العخبي سيؤدؼ إلى استشداؼ مػارد

السشصقة الشفصية.
 01ـ تطابق الدياستان الدهرية واإليرانية تجاه مدألة تدهية الرراع العربي
الرهيهني:

لقج كاف ىشاؾ تصابق في مػاقف الجولتيغ اتجاه عسمية الدالـ التي شخحتيا الػاليات
الستحجة األمخيكية بعج انييار االتحاد الدػفيتي الدابق ،وانفخادىا بدعامة العالع ،حيث

رفزت الجولتاف مختمف اتفاؾيات الدالـ السػقعة بيغ بعس األشخاؼ العخبية والكياف
الرييػني بجءاً مغ اتفاؾية كامب ديفيج في عاـ  1978مخو اًر باتفاؾية اوسمػ في عاـ

 1993إلى اتفاؽ وادؼ عخبة  .1994وبقيت سػرية متسدك ًة بق اخرات األمع الستحجة
وبذكل خاص الق اخراف242،و 338المحيغ يشراف عمى الدالـ العادؿ والذامل واألرض
مقابل الدالـ.19

السبحث الثاني :السحددات الخارجية:

يػاجو العالع العخبي واإلسالمي تحجيات مذتخكة كثيخة مشيا حخباً إعالمية وثقاؼية

مخكدة تدتيجؼ تذػيو صػرتو أماـ الخأؼ العاـ العالسي عامة وأماـ بمجاف آسيا الػسصى

بذكل خاص ،كسا تحػؿ دوف انتسائيسا إلى السشطػمة اإلسالمية ،كسا يػاجو محاولة
تقديسو ونيب ثخواتو مغ خالؿ شخح ؼيزاً مغ السذخوعات الذخؽ أوسصية ،والتي يسكغ

إجساؿ أىسيا في السذخوعات اآلتية:

20

 – 0السذروع األمريكي  :وىػ في جػىخة يتألف مغ قدسيغ  :األوؿ ىػ اختيار بعس

الجوؿ ( مرخ  +دوؿ السذخؽ العخبي ما عجا العخاؽ ) ودوؿ الخميج العخبي ما عجا إيخاف
 -19يشكض انًعهىيبد انقىيي ،انعالقبد انغىسيخ اإليشاَيخ ،يجهخ يعهىيبد ووثبئق ،انعذد انخبيظ ،تبسيخ
1999/6/15و.ص42
-89مرصفى شالس ،مخجع سابق،ص 389مغ كمسة القائج السؤسذ حافع األسج في حفل تخخيج دورة القفد
السطمي التحاد شبيبة الثػرة 1980/11/19ـ.
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وربصيا بعالقات است اختيجية مع الكياف الرييػني وتخكيا والقدع الثاني ىػ االحتػاء

السددوج لكل مغ العخاؽ وإيخاف ،وىجؼ السذخوع ىػ حفع التػازف بيغ العخب والكياف

الرييػني.21

 2ـ السذروع اإليطالي  :ويشز عمى إشخاؾ كافة الجوؿ السصمة عمى البحخ األبيس
الستػسط عخبية وغيخ عخبية ( ما عجا فخندا في تذكيل ما يذبو مجمذ التعاوف واألمغ

األوروبي) ،وفي السقابل يجخؼ استبقاء جسيع الجوؿ العخبية السصمة عمى البحخ األحسخ،
ولكال الصخفيغ ما يبخره .فسغ ناحية ،يأتي شابع البحخ الستػسصي لمشطاـ الججيج استجابة
لػحجة مذكالتو ،وال سيسا األمشية مشيا ،التي كذفت عشيا بػضػح أزمتا الخميج وحخباه،
فالغخب الجغخافي والتصػر اليائل في أسمحة الجمار الذامل جعال شساؿ الستػسط امتجادا

شبيعياً لرخاعات جشػبو ،ومغ ناحية أخخػ تخاعي الجوؿ غيخ الستػسصية ،خرػصاً تمظ

الخميجية مشيا ،خياراتيا السختمفة والتي تيجؼ باألساس إلى تفزيل االعتساد األمشي عمى

الػاليات الستحجة األمخيكية ،وليذ عمى أوروبا.

3ـ السذروع الرهيهني  :كسا عبخ عشو شسعػف بيخيد في كتابو الذخؽ األوسط الججيج.

الحؼ يشصمق مغ أف الفقخ يسثل التحجؼ األساسي لجوؿ السشصقة  ،وىػ يخبط بذكل مباشخ

بيغ ىحا الفقخ وبيغ انتعاش التذجد الجيشي ( األصػلية) التي تديصخ عمى إسيامات الثقافة

اإلسالمية في عرػر ازدىارىا كسا يجعي ،وال يقبل (بيخيد) سػػ القػة مزسػناً لمخصاب
وأسمػباً لمتفاعل  .وفي تمظ الحجود تبشى بيخيد الجعػة إلى ما يدسيو الدػؽ الذخؽ أوسصية

التي تدتميع التجخبة األوروبية مغ أجل استثسار القجرات الكامشة في السشصقة وتػضيفيا

لرالح شعػبيا وانصالقا مغ ىحا التحجؼ تعتبخ قزية الذخؽ أوسصية مغ أىع القزايا
السصخوحة في ممف العالقات الدػريةػ-اإليخانية ،كسا أنيا تسثل نسػذجاً لألبعاد التعاونية

والتفاىع السذتخؾ في تمظ العالقات .وتػاجو الجولتيغ تحجيات مذابية تقخيب ًا مغ ؾيادة "

الشطاـ العالسي الججيج" لعل أىسيا سعي تمظ الؿيادة إلى إعادة ـيكمية التفاعالت العخبية -

الرييػنية لكي تدتقخ عشج وضع الييسشة الرييػنية عمى مجسل التفاعالت العخبية،

 - 21جًيم يطشَ ،حى َهبيخ انُظبو االقهيًي كًب عشفُبِ ،جشيذح انحيبح ثتبسيخ 1990/8/9
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ومحاصخة إيخاف اقتراديا وعدكخياً مغ خالؿ استخاتيجية " االحتػاء " ،وىي االستخاتيجية

األمخيكية الستبعة تجاه كل مغ سػرية وإيخاف .

22

الفرل الثالث :أسباب تهطيد العالقات الدهرية –اإليرانية وأسدها

لقج كاف ىشاؾ مجسػعة مغ األسباب واألسذ التي انصمقت مشيا العالقات الدػرية-
االيخانية والتي لعبت دو أر كبي اخ في تالقي ىحه العالقات وىحا سيتع تػضيحو في السبحثيغ

اآلتي:

السبحث األول :أسباب تقارب العالقات الدهرية -اإليرانية

لقج شكمت ثػابت الدياسة الدػرية ومذخوعيا الػششي والقػمي كجولة محػرية في

الػشغ العخبي  ،إلى جانب التػجيات واإلجخاءات التي قامت فييا الثػرة اإلسالمية اإليخانية
بجعسيا وتأييجىا لمحق العخبي عامالً أساسياً في تػشيج العالقات بيغ الصخفيغ.
فعشجما بجأت الذكػؾ تثار حػؿ نية الثػرة بترجيخ نفديا إلى دوؿ الجػار ،اتخحت

بعس الجوؿ اإلقميسية والعالسية مػاقف غيخ مؤيجة ومغ ثع معادية ليا (الحخب العخاؾية –
اإليخانية) وقفت الدياسة الدػرية إلى جانب الثػرة اإلسالمية اإليخانية مجفػعة بالحخص
عمى تسكيغ الثػرة الػليجة بالػقػؼ عمى قجمييا واالستفادة مغ إمكاناتيا ودعسيا في
مػاجية العجو الرييػني وتحخيخ السحتل مغ أراضييا وبالخػؼ مغ أف يتحػؿ الرخاع
إلى غيخ وجيتو الرحيحة.

كسا أف العالقات الدػرية -االيخانية كانت محط اىتساـ ومتابعة مغ الؿيادتيغ

الدػرية واإليخانية لجية تقػيتيا وتصػيخىا ووصػالً إلى إنجاز متصمبات ما تقتزيو عسمية

الػصػؿ إلى عالقات استخاتيجية بيغ الجولتيغ  ،فإنيا بالسقابل بخزت كيجؼ لمتآمخ

والتخخيب في دائخة اىتساـ القػػ غيخ السؤيجة والسعادية تحت عشاويغ وحجج مختمفة يغمب
عمييا التزميل  ،مسا جعل الدياسة الدػرية تخد عمييا بديادة التسدظ بسبادئيا الػششية
والقػمية وبخيار السقاومة وتعديد عالقتيا مع إيخاف  ،ولكغ مع اإلبقاء عمى مداحة بيشيا
وبيغ الدياسة اإليخانية لتحافع مغ خالليا عمى استقالليا وتحيدىا لبعس القزايا األكثخ
 22عبمة مدوزؼ ،العالقات االيخانية – الدػرية في ضل التحػالت الجولية الخاىشة ،اشخوحة ماجدتيخ في العمػـ
الدياسية قدع العالقات الجولية والجراسات االستخاتيجية ،مشذػرات جامعة باتشة ،الجدائخ عاـ 2010ـ ،ص.97
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ارتباشاً بسرالحيا العخبية والجولية وكسا ربحت سػرية بسػجب ىحه االستقاللية  ،لع
تخدخ إيخاف ألف السرالح االستخاتيجية لكمتا الجولتيغ بقيت مرانة .
السبحث الثاني :أسباب قهة العالقات الدهرية -االيرانية

ىشاؾ أسباب عجيجة تجعل ىحه العالقة قػية مغ أىسيا:

23

 -1مػضػعي ة وشخعية األسذ التي تقػـ عمييا ىحه العالقات كػنيا تدتجيب لتصمعات

الذعػب في التخمز مغ االحتالؿ وفي سعييا لتحقيق حخيتيا واستقالليا وتجدج
إرادة ورغبة قادة الجولتيغ الرجيقتيغ بأىسية ىحه العالقات في أوقات السحغ والذجة

ووججوا فييا سبيالً ناجح ًا في مػاجية الزغػط.

 - 2أيزاً تأتي لتخميع وتعػيس حالة الزعف في السذخوع العخبي وتذتتو الحؼ ضيخ

بذكل مكذػؼ في الدشػات األخيخة ،عشجما كانت سػرية تتعخض إلى ضغػشات

واتيامات ومؤامخات عجوانية خارجية تدتيجؼ الػشغ ومختكداتو األساسية.

 - 3إنيا تأتي استجابة لحاجة كل مغ الصخفيغ إلضافة قػة ججيجة إلى قػتو لتعجيل
مػازيغ القػػ في إشار السػاجية التي فخضتيا القػػ السعادية عمييسا ،وقج دلت

الػقائع عمى نجاح كبيخ في استخجاـ قػتيسا معاً في مػاجية الزغػط التي عمييسا

وال نعتقج أف مغ مرمحة أؼ مشيسا إضعاؼ ىحه القػة وججيخ بالتشػيو أنو في الػقت

الحؼ ال ت جج سػرية أؼ مبخرات ألف تبقى بسفخدىا لسػاجية الكياف الرييػني أو
إجخاء التفاوض معو الستخجاع أراضييا السحتمة دوف حميفتيا األساسية إيخاف ىي
األخخػ ال تجج مبخر لسػاجية الزغػط األمخيكية والرييػنية والغخبية التي تسارس

عمييا ،دوف حميفتيا االستخاتيجية سػرية التي كاف ليا دور مذيػد في تػضيح
صػابية السػقف اإليخاني وتبجيج الذكػؾ السرصشعة التي تدػقيا أمخيكا والكياف

الرييػني حػؿ عدكخة بخنامجيا الشػوؼ وتخخيب مشذآتيا.

مغ خالؿ ما تقجـ يسكغ التأكيج عمى عجـ وجػد رغبة لجػ أؼ مغ الصخفيغ في االستغشاء
عغ ىحه العالقة ،وىحا ما ضيخ جمياً عمى صعيج سياسة البمجيغ مغ خالؿ استسخار
لقاءات التشديق والتعاوف اإلقميسية اليادفة إلى تعديد جبية السقاومة عمى قاعجة عجـ

 23يىعى انغشيش ،انعالقبد انعشثيخ –اإليشاَيخ" االيشاَيخ -انغىسيخ ًَىرجب" انًعهذ انذوني نهذساعبد اإليشاَيخ،
طهشاٌ ،عبو 2017و .ص 96
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تقجيع أؼ تشازالت أماـ الزغػط األمخيكية واألوروبية والتيجيجات الرييػنية
واالرىابية.
الفرل الثالث :مدتقبل العالقات الدهرية -االيرانية
في ضهء الحرب العدوانية القائسة عمى سهرية
إف مدتقبل العالقات الدػرية -االيخانية مخشحة لمتصػر والػصػؿ إلى أعمى

درجات التكامل والتفاىع والتشديق ،بيجؼ الػقػؼ في وجو التحجيات التي تذيجىا مشصقة

الذخؽ األوسط والتي بخزت خالؿ أحجاث  11أيمػؿ  /2001/إذ عسمت الػاليات الستحجة
األمخيكية عمى تغييخ سياستيا الجولية بعج انييار االتحاد الدػفيتي الخامية إلى فخض

سيصختيا عمى العالع مغ خالؿ الؿياـ بالحخوب العدكخية وإتباع استخاتيجية الزخبة

االستباؾية بيجؼ مشع نذػء قػػ دولية أو إقميسية تعارض سياستيا ،أو تذكل تيجيجاً
لسرالحيا الحيػية الجولية ،وقج كاف لمذخؽ األوسط الشريب األكبخ مغ الحخوب
األمخيكية ،التي بجأت مغ أفغاندتاف  2001ثع العخاؽ عاـ  ،2003ووجيت تيجيجاتيا إلى
سػرية وإيخاف بتيسة رعاية اإلرىاب الجولي ،كسا سعت لمزغط عمى سػرية وإيخاف بذأف

بخامجيسا التدميحية كالسمف الشػوؼ اإليخاني ،وبحجة ؾياـ سػرية بتصػيخ أسمحة بيػلػجية
وكيساوية .وصػالً إلى الحخب العجوانية القائسة عمى الجولة الدػرية .ومػقف الجسيػرية

اإلسالمية اإليخانية الستسيد في دعع الجولة الدػرية واعتبار العجواف عمى سػرية ىػ عجواف

عمى ايخاف ،فانصالقاً مغ واقع التصػر الحؼ وصمت إليو ىحه العالقات باإلضافة إلى
قػة
الطخوؼ الجولية الخاىشة يسكغ القػؿ أف مدتقبل العالقات الدػرية -االيخانية سيدداد ً
وارتباشاً بفعل اليجسة الذخسة والستػحذة األمخيكية والغخبية الرييػنية عمى كال الجولتيغ.

وبالتالي سيتع تخسيخ العالقات بيغ الصخفيغ لترل إلى السدتػػ االستخاتيجي السحكع

والجليل عمى ذلظ السػقف الجاعع لمجسيػرية اإلسالمية اإليخانية لمجولة الدػرية ،وتستيغ
عالقاتيا معيا والحؼ سيتع تػضيحو مغ خالؿ السبحثيغ اآلتييغ:
السبحث األول :دعم إيران لدهرية سياسياً وعدكرياً واقترادياً واجتساعياً:

شكمت الحخب العجوانية القائسة عمى الجولة الدػرية اختبا اًر حؿيؿياً لمعالقات الدػرية-
اإليخانية ،ففي الػقت الحؼ انقمبت ؼيو الكثيخ مغ الجوؿ التي دعستيا سػرية ووقفت إلى

جانبيا في كافة األزمات التي مخت بيا ,إلى دوؿ معادية تآمخت وراىشت عمى اسقاط
88

العالقات السورية – اإليرانية وأفاقها المستقبلية

الجولة الدػرية ،وقفت الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية بكل قػة وإخالص إلى جانب سػرية

وقجمت ليا كافة أشكاؿ الجعع الدياسي والعدكخؼ واالقترادؼ واالجتساعي والتي تجمت

عمى الشحػ اآلتي:

أوالً -الدعم الدياسي:
لقج كاف مػقف الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية الدياسي واضحاً مشح انجالع الحخب العجوانية
القائسة عمى سػرية والحؼ تجمى مغ خالؿ اآلتي:

 - 1دعػة السجتسع الجولي إلى عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية الدػرية.

 - 2إقشاع روسيا لجعع سػرية في مػاجية الييسشة الرييػ-أمخيكية وأف ما يجخؼ في
سػرية ىػ غيخ ما جخػ في ليبيا.

 - 3تػضيح حؿيقة ما يجخؼ في سػرية عمى أنو حخب كػنية ومؤامخة وليذ صخاع بيغ
شخفيغ ىسا الشطاـ والسعارضة.

 - 4دعػة السجتسع الجولي إليقاؼ تجريب وتجفق اإلرىابييغ إلى سػرية.

 - 5التأكيج عمى أف الذعب الدػرؼ وحجه ىػ الحؼ يقخر مريخه بشفدو.

 - 6التأكيج عمى أف الذعب الدػرؼ ىػ صاحب الرالحية بإضفاء الذخعية أو ندعيا
عغ

الخئيذ.
أيزاً شيجت العالقات الدػرية  -اإليخانية عمى الرعيج الدياسي ،تصػ اًر كبي اًخ

نتيجة تػافق البمجيغ إزاء القزايا اإلقميسية والجولية .مسا ساعج في ذلظ التػافق والتشديق
والتذاور في قزايا دولية وإقميسية ووششية عجة.

ثانياً – الدعم العدكري:

لقج عجت الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية العجواف عمى سػرية ىػ عجواف عمى إيخاف

مشح انجالع الحخب مصمع عاـ  2011وتجدج ىحا السػقف مغ خالؿ اآلتي:

 - 1إعجاد وتجريب السقاومة الػششية الدػرية في الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية لتذكل
رديف أساسي لمجير العخبي الدػرؼ في مػاجية اإلرىاب.

 - 2تقجيع الجعع العدكخؼ المػجدتي لمجير العخبي الدػرؼ.

 - 3مذاركة الحخس الثػرؼ اإليخاني لمجير العخبي الدػرؼ في حخبو عمى اإلرىاب.
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 -4تقجيع عجد مغ الذيجاء الحيغ رووا تخاب سػرؼ بجمائيع دفاعاً عغ وحجة سػرية
واستقالليا وسيادتيا عمى أرضيا.

 - 5تذجيع السقاومة الػششية المبشانية الستسثمة بحدب هللا لمجفاع عغ سػرية كخديف
لمجير العخبي الدػرؼ وأف دفاعيا عغ سػرية ىػ بحات الػقت دفاعاً عغ لبشاف.
 - 6عقج عجة اتفاؾيات لمجفاع السذتخؾ بيغ الجير الدػرؼ والحخس الثػرؼ اإليخاني.
ثالث ًا -الدعم االجتساعي:

لقج انفخدت الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية عمى الرعيج االجتساعي بسػقفيا

اإلنداني تجاه الذعب الدػرؼ والحؼ تجمى مغ خالؿ:

 - 1دعػة الذعب الدػرؼ عمى شكل وفػد مغ جسيع األدياف والصػائف لديارة إيخاف شيمة
سشػات الحخب وكاف ليحه الجعػات آثا اًر اجتساعية ميسة ججا مشيا:

أ  -إخخاج الذعب الدػرؼ مغ واقع الحخب السخيخة.

ب  -تستيغ العالقات الدػرية -االيخانية عمى الرعيج الذعبي.

 - 2إقامة دعػات اإلفصار وبذكل خاص بذيخ رمزاف السبارؾ وذلظ بيجؼ:

أ  -التأكيج عمى وحجة الذعب الدػرؼ ومػاجية قشػات الفتشة والتحخيس التي سعت
لتسديق الػحجة الػششية لمذعب الدػرؼ.

ب  -التأكيج عمى أف الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية ال تجعع ديغ أو شائفة معيشة
إنسا مػقفيا واحج مغ جسيع مكػنات الذعب الدػرؼ

رابعاً -الدعم االقترادية:

قجمت الجسيػرية اإلسالمية اإليخانية مداعجات اقترادية لدػرية بػية دعع

االقتراد لتأميغ االحتياجات األساسية لمذعب الدػرؼ وذلظ مغ خالؿ:

 - 1تقجيع مداعجات مادية استخاتيجية «الصحيغ وغيخه» ومداعجات مالية.

 -2تذجيع التبادؿ التجارؼ مع سػرية مغ خالؿ تفعيل االتفاؾيات الدابقة وعقج اتفاؾيات

ججيجة.

 -3دعع الميخة الدػرية لسشع انييارىا أماـ ارتفاع سعخ الجوالر غيخ السبخر.24

24

 كشيًخ عذَبٌ" ،االعتثًبساد اإليشاَيخ في عىسيخ وأهًيخ انقهق األيشيكي" ،تبسيخ انُشش 12تششيٍ األول ،2017صحيفخ انحيبح ،ساثظhttps://goo.gl/BCpyY2 :
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 - 5تأكيج الديج روحاني لمديج الخئيذ بذار األسج استعجاد إيخاف ألف تكػف شخيظ بإعادة
إعسار سػرية كسا كانت شخيظ بصخد اإلرىاب وىديستو.
السبحث الثاني  -تستين العالقات الدهرية اإليرانية

لقج أدت التحجيات والزغػط التي تػاجييا كل مغ الجسيػرية االسالمية االيخانية

والجسيػرية العخبية الدػرية إلى إدراؾ الصخفيغ لحجع االستيجاؼ مغ قبل عجو مذتخؾ ىػ

التحالف الرييػ -غخبي مسا دفعيسا لتستيغ العالقات بيشيسا عمى الرعيجيغ الخسسي
والذعبي وذلظ عمى الشحػ االتي:
أوالً :عمى الرعيد الرسسي:
لقج أسيع السػقف االيخاني الجاعع لدػرية إلى رفع سػية عالقاتيسا االقترادية بعجما
كانت تعاني مغ مذاكل ـيكمية واستثسارات مشخفزة بالخغع مغ كثخة االتفاؾيات السػقعة

بيغ الجانبيغ ،حيث تحدغ السيداف التجارؼ مغ  361مميػف دوالر في العاـ
2011/2010ـ .إلى  869مميػف دوالر في عاـ2014ـ .وأدػ ارتفاع الرادرات

اإليخانية إلى سػرية بذكل مصخد إلى تعػيس سػرية لمسشتجات التي حجبت عشيا بسػجب
العقػبات االقترادية التي فخضت عمييا مغ دوؿ الذخ والعجواف لتربح إيخاف الذخيظ

التجارؼ األوؿ لدػرية.

حيث حرمت إيخاف عمى استثسارات عجيجة مثل ،االستثسارات االستخاتيجية في مشاجع

الفػسفات بخشيؽيذ ،وعقػد لبشاء مرفاة نفط كبخػ قخب مجيشة حسز بصاقة تكخيخية
 140ألف بخميل يػمياً .كسا ساىست الذخكات اإليخانية بذكل كبيخ في السعارض السقامة

في دمذق ألغخاض إعادة اإلعسار ووقعت عقػداً ميسة في ىحا السجاؿ إذ بمغت الؿيسة

السالية لمعقػد السػقعة بيغ شخكة "مبشا غخوب" اإليخانية في عاـ 2016ـ .مع وزارة
الكيخباء الدػرية حػالي تخيميػف ليخة سػرية .كسا دعست ايخاف سػرية مالياً عبخ فتح
خصػط ائتسانية بمغ إجسالي ما قجمتو أكثخ مغ  5.6مميار دوالر لجعع العجد السالي في

السػازنة السالية لدػرية وتجشب تػقف السؤسدات عغ العسل .25هذا باإلضافة إلى عقج
العجيج مغ االتفاؾيات السذتخكة بيغ الجانبيغ في السجاالت االقترادية والتجارية بػية
 - 25صحيفخ انىطٍ انغىسيخ" ،ثذء تطجيق سعىو جًشكيخ  %4عهى صبدساد عىسيخ إنى إيشاٌ"13 ،
يىَيى/حضيشاٌ  2016ساثظ https://goo.gl/6dffVb :يٍ انًىقع  ،تبسيخ انعىدح وانًشاجعخ2019/4/22،و.
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االرتقاء بسدتػػ التعاوف الثشائي ورفع حجع التبادالت التجارية واإلنتاجية واالستفادة مغ
الفخص الستاحة والصاقات الكامشة لجػ الجانبيغ لتحقيق شخاكات صشاعية وإنتاجية مذتخكة

تتالءـ مع تحجيات السخحمة الخاىشة فى ضل الحطخ االقترادؼ والعقػبات الجائخة التي
يتعخض ليا الذعباف الدػرؼ واإليخاني مغ جية .ومغ جية أخخػ تحليل كل العؿبات التي
تعتخض مديخة التعاوف السذتخؾ والجفع بسدتػػ العالقات االقترادية والتجارية واإلنتاجية

إلى مدتػػ العالقات الدياسية السسيدة بيغ البمجيغ وصػال إلى األىجاؼ السخجػة وتحقيق
قفدة نػعية في القصاعات الرشاعية والتجارية واإلنتاجية .إف ىحه السعمػمات في الػاقع

تجؿ عمى مجػ االرتقاء في عالقة التعاوف بيغ البمجيغ عمى السدتػػ الخسسي إضافة

لمتعاوف العدكخؼ والدياسي والجبمػماسي.
ثانياً :عمى الرعيد الذعبي:

لقج تع تعسيق العالقات الدػرية -اإليخانية عمى الرعيج الذعبي مغ خالؿ سعي

البمجيغ إلى تفعيل الجبمػماسية الذعبية ،لسا ليا مغ أىسية في تستيغ العالقات وتعديدىا بيغ
البمجيغ ،نط اًخ لسا تتعخض لو ىحه العالقات مغ محاوالت تذػير و تحجيات مختمفة عمى
السدتػييغ االقميسي و الجولي وذلظ مغ خالؿ سعي التحالف الرييػ -غخبي السدتسيتة

لفظ عخػ ىحه العالقات وقصعيا مغ جية ومغ جية أخخػ لسا تػاجيو ىاتيغ الجولتيغ
عمى الرعيج الجاخمي مغ تحجيات ،تتجدج في بعس السفاـيع الخاشئة الدائجة لجػ بعس

السػاششيغ في كال البمجيغ عغ حؿيقة ىحه العالقات وأىجافيا وشبيعتيا .مغ ىشا أتت
أىسية العسل عمى تصبيق الجبمػماسية الذعبية التي تفخض نفديا بقػة مغ اجل تقخيب
الذعبيغ مغ بعزيسا البعس وتأميغ االحتكاؾ الالزـ بػية دحس مداعع وشخوحات

السشاوئيغ لمتحالف الدػرؼ االيخاني ،واالنفتاح أكثخ عمى فاعميغ ججد مغ اجل دعع

الجبمػماسية الخسسية ،ذلظ أف قػة القخار الجبمػماسي أصبحت تدتسج بذكل كبيخ مغ قػة
الدشج الذعبي ومغ مدتػيات إشخاكو الفعمي في الجفاع عغ القزايا الػششية وفق سياقات
وشخائق مختمفة ومتشػعة .انصالقاً مغ ىحا يأتي تأكيج كل مغ الجسيػرية اإلسالمية

اإليخانية والجسيػرية العخبية الدػرية عمى ضخورة تصبيق الجبمػماسية الذعبية في السدتقبل
والدعي لتأميغ كافة اإلجخاءات التي تتصمبيا.
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فالجبمػماسية الذعبية بفعل وضيفتيا التػاصمية الجاخمية والخارجية تذكل حمقة أساسية
ومرجر لمسعمػمات ويسكغ اف تذكل قػة اضاؼية تديع في تجاوز الكثيخ مغ العؿبات

والتحجيات التي تػاجو العالقات الدػرية  -االيخانية ،ألنيا تتحخؾ وتشذط بعيجا عغ
اإلجخاءات والتعقيجات وتتسيد بشػع مغ الجيشامية وقابمة التقػيع وبشاء ردود أفعاؿ عقالنية
ومحكسة ،ومغ خالؿ السعمػمات االرتجاعية يسكغ رسع استخاتيجية لمعسل يتع فييا تجاوز

بعس الثغ اخت وصػالً إلى التخشيج والكفاءة في تجبيخ فعل دبمػماسي جيج ومتكامل يخجـ
العالقات بيغ البمجيغ.
-

تدابير وإجراءات لتفعيل الدبمهماسية الذعبية:

ال شظ أف التحجيات التي تػاجييا العالقات الدػرية االيخانية تدتػجب استشفار
مقػمات الجبمػماسية الذعبية عمى الػجو األمثل ،وذلظ مغ خالؿ اتخاذ مجسػعة مغ

اإلجخاءات والتجابيخ الزخورية التي تديع في تستيغ العالقات الدػرية االيخانية والتي تعسل
البمجيغ عمى تحؿيقيا وىي عمى الشحػ اآلتي:
أ -العسل عمى الجسع بيغ الجبمػماسية الذعبية والجبمػماسية الخسسية في سياؽ تكاممي مغ
خالؿ العسل بذكل متػازؼ مع إمكانية تػحيج الجيػد والتحخؾ وفق استخاتيجيات محكسة
مغ أجل تحقيق اليجؼ العاـ ،و ىػ خجمة العالقات بيغ البمجيغ ،فقج تختمف الصخؽ

واألساليب لكغ يجب أف ترب كميا في اتجاه خجمة اليجؼ العاـ ،وذلظ باختالؼ الفئات
السدتيجفة ،فالجبمػماسية الخسسية تدتيجؼ األنطسة الدياسية في حيغ الجبمػماسية الذعبية

تدتيجؼ الذعػب ،فقج أثبتت التجارب الجبمػماسية الجولية أف قػة الجبمػماسية لمجوؿ تكسغ
في تعجد الفاعميغ وبسا تسمكو مغ مدتػيات السأسدة.26وىحا ما أدركتو الكػادر الذعبية في
كال البمجيغ مسا دفعيسا لتأسيذ عجة صيغ تديع بتفعيل الجبمػماسية الذعبية بيغ البمجيغ
مشيا عمى سبيل السثاؿ جسعية الرجاقة الدػرية اإليخانية السدمع انذاؤىا.

ب -االستغالؿ األمثل لسختمف وسائل اإلعالـ السخئي والسدسػع والسقخوء وتػجييو في

خجمة الشذاط الجبمػماسي الذعبي ،وذلظ في سبيل تػجيو رسالة إعالمية ىادفة إلى الخأؼ
العاـ الخارجي ،وأيزا استعساؿ بيئة العالع االفتخاضي لمتػاصل واالتراؿ بالشطخ إلى
السخونة ،والدخعة المتاف يتسيد بيسا ،في ضل انتذار وسائط التػاصل االجتساعي
 - 26انغيذ أييٍ شهجي ،في انذثهىيبعيخ انًعبصشح ،انقبهشح ،عبنى انكتت ،عبو  ،1997ص203
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والسشتجيات الحػارية والشقاشية التي تديل عسمية الػلػج إلييا وتجاوز مختمف الحجود
الجغخاؼية والتكاليف السالية وصعػبات التشقل ،وبالتالي فإف ىحه البيئة االفتخاضية أسيست

إلى حج كبيخ في إنتاج ما يدسى باإلعالـ االجتساعي ،وبالتالي وجػد سيػلة في فتح
جبيات لسػاجية األكاذيب التي يتع تدػيقيا مغ األشخاؼ السشاوئة والسعارضة لمبمجيغ،

وبالتالي إعادة تختيب الحقائق في ذىشية ىحه األشخاؼ مسا سيشعكذ عمى سمػكياتيا في

التعامل مع ىحا السمف.

الخاتسة

مسا تقجـ يسكغ القػؿ اخي اًخ ،أف السػقف اإليخاني الجاعع لدػرية في حخبيا عمى
االرىاب قج أسيع في تخسيخ التعاوف بيغ الجولتيغ ومغ ذلظ نتج تػؾيع العجيج مغ

االتفاؾيات االستخاتيجية ووضع خصط التعاوف شػيمة األمج كسا تع تجديج و تعسيق
العالقات الدػرية -اإليخانية عمى الرعيج الذعبي مغ خالؿ سعي البمجيغ إلى تفعيل

الجبمػماسية الذعبية ،لسا ليا مغ أىسية في تستيغ العالقات وتعديدىا بيغ البمجيغ والتي
تكسغ باألساس في قجرتيا عمى إزالة القيػد والحػاجد الشفدية والحداسيات والفيع الخاشئ

بيغ الذعبيغ ،والعسل بالسقابل عمى ندج عالقات الثقة والتعاوف الستبادؿ بيغ الجولتيغ،
انصالقاً مغ ىحه السعصيات مغ جية ومغ شبيعة التغيخات االقميسية والجولية وزيادة حجع

الزغػط التي تػاجييا الجولتيغ ،بفعل االنترارات التي حققتيا الجولة الدػرية وحمفائيا
عمى االرىاب وداعسيو وافذاؿ مذخوعو العجواني مغ جية ثانية ،يسكغ القػؿ إف مدتقبل

العالقات الدػرية -االيخانية مخشحة لمتذاركية والتذابظ التي يرعب عمى أؼ شخؼ
فرل عخاىا وبذكل خاص في ضل اليجسة الرييػ  -أمخيكية الستػحذة والتي ستجفع
البمجيغ إلى العسل الجاد مغ أجل تستيغ العالقات ؼيسا بيشيسا .بسا يخجـ السرالح العخبية
واإلسالمية عمى حج سػاء ويداعج في تجديج محػر السقاومة وتفعيمو بالذكل السصمػب

لسػاجية العجو الرييػ -أمخيكي وإفذاؿ مخصصاتو في السشصقة.

قائسة السراجع
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أوالً -الكتب:
 -1أحسج حديغ يعقػب " اإلماـ الخسيشي والثػرة اإلسالمية في إيخاف " الغجيخ لمجراسات
والشذخ ،شيخاف ،عاـ 2000ـ.

-2

الديج أميغ شمبي ،في الجبمػماسية السعاصخة ،القاىخة ،عالع الكتب ،عاـ 1997ـ.

-4

مرصفى شالس :جبية الرسػد والتحجؼ ،دار شالس لمجراسات ،عاـ 1980ـ.

-5

مػسى الغخيخ ،العالقات العخبية –اإليخانية "االيخانية -الدػرية نسػذجا" السعيج

-3

مرصفى شالؿ " كحلظ قاؿ األسج " دمذق ،دار شالس لمجراسات ،عاـ 1980ـ.

الجولي لمجراسات اإليخانية ،شيخاف ،عاـ 2017ـ.
-6

ثانياً -الرسائل العمسية:

 -0خياـ الدعبي :العالقات الدػرية -االيخانية  1979ػ  2004رسالة ماجدتيخ
في العمػـ االقترادية واإلدارية ،جامعة أصفياف ،إيخاف ،عاـ 2009ـ.

 -2عبمة مدوزؼ ،العالقات االيخانية – الدػرية في ضل التحػالت الجولية الخاىشة،
اشخوحة ماجدتيخ في العمػـ الدياسية قدع العالقات الجولية والجراسات

االستخاتيجية ،مشذػرات جامعة باتشة ،الجدائخ عاـ 2010ـ.
ثانياً -السجالت:

 -1مرصفى الحاج عمي :التصػرات والشتائج السحتسمة لمسفاوضات الدػرية –
الرييػنية ،عساف ،مجمة دراسات الذخؽ األوسط ،الدشة الخابعة ،العجداف نيداف
وأيار عاـ 2000ـ.
 -2مخكد السعمػمات القػمي ،العالقات الدػرية -اإليخانية ،مجمة معمػمات ووثائق،
العجد الخامذ ،تاريخ 1999/6/15ـ.

ثالث ًا -الرحف:

 -1جسيل مصخ ،الشطاـ اإلقميسي كسا عخفشاه ،جخيجة الحياة بتاريخ 1990/8/9ـ.
 -2االتفاؾية الدػرية -االيخانية ،جخيجة الحياة ،العجد  634حديخاف 2006

 -3صحيفة البعث :العجد ،5209بتاريخ .1980/2/14صحيفة البعث :بتاريخ
.1979/2/13

898

مجلة جامعة البعث ــ المجلد  14العدد  80عام  9142الدكتورة :صفاء قدور

 -4حجيث القائج السؤسذ حافع األسج إلى صحيفة الخأؼ العاـ  1981/12/9مصبعة
الؿيادة القػمية
رابع ًا -تقارير ودراسات:

 -1دراسة مػجدة عغ العالقات الدػرية -االيخانية ،الجسيػرية العخبية الدػرية ،و ازرة
الخارجية ،إدارة آسيا وثيقة رقع  1729بتاريخ  1999/10/3السمحق الثاني
عذخ.

 -2بياف صادر عغ الؿيادة القػمية لحدب البعث العخبي االشتخاكي في دمذق رقع
 26تاريخ .1979/2/18

 -3ممحق و ازرة الخارجية ،إدارة االتراالت واألتستة (غيخ مرشف) السمحق األوؿ،
بسػجب القانػف رقع  31الرادر في  1955/11 /30مغ قبل رئيذ الجسيػرية.

 -4مغ حجيث القائج السؤسذ حافع االسج إلى اإلذاعة الفخندية تاريخ
 ،1984/11/19ممحق جير الذعب العجد  ،/1523/مصابع اإلدارة الدياسية
خامداً -الذابكة:

 –1العالقات الدػرية -االيخانية – السعخفة – صفحة ويب
 http://goo.gl/fkgjofتاريخ الشذخ 2017 /5/9

–2حديغ العػدات ،العالقات الدػرية -االيخانية بيغ التعاوف والتحالف ،شبكة فػليخ تاريخ

الشذخ 2007/2/3

 -3عبج السشعع شفيق :حؿيقة السقاومة1999 ،

مغ السػقع

WWW.google

 .Comتاريخ الشذخ2018 /12/3 ،ـ
 -4كخيسة عجناف" ،االستثسارات اإليخانية في سػرية وأىسية القمق األمخيكي" ،تاريخ الشذخ
12تذخيغ األوؿ  ،2017صحيفة الحياة ،رابطhttps://goo.gl/BCpyY2 :

 -5صحيفة الػشغ الدػرية" ،بجء تصبيق رسػـ جسخكية  %4عمى صادرات سػرية إلى
إيخاف" ،تاريخ الشذخ 13حديخاف  2016رابطhttps://goo.gl/6dffVb :
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