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 ادللتهبسط و الشرق األإيران و 

 مركز الفرات للدراسات

 ادلقدمة

استعرت  بلو طويل،  أمدٍ  ذمنمل هتدأ فنارىا ، ساخنٍ  وسط على صفيحٍ تقبع منطقة الشرق األ
  .للمنطقةة السياسية ارطستمر يف حرق اخلت تزال ماو  ٖٕٓٓعام  منذ أكثر

صرار ويكمن ذلك يف إوعسَتة،  جديدةٍ  والدةٍ  عيش سلاضي الشرق األوسط نّ أ للعيان ما ىو ابدٍ 
 سلطاتٍ يف مقابل  ،احلرية وادلساواة والعدالة االجتماعيةم يَ ل قِ جديدة دتثّ  مٍ ظُ ىل بناء نُ وتطلعها إ شعوهبا

 وتسَت عكس تيار ىذا التغيَت.نظمتها البالية، لإلبقاء على أ ؛تعمل بكل عنف

ة االنتقالية من ادلرحلخالل ورواب ت بو أمر ما يشبو إىل حدٍّ كبٍَت  إّن ىذه ادلرحلة من اتريخ ادلنطقة
دلن  :الذي يتبادر إىل الذىن ىنا ىو و العصور احلديثة، ولكن السؤالأ إىل عصر التنوير وسطىالعصور ال

 ؟ستميُل كفة النجاح والنصر يف هناية ادلطاف

فحياة الكائنات تبدأ من  ،زلدَّداً يكون فيو عمر كّل شيٍء من القانون الكوين الذي  انطالقاً 
على حياة  ار، وىذه السَتورة احلياتية تنسحباالضلد، ففولة فالنضج، تليها الشيخوخةالوالدة مّث الط

السياسية أيضاً؛ إذ أّن كّل نظام يبدأ من النشوء فالتطّور مّث االزدىار والتوسع ليعقبها يف النهاية  األنظمة
األنظمة  عدم إدراك ىذهولكن ما ال صلد لُو تفسَتاً حيال ىذه ادلسألة ىو ، األزمة واالضلدار أو السقوط

السلطة، بداًل من  ودتسكهم هبذا الشكل البايل من ذلذه احلقيقةوأصحاب القرار يف الشرق األوسط 
 .وب وتطلعاهتارايح التغيَت اليت هتبُّ على ىوى الشعإفساح اجملال أمام 

 بشكٍل فعليٍ  يف ادلنطقة؟ سقوط أحجار الدمينو هل بدأ

تسمى  سّيما يف البقعة اجلغرافية اليت الو  ،الشرق األوسط نظمة احلاكمة يفاأل نّ شلا ال شك فيو أ
الكثَت من القضااي، لكّننا خالفاهتا يف على الرغم من و (، وتركيا ،وإيران ،والعراق ،)سوراي بقلب ادلنطقة

ولعّل التحّدي الداخلي األبرز الذي ، اهاليت تواجه التحدايت التصدي للكثَت من يف تتقاربصلدىا 
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القاسم ادلشًتك  لبل وتشكّ  ،على أراضيها يةُكردوجود قضية   رلتمعًة ىو ربعةاأل تواجهو ىذه الدول
 أكثر سهولة.تفكيك ىذه ادلنظومة  لكان، ولوال وجودىا مبينه

يرانية دور اجلمهورية اإلسالمية اإل يُظهر ؛ىل اليومإ ٖٕٓٓذ عام من تبدأ اليت حداثاأل تتّبع نّ إ
على ارتباط وثيق  حجار الدومينوسقوط أ نّ الذكر، ومن الواضح أ آنفةدول البُت  الروابطيف تقوية 

 .بوضع إيران ومستقبلها

 يران والتحدايت اليت تواجههاإ

بعد قيام الثورة لكن اتريخ ومَتاث ثقايف متنوع، حدى الدول احملورية يف ادلنطقة، فلها إيران إ تُعدّ 
رضا  زلّمد ضد الشاه األيديولوجيةشرائح اجملتمع مبختلف توجهاهتم  مبشاركة غالبية 191ٔاإليرانية عام 

ىل دولة قومية إ إيران لتفتحوّ  ،ثيوقراطي نظام حكمٍ  وأسسوا التيار الديٍتعليها ىيمن هبلوي، سرعان ما 
  ية يف احلرية وادلساواة والعدالة.يرانة كل البعد عن طموح الشعوب اإلبعيدشيعية، 

 يرانإ النظام يف مكامن القوة لدى -آ

 ىي:القوة لدى النظام اإليراين يف عّدة نقاٍط  ديكننا تلخيص مكامن

، واستغالل مظلوميتهم ،للشيعةوفرض نفسو كقائٍد  يراين دلفهوم "والية الفقيو"تبٍّت النظام اإل -ٔ
  .ذلا اليت قد يتعّرضون "اإلابدة"من  ذلمكحاٍم   والًتويج لنفسويف ادلنطقة، وبناء ىالل شيعي 

سالح دعمهم ابل، و ابلنيابة عنها يرانيف ادلنطقة حتارب "أعداء" إذلا  موالية فصائلإنشاء  -ٕ
  إلشعال بؤر التوتر خارج حدود إيران حُت احلاجة.استخدامهم ، و واألموال

 .وإنشاء حتالف إقليمي معهاالعراق، و ، اتركيو ، سوراي؛ مع دول اجلوار توطيد عالقتها  -ٖ
ديكن اعتبار تطوير إيران منظومتها الصاروخية نقطة قوة ذلا على حيث  سباق التسلح، -ٗ

 ادلدى القريب.

 مكامن الضعف لدى ايران -ب 

 ،زتاسوحركة  ،واحلوثيُت ،مثل حزب هللا ادلوالية ذلا ائلة على الفصائلط أمواالً  إنفاق إيران -ٔ
اليت تعاين من  يرانيةقوية لدى الشعوب اإل ؤدي إىل خلق ردود فعلاحلركات يَتىا من وغ

، بطبيعة احلال، سعىت انتشار البطالة نتيجة ىذه السياسات، فهذه الشعوب كغَتىاالفقر و 
ويتجّلى ذلك يف اذلتافات اليت  ،ادلليئة ابلثروات الطبيعية العيش الكرًن على أرضهاإىل 
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روحي فداء "ال غزة وال لبنان  :عندما يقوليف مظاىراتو  اإليراين الثائر طلقها الشعبي
 ران".يإل

حالة الضعف اليت كذلك اليت شّلت االقتصاد اإليراين، و  العقوابت األمريكية القصوى -ٕ
، اليمن(و العراق، و لبنان، و )سوراي،  ذات صلة عميقة هباتعيشها الدول اليت تعتربىا إيران 

كّل ذلك   العقوابت ادلفروضة عليها، ر ىذهزِ وِ وعدم قدرة ىذه الدول على التخفيف من 
 للغاية. وضع اقتصادي صعبضع إيران أمام ي

على ادلدى  فها داخلياً ضعاإىل إسباق التسلح، ما أدى  إيران أمواًل طائلة على إنفاق -ٖ
الداخل يعاين من اإلمهال وبقي  بلغت قوة الدفاعات ادلوّجهة إىل اخلارج، همام، فالطويل

 احليلولة دون اهنيار السلطة.  ه القوة ىذ لن تستطيعف والتهميش،
 وخاصة قضية ؛وحل القضااي الداخلية ،صالحات يف الوقت ادلناسبم القيام ابإلعد -ٗ

وغَتىم  ،والبلوش ،ُكردالو  ،ضمن حدودىا مثل قضية األىوازثنيات والقوميات ادلوجودة اإل
  من الشعوب.

 على حساب وذلكمنافسة للقوى الكربى،  قوية قليميةإيران يف أن تصبح قوة إ طموح -٘
 جبهة واسعة معادية ذلا يف العامل وادلنطقة. تشكلىل أدى إ ،العديد من دول ادلنطقة والعامل

 ؟إليرانهل بدأت ساعة الصفر 

ادلنطقة،  عداء يفاأل الكثَت من خلق ذلاحتت مسمى اذلالل الشيعي، يران التوسعية إ أىداف نّ إ
عامة،  سرائيلية، وأمن دول اخلليج العريبلدولة اإلمن األ واضحاً  هتديداً  ىذه األىداف حيث تُعدّ 

دلصاحل القوى ادلهيمنة  اً واضح كما أهنا تّشكل هتديداً ،  من مصرإضافة إىل أ ؛والسعودية بشكل خاص
ة النطاق على جبهة معادية واسع نفسها أمام يرانإ وضعتوابلتايل  ،مريكا وبريطانياوعلى رأسها أ عادلياً 

التفاق النووي مريكا من اانسحبت أ نفالضغوطات أصبحت أكثر صرامة بعد أ والعامل، ادلنطقةمستوى 
 عليها.  حرب غَت مباشرٍ مبثابة إعالن  كان ذلكمع ايران، و 

 يران يف هذا الوضعخيارات إاخلارجية و  تداعيات الضغوط

دية مريكا من االتفاق النووي وفرض عقوابت اقتصااب أسحإيران مع انبدأت الضغوطات على 
جبهة داخلية  ومن شأن ذلك أن خيلق ٍر،زْ مُ  اقتصاديٍّ يف وضع  - داخلياً  - صارمة عليها، شلا وضعها

منظمة غَت  –معارضة تشّكل  ىل، وأدى إللشعب الذي يكافح ألجل الوصول إىل لقمة العيشقوية 
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كافة   على اإليراين النظام ران الداخلية واخلارجية، نتيجة الظلم الذي ديارسويإ لسياسات -بشكل كافٍ 
ىل والشباب اإليراين ادلتطّلع إ ةكما أّن أكثر ادلتضررين من ىذا النظام ىي ادلرأة اإليراني شرائح اجملتمع.

وكّل ىذه الضغوطات الداخلية رلتمعًة ابإلضافة إىل الضغوطات  ياة منفتحة على العامل اخلارجي،ح
 ، ومها: أحالمها ُمرّ  اثنُت اخلارجية تدفع إبيران إىل أن ختتار بُت أمرين

بناء اذلالل على صرار اإلعن و  ،التوسعية طموحاهتاوالتخّلي عن االنسحاب من ادلنطقة  -ٔ
اخلارج؛ وىو األمر الذي مل تستجب لو يف  م تقدًن الدعم للقوات ادلوالية ذلاالشيعي، وعد

ندالع ا إىل من شّدة الضغوطات ادلفروضة عليها، ما أدىإيران حىت اآلن، على الرغم 
، بطبيعة ذلا مطالب واقعية وزلقةواليت  ادلظاىرات يف مناطق نفوذىا يف كلٍّ من لبنان والعراق،

مرتبطة بشكل وثيق مع نظمة أشعوب ىذه البلدان مل تعد تستطيع العيش يف ظل  نّ أل احلال؛
 مناداهتا ، فمطالب الشعوب يف كل من لبنان والعراق واضحة من حيثنظام إيران ووكالئو

 ىذه ادلصاحل اليت مل تكن ،يراناحل إعلى زتاية مص اليت تعمللقضاء على طائفية السلطة اب
يران وفتح بداية حرٍب على إمكاننا اعتبار ىذه ادلظاىرات ، وإبالبلدين لشعَب  تعٍت شيئاً  اً يوم

يران للعيان ىو عدم رضوخ إ يف اليمن، ولكن ما ىو ابدٍ  كفيلة ابستنزافها كما حصل  جبهاتٍ 
 .ألمور يف لبنان والعراق ضلو حرٍب أىليةاب إيران تدفعن ، ومن احملتمل أدلطالب ادلتظاىرين

ُت اللذين القمع والعنف ادلفرط ولكنّ  ،يراينإىل الداخل اإل ىذه ادلظاىرات مؤخراً امتدت 
فادلعطيات  يؤداي إىل السيطرة على ادلظاىرات؛ما النظام ادلتظاىرين من شأهنما أن واجو هبي

 كما أّن شنّ  والعقوابت االقتصادية،النظام عن طريق ادلظاىرات السلمية َت صعوبة تغي تؤكد
خارجّي قوي لن حيقق ىذا ، دون وجود تدّخل نية يف سورايضّد أىداف إيراأتديبية ت ضراب

وضع العراق يف  كبَت  ىل حدٍّ يشبو إيران ، ويف اجململ ديكننا القول إّن الوضع احلايل يف إالتغيَت
 صدام حسُت. الرئيس العراقي السابق  واخر حكمأ

 إّن رلمل ما سبق يدفعنا إىل طرح السؤال اآليت:
ِد كّل ىذه الضغوط يف حال مل تُْ ما ىو االحتمال اآلخر الذي من ادلمكن أن تواجهو إيران 

نفعاً، واليت تسعى للحّد من توّسعها وتقليص نفوذىا إىل داخل حدودىا ادلرسومة وفق 
 القانون الدويل؟

طراف ل األويالت احلرب من ِقبَ تنب ىل كانت هتدف إيران،  الضغوطات ادلفروضة على إ نّ إ
على  " ذلاىو مبثابة "سّم مضاعفيران ذلذه الضغوطات إذعان إ لكن، مبوضوع إيران ادلعنّية
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م دورىا كقوة جّ ض وحيقوّ ّن ذلك سوف يأل خامنئي،لى علي عاألحّد وصف مرشدىا 
ومن ادلرّجح أن  ،"كارثية  تبعات"سينجم عن ىذا األمر وابلتايل ، ، بشكٍل كبَتمؤثرة إقليمية

ّهد بل ومن احملتمل أن دت ،مضى وقتٍ  يّ أكثر من أ الداخلية هامشاكلىل تفاقم تؤدي إ
 .، ولن تقبل بويرانإتتخوف منو الطريق أمام تقسيمها، وىذا ما 

طراف الصراع أف، على َشفَت حرب ضاريةٍ ادلنطقة  نّ كافة ادلعطيات والتطورات تشَت إىل أ  نّ إ -ٕ
 . وسيبدأ صراع القوى الكبَتة يف ادلنطقة وجهًا لوجو ،الوكالةب و سوف تتجاوز حر 

ضّد ىذا يبدو جلّيًا أّن الدول ادلتضررة وادلتخّوفة من التوسع اإليراين قد دخلت يف حتالٍف 
 اليت سوف تلزم احلياد يف ىذه الكويتو  ،‹‹عدا قطر›› اخلليج ردن، ودولواأل مصر،) التوسع
ًا على مريكيًا أضغطىناك  أنّ  ومن الواضح ،(امريكا وبريطانيإسرائيل وأىل إ ضافةً إ احلرب،

أما الطرف اآلخر ادلواجو ذلذا احللف فهو  ،لالنضمام إىل ىذا التحالفورويب دول االحتاد األ
 ،ادلوالية ذلا ىإيران والقو 

احلرب بشكٍل  لكن من دون أن ختوض ،من الوارد أن تصطّف قطر إىل جانب إيران وكما أنّ 
شاركة دون م إليران اإلعالميادلادي و تقدًن الدعم تركيا أيضاً ستبادر إىل و  مباشٍر إىل جانبها.

، اليت استنزفتها احلرب الداخلية منذ ما ستقف سورايكذلك   فعلية مباشرة يف ىذه احلرب.
  .حليفتها، إىل جانب سنوات التسعيقارب 

عطيات وادلواقف اليت تبديها حيال أما روسيا
ُ
ادلنطقة وطرق  أزمات وقضااي، فبحسب ادل

تعاملها معها فهي ال تنوي استنزاف قدراهتا يف ىذه احلرب، ومن ادلرّجح أهنا سوف حتاول 
، لكّنها لن تتدّخل بشكٍل فعلّي، ىذه احلرب من خالل العمل الدبلوماسي منع وقوع مثل

 على غرار ما فعلتو الوالايت ادلتحدة خالل احلربُت العادليتُت.
 ،واقتصاد احلرب ،العسكريةكالتقنية  ،اجملاالتإّن اجلبهة ادلعادية إليران تتفوق عليها يف كافة 

وحىت يف دبلوماسية احلرب، أما قوة إيران فتكمن يف توسيع ميدان ادلعركة لتشمل رتيع ادلنطقة 
األحوال وكما ، لكن بكّل وإسرائيل واليمن ،سورايو  ،إىل العراقتقريباً، بدءًا من أفغانستان 

ىو ابٍد للعيان فإّن نتائج ىذه احلرب ستكون كارثية ابلنسبة جلميع أطراف النزاع ولو 
 بدرجاٍت متفاوتة يف حال وقوعها.
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 يرانإ حلفاء اليت ستواجه األوضاع احملتملة

 لبنان -ٔ

عَلنسلمية،  انتفاضةً  ش لبنان يف ىذه الفًتة من اترخيوعيي
ُ
 ىذه من خالل شعارات واذلدف ادل

 يعرّب عن ىوو  ،كلن يعٍت كلن، نصرهللا واحد منون() يتمثل يف اذلتاف الذي يُطلقُو ادلتظاىروننتفاضة اال
ه االنتفاضة مكان ىذىل إب :يبقى السؤال لكنون لبنان الداخلية، دارة شؤ رفض الدور اإليراين يف إ

  ؟لبنانيُتد السيادة إىل الوتعي اذلالل الشيعي من لبنانذرع وادلظاىرات السلمية أن تقطع أحد أ

مل  بنفس الوتَتة،مستمرة  تزالوما / أكتوبرولتشرين األ 9ٔبنانية اليت بدأت يف ادلظاىرات الل نّ إ 
 لمتظاىرين،لالكثَت  ريري مل تعنِ احلرئيس الوزراء سعد فاستقالة  ؛اللبناين  الكثَت يف ادلشهد السياسيتغَّت 

 نّ خاصًة أ ،ق اخلناق عليهمادلظاىرات تضيّ  نّ والقوات ادلدعومة منها أبيران عندما ترى إ أنّو ومن احملتمل
العنف وإشعال  اللجوء إىلىو  كثر وروداً االحتمال األ نّ بتأييٍد إقليميٍّ ودويل، فإ ىذه ادلظاىرات حتظى

 مل خليم ادلعتصمُتظهرت مع اقتحام حزب هللا وحركة أبوادر ىذه احلرب إذ أّن  ىلية جديدة؛حرب أ
تكون جبهة حرب تدخل لبنان مرحلة جديدة من الصراع، وسبذلك سوف و ستعمال العنف ضدىم، وا

 .م قرهبا من "العدو اللدود" ذلاحبك ،يرانىل إمهمة ابلنسبة إ

 العراق -2

يف احلرب ضد حكومة البعث يف العراق والقضاء على نظام  مريكي العسكرياأل إّن التدّخل
بشكٍل كامل، وعاش  لدولةمعو ابل اهنارت  ،فحسب النظام، مل يقِض على ٖٕٓٓعام صدام حسُت 

 مقرّبة منها،ن تبٍت حكومة إىل اآلن، حيث مل تستطع أمريكا أ حالة من الفوضى ،عيشزال ي وما ،العراق
 الرغم من حتضَتاهتا لذلك. على  ،يف ادلنطقة "منوذجية"العراق دولة  وتعل من

 ،ُكردالا، مها عليهمة الظلم الذي كان ديارسو نظام صدام حسُت نتيج ،كثر تنظيماً الشرحيتان األ
 ، أما الشرحية الثانية فهيٕ٘ٓٓعام   الدستور العراقي اجلديد الذين دتسكوا ابلفيدرالية واعًتف هبا رمسياً 
 حزابٍ للتنوع الثقايف واإلثٍت، ونظموا أنفسهم يف أ الرافضالبعث الشيعة، حيث استفادوا من اهنيار نظام 

يديولوجية مع إيران، األليهم، وحبكم روابطهم العقائدية و ذلك زلظورًا عن كان عدة بعد أ مساءٍ أب
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الشؤون الداخلية يف  وتتدّخل بشكٍل سافرٍ ن تستفيد من الوضع اجلديد القائم، خَتة أاستطاعت األ
 يرانية.إ كمحافظةالعراق   دولة يدىا، حىت جعلت منبزمام احلكم  مسكتابلتايل لعراق، ل

 ؟ادلظاهرات اليت تعم العراق حالياً  ميكننا قراءةكيف 

عاصمة واحملافظات اجلنوبية ذات الغالبية خروجها من بغداد ال ىو يف ىذه ادلظاىرات ما ىو الفتٌ 
ويطلق عليهم  ،يرانعة يف العراق ينقسمون إىل شرحيتُت، الشرحية ادلستفيدة وادلدعومة من إالشيو  ،الشيعية

و ادلسحوقة اليت  ة العليا من الشيعة، والشرحية األخرى ىي الطبقة ادلعدومة أالطبق وىي تعد" األسياد"
كانت  ة، حيثللسلط وىي طبقة معارضة دائماً  ،ودتلك روح ادلقاومةالعصور  على مرّ كانت تكافح 
يف الكثَت من الويالت  ،ُكردال مثل ،عاشواتعاين من االضطهاد على يد النظام البعثي، و ىذه الشرحية 

ظاىرات اليت تشهدىا ىذه احملافظات ادلىل العراق كوطن، فولديهم حس االنتماء إ النظام السابق، زمن
ىذا اجليل خلوف الذي تركو نظام صدام حسُت، و اليت نفضت عن نفسها ا الشرحيةتشارك فيها ىذه 

 كرب، و ش ظلم النظام السابق بشكل مباشريف ىذه ادلظاىرات ىو اجليل الذي مل يع ادلشارك بفعالية قوية
ادلظاىرات الطبقات  تشارك يف ىذه ،ىل جانب ىذه الشرحيةإ عب الذي تركو نظام البعث.ومل يعرف الرّ 

، ويرفضون حتويل بلدىم إىل يرانإلعراق التبعية ب ، والذين ال يقبلونىايل بغداد وما حوذلاادلسحوقة من أ
 .واليٍة إيرانية

وتؤدي إىل  تثمرويبقى السؤال ىنا، ىل إبمكان ىذه ادلظاىرات السلمية اليت تواجو ابلرصاص أن 
 بناء العراق كدولة مستقلة ذات سيادة واعتبار يف ادلنطقة؟

اذلالل الشيعي اإليراين، لن  سلسلة ، يفسورايإّن العراق، ابعتباره حلقة مهّمة ومصَتية، مثل 
، ليحّدد مصَته بنفسو، وعليو فإنّو من ادلرّجح أن تتّجو النظام اإليراين يتمّكن من الفكاك بسهولة من

فال الشعب العراقي سوف يًتك الساحات ويتنازل عن حقوقو ادلشروعة، وال  ،األمور فيو ضلو التصعيد
 ،سوف تًتك الشعب العراقي حييا كما يشاء، وذلك من خالل اللجوء إىل الفصائل ادلوالية ذلا إيران

إحدى أطرافها إيران والقوات ادلوالية ذلا  تكون سوف تشهد ىذه الساحة أيضًا حراًب أىلية وأغلب الظنّ 
من احلشد الشعب وفصائل أخرى، والطرف اآلخر ىو الشباب العراقي ادلقاوم، والذي سوف يلقى دعماً 

 ومساندًة من اخلارج أيضاً.
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 سوراي -ٖ

 على حد سواء؛ النظامت الشعب و هنكأ حربٍ  يف أتون عوام تعيش سورايأتسعة المنذ ما يقارب 
على مّر ىذه السنُت،  منها اليت عاىنوالتحدايت الضغوطات  كلّ   رغم السوري النظامسقط يدلاذا مل  لكن

 ،على الصعيد الداخلي قوية جداً الردود الفعل فضاًل عن أّن  ،الرغم من تغلغل الفساد يف مفاصلووعلى 
 النظام وسقوطو؟ فمن يقف وراء منع هتاوي

الناحية العسكرية ىو السبب دخول روسيا حلبة الصراع ومساندة النظام من  نّ الكثَتون أب يعتقد
ربطو ت  الذييراينيف حقيقة األمر، فإّن السبب ىو وقوف النظام اإلولكن  ،طالة عمر ىذا النظاموراء إ

خلفية حلماية مصاحلها  جبهةً  سوريةإيران الساحة ال اعتربتحيث  ،النظام السوريمع روابط أكثر قوة 
قد و  ،سط نفوذىا على رتيع مفاصل احلكمزمة من خالل برة األافتدخلت يف إد ونظامها الطائفي،

ذه يف ى ، فادلشاركون الفعلّيونيضاً أ سورايالوجو الطائفي للنظام يف ، بشكل جليّ  ،ىذه احلربأظهرت 
، وإمنا ىم رتاعات مرتبطة "العريب السوري اجليش"وحدات   ، مل يكونواواحلرب والذين قتلوا دفاعًا عن

 مصَتىا مبصَت النظام. ربطتيت يران وحزب هللا والطائفة العلوية الإب

وما من حلول تلوح يف ، سوريةال يلفُّ احلالةزال الغموض ي وما أكثر من ذتانية أعواممضت 
ىل مبادرة للوصول إ للوصول إىل صيغةنظام الضغط على ال إىل تسعى بعض األطراف. يف حُت أن األفق
، ومن ىذه سورايمبصاحل بعض القوى الفاعلة يف  ضرّ فغياب احلّل ي طراف،يرضي الكثَت من األحل 

 االطراف:

 النظام السوري -أ

 حاجة حىت دلصطلح احلل ةإّن ىذا النظام وعلى الرغم من الويالت اليت عاشها إال أنّو ال يرى أيّ 
ذلا عالقة  خارجية وليس سبابٌ ىي كلها أىل ىذا الوضع أدت إسباب اليت األ نّ حبّد ذاتو، فهو مقتنٌع أب

من شأنو حلل العسكري الذي اب يؤمنيزال  مافإنّو  عن قيم الدديقراطية، وابلتايلمارسات الدولة البعيدة مب
 ئاً شي وكأنّ  ٕٔٔٓ إىل ما قبل عام ، والعودة "اآلمنة"على كل من خيالف الدولة ويعارض نظامها القضاء
 مل يكن.

 

 



9 
 

 يرانإ –ب 

 فبقاء الوضع على ما ىو عليو يف سوراي ؛ذا الشكلهب يف سورايوضاع إيران استقرار األ تتمٌت
أكرب ألخذ  ىي تتهّيأو  ،من ظروف احلرب إيران استفادت فقدوىل، يصّب يف مصلحة إيران ابلدرجة األ

وابلتايل ديكننا صاحلها، لذلك لن يكون يف وأّي حّل خالفًا  ،عمارإعادة اإلو  ستثماراتالا حصة من
 .النظام داخليران القوي ىو نفوذ إ يف الوقت احلايلاخلفية اليت تعيق رتيع احللول القوة االستنتاج أّن 

 روسيا –ج 

من خالل طرحها لبعض احللول،  ىل صيغة ماروسيا االحتادية حتاول الوصول إ نّ من الواضح أ
للدولة ال الوضع الراىن  نّ أ تدرك جيداً  فهي ،دعمها يف كتابة دستور جديد للبالدوذلك من خالل 

روسيا  نّ نوع من احللول، ولكن ما ىو الفٌت ىو أ بقى على ما ىو عليو، ولذلك حتاول طرحديكن أن ي
 فإّن توّقع يران، لذلكدم ابلقوة النافذة إلطفهي تصال دتلك النفوذ الكايف لفرض حلوذلا على النظام، 

  .يف الوقت احلايل مستبعدٌ  ىو أمرٌ  مناسباً وختطط لو فرض روسيا احلل الذي تراه

 يف الوضع السوري، ومنها: دورٌ أخرى ذلا  طرافٌ ىناك أ

 مريكية والتحالف الدويلالوالايت ادلتحدة األ -ٔ

صل كلمة الفالكون ذلا تتنظيم داعش يف ادلنطقة، وسوف  ال يف زلاربةمريكا بشكل فعّ شاركت أ
مريكا يف احلسبان والتفكَت يف احلل النهائي يف ألّن عدم وضع قوة أ ،يضاً يف احللول ادلرتقبة يف سوراي أ

 سورايمريكا يف سياسة أ نّ أ يرون فالكثَت من ادلراقبُت واحملللُت السياسيُت مستبعد، مرٌ بدوهنا ىو أ سوراي
أواخر العام يف  ادلبعوث األمريكي اخلاص إىل سوراي يجيفر  ستصريح جيمىي سياسة غامضة، لكن 

فالوالايت ادلتحدة مل تقّرر إىل ، واحللول اليت ختطط ذلا سوراي تاهسياسة الوالايت ادلتحدة  حوضّ  1ٕٔٓ
 للحلول السياسية اليت م، أّي اىتمامٍ ىل اليو لذلك مل توِل إبنظامها احلايل مستقباًل،  بقاء ىذه الدولةن اآل

العربية  الدول جامعة وضغطت على وال هتتم بشكل جدي مبوضوع كتابة الدستور،، سورايأوضاع تناقش 
بشكل  ُكردوال ،اإلدارة الذاتية تشجعإّن الوالايت ادلتحدة  إليها.العضوية ادلعلقة لسوراي عادة إتأجيل ل

من شأنو أن يبقي هنائي  حلّ إىل  التوصل يف الوقت ذاتو ، ولكنها تعيقحلوار مع النظامعلى ا خاص،
، وىذا ما ال يضاً أ "بقاء وتقوية النظام اإليراين"يعٍت  بقاءهُ  كما أنّ  على ىذا النظام ويساىم يف تقويتو.

 وىنا يتبادر إىل ذىننا السؤال األىّم وىو:. مريكا والقوى ادلهيمنة عادلياً أ ترغب بو



11 
 

ىل حل هنائي يف إ للوصول مريكا يف فرض ثقلهاأ سوف تشارك القوى العادلية ومن ضمنهامىت 
 ؟سوراي

من حتت الوصاية  سورايىو خروج ذه القوى للوصول إىل حّل ابلنسبة ذل الشرط الوحيد وادلهمإّن 
وىذا الشرط تطالب بو بعض الدول العربية  ،سورايعومة منها من يران والقوات ادلداإليرانية، واستبعاد إ

أيضاً،  اجلامعة العربية، على سبيل ادلثال، مقًتٌن هبذا الشرطإىل  سورايأيضاً، فالفيتو السعودي ضّد عودة 
فهل  ،يراينىو النظام اإل سوراييف  عن النظام رمن يقرّ  نّ أل تنفيذه، حلكومة احلاليةيصعب على االذي و 

 مستحيالً يف الوقت الراىن. ىذا األمر يبدو !سورايضد وجوده يف  اً قرار  نتوقع أن يتخذ ىذا األخَت

 دارات الذاتيةاإل ادلتمث ل يف ل  احلو  ُكردال -ٕ

ليها إ ي من األوضاع اليت آلَ ُكردالشعب البرايدة  سوراييف مشال وشرق استفادت شعوب ادلنطقة 
 عن األنظمة وري، فبعد زلاربتهم ألعىت تنظيم إرىايب من جهة، وبناء نظام دديقراطي سلتلفالنظام الس
عن النظم  بديلةكقوة هتم  وكفاءوجودىم  من جهة أخرى، دتكنوا من إثبات فقضيقة األالتقليدية 
 عن إدارٍة بديلةٍ ، عن شكل قليميعًتاف دويل وإي ادون أ أعلنوا من جانبهم،يف ادلنطقة، و  التقليدية

تنتظر  شعوب ادلنطقة كانترىايب  وسلطة الدولة، فبعد القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش اإل دارةإ
 رتع، ولكن واقعالعامل أ عن نيابةً لذين حاربوا وىم ا ابجلميل، منهم عرفانً  ،أن يعًتف العامل بنظامهم

فاإلدارة  ؛يضاً ىذه القضية يف ىذا اجلزء أ عيق ظهور حلّ نطقة يادل يف ربع دولاجملزّأة بُت أ ستانُكرد
لكي تًتسخ   ،ةسوريالدولة الي أ ،ادلعنية هباضمن حدود الدولة مشاكلها  ن حتلّ الذاتية حتاول جاىدة أ
وتكمن ، د، ولكنها تد الكثَت من العقباتيف الدستور السوري اجلدي يتّم قبولوككيان شبو مستقل 

َت دديقراطي من جهة، ومن جهة أخرى تغي يّ إحدى أىم ىذه العقبات يف النظام السوري الرافض أل
وىو حتالف تشّكل يف جوىره ( اتركيو يران، إو ، سوراي) يضّم كّل من قليميوجود سوراي ضمن حتالف إ

هبا إىل حدٍّ   واستقرار ادلنطقة منوطٌ  ىم قضااي ادلنطقة،من أ ية اليت تعدُكردر القضية النكاإ أساس على
 .كبَت

، ال تنوي أيضاً  ال يفوتنا أن نذكر أيضًا أّن القوى ادلهيمنة عادلياً، وعلى رأسها الوالايت ادلتحدة
إىل حّل ضمن حدود ىذه الدولة  توقع الوصول وعليو ال ديكننا القضية يف الوقت الراىن، حّل ىذه

بلغ مهما  مكتسبات اإلدارة الذاتيةأن يتّم احلفاظ على ومن ادلهّم يف ىذه ادلرحلة ، ضمن ىذه الظروف
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عادة رسم وسيتم إ تأيت دفعًة واحدة،س يبدو، على ما، ألّن احللول يف منطقة الشرق األوسط، الثمن
 .ادلنطقةخريطة 

 النتيجة

ال ديكننا توقع حدوث استقرار يف ادلنطقة على ادلدى ادلنظور، فالتوّصل إىل احللول النهائية يف 
ادلنطقة ىو أمٌر يف غاية التعقيد، والعمل على إجياد حّل يف دولة مبعزل عن الدول األخرى يف ادلنطقة ىو 

 وكذلك األمر ابلنسبة للحلول.  أمٌر صعٌب للغاية يف الوقت الراىن، نظراً لًتابط مشاكل ادلنطقة ببعضها،

ت اليت واجهتها من الصعواب الرغمإّن استمرار ىذه الدول اإلقليمية يف احملافظة على وجودىا على 
األخَتة، وبقاء أحجار الدومينو اثبتًة ومًتاّصة، يعود إىل عدم تعّرض إيران  سنوات العشرخالل ال

وما قامت بو إيران ىو إبقاء مباشر، كل فعلي و ه الدول داخل حدودىا بشلألحداث اليت تري يف ىذ
 على وجودىا قوايً يف دول اجلوار.

 


