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االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العربية ( الفرص والقيود )
0202 – 0202
إعداد

منعم أحمد حسن
أشراف
األستاذ الدكتور محمد القطاطشة
الملخص
هدفت الدراسة التعرف على مرتكزات االستراتيجية اإليرانية الجديدة في المنطقةة العرييةة يةي
( ،)0202-0202وتسليط الضوء على القيود التي تحد م نجاح االستراتيجية اإليرانية في المنطقةة
العريية ،وييا الفرص التةي افةادت إية ار فةي وضةس اسةتراتيجيتيا فةي المنطقةة العرييةة يةي (-0202
.)0202
ت ة ة ةةدور مشكلة هذه الدراسة المتعلقة ياالستراتيجية اإليرانية الجديدة في المنطقة العريية للفترة
(  ،) 0202 – 0202في التساؤالت المتعلقة يطييعة االستراتيجية اإليرانية الجديدة في المنطقة
العريية يي (  ،)0202-0202والفرص التي افادت منيا إي ار في وضس أو رسم استراتيجيتيا
في المنطقة العريية ،والقيود التي تحد م نجاح االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية.
وتوصلت الدراسة إلى عدد م االستنتاجات م يينيا أ النظام اإليراني لم يدخر أي
جيود إال وقام يتوظيفيا في إذكاء روح الطائفية والمذهيية ،وسعى لعمليات غسيل أدمغة أيناء
شعوب الدول العريية المستيدفة ،وتأجيج الفت والحروب األهلية ،ونشر فكرة المظلومية يي أفراد
الشعب ليسيل علييا يعد ذلك مد نفوذها ،وا إي ار نجحت يتوظيف االتفاق النووي مس مجموعة

ك

 1+5حول يرنامجيا النووي في تموز  5115ليخدم توجيات استراتيجيتيا اإلقليمية ويكو حاف اًز
يدفس العديد م الدول الغريية لتحسي عالقاتيا مس إي ار م أجل الدخول إلى أسواقيا الواعدة.
وأوصت الدراسة توضيح توجيات االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية التي تقوم
على إذكاء روح الطائفية والمذهيية يي أيناء الشعب الواحد في الدول العريية التي تضم مكونات
متياينة المذاهب ،واستغالل المواجية المحتدمة في داخل إي ار يي

التوجه اإلسالمي ،والتوجه

اإليراني ،وهي مواجية ال يمك الجزم أنيا يي تيار ديني وآخر علماني ،وانما هي مواجية داخل
التيار الديني نفسه ،وصياغة إستراتيجية عريية للتعامل مس االستراتيجية اإليرانية في المنطقة
العريية .
الكلمات المفتاحة :االستراتيجية اإليرانية  ،المنطقة العربية ،الفرص والقيود .
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Abstract
The study aimed to identify the new Iranian strategy pillars in the Arab
region between (2010-2015), and the statement of the opportunities that reported
Iran to develop its strategy in the Arab region between (2010-2015), and to
highlight the limitations of Iranian success of the strategy in the region Arabic.
Revolve the problem of this study regarding the new Iranian strategy in
the Arab region for the period (2010 - 2015), in the new questions concerning the
nature of the strategy of Iran in the Arab region between (2010-2015), and
opportunities, according to which Iran is in a position, or drawing their strategy
in the Arab region, and restrictions that limit the success of the strategy of Iran in
the Arab region
The study found a number of conclusions including that the Iranian
regime has not spared any efforts only made utilizing it to fuel sectarian spirit,
and sought to operations of the brains of the children of the peoples of the
targeted Arab states washing, fueling strife and civil wars, and spread the idea of
injustice among the people to facilitate their subsequent D influence, and that
Iran has successfully employ the nuclear deal with the 5 + 1 group on its nuclear
program in July 2015 to serve the orientations of its regional strategy and be
incentive for many Western countries to improve relations with Iran in order to
enter promising markets.

م

The study recommended clarifying the strategic orientations of Iran
towards the Arab region which is based on raising sectarian spirit among the
people of one of the people in the Arab countries, which includes mixed sects
components, and the exploitation of the confrontation raging inside Iran between
Islamic orientation, the Iranian orientation, a face can not say for sure it is
between stream religious and secular else, but they are within the religious face
of the stream itself, and to formulate an Arab strategy to deal with Iran's strategy
in the Arab region
Keywords: Iran's strategy , the Arab Region ,Opportunities and Constraints.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
لم يعد خافياً على الميتمي يشؤو الشرق األوسط أ إلي ار أطماع كييرة في دول المشرق
العريي يما فييا الدول الخليجية اليالغة الحيوية يالنسية للمصالح الدولية ،األمر الذي دفعيا لوضس
إستراتيجية إقليمية واعدة تسعى م خالليا فرض هيمنتيا المطلقة على المنطقة عير جعل الدور
اإليراني مصدر إليام للدول العريية التي تضم أعداداً م الطائفة الشيعية ،يحيث تصيح إي ار قة ةةوة
على المستوى الدول ة ةةي يما ينعكة ةةس إيجايية ة ةاً على المستوى اإلقليمةةي وفة ةةق تصوراتيا ( الزهيري،
.) 01 :5111
ويأتي تركيز إي ار على المنطقة العريية وتحديداً الجزء الواقس في جنوب غرب آسيا ألنيا
تعتقد أ لدى دول هذه المنطقة قدرات كييرة تتعدى يحجميا منطقة الشرق األوسط ،كما أ تركيز
الجيود على هذه المنطقة يوفر قدرات كييرة جداً في الحفاظ على األم القومي اإليراني( المطيري،
.) 52 :5111
أما وجية نظر عدد م الدول العريية فإنيا ترى يأ االستراتيجية اإليرانية تمثل تيديداً
واضحاً ألمنيا القومي كالسعودية وياقي دول الخليج العريي ،وقد تيقى السياسات المرتيطة ييذه
االستراتيجية مصدر تيديد رئيسي يحكم أ مالمح الصراع يي هذه الدول واي ار قد عادت م
جديد يعد توظيف إي ار للمقومات التاريخية والسياسية والقومية والدينية المذهيية ،ما يجعل ةةه صراعاً
مفتوحاً ومتجدداً ،يعد تنام ةةي احتماالت المواجي ةةة العسكرية ةةة يي إي ار والمملكة العريية السعودية
جراء سيطرة جماع ةةة أنصة ةةار اهلل الحوثية على مقاليد األمور في اليم  ،وفي ظل تنامي العالقات
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اإليرانية مس عدد م

األطراف العريية والمعير عنه في الدعم الالمحدود لحزب اهلل الليناني،

والتمسك ينظام الرئيس السوري يشار األسد ،وفرض السيطرة شيه الكاملة على الوضس السياسي في
العراق .ناهيك ع تقديم نفسيا كرصيد دائم للمقاومة الفلسطينية ،إلى جانب يعض األطراف غير
العريية كالصي وروسيا التي دخلت في تحالف رياعي إلى جانب إية ة ة ار وكل مة ة العراق وسوريا
مة ة ة ة أجل التصدي لما يعة ة ةةرف يتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) (الكناني .) 11 : 5115 ،
وقد أدخلت هذه االستراتيجية السياسة الخارجية اإليرانية في مرحلة األزمات وجعلتيا تتسم
يطييعة معقدة لما تحويه م غموض وتحرك سريس ،األمر الذي انعكس في تداخل القومي والثوري
واليراجماتي ،إضافة إلى اللعب على عامل الزم  ،واالنتقال تارة يي دائرة المذهيية ،وتارة أخرى
يي دائرة المصالح .ويعد القول إ االتفاق النووي يي إي ار ومجموعة الدول الكيرى في العالم
والذي كا للواليات المتحدة األمريكية الدور األيرز في انجازه وفق الصيغة التي تم التوصل إلييا
في تموز  ،5115إنما يمثل أحد أيرز األزمات الدولية التي تمكنت إي ار م إدارتيا ينجاح خالل
هذه الفترة اليالغة التعقيد في مجرى العالقات الدولية في ظل تنامي أزمة اإلرهاب الدولي التي ما
تزال أزمة مستعصية الحل أمام جميس دول العالم يما فييا الدول الكيرى وعلى األخص الواليات
المتحدة األمريكية التي سعت إلدارتيا وفق أساليب وطرق متعددة ( هواش .) 1 : 5115 ،
لك االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية واجيت عناصر عديدة يدأت تحد م أداء
إي ار دور الدولة القائدة في المنطقة يمفردها ،على الرغم م أ ما تمتلكه إي ار م مقومات القوة
الجغرافية واليشرية واالقتصادية والعسكرية والتي تعد فرصاً ليا تؤهليا للعب األدوار األولى في
المنطقة .لك المالحظ أ هذه الفرص قد تتحول في الوقت نفسه إلى قيود تحدد طييعة العالقات
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اإليرانية مس يعض القوى اإلقليمية والدولية التي دخلت في مرحلة التنافس مس إي ار على النفوذ في
المنطقة العريية  ،وهذا ما تحاول هذه الدراسة الولوج إليه خالل العملية اليحثية .

مشكلة الدراسة
تعد إي ار م الدول ذات التأثير في تطورات األحداث في المنطقة العريية ،وذلك يفعل ما
تمتلكه م

مقومات القوة العسكرية والسياسية ةةة واالقتصادية واليشرية المؤثة ة ة ةرة في إقليم الشرق

األوسة ةةط عامة والمنطقة العريية خاصة ،وليا توجيات معلنة تسعى م خالليا إلى تصدير ثورتيا
التي أسست نظام حكم الجميورية اإلسالمية عام  9191إلى العالم اإلسالمي منطلقة ةةة م العالم
العريي ،ومس حصول جملة م المتغيرات الدولي ةةة واإلقليمية ة ةةة منذ االحتالل األمريكي للعراق عام
 3002الذي جعل معادلة التواز اإلقليمي تميل لصالح قوى أقليمية غير عريية ،األمر الذي كا
ليا تأثير كيية ةةر على النظام اإلقليمي العريي الذي يعاني م

تدهور هيكلي كيير في طييعة

العالقات التي يرتيط ييا أعضائه ،مما أفاد إي ار وشجعيا على يلورة استراتيجية جديدة في المنطقة
العريية ةةة.
واستناداً على ذلك تكم مشكلة الدراسة في اإلجاية ع التساؤل الرئيس ومفاده :ما حقيقة
وطييعة االستراتيجية اإليرانية الجديدة في المنطقة العريية للفترة (  ،) 0202 – 0202وتتفرع منيا
أسئلة الدراسة أدناه.
أسئلة الدراسة
 .1ما مرتكزات االستراتيجية اإليرانية الجديدة في المنطقة العريية يي ( )0202-0202؟
 .2ما القيود التي تحد م نجاح االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية؟
 .3ما الفرص التي افادت منيا إي ار في وضس أو رسم استراتيجيتيا في المنطقة العريية؟
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أهداف الدراسة
 .0التعرف على مرتكزات االستراتيجية اإليرانية الجديدة في المنطقة العريية.
 .0تسليط الضوء على القيود التي تحد م نجاح االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية.
 .3ييا الفرص التي افادت إي ار في وضس استراتيجيتيا في المنطقة العريية.

أهمية الدراسة
تتضم أهمية الدراسة جانيي علمي ( نظري ) وعملي ( تطييقي ) كاآلتي :
 .0األهميةةة العلميةةة (النظريةةة) :تكم ة األهميةةة العلميةةة للد ارسةةة فةةي أنيةةا تسةةيم فةةي توضةةيح كثيةةر م ة
اإلشكاليات التي يتاوليا الياحثو في الشؤو الدولية ع طييعة االستراتيجية اإليرانية فةي المنطقةة
العريية  ،ومستويات الصراع والتنافس الدولي على هذه المنطقة.
 .0األهمية ةةة العملية ةةة (التطييقية ةةة)  :تة ةةوفر الد ارسة ةةة م ة ة الناحية ةةة العملية ةةة فرصة ةةة للدارسة ةةي والميتمة ةةي
والمتايعي للشأ المحلي واإلقليمي والدولي لالطالع على الوصةف التحليلةي لالسةتراتيجية اإليرانيةة

في المنطقة العريية في هذه المرحلة التاريخية الميمة.
فرضيات الدراسة
تنطلق الدراسة م فرضية رئيسية مفادها :تحمل االستراتيجية اإليرانية مشروع ديني -مذهيي
تسعى لتعميمه في المنطقة العريية م خالل تفكيك أنظمتيا السياسية واعادة تركيييا ،يما يتوافق
مس طموحاتيا م خالل ميدأ تصدير الثورة وتعميم نظرية والية الفقيه وتتفرع م هذه الفرضية
الرئيسية الفرضية الفرعية آلتية  :إ

هناك ثمة جملة قيود تعيق م

حركة إي ار في تحقيق

استرتيجيتيا .ويصطف إلى جانب هذه القيود مجموعة م الفرص تساعدها على انجاز مشروعيا.
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حدود الدراسة
الحدود الزمانية  :تغطة ة ةي هذه الدراسة فترة زمنية تمت ةد لألعوام (  ،) 0202 –0202وهي الفتة ة ةرة
التي تخللتيا تحوالت جذرية على المستوى الدولي واإلقليمي ،تمثلت يعودة الصعود الروسي
والصيني الداع ةةم للمواقف اإليرانية في كثير م

القضايا المحورية الميم ةةة ،وتعرض المنطقة

العريية لمتغيرات داخلية جعلتيا تواجه حالة م عدم االستقرار السياسي واألمني ،ميدت لظيور
تنظيم الدولة اإلسالمية الذي استطاع فرض سيطرته على أر ٍ
اض واسعة في العراق وسوريا.
الحدود المكانية  :الدول العريية ( العراق وسوريا ولينا واليم ودول مجلس التعاو الخليجية)،
واي ار .
الحدود البشرية  :شعوب كل م (العراق وسوريا ولينا واليم ودول مجلس التعاو الخليجية)،
واي ار .

محددات الدراسة
 .0غيةةاب الرؤيةةة العرييةةة الموحةةدة تجةةاه المشةةكالت التةةي تمةةر ييةةا الةةدول العرييةةة ممةةا سةةمح إلي ة ار
يلورة إستراتيجية إقليمية جديدة يكتنفيا الغموض في يعض مراحل التنفيذ.
 .0صةةعوية االطةةالع علةةى األرشةةيف السياسةةي اإلي ارنةةي لمعرفةةة النوايةةا الحقيقيةةة التةةي تقةةوم علييةةا
اإلستراتيجية اإلقليمية اإليرانية في المنطقة العريية.
 .3عةةدم وضةةوح المسةةار السياسةةي فةةي تعامةةل الةةدول العرييةةة مةةس دول الجةوار الجغ ارفةةي عامةةة واية ار
خاصة.
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ُمصطلحات الدراسة
االستراتيجية :
 االستتتراتيجية اصتتطالحاً  :يعةةد مصةةطلح اإلسةةتراتيجية م ة المصةةطلحات الحديث ةة نسةةيياً ،فيمةةاتعةةود جةةذوره التاريخيةةة إلةةى حقيةةة زمنيةةة يعيةةدة د إذ يعةةود اسةةتخدامه إلةةى اإلغريةةق الذية ة أعط ةوا
ليةةذا المصةةطلح المضةةمو العسةةكري  ،وقةةد أصةةيح معروف ةاً لمةةدة طويلةةة م ة الةةزم ( شةةيلي ،
. ) 03 : 0203
وتعيير اإلستراتيجي ة ة ة ةة مشتق م الكلمة اليونانيةة )  ( Stratoيمعنةةى جيةةش أو حشةةد ،وم ة
مشتقاتيةا )  ( Strategoتعني ف القيادة ( فيمي . ) 01 : 0200 ،
وقد تناول عدد م المختصي تعريف هذا المصطلح وكما يأتي:
أ .عة ة ةةرف كالوزفيتة ة ةةز ( )0312-0330( )Claus Witzاإلستراتيجية ة ةةة يأنية ة ةةا فتتتتتتن استختتتتتتدام
المعركتة لتحقيتق أهتداف الحترب") .( Witz, 1978 : 241
ب .عةةرف (ليةةدل هةةارت) ) ( Basil Henry Liddell Hartاإلسةةتراتيجية أنيةةا  :ف ة توزيةةس
واستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق األهداف السياسية

) ( Hart, 1966 : 334

ج .عرف عيد القادر محمد فيمي االستراتيجية يأنيا علم وف استخدام الوسةائل والقةدرات المتاحةة،
وفي إطار عملية متكاملة يتم إعدادها والتخطيط ليا ،ييدف خلق هامش م حرية العمل يعةي
صةةانس الق ةرار علةةى تحقيةةق أهةةداف سياسةةتيم العليةةا فةةي أوقةةات السةةلم والحةةرب (فيمةةي:0200 ،
.)02
 التعريف اإلج ارئي  :تمك الياحةةث مة التوصةةل إلةى التعريةف اإلج ارئةي لمصةطلح اإلسةتراتيجيةيمعناها الشامل يأنيا الخطط واإلدوات الالزمة التي تعتمةدها الدولةة فةي سياسةاتيا وصةوالً إلةى
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تحقي ةةق سياس ةةتيا العلي ةةا داخلية ةاً وخارجية ةاً ف ةةي النة ةواحي السياس ةةية واالقتص ةةادية والعس ةةكرية وف ةةق
متطليات خدمة المصلحة الوطنية "
االستراتيجية اإليرانية في الدول العربية:
 -االستراتيجية اإليرانية في الدول العربية اصطالحاً  :هي:

نمط التخطيط اليادف إلى مد

النفوذ ومنس قيام جيية عريية ضد إي ار  ،وتقوم ركائزها على أسس التحالف مس النظام
السوري ،ومس حركات المقاومة العريية ،ودعم التنظيمات الشيعية في العراق لتأمي

دوام

السيطرة علييا ،وعلى تالقي المصالح مس الجيات المتطرفة التي تستيدف المصالح الغريية
في المنطقة العريية على الرغم م

التياي

الواضح يي

الفكر المتطرف والثقافة اإليرانية

(شامية.) 111: 5111 ،
 التعريف اإلجرائي :هي " جملة الوسائل واألدوات التي تعتمدها إي ار لتحقيق مشروعيا الدينيالمذهيي وفق نظرية والية الفقيه .
المنطقة العربية :
 المنطقة العربية اصطالحاً  :هي اليقعة الجغرافية التي تمتد م المحيط األطلسي إلى المحيطاليندي ،وتتألف م  55يلداً في شمال أفريقيا وغرب آسيا ،والتي ييلغ سكانيا نحو 151
مليو نسمة ،ويشكل م هم دو س  55منيم أكثر م  .٪51واللغة العريية هي اللغة
الرئيسية في المنطق ،مس وجود استثناءات قليلة ليعض اللغات المحلية ( يرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في الدول العريية.) 5115 ،
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 التعريف اإلجرائي  :هي المنطقة التي تضم مجموعة الدول الواقعة في غرب أسيا وشمال أفريقياضم منطقة الشرق األوسط واليالغ عددها  55دولة  ،المنتمية إلى النظام اإلقليمي الذي يعرف
يجامعة الدول العريية المنشأ عام  1295في أعقاب حصول عدد منيا على االستقالل فةي
أعقاب سنوات م ة ة ة سيطرة االستعمار االجنيي (الفرنسي واليريطاني) ،يموجب اتفاقية سايكس
ييكو لعام  ،1211وهي :الجزائر ،اليحري  ،جييوتي ،مصر ،العراق ،األرد  ،الكويت ،لينا ،
ليييا ،المغرب ،المملكة العريية السعودية ،الصومال ،تونس ،السودا  ،سوريا ،اإلمارات العريية
المتحدة ،اليم  ،فلسطي  ،موريتانياُ ،عما  ،قطر ،وجزر القمر.
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األدب النظري والدراسات السابقة
أوال  :األدب النظري
تتة ةةأثر عالقة ةةات إي ة ة ار مة ةةس العة ةةالم العري ة ةي يمجموعة ةةة م ة ة االعتية ةةارات اإلسة ةةتراتيجية والسياسة ةةية
واالقتصادية والثقافيةة والتاريخيةة والدينيةة ،وهةي فةي الوقةت نفسةه مة العوامةل التةي مة المفتةرض أ
ض َعف أماميا األسياب المضادة لتطور العالقةات يةي الجةانيي  ،لكة عةدم تةوفر النيةة لةدى الجانةب
تَ ْ
اإليراني جعل العالقات العريية – اإليرانية توصف في الوقت الراه يالتوتر والحةذر يصةورة عامةة ،
يعد أ أخذت يعض القضايا المحورية تلقةي يظالليةا علةى تلةك العالقةات وتطيةس مسةارها يشةيء مة
التوتر.
وقةةد ولةةد هةةذا التةةوتر شةةعو اًر يةةالقلق لةةدى الةةدول العرييةةة جةراء السةةلوك اإلي ارنةةي خاصةةة فةةي منطقةةة
المشرق العريي التي تضم دول الخلةيج العريةي والعةراق ويةالد الشةام ،إذ يةأتي سةيب هةذا الشةعور مة
تمسةةك إي ة ار يةةاحتالل الجةةزر الةةثالث العائةةدة لدولةةة اإلمةةارات العرييةةة ممةةا يشةةكل عقيةةة فةةي طريةةق
التقارب العريي– اإلي ارنةي ،ياإلضةافة إلةى طموحاتيةا التةي تسةعى مة خالليةا ألداء دور إقليمةي يقةوم
على تحقيق األهداف اآلتية (الكيالني- : ) 0200 ،
 .0امتةةداد نفوذهةةا فةةي منطقةةة الشةةرق األوسةةط مة خةةالل الييمنةةة علةةى المنطقةةة العرييةةة وخاصةةة
ف ةةي الخل ةةيج العري ةةي ،يحي ةةث يك ةةو لي ةةا دور رئيس ةةي ف ةةي إرس ةةاء أي يني ةةة هيكلي ةةة ف ةةي ه ةةذه
المنطقة.
 .0تطييةةس عالقاتيةةا مةةس جيرانيةةا العةةرب ،يقةةدر مةةا يسةةاعدها ه ةذا التطييةةس علةةى تحقيةةق اليةةدف
األول.
 .3مزاحمة النفوذ الغريي في المنطقة العريية ،وخصوصاً األمريكي.
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 .4منافسة تطلعات القوى اإلقليمية األخرى الساعية ليسط نفوذها على المنطقة العريية.
لذلك فإ الدور اإلقليمي الذي تينته اإلستراتيجية اإليرانية يرز يشكل واضح يعد أ انطلقت
سلسلة الثورات التي عرفت يالرييس العريي نياية عام (  ، )0202حتى تتايعت كثير م األحداث
التي دفعت ياتجاه خلق توتر شديد في المنطقة العريية ،إذ عملةت كل م

الواليات المتحةدة

األمريكية واسرائيل علةى تأزيم الموقف في المنطقة م خالل إعال استعدادهم التام في أي وقت
لتنفيذ الخطط العسكرية الدفاعية واالعتراضي ةةة الموضوعة مسيقاً ،والخاصة يمعالجة التيديدات
والتحديدات التالي ة ةةة ( عيد القادر : ) 040 : 0200 ،
أ .سةةعي إي ة ار الحثيةةث للحصةةول علةةى السةةالح النةةووي  ،الةةذي يسةةيم فةةي خلةةق ت ةواز اسةةتراتيجي،
ويزيد م عداء إي ار وتيديدها للمصالح األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة.
ب .ازدياد قوة حزب اهلل المدعوم م إي ار وسوريا  ،واستم ارره في تيديد إسةرائيل يعةد فشةل الوسةائل
السياسية والعسكرية لتحويل نشاطه إلى الجانب السياسي وتجريده م قدراته العسكرية .
ج .ص ةةمود المقاوم ةةة ف ةةي غة ةزة وعزمي ةةا التص ةةدي لمح ةةاوالت إسة ةرائيل ف ةةرض الحل ةةول عل ةةى الش ةةعب
الفلسطيني  ،وتصفية القضية الفلسطينية  ،وهةو مةا ظيةر واضةحاً فةي عةدوا الرجعةة علةى غةزة
في شير تشري الثاني . 0200
د .ت ازيةةد احتمةةاالت انةةدالع انتفاضةةة كيةةرى فةةي الضةةفة الغرييةةة يسةةيب يةةأس الشةةعب الفلسةةطيني م ة
انتظار حلم الدولة الفلسطينية المستقلة .
هة .تعاظم الدور اإليراني في العراق وامتداده نحو الغرب .
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و .حاج ةةة إسة ةرائيل إل ةةى إع ةةادة االعتي ةةار لق ةةدرة قواتي ةةا المس ةةلحة عل ةةى التص ةةدي ألي تيدي ةةد ألمني ةةا
الةوطني ،خاصةةة يعةةد فشةليا عةةام (  ) 0226فةةي مواجيةة حةةزب اهلل  ،وفشةةليا فةي القضةةاء علةةى
حركة حماس في غزة .
وفةةي هةةذه األثنةةاء أصةةيح الحةةذر العريةةي م ة إي ة ار أكثةةر حةةدة فةةي ظةةل تنةةامي التخنةةدق الطةةائفي
المذهيي  ،وسعي إي ار الحثيث لتطوير قدراتيا العسكرية والصاروخية والنوويةة اليجوميةة التةي تعةزز
سياق التسلح في منطقةة الشةرق األوسةط  ،وتشةكل قلقةاً مشةروعاً وتحةدياً مصةيرياً للةدول المجةاورة فةي
الخليج العريي كما المجتمس الدولي ( عيد اهلل . ) 034 : 0202 ،
وعةةدا قضةةايا الخةةالف مةةس دول الخلةةيج العريةةي التةةي تقةةس فةةي الج ةوار المياشةةر إلي ة ار  ،فةةإ يقيةةة
الدول العريية ة ة ةةة لم تسلم هي األخرى مة التدخة ة ة ة ةةالت اإليرانيةة فةي شةؤونيا الداخلي ة ة ة ةةة ،حيةث شةيدت
مصةةر والسةةودا والمغةةرب واألرد ح ة ة ة ةةاالت تدخ ة ة ةةل كثي ة ة ة ةرة فةةي شةةؤونيا الداخليةةة مة ة ة جانةةب إي ة ار ،
أدت إلةةى تةةوترات متكةةررة فةةي عالقاتيةةا معيةةا .أمةةا الحةةاالت األكثةةر يةةرو اًز للتةةدخل اإلي ارنةةي فيةةي فةةي
العةراق وسةةوريا ولينةةا والةةيم  ،حيةةث يفةةوق الةةدور اإلي ارنةةي فةةي كةةل م ة هةةذه الةةدول مثيلةةه فةةي الةةدول
األخةةرى ،إال أ هةةذا الةةدور والنفةةوذ اإلي ارنةةي أصةةيح يمثةةل محةةو اًر رئيسةةياً م ة محةةاور الص ةراع وعةةدم
االستق ة ة ةرار ف ةةي هذه الةدول األريةس ( كشةك  ،) 06 : 0202 ،كونيةا تضةم أدوات فاعلةة مة األدوات
المسةةتخدمة فةةي تنفيةةذ االسةةتراتيجية اإليرانيةةة تجةةاه المنطقةةة العرييةةة .وهةةذا مةةا تسةةعى الد ارسةةة للوقةةوف
عنده م خالل اإلجاية على األسئلة الواردة فييا يعد اثيات صحة الفرضية م عدمه.
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ثانيا  :الدراسات السابقة
 .0الدراسات العربية
 دراسة اللياد ،مصطفى ( :)5112قراءة في مشروع إيران االستراتيجي تجتاه المنطقتة العربيتة:تناولةةت هةةذه الد ارسةةة المشةةروع اإلي ارنةةي تجةةاه المنطقةةة العرييةةة ياعتيارهةةا دولةةة إقليميةةة كيي ةرة فةةي
المنطقة  ،وتمتلك المقومات األساسية للعب دور إقليمي م كتلة يشرية ضخمة وموقس جغرافي
وامتداد تاريخي وتأثير معنوي متواصل على جوارها الجغرافي  ،وتنةدرج األزمةة النوويةة اإليرانيةة
ضةةم هةةذا السةةياق أل اليةةدف األسةةاس وراء يرنامجيةةا النةةووي يكمة فةةي تعزيةةز طموحاتيةةا فةةي
منطقةةة تتةوافر فييةةا أطةراف نوويةةة فاعلةةة تمتلةةك السةةالح النةةووي كالينةةد وياكسةةتا واسةرائيل ،كمةةا
عرج ةةت الد ارس ةةة عل ةةى تن ةةاول منطق ةةة الخل ةةيج ف ةةي اإلس ةةتراتيجية اإليراني ةةة الت ةةي تح ةةاول اس ةةتغالل
عناصةةر القةةوة الناعمةةة مثةةل العامةةل الثقةةافي الحاضةةر يشةةدة فةةي الثقافةةة العرييةةة ويةةاألخص فةةي
منطقةةة الخلةةيج  ،يفعةةل التكةةوي الةةديموغرافي لش ةريحة كيي ةرة م ة السةةكا فةةي دول الخلةةيج التةةي
تنتمةةي جةةذورها العائليةةة إلةةى أصةةول إيرانيةةة  ،وتناولةةت خاتمةةة الد ارسةةة السةةقف األعلةةى للمشةةروع
االسةةتراتيجي اإلي ارنةةي تجةةاه المنطقةةة الةةذي يتمثةةل يالقةةدرات العسةةكرية والنوويةةة اإليرانيةةة التةةي ييةةا
ستحقق إستراتيجيتيا يالمنطقة .
 دراسة المجالي (  : ) 0200تأثير التسلح اإليراني على األمن الخليجتي  :تناولةت هةذه الد ارسةةموضوعيا م خالل ستة فصول وخاتمة  ،فقد خصص الفصل األول لمشةكلة الد ارسةة وأهةدافيا
والمنيجيةةة المعتمةةدة وأسةةئلتيا والمفةةاهيم ال ةواردة فييةةا  ،وخصةةص الفصةةل الثةةاني ل طةةار النظةةري
والدراسات السايقة  ،أما الفصل الثالةث فتطةرق إلةى األمة اإلقليمةي الخليجةي وسةياق التسةلح فةي
المنطقة  ،وقد ركز هذا الفصل على األهميةة اإلسةتراتيجية للخلةيج  ،وتطةور األمة اإلقليمةي فةي
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الخليج  ،وسياق التسلح ،وتطرق الفصل الرايس إلى يناء القوة العسةكرية اإليرانيةة  ،واهةتم الفصةل
الخةةامس المعنةةو القةةوة العسةةكرية وتأثيرهةةا علةةى األم ة اإلقليمةةي الخليجةةي ،ييةةذه القةةوة يشةةكليا
التقليدي  ،والعواقب اإلقليمية للتسلح النووي اإليراني  ،واآلثار المحتملة لليرنامج النووي اإلي ارنةي
علةةى أمة الخلةةيج العريةةي  ،وميةةررات القلةةق الخليجةةي مة سياسةةة التسةةلح اإليرانيةةة  .فيمةةا تطةةرق
الفصةةل السةةادس المعنةةو المواقةةف اإلقليميةةة والدوليةةة م ة ي ةرامج التسةةلح اإليرانيةةة  .،وخلصةةت
الدراسة في خاتمتيا إلى مجموعة م التوصيات .
 دراسة مقداد ،محمد أحمد ( :)5111تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية اإليرانية علىتوجهات إيران االقليمية  :يينت الدراسة أ إي ار م الدول ذات التأثير اإلقليمي في منطقة
الشرق األوسط  ،مس توضيح ما تمتلكة م مقومات جيوسياسية وما لدييا م توجيات معلنه
تجاه اظيار نفوذها م خالل أهداف الثورة االسالمية التي وصلت الى السلطة عام ، 1222
ومس أ سمة النظام السياسي الحاكم ما زالت توصف يالمحافظ واالصولي لفكر الثورة  ،اال
ا

هناك العديد م

المتغيرات الداخلية والخارجية التي ياتت تؤثر في مستقيل إي ار في

عالقاتيا اإلقليمية والتوجه نحو اإلنفتاح الدولي يدال م

سياسة التعنت  ،واالخذ يمنيج

اإلعتدال الذي يستند على الواقعية في العالقات سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي .
وناقشت الدراسة المتغيرات المتعلقة ياالصالح السياسي منذ وصول الثورة االسالمية للحكم في
اي ار الى عام  5111والتعرف على ماهية رموز االصالح واالسياب التي دفعت يظيور
التيار االصالحي .واستندت الدراسة على مناقشة المتغيرات الداخلية والدولية وتم تسليط
الضوء على المتغير االمني الذي اعتير م ايرز أولويات السياسة االيرانية في العالقات
االقليمية .
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وتوصلت الدراسة الى ا العالقة العريية – اإليرانية تتأثر يالمتغيرات الدولية وذلك لوجود خلل
في التواز االستراتيجي والقدره الكافية على مواجية النفوذ اإليراني مما يدفس يايجاد منظومة
م التحالف األجنيي على حساب سيادة العرب .
كما أكدت الدراسة الى أ المتغير المذهيي ما يزال م المتغيرات الرئيسية التي تحكم تعزيز
العالقة يي العديد م الدول العريية واي ار .
 دراسة الزويري ،محجوب (  : ) 5115العبء المذهبي :العوامل الحاكمة للسياسة اإليرانيةتجاه العالم العربي  :تناولت الدراسة المراحل التاريخية المختلفة لتطور العالقات العريية
اإليرانية منذ سقوط يغداد عام  1550لغاية التاريخ المعاصر حيث نجحت إي ار في االستفادة
م تداعيات أحداث الحادي عشر م أيلول  5111في مصلحة نفوذها في المنطقة العريية
نتيجة ما عرف يالحرب على اإلرهاب  ،إذ استطاعت في فترة ال تتجاوز السنتي التخلص م
نظامي الحكم في أفغانستا والعراق  ،إضافة لفتح األيواب لتصدير انتاجيا المحاصر ليذي
الدولتي  ،مس خلق فرصاً متعددة للتأثير في المنطقة.
وشددت الدراسة على األوضاع التي شيدتيا المنطقة العريية خاصة المتعلقة يما يعرف يالرييس
العريي والتي تياينت ردة الفعل اإليرانية فييا تجاه األحداث في مصر وليييا وتونس يالشكل الذي
يختلف ع ردة فعليا لما حدث في سوريا واليحري واليم  ،والتي لم تك سوى تجسيد لتقديم إي ار
عامل المصلحة على عامل المذهب.وخلصت الدراسة في خاتمتيا إلى أ عامال التاريخ والدي هما
اإلطار المحدد لسياسة إي ار

تجاه الدول العريية قيل ظيور الدولة الحديثة ،ولك

الجميورية اإلسالمية قل تأثير عامل التاريخ  ،ويرز يقوة عامل الدي والمذهب.

يعد قيام
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 .2الدراسات األجنبية
 دراسة شاميل (Iranian Terrorist Policy and Export of :)Shmuel, 2009 " Revolutionسياسة اإلرهاب اإليراني وتصدير الثورة "  :أشارت الدراسة إلى أ النظام
اإليراني منذ استالمه السلطةة عام  1222م تينى سياسة الجياد وميدأ تصدير الثورة للدول
العريية واإلسالمية ومقاومة إسرائيل والغرب  ،وقد لعيت تلك الشعارات والميادىء التي أعلنيا
النظام اإليراني في تقويته  ،وعدت سالحاً ضد أعدائه أيضاً إذ أسيمت تلك الشعارات في
إظيار صورة الثورة اإليرانية يأنيا ثورة إسالمية تدافس ع حقوق العالم اإلسالمي  ،ويينت
الدراسة الدوافس واألهداف التي جعلت إي ار تتينى ميدأ تصدير الثورة إلى دول الجوار العريية
في منطقة الخليج العريي واليم .
 د ارسةة The Coming Turkish-Iranian Competition :)5111(Sean, Kane in Iraq, by the Unitedالمنافسةة القادمةة يةي إية ار وتركيةا والعةراق الصةادرة عة معيةد
السالم األمريكي . States Institute of Peace
يينت الدراسة يأ كل م اي ار وتركيا الدولتي المتجاورتي اصيحتا ويشكل سريس م
اكثر الدول تاثي ار في العراق يعد االنسحاب االمريكي منيا ووضحت الدراسه القلق االمريكي م
هذا التنافس يالرغم م وجود اتفاقيات تعاو ثنائيه يي الدولتي ووصف التقريرهذا القلق ياستخدام
مصطلح تجديد التنافس العثماني والفارسي على العراق .
واشارت الدراسة الى الوسائل المتيعة م قيل يعض الدول لفرض هيمنتيا على العراق ،
والتي تيرز فييا مساعي تركيا الى تحقيق تحول ديمقراطي دو سيطرة مجموعة معينة على
السلطة ،وترى ا قوة ومتانة العراق الداخلية ما هو اال صمام أما ألم تركيا واإلقليم يشكل عام،
يينما تفضل إي ار ويشكل صريح تفوق التيار الشيعي الصديق والموالي ألي ار وترى إ قوة ومتانة
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العراق تشكل عقية لالمتداد االيراني الخارجي ويالتالي قد يصيح العراق منافس عسكري وتجاري
إلي ار  ،إذ يامكا يغداد أ تكو قوة إقليمية مؤثرة في الشرق االوسط ولكنه ما زال يعاني م
تحديد وتعريف اليوية الوطنية الجامعة وتشكيل سياسة خارجية مينية على االجماع  .وتوصلت
الدراسة الى إنه ويالرغم م سياسة تصفير المشاكل المتيعة م قيل االتراك مس جيرانيم والزيادة
المستمرة في التعاو التجاري في مجال الطاقة إال أ االنسحاب األمريكي الميرمج م العراق زاد
م حدة التنافس المياشر يي تركيا واي ار .

ثالثا  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
.0

تيتم هذه الدراسة ييحث قضية ميمة ،تتعلق يقضية االختراقات التي يتعرض ليا النظام
اإلقليمي العريي ،تحت حجج وميررات تتعلق يقضايا مذهيية وطائفية مقيتة ،وهذه المسألة التي
ما تزال تؤرق شعوب دول هذا النظام ،جراء توالي األحداث المصيرية التي واجيتيا األمة منذ
أ زرعت الدوائر االستعمارية الكيا اإلسرائيلي في قلب الوط العريي.

.0

تحاول الدراسة مالحقة التغيرات المستمرة في األحداث التي تعرضت ليا المنطقة خالل الفترة
الزمنية التي تتحدد ييا هذه الدراسة .

.3

لم تتطرق أغلب الدراسات السايقة للموقف اإليراني م

تطورات األحداث التي مرت ييا

المنطقة العريية في أعقةاب ما يعرف يثورات الرييس العريي ،إلى جانب استمرار األزمة السورية
التي ولدت أزمات جديدة كا م أيرزها اإلعال ع قيام دولة الخالفة م قيل تنظيم الدولة
اإلسالمية.
.4

إضافة مرجس جديد للمكتية العريية.
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منهجية الدراسة ( الطريقة واإلجراءات )
مناهج الدراسة
الثيات فرضيات الدراسة ،واالجاية على تساؤالتيا وتحقيق أهدافيا فقد اسةتخدم الياحةث مجموعةة مة
المناهج أهميا:
 .0المتتتتنهج الوصتتتتفي :وذل ةةك مة ة خ ةةالل وص ةةف ظ ةةاهرة التحة ةوالت الت ةةي تجريي ةةا إية ة ار عل ةةى
اسةةتراتيجيتيا فةةي المنطقةةة العرييةةة ومتايعةةة العوامةةل التةةي أسةةيمت فةةي قيةةام هةةذه االسةةتراتيجية
خاصة فيما يتعلق ياألم القومي العريي.
 .5متتنهج صتتنع الق ترار  :تةةدور يةةؤرة اليحةةث فةةي هةةذا المةةنيج حةةول قيةةادة الدولةةة (ملةةك ،رئةةيس،
مرشةةد) ،والمجموعةةة المشةةاركة معةةه فةةي صةةنس الق ةرار ،هةةذه المجموعةةة التةةي تكةةو

محةةدودة

العدد  ،أو هي قيادة مؤسسة أو جماعة أو منظمة ،وما يحيط ييذه المجموعة م اشةخاص
مةةؤثري ف ةةي صةةنس الق ةرار ،إذ تلعةةب طييعةةة التكةةوي األيةةديولوجي للنظةةام السياسةةي اإلي ارنةةي
القائمة على نظرية والية الفقيه دو اًر في صنس واتخاذ الق اررات في إي ار وتنفيذها .
 .1منهج التحليل النظمي :يقوم هذا المنيج على مجموعة منظمة م

المكونات أو

المنظومات الفرعية التي ترتيط ييعضيا وفق خطة معينة لتحقيق هدف محدد ،وكل
منظومة تحتوي على مجموعة م األسس ،إذ لكل منظومة مدخالت وليا مخرجات وييا
عمليات تحدد العالقة يي المدخالت والمخرجات وأ المنظومة مصممة لتحقيق هدف أو
مجموعة أهداف  .ةقد جرى استخدام هذا المنيج أل

إلي ار

استفادت م

عدد م

المعطيات التي تمثل مدخالت النظام ،م أجل الوصول إلى المخرجات التي هدفت م
ورائيا فرض نفوذها على المنطقة العريية وتطييق ميادئيا وقيميا وتحقيق مصالحيا .

03

مجتمع الدراسة
تركز الدراسة في تناوليا للموضوع على الدول العريية التي تعرضت لتداعيات االستراتيجية
اإليرانية في هذه المنطقة الحيوية ،وهي دول مجلس التعاو الخليجي الستة وسوريا والعراق ولينا
واليم .

عينة الدراسة
سيكو مجتمس الدراسة قصدي غير احتمالي تقتصر على الةدول العرييةة (سةوريا والعةراق ولينةا
واليم ودول مجلس التعاو الخليجي الستة) ،واي ار .

اجراءات الدراسة
تتحقق اجراءات الدراسة يالخطوات اآلتية :
 .0تحدي ةةد مجتم ةةس الد ارس ةةة وه ةةي ال ةةدول العريي ةةة (س ةةوريا والعة ةراق ولين ةةا وال ةةيم ودول مجل ةةس
التعاو الخليجي الستة) ،واي ار .
 .0تحديد عينة الدراسة .
 .3جمس المعلومات ع العينة .
 .4تحليل المعلومات .
 .2التوصل إلى النتائج والتوصيات .
 .6كتاية التقرير النيائي للدراسة .
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الفصل الثاني
مالمح االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية
المبحث األول :أبعاد االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية
المطلب األول  :األبعاد العقائدية.
المطلب الثاني  :األبعاد الجيوسياسية .
المبحث الثاني  :أدوات االستراتيجية اإليرانية.
المطلب األول  :العقيدة الفكرية .
المطلب الثاني  :الفاعلون المحليون.
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الفصل الثاني
مالمح االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية
تيدو مالمح االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية واضحة في نمط العالقات التي
تقيميا إي ار مس دول الخليج العريي والمشرق العريي وشكليا ،وم خالل ما تشيده م وفاق أو
خالف وحالة المد والجزر في طييعة تلك العالقات ،ويعود ذلك لتوجيات نظام الحكم اإليراني
وفلسفته القائمة على التوجه السياسي أو المذهيي أو التوسعي ،أو فةي الحاالت التي تعيش فييا
المنطقةة العريية فراغ قةوة ،مما يجعل إي ار تنساب لملء ذلك الفراغ  ،وقد ظير آخر نماذج
المشروع اإليراني في المنطقة العريية يعد نجاح الثورة اإليرانية عام  ،1222يإطالق شعار تصدير
الثورة الذي كا

مجرد يداية لعالقة صعية مةس العرب لم تقتصر على التدخل وتنفيذ إمالءات

أجنييةة كما كا األمر في عيةد الشاه محمد رضا ييلوي ،وانما أصيحت العالقةة مزيجاً م السلطة
الدينية والميراث القومي وارادة االستحواذ والرغية يالسيادة اإلقليمية والسعي للحصول على مكانة
دولية يالقوة .وقد شكلت االستراتيجية اإليرانية الجديد تيديدا حقيقيا لعدد م الدول العريية نتيجة
لتوافق مرتكزات هذه االستراتيجية الجديدة مس حالة األم اإليراني يعد أ منح صانس القرار اإليراني
القدرات العسكرية التقليدية والنووية دو اًر فاعالً في تسويق هذه االستراتيجية.
ويتناول الفصل الثاني مالمح االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية م
الميحثيي اآلتيي :
المبحث األول  :أبعاد االستراتيجية اإليرانية.
المبحث الثاني  :أدوات االستراتيجية اإليرانية.

خالل
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المبحث األول
أبعاد االستراتيجية اإليرانية
تحتل العالقة يي العرب واي ار مساحة واسعة م الجدل السياسي داخل منطقة الشرق
األوسط وخارجيا ،إذ أسيم تدخل السياسة األمريكية المستمر في شؤو المنطقة يحصول عملية
استقطاب ثنائية في المنطقة يي الواليات المتحدة األمريكية واي ار  ،األمر الذي يدل محاور النزاع
على الساحة المتوسطية ،وأثر يشكل مياشر على تفاعالت القضايا اإلستراتيجية أكثر م تأثرها
يتطوراتيا الذاتية ،أو يعالقات القوى داخليا ،وذلك يعد أ أصيحت إي ار تتحرك في المنطقة وفق
إستراتيجية تستيدف الحصول على اعتراف دولي يدورها كقوة إقليمية تمتلك مقومات هذا الدور
وتسيطر على أدواته ،إذ ياتت مصالحيا تمتد م الخليج العريي إلى العراق وم سوريا ولينا حتى
فلسطي .
وقدر إلي ار خالل العقود الثالثة األخيرة أ تكو في ييئة غير مريحة م كل الجيات مما
أثار لدييا القلق على أمنيا القومي وعلى مصالحيا  ،سواء مس العراق أو تركيا  ،وحتى دول الخليج
العريي التي يدأت يالسماح لتواجد القوات األمريكية فييا  ،فدأيت على وضس استراتيجية جديدة
تنطلق وفق شعار تصدير الثورة يقوم على عدد م األيعاد تجاه المنطقة العريية .
ويتناول الميحث األول أيعاد االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية م خالل المطليي اآلتيي :
المطلب األول  :األبعاد العقائدية.
المطلب الثاني  :األبعاد الجيوسياسية .
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المطلب األول
األبعاد العقائدية
تحاول إي ار مد نفوذها تجاه محيطيا اإلقليمي  ،مستفيدة م رصيدها الفكري القائم على
عدد م األيعاد العقائدية (الدينية المذهيية) تجاه عدد م المناطق اإلقليمية الميمة يالغة الحيوية
للمصالح الدولية ،األمر الذي أدخليا في حالة تنافس مس عدد م الدول اإلقليمية والدولية الكيرى،
التي يسعى كل منيا إلى وضس

مشروع سياسي تجاه تلك المناطق الحيوية ياالعتماد على

استراتيجية تسعى م خالليا لتحقيق أهدافيا التي تقوم على :مصالحيا القومية ،وامكانات القوة
المتاحة ليا في هذه الييئة الجغرافية أو تلك يحسب أهميتيا وحيويتيا .
لذا فإ إي ار أولت األيعاد العقائدية أهمية كيرى ضم استراتيجيتيا العامة ،يحيث راعت
فييا الحفاظ على النظام اإلسالمي القائم الذي َعدته م أولويات النخية الحاكمة اإليرانية ،إال أ
اإليديولوجية اإلسالمية (الشيعية) لم تشكل محددا للتوجيات اإليرانية ،يقدر ما كانت أداة سلوك
إيراني منذ عام 1222م ،سواء عير محاوالت نشر النظام الثوري في المحيط اإليراني ،أو اعتماد
عداء ظاهري للكيا اإلسرائيلي ،أو اكتساب مجموعات تدي ليا يالوالء الطائفي فةي الييئات العريية
المستيدفة ،تستطيس مة خالليا الضغط للحصةول على مكاسب سياسية يالحةد األدنى ،يل إ إي ار
رغم أنيا قةد أسيغت طايعا إيديولوجيا على مصالحيا القوميةة ،لك عندما يتعية علييا االختيار يي
اإليديولوجية ةة والمصلحة ،فإنيا لم تكة ة لتتردد في التنصل م إيديولوجيتيا ،وليس في انحيازها
لنظم غير إسالمية يل وغير مسلمة كأرمينيا ،وليس فةي تعصييا ضد العرب السنة م مواطنييا،
إال فيم قومي يل وطائفي في الكثير مة األحيةا لمصلحتيا ( مسعد .) 11 : 5111 ،
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وقد استندت األيعاد العقائدية (الدينية والمذهيية) في االستراتيجية اإليرانية إلى ركيزتي
أساسيي يحمال خلفيات ميمة أصيح ليما يعدا قانونيا ملزما م خالل ما نص عليه الدستور
اإلي ارنةي ( ملحق رقم  ، )1وهما - :
أ .نظرية والية الفقيه *
جرت العقائد والعيادات ضم إطار المفيوم الديني التقليدي للشيعة القائم على نظرية اإلمامة التي
تشكل محور المذهةب الشيعي ،األكثر تأثي ار وحيوية في إي ار  ،إذ إ االعتقاد السائد أ الخميني
هو نائب اإلمام خالل فترة غيية اإلمام الثاني عشر  ،وحسب هذا المفيوم تترك كافة الوظائف
الحكومية خالل هذه الفترة التي تسمى الغيية الكيرى للفقياء الذي هم على معرفة جيدة يالفقه
الشيعي وفق والية الفقيه التي تستند على فكرة الفقيةه العادل والمقصود يه الخميني وم يعده علي
خامنئي  ،وهذا الفقيه هو المسؤول ع توجيه المجتمس في كافة المجاالت ،فالنظام الذي يقوم
يتوجيه الحياة الدينية يعمةل على هةذا المفيوم ( أوناط .) 55 : 1221 ،

* والية الفقيه  :يقوم فحوى نظرية واليةة الفقيةه ال ةي واةعلا اليمي ةي ذة ن وةية الواليةة ةكةون البنةة علةة أذ ةا األنةة
اإلسةةينية ع ةةدنا ال يمكةةم للنةةام المع ةةوم – حسةةب وةلةةة ال ظةةر ال ةةيعية  -أن يمةةا د رو ة الكان ةل فةةي ايةةارة األنةةة
ووداي لا و عاي لا ذسبب ذعة الموانةا القةاورة مةا وةو الحةال ذال سةبة للنةام الم ظةر ونةه انن فةي البيبةة الكبةرى
وحيث الذدّ لألنة نم اائد و ائد يحكم نسيرةلا وي رف علة شؤونلا وعلة ةطبيق أحكام القانون فيلا في ذةدّ وأن ة ةا
وية الملمة ذواحد فقط نم أفرار األنةة نفسةلا ال أ ثةر علةة أن ية م اا يةا وةيا الفةرر ن سةاما نةا الفطةرة أي ةا فاألنةة
عليلا أن ةي ا األعلم ذاألطروحة اإلللية ال ي يف رض فيه أن يعمل علة ةطبيقلا علة ال حو األف ةل واألشةمل واألعةرف
ذوااا األنة وظروفلا ونم يملك الحد األعلة نم القد ات والكفا ات ال ي ةةؤرر فةي الملمةة ال ةي ي ةدى إلناابوةا مةا
أن ر ةةةة الع ةةمة ومن لةةم ةكةةم ن ةةوفرة فةةي عيةةر المع ةةوم عةةارة لكةةم نلكةةة العدالةةة وال قةةوى ةكةةون ذمثاذةةة ال ةةمانة
الطبيعية ال ةي ةكفةل أن يكةون ةل نةا ي ةد ع ةه يقةا فةي اليةط ال ةحي ووفةق ن ةلحة األنةة ألن محساسةه الم ةاني
ذالمسؤولية ال رعية ال يبقي له نااال لل رااي أو ال فريط في أرا الملمة المو ولة مليةه ومن وةية الع ا ةر الم ةوفرة فةي
الولي الفقيه علة ال حو اليي يحفظ لألنة سينة المسيرة وةكانللا الطبيعي في ظةل ال رذيةة اإللليةة مةا أن رمةة ن ةو
ثيرة حول ون األحق ذاألنر وو األعلم أو فقل:وو ذلك الرةل اليي يكون في المس وى األعلة نم العلم والمعرفة ذ حكةام
اهلل ةعالة ما أن نم الطبيعي :أن يكون األعلم واألعرف ذزنانه واألاةد وةو األاةرا واألةةد ذ حقيةق األوةداف اإللليةة
فيما يرةبط ذ طبيق أحكام اإلسةيم وة فيةي ةعاليمةه علةة ةعيد الحكةم ونةا وةةور ةلةك ال ةفات ذةد ةات ن فاوةةة فةي عةدة
فةةي ذةةد وأن ةراعةةي ن ةةلحة األنةةة ف كةةون الواليةةة لمةةم يكةةون نة لم أاةةد علةةة مرا ة شةةؤونلا وحفةةظ ن ةةالحلا
أشةةيا
(العانلي .) 11 : 0220
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وتقوم نظرية والية الفقيه كغيرها م النظريات السياسية على جملة م الميادىء العامة  ،وفي
إطار هذه الميادىء تتيلور رؤية اجتماعية– سياسية معينة ،وتؤدي إلى تيني فكرة محددة ،وا
عدم التسليم يميدأ م هذه الميادىء أو رفضه يؤدي إلى رفض النظرية يرمتيا  ،ياعتيار أ هذه
الميادىء هي اإلطار النظري العام لنشأة النظرية  ،وم أيرز هذه الميادىء اآلتي -:
أوال :وحدة األمر الديني والسياسي  :تعتمد نظرية والية الفقيةه على ميدأ الجمةس يةي ما هو دينةي
وما هةو دنيةوي ،ورفةض الفصل يينيما ،وال تؤمة النظرية ياألفكار العلمانيةة وتعتيرها دنيويةة،
فنظريةة واليةة الفقيه تستند إلى اعتيارات دينيةة ومجاليا األمور الدنيويةة ،والذي يعد أ األمةر
الدنيوي له أسسه المختلفة ع األمر الديني ألي اعتيار كا ال يستطيس أ يتينةى نظرية
والية الفقيةه ،لذلك ال يد م اإلذعا المسيق يميدأ الوحةدة واإلندمةاج يي ما هو دينةي وما هةو
دنيةوي ( مصطفوي.) 120 : 5115 ،
ثانيا  :شمولية اإلسالم  :تولي نظرية والية الفقيه أهمية كييرة لميدأ الشمولية القائل يأ اإلسالم
يحتوي على جميس الحاجات اليشرية التشريعية والتنفيذية  ،م خالل ميادئه العامة وأحكامه
التفصيلية وعملية االستنياط الفقيي ،وفي هذا الصدد كا للخميني وقفةات عديةدة ييذا الشأ
فيةو يقول أ الذي يتصور وجود نقص في أحكام اإلسالم المتعلقة يالقضاء  ،وأ ال حكومة
في التشريس اإلسالمي ،وال مؤسسات حكومية  ،ويأ افتراض وجود أحكةام شرعية ميمةة تفتقر
إلى ما يضم ليا التنفيذ ،ويأ اإلسالم مشرع ال غير هي وساوس ال أساس ليا ،كو أحكام
الشرع تحتوي قواني متنوعة لنظام اجتماعي متكامل  ،ويموجب هذا النظام تسد حاجات
اإلنسا سواء في عالقاته مس جيرانه أو في االسرة والعشيرة والوط  ،وفي جميس جوانب
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الحياة العائلية الزوجية  ،وانتياء يالتشريعات التي تخص الحرب والسلم والعالقات الدولية،
والقواني الجزائية ،والحقوق التجارية والصناعية والزراعية (الخميني. ) 50-52 : 1222 ،
ثالثا  :الترابط الداخلي بين أجزاء اإلسالم  :تعتقد النظرية يالترايط الداخلي الوثيةق يي كليةات
وجزئيات العقيةدة والشريعةة فةي اإلسالم على المستوى العملي والتفاعلي  ،يحيث يؤثر أي
حذف أو تجاهةل لميدأ مة

الميادىء أو حكم م

أحكامه في التماسك والييكلية العامة

ل سالم ( شمس الدي . ) 55 : 1229 ،
رابعا  :أهداف اإلسالم ومقاصد الشريعة  :ينى الخميني نظريته يأ اإلسالم نزل م السماء إلى
أهل األرض لتأمي أهداف محددة وواضحة ،منيا إقامة القسط والعدل في األرض ،واألمر
يالمعروف والنيي ع

المنكر ،واحقاق الحق وازهاق الياطل ،والمقايلة مس الفساد والظلم

يأشكاله المختلفة ،وتلك األهداف ال تحقق إال م خالل إقامة نظام يؤم ييا ويسعى نحو
تحقيقيا ،وييذا يصيح الحكم في اإلسالم ليس غاية في نفسه وانما هو وسيلة لتحقيق غايات
ومقاصد سامية (مصطفوي. ) 515 : 5115 ،
وقد سيق أ تعرض الخميني تصوراته ليذا الموضوع مدعياً تخليةد أحكام الشرع عمليا ومنس
الظلم واإلعتداء على حقوق الضعفاء م ة ة الخلق ،ومنس الفساد فة ة ةي اإلرض ،وذلك م أج ة ةل –
حسب إدعائه  -تطييق أحكام الشرع يشكل عادل ،ومحارية اليدع والضالالت ،ومنس نفوذ وتدخل
األعداء في شؤو المسلمي  ،وكل ذلك يتطلب تشكيل الحكومة اإلسالمية ( الخميني : 1222 ،
.)12
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خامسا :مبدأ اإلجتهاد  :يعد االجتياد أحد مرتكزات نظرية والية الفقيه التي تؤكد مشروعيته
وتطييقه ،وأ نك ار هذا الميدأ هو تخل ع النظرية  ،أل إقامة النظام اإلسالمي السياسي
أو االقتصادي أو االجتماعي أو التريوي وغيرها يتوقف على األحكام والمفاهيم التي تعكس
الجتياد معي  ،وأ هذه األحكام التي يتوقف علييا تكوي النظام اإلسالمي جاءت نتيجة
اجتيادا خاصا في فيم النصوص  ،وما دامت هي كذلك فليس يالضرورة أ

تكو هي

الصورة الواقعية  ،أل الخطأ في االجتياد ييقى واردا  ،وألجل ذلك ترى نظرية والية الفقيه
إمكانية تقديم المفكري

اإلسالميي

(الصدر. ) 101 : 1221 ،

صو ار مختلفة للنظام اإلسالمي في حقوله المختلفة
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وقد واجيت نظرية والية الفقيه التي أرسى الخميني دعائميا  ،نقدا كيي ار في األوساط الشيعية
نفسيا قيل أ ينتقدها مفكرو اإلسالم وغيرهم وخاصة الحداثيو *  ،وقد كا للشيخ محمد جواد
مغنية وهو فقيه عريي ليناني شيعي إمامي وقفة جريئة ييذا االتجاه عندما رد ويشكل هادىء عير

* الحداثيون العرب :هم مجموعة من األدباء والمفكرين والباحثين والشعراء ،ظهروا في أواخر الستينات بعد تطفل عدد
من المستغربي ن العرب على الدين اإلسالمي واستباحوا بقلمهم القرآن وعلوم األمة التأصيلية من أصول فقه وعلوم قرآن
وغيرها  ،يعتنقون مذاهب فكرية متعددة  ،الغالب فيها التيار الماركسي  ،درس عدد كبير منهم في الدول الغربية وتأثروا
بحركـة الحداثة العالمية  ،مـن أبـرز أفكارهـم ( قنبر  ،الموقع اإللكتروني لملتقى أهل التفسير في : 1177/9/71
: )/http://vb.tafsir.net/tafsir28268
-

رفض مصادر الدين اإلسالمي الكتاب والسنة واالجماع ومصادر عنها من عقيدة أما صراحة أو ضمنا .

 رفض الشريعة وأحكامها كموجه للحياة البشرية . الدعوة إلى نقد النصوص الشرعية والمناداة بتأويل جديد لها يتناسب واألفكار الحداثية . الدعوة الى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين . الثورة على األنضمة السياسية الحاكمة ألنها فى منظورها رجعية متخلفة أي غير حداثية. تبني أفكار ماركس المادية الملحدة  ,ونظريات فرويد في النفس اإلنسانية وأوهامه  ,ونظريات دارون فى أصل األنواعوفكار نيتشة ،وهلوسته،والتي سموها فلسفة ،في اإلنسان على( السوبر بان) .
 تحطيم األطر التقليدية والشخصية الفردية،وتبني رغبات االنسان الفوضوية والغريزية. الثورة على جميع القيم الدينية واالجتماعية واألخالقية واإلنسانية،وحتى االقتصادية والسياسية . رفض كل ما يمت الى المنطق والعقل. اللغة في رأيهم قوى ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطوي،لذا يجب أن تموت،ولغة الحداثة هي اللغةالنقيض لهذه اللغة الموروثة بعدأن أضحث اللغة والكلمات بضاعة عهد قديم يجب التخلص منها.
 الغموض واالبهام والرمز معالم بارزة في األدب والشعر الحداثي. وال يقف الهجوم على اللغة وحدها ولكنه يمتد إلى األرحام والوشائح حتى تتحلل األسرة وتزول روابطها،وتنتهي سلطةاألدب وتنتصر إرادة االنسان وجهده على الطبيعة والكون .
 من الغريب أن كل حركة جديدة للحداثة تعارض سابقتها في بعض نواحي شذوذها وتتابع في الوقت نفسه مسيرتها فيالخصائص الرئيسية للحداثة.
 إن الحداثة هي خالصة سموم الفكر البشري كله  ،من الفكر الماركسي إلى العلمانية الرافضة للدين ،إلى الشعوبية إلىهدم عمود الشعر ،إلى شجب تاريخ أهل السنة كامال إلى إحياء الوثنيات واألساطير.
 ويتخفىالحداثيون وراء مظاهر ال تقتصرعلى الشعر والتفعيلة والتحليل،بينما هي تقصد رأسا هدم الدين واللغة العربيةومايتصل بها من مستوى ب الغي وبياني عربي مستمد من القرآن الكريم ،وهذا هو السر في الحملة علىالقديم وعلى
التراث وعلى السلفية.
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كتايه الخميني والدولة اإلسالمية على تلك النظرية  ،فقد عدها والية جزئية ومحددة  ،ونظر إلى
أ أية دولة أحسنت العمل فيي مسلمة حتى لو كا رجاليا م غير الفقياء ،وا ساءت فيي
ليست م اإلسالم في شيء حتى لو تتلمذ أعضاؤها وتخرجوا مة النجةف أو األزهةر ( مغنية،
.) 11: 1222
ويأخذ راشد الغنوشي وهو رجل دي وسياسة م تونس ،على الخميني قوله :إ م ضروريات
مذهينا أ ألئمتنا مقاما ال ييلغه ملك مقرب وال نيي مرسل فيعلق الغنوشي كنت أحسب ذلك زلة
عالم ستتدارك في الطيعات القادمة للكتاب ،وما يلغني ذلك ( الغنوشي .)199 : 1221 ،
ليذا يرزت آراء في إي ار ال تكتفي يالحديث ع تعيي المرجس األعلى داخل إي ار فقط  ،يل
ترى أ الساحة خارج إي ار تعاني م فراغ في المراجس الدينية  ،إذ دعت تلك اآلراء إلى دمج
منصب المرجس الديني في منصب والية الفقيه  ،وهذه الدعوة ترتكز على اعتيارات سياسية وظرفية
ومفاهيمية تخص تجرية الدولة اإلسالمية في إي ار  ،وتتعلق يطريقة فيميا لمسألة الوحدة و الثورة
وعالقة الدي يالسياسة  ،والسياسات الخارجي ة ة ةة وقضايا الحرية والت ة ةعدد في المجتمعات اإلسالمية
(كوثراني . ) 55 : 5115 ،
ب .تصدير الثورة
يعد أ قام رجال الثورة اإليرانية يتسويق نظرية والية الفقيه التي تعني إدارة شؤو المسلمي
وحكومة الناس ،على أ

يملك الحاكم م

أمر اإلدارة والرعاية والسياسة للناس ما كا

يملكه

الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء اآلخرو  ،وفق ما يطلق عليه في إي ار يوالية الفقيه
العامة  ،على أ يتم الجمس يي السلطتي الدينية والدنيوية ورفض الفصل يينيما  ،وقد احتاجت
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هذه النظرية في يلورة مشروع إيراني ينتيج يشكل أساسي اسلوب التحرك الثوري  ،وأصيح العراق
في نظراإلستراتيجية اإليرانية يمثل رأس جسر تاريخي محتمل لتسييل مرور إي ار نحو المنطقة ،
وأطلق الخميني  -يمجرد استقرار الثورة ونظام الجميورية اإلسالمية الجديد  -شعار تصدير الثورة
ليعل ع والدة مشروع إيراني إقليمي خاص تمثل المنطقة العريية ساحته الرئيسة ومجاله الحيوي،
ويات الشعار الجديد محور السياسة الخارجية اإلي ارنية في حياة الخميني ويعد وفاتةه عةام 1202م ،
لك الخطاب السياسي اإليراني أصيح أكثر يراغماتية وأقل ميال إلى التشدد الذي طيعه خالل حياة
الخميني  ،ولم يتيدل مضمو هذه السياسة ولم يجرؤ أي م حكام إي ار على مخالفة الخميني أو
التخلي ع

مفيوم تصدير الثورة كمشروع سياسي وأيديولوجي وحركي متكامل عاير للحدود

الوطنية ،له سمة عالمية ويتمركز نشاطه ويثيت فاعليته في المنطقة العريية ( مكي : 5115 ،
. ) 191
وهنا احتاجت االستراتيجية اإليرانية يشكل أساسي إلى عدد م األدوات التي ترتيط أو تتحالف
مس إي ار مذهيياً أو فكرياً أو يسيب مقتضيات المصلحة واعتيارات التطورات السياسية في المنطقة،
حيث قامت في يادىء األمر يتجنيد جزء رئيسي م قواتيا األمنية وتحديداً م حرس الثورة للقيام
يميام أمنية أو سياسية أو دينية أو اقتصادية في عدد م دول العالم ،إال أ األدوات المحلية التي
قد تكو على هيئة أحزاب أو قوى مقاومة أو تنظيمات سرية أو وسائل إعالم أو مفكري وكتاب أو
جمعيات خيرية أو حتى شركات هي التي تقوم يالميمات األكير  ،ولذلك فقد تميزت االستراتيجية
اإليرانية يأ ال تترك وراءها كثي اًر م اآلثار  ،ليسمح ينشاط ميط يتقدم خلف ستار م مزاعم
التغيير والحراك الداخلي وعمليات المقاومة والسجال الفكري وحرية اعتناق المذهب  ،وأيضا أعمال
اإلغاثة والمساعدات المالية وحرية وسائل اإلعالم وغيرها  ،ورغم كل ذاك فإ

هذه األساليب
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الداعمة لالستراتيجية اإليرانية في قد تضررت كثي ار جراء االستنزاف الذي أصاب قدرات إي ار
وجزءا ميما م رصيدها في العالم يصورة عامة والمنطقة العريية يصورة خاصة خالل الحرب
العراقية اإليرانية  ،1200 – 1201ولم ييق ليا سوى عالقات رسمية مس عدد محدود م الدول
العريية تلك التي ساندت إي ار في حرييا ضد العراق ( راشد . ) 51 : 5119 ،
ثم قامت الدوائر المسؤولة في إي ار يتضخيم الثورة اإليرانية وتضخيم مرشدها  ،وهو أمر ليس
اعتياطيا أو غير مقصود منه  ،يل إنه تخطيط دقيق للتغطية على ما يجري في إي ار يقيادة
الخميني وم معه م الحاكمي والصاق أعماليم ياإلسالم تشوييا وازدراء له  ،فجرى تأسيس
حزب اهلل الليناني في طي ار يتوجيه مياشر م الخميني عام 1205م وفق رؤيتي  :األولى ترى
تقديمه كأداة إلي ار ينفذ أجندتيا ويتلقى التوجييات منيا  ،ويتحرك على هدي سياستيا في المنطقة
م أجل خدمتيا  ،أما الثانية فترى في ضرورة دعم حزب اهلل ماليا وعسكريا  ،يعد أ أكد زعيم
الحزب حس نصر اهلل أنه يؤم يوالية الفقيه  ،وأنه يدي يالوالء للمرشد علي خامنئي يعةد وفاة
الخمينةي (مكي . ) 152 : 5115 ،
وعلى الرغم م طييعة األيعاد العقائدية التي تميز االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية،
إال أ إي ار ومنذ وقت ميكر يعد الثورة اإليرانية عام  1222عملت على المزاوجة يي مصالحيا
القومية ورؤيتيا العقائدية ،إذ ارتيطت إي ار يعالقات وثيقة مس نظم عريية علمانية لم تكتف يفصل
الدي ع الدولة ،يل عرفت يمواقفيا المتشددة م التنظيمات اإلسالمية مثل الجزائر وسوريا ،
ال ع عالقتيا ينظام ماركسي في اليم الجنويي (قيل الوحدة مس اليم الشمالي)  ،وكانت
فض ً
تعود مرجعي ة ةة ه ة ة ة ةذه العالقة يالدرج ة ةة األساس لمصالح إي ة ة ار ورغيتيا فة ة ةي اختراق النظام السياسي
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العرية ة ةي خالل الحة ة ةرب مس العراق يغض النظر ع الرؤي ةة العقائدية ة ةة التي كانت تقود النظام نظرياً
( يو منيجل. ) 59 : 5115 ،
ويمتد النفوذ اإليراني في العراق ذلك الذي نجم ع تداعيات االحتالل األمريكةي للعراق عةام
 ،5111ليلتقي مس التحالف اإليراني – السوري الذي يأتي على رأس أولويات مشروع إي ار
اإلقليمي ،إذ يمك إلي ار ريط سلسلة جغرافية متصلة م النفوذ اإلقليمي تيدأ م غرب إي ار
مرو ار يالعراق وصوال إلى سوريا  ،ثم إلى لينا

واألراضي الفلسطينية المحتلة ع

طريق هذا

التحالف اإليراني – السوري  ،وهذه اإلطاللة األخيرة ياتت أحد األوراق الفاعلة ييد إي ار لفرض
حضورها اإلقليمي سواء يحدود تماس مياشر مس إسرائيل  ،أو يضغط معنوي كيير على الدول
العريية الرئيسية  ،كما تمثل سوريا أيضا حلقة الوصل التي تريط إي ار مس جيل عامل معقل الشيعة
في لينا في روايط تاريخية وعقائدية واستراتيجية واعالمية مما يعزز نفوذها اإلقليمي ( اللياد ،
. ) 91 : 5112
وينظر قادة إي ار إلى مشروعيم يجدية تامة م أجل يناء دولتيم اإلسالمية سواء أكا هذا
المشروع مرتيطا يالعقيدة أم يدواعي األم القومي أم يرغية التوسس وطموحات السطوة اإلقليمية،
وقد دل ذلك مة خالل قيام المسؤولية في إي ار وخاصةة في السلطة التنفيذية الذي فرضت علييم
السنوات العشرة األولى م عيد الجميورية اإليرانية تطييق هذه اإلستراتيجية م خةالل ما كا
يعرف يميدأ تصديةر الثورة معتمدي على ما جاء فةي الدستور وخطب الخميني وتوجيياته  ،فقد
حدد الدستور اإليراني أهةداف السياسةة الخارجية في المادة الرايعة والخمسي يعد المائة مة الفصل
السادس ( ملحق رقم  ، ) 1إذ إ إية ار تعد سعادة اإلنسا في المجتمس اليشري أجمس أنيا قضيةة
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مقدسة ليا  ،وأ االستقالل والحرية  ،واقامة حكومة ما سماه يحكومة الحق والعةدل حقا لجميةس
الناس فةي أرجةاء العالةم كافةة ( وثيقة دستور الجميورية اإلسالمية في إي ار  ،المادة . ) 159
لذا عمدت إي ار إلى توظيف األيعاد العقائدية (الدينية المذهيية) التي تخدم استراتيجيتيا
مستخدمة عدد م الروافد الفرعية في تحقيق متطليات تلك االستراتيجية ،والتي كا م أيرزها
اآلتي:
.1

المناورة واليراغماتية  :يرزت المناورة واليراغماتية ،كرافد م الروافد المستخدمة م قيل
المشروع اإلي ارني المعد للتنفيذ في هذه المنطقة ،يعد أ اعتقد عدد م الياحثي أ إي ار
غير معنية يمشاركة اآلخري يما تحصل عليه م منافس في محيطيا اإلقليمي ،وأنيا ال
تتوانى ع امتصاص أي جيد معارض ليا ،سواء يالمناورة االستراتيجية ،أو في اليحث ع
منافذ أخرى في مناطق تخوميا .األمر الذي جعل اليعض يصر على معارضة إجراء أي
تمييز تاريخي في دراسة السلوك السياسي الخارجي اإليراني يي نظام الشاه ونظام الثورة ،إذ
تتقارب المقومات والمغزى ( العمار . ) 109 : 5110 ،

.5

الموقس الجغرافي  :يعد موقس إي ار الجغرافي م أهم الروافد المؤثرة والدائمة في استراتيجية
إي ار الخارجية وم أكثر مقوماتيا ثياتا ،إذ تقس إي ار في الجزء الغريي م

قارة آسيا،

وتمتلك مساحة كييرة شكلت م خالليا مساحة جغرافية متكاملة انعكست على سياستيا
الداخلية والخارجية ،فضال عما يمنحه هذا الموقس الجغرافي م مميزات كونه م المواقس
المفتوحة نحو الخارج ،إذ تمتلك إي ار سواحل يحرية طويلة موزعة على أكثر م

منفذ

يحريد م جية الشمال يحر قزوي  ،وم جية الجنوب الغريي الخليج العريي ،وتعد هذه
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السواحل نافذة إي ار الرئيسةة على العالم الخارجةي ،إذ تسيطر إي ار م خالليا على ممرات
مائية ميمة وحيوية ،وقةد كانت ليذه المنافذ اليحريةة تأثيرات كييرة على طييعة العالقات
اإليرانية مس العالم الخارجي ،ال سيما دول الخليج العريي ،كما شجعيا هذا الموقس على
االتصال المياشر مس اليحار المفتوحة ،خصوصا م جية الجنوب ،وأضاف إلي ار قوة
يحرية مة خالل يناء القواعد العسكريةة على تلك السواحةل ،ال سيما سواحةل الخليةةج العريةي
( األحوازي  ،مجلة الييا  ،العدد  ، 112شياط . ) 5111
 .1الروافد العسكرية  :تعتمد إي ار أسلوب تنويس استخدام هذه األدوات  ،يي دعم أحزاب
وحركات سياسية يعضيا لديه أجنحة عسكرية ذات صيغة طائفية شيعية ،خاصة في العراق
ولينا

واليم

واليحري

 ،ففي العراق دعمت التيار الصدري الذي يمتلك ميليشيا جيش

الميدي  ،وعصائب أهل الحق المنشقة ع التيار الصدري يدفس م حكومة رئيس الوزراء
نوري المالكي  ،أما في لينا تدعم حزب اهلل  ،وفي اليم تدعم الحركة ،وتأتي االستعانة
اإليرانية ييذه األدوات م أجل فرض نفوذ في تلك الدول تستطيس م خالله تمرير أجندات
سياسية تخدم مصالحيا ،وكانت صيغ الدعم اإليراني على شكل تزويد هذه الميليشيات
ياألسلحة ،وتوفير فرص التدريب الخاص على يد قوات الحرس الثوري اإليراني ،واالشراف
على عملياتيا عير مستشاري

عسكريي

وسياسيي

إيرانيي

 ،كما أنشأت شيكة

تحالفات إقليمية حكومية ،وعملت على تزويدها يالتقنيات واالستشارات العسكرية ،فعلى
المستوى السوري مثال ،أشارت عدة تقارير إلى أ إي ار تكفلت يتمويل يعض مشتريات
السالح السورية م روسيا ،وذلك خالل زيارة قام ييا الرئيس اإليراني السايق لدمشق فةي
تموز  ، 5112جرى خالليا االتفاق على قيام إي ار
لسوريا (محمود . ) 11 : 5112 ،

يتمويل صفقات أسلحة روسيةة
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وييذا أصيحت األيعاد العقائدية (الدينية والمذهيية) أحد أيرز مالمح االستراتيجية اإليرانية
يصورة عامة  ،وتجاه المنطقة العريية يصورة خاصة ،إ لم تك هي المصدر الوحيد للشرعية
والقانو وادارة شؤو المؤمني  ،وذلك في نظر النخب اإليرانية التي أخذت تصرح يأ

جميس

الحكومات األخرى هي شيطانية على حد قوليم ،وا الحكام الذي يرفضو االستسالم ل مام يجب
أ يعاملوا يالسيف ،وأ يرسلوا إلى الجحيم .

المطلب الثاني
األبعاد الجيوسياسية
تضس أغلب دول العالم اليرامج المختلفة التي تساعدها في توظيف مواردها التي هي
عناصر قوتيا القومية عند تنفيذ استراتيجيتيا القومية يما يحقق أهداف أمنيا القومي  ،ويأتي في
مقدمة هذه األهداف يقاء الدولة واستمرار وجودها والحفاظ على أمنيا واستقالليا كوحدة سياسية
فاعلة ومؤثرة في محيطيا اإلقليمي والدولي  ،ويتطلب ذلك توظيف تلك الموارد والعناصر في
أوقات السلم والحرب على حد سواء ( فيمي . ) 15 : 5111 ،
وتعد إي ار

واحدة م

الدول المصدرة للنفط  ،وتعتمد في األساس على هذه المنتج

االستراتيجي إلنقاذ استراتيجيتيا العليا د لذلك يالحظ أ إي ار حريصة على استقرار سوق النفط
وأم الطرق اليحرية واليرية لتسويقه ووصوله إلى األسواق العالمية  ،ليذا فإ إي ار تستثمر ثروتيا
يشكل نشط في تحقيق أكير قدر ممك م التنمية الداخلية  ،يرافق ذلك السعي الحثيث لممارسة
دور إقليمي يتناسب مس رؤيتيا االستراتيجية ( عيد اهلل . ) 2 : 5115 ،
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لذا تنوعت األيعاد الجيوسياسية لالستراتيجية اإليرانية يي عدد م المزايا التي م أيرزها
ما حظيت يه إي ار م مزايا جغرافية نايعة م موقعيا الجيوستراتيجي ،الذي جعليا تصيح حلقة
الوصل يي الشرق األوسط ووسط قارة آسيا  ،هذي الموقعي اللذي يعانيا م ضعف عسكري
واضح أدى إلى عدم قدرة دوليما التصدي للتأثير الثقافي والسياسي واالقتصادي اإليراني ،إذ إ
معرفة إي ار الجيدة يالمنطقة قد منحيا قدرة هائلة على التأثير في محيطيا اإلقليمي  ،وقد عززت
الجوانب القومية الفارسية م هذه الرؤية كونيا ال ترتيط يقواسم مشتركة مس جوارها الجغرافي سواء
م اليلدا العريية السنية  ،أو جوارها الشرقي والشمالي  ،رغم وجود يعض المصالح المشتركة غير
المتطايقة مس روسيا ( تشويي . ) 101 : 5112 ،
وقد نالت المنطقة العريية لدى صانس القرار اإليراني اهتمام كيير يسيب ما تمتعت يه م
مكانة كييرة في العصر الحديث جعليا تحافظ على مركز الصدارة الذي احتلته في عصور
سايقة  ،فيعد انتياء الحرب العالمية الثانية ازدادت أهمية المنطقة العريية مس اكتشاف النفط
وتصديره (الخصوصي . ) 122 – 120 : 1200 ،
وأصيح النفط محو ار هاما وأحد المتغيرات الرئيسية التي جعلت المنطقة العريية حلية للصراع
يي

الشرق والغرب ،فحظي يأولوية يارزة في مخططاتيا االستراتيجية ( آل ثاني : 5111 ،

 ،)110فضال ع

الصراع العريي اإلسرائيلي وظيور إي ار على مسرح األحداث الدولية كقوة

متنامية (األعظمي . ) 29 : 1225 ،
ثم قدر إلي ار أ تلعب دو ار سياسيا مكمال للسياسة األمريكية واليريطانية في منطقة الشرق
األوسط  ،في وقت يلغت فيه أوج مجدها السياسي والعسكري في ظل سياسة الشاه محمد رضا
ييلوي المدعوم م القوى الخارجية ( مالتير . ) 111 : 5115 ،
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وأولت إي ار الثورة اإلسالمية موقس الدول العريية الواقعة في المشرق والخليج العريي أهمية
كييرة وعدت هذا الموقس كمفصل استراتيجي في عالقات الصراع يي الشةرق والغرب  ،فيذا
المفصل هو مركز لخمس جيات متصلة د الجزيرة العريية  ،والخليج العريي ،والوط العريي،
والشرق األوسط ،والمحيط اليندي  ،كما أ موقس الدول العريية يتوسط طرق المواصالت يي
أورويا والشرق األوسط وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا  ،وال ييتعد كثي ار ع الحدود الجنويية
لدول آسيا الوسطى التي كانت جزء م االتحاد السوفييتي السايق ووريثته روسيا التي لم يك
يفصليا ع الوصول إلى المياه الدافئة في المحيط اليندي سوى الخليج العريي ويالتالي إمكانية
الوصول إلى يحر العرب والقر األفريقي ( تنيرة . ) 01 : 1201 ،
ويطييعة الحال كا للمزايا الجغرافية دو ار مياش ار فةي رسم عالقات إي ار الخارجيةة مس دول
العالم والمنطقة  ،إذ ياتت مصالح إي ار مس جميس الدول المجاورة متناقضةة يشكل حاد يسيب
حالة العداء والتصادم مس القومية العريية النايعة م المرتكزات اآليديولوجية التي كانت سييا
مياش ار لعدائية واضحة وحادة في العالقات مةس العراق ودول الخليج العريي التي يدت في حالة
توتر شديةد منذ الثورة اإليرانية عام 1222م ،وهو ما كا

يدايةة الوجةود الواسس والمياشر

لألساطيل والقواعد الغرييةة واألمريكية يشكل خاص في الخليج العريي ويعض دوله ،لحماية
إمدادات النفط في يداية األمر ،ثم تطور ذلك ليتحول إلى وجود عسكري دائم (مكي : 5115 ،
.)190 – 192
ونظرت إي ار إلى الوجود العسكري األمريكي في المنطقة التي تحيطيا يأنه اختراق للجغرافية
األمنية ليا  ،وعدت ذلك م أيرز التحديات الخطيرة التي تواجييا  ،إذ قامت الواليات المتحدة
األمريكية يملء الفراغ في منطقة وسط آسيا ويحر قزوي الذي سييه انييار االتحاد السوفييتي ،
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وهو ما أدى إلى تعزيز شعور إي ار يأنيا أصيحت جزيرة تحاصرها الواليات المتحدة األمريكية (
الحيدري . ) 11 : 5111 ،
وهكذا يات ضروريا لالستراتيجية اإليرانية كسر هذا الحصار ويناء قواعد جديدة للصراع جوهره
القتال خارج الحدود  ،فكانت المنطقة العريية الثغرة األكير في طوق الحصار األمريكي يالمفيوم
اإلي ارني  ،األمر الذي شجس إي ار

على تطوير مشروعيا األساسي الذي كانت يدايته الثورة

اإلسالمية وتعطل يشكل جوهري يسيب الحرب مس العراق للفترة  1200-1201م  ،ليشمل هذه
المرة ميمة الدفاع ع

المصالح الحيوية إلي ار خارج الحدود الوطنية وتحديدا على األراضي

العريية  ،لذا وضس صناع القرار في إي ار

هرما م

اإلمكانات والقدرات الذاتية مس وضس

االعتيارات الجغرافية والسياسية والعسكرية في يناء إستراتيجي متكامل  ،ويفرق المشروع اإليراني
اإلستراتيجي تجاه المنطقة العرييةة المترايطةة لغويا وثقافيا ودينيا وجغرافيا وحضاريا يي سياسته في
منطقة الخليج العريي وسياسته في منطقة المشرق العريي ضمانا لتعزيز الحضور اإليراني فةي
كامل المنطقة ( اللياد.) 10 : 5112 ،
وقد وضعت إي ار

مصلحتيا القومية فوق كل االعتيارات عندما يدأت يتنفيذ ستراتيجيتيا

الخارجية اليادفة إلى تحقيق مشروعيا تجاه المنطقة العريية ،فقامت ياستثمار مرتكزي الموقس
االستراتيجي واالقتصاد كأدوات في الحفاظ على تلك المصالح  ،وكانت تنظر إلى أ هذه األدوات
هي في الوقت ذاته أهداف مستقيلية  ،األمر الذي تطلب تعزيز قوة إي ار وتأثيرها اإلقليمي عير
تأكيد سيطرتيا على المعاير المائية القريية م حيزها الجغرافي في منطقة الخليج العريي  ،وذلك
م أجل التأثير على تلك المعاير التي تخدم المصالح االستراتيجية للدول المطلة على الخليج
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العريي وليا أهمية كييرة لمصالح الدول الغريية الكيرى ،فضال ع دورها فةي اليعد األمني تجاه
منطقة الشرق األوسط ( يشارة . ) 11 : 5115 ،
لةةذلك كانةةت توجيةةات السياسةةة الخارجيةةة اإليرانيةةة تجةةاه دول الخلةةيج العريةةي منةةذ عي ةةد شةةاه إي ة ار
ويعده ،تعكس الرؤية اإلستراتيجية اإليرانية لدورها اإلقليمي يأنيا قوة ليةا مصةالحيا فةي المنطقةة ،فقةد
احتلت الجزر العريية الثالث  :طنب الكيرى وطنب الصغرى وأيو موسةى ،فةي عيةد الشةاه واسةتمرت
تتمسك ييا حتى اآل

 ،رغم التطةورات اليراغماتيةة فةي السياسةة الخارجيةة اإليرانيةة التةي حةدثت يعةد

تةةولي االصةةالحيو علةةى الحكةةم عةةام 1222م  ،اليادفةةة ياألسةةاس الحفةةاظ علةةى النظةةام اإلسةةالمي
وضما استق ارره يعد أ كا ييةدف تصةدير الثةورة اإليرانيةة إلةى الجةوار الجغ ارفةي خاصةة تجةاه دول
الخليج العريي التي تتواجد فييا التجمعات الشيعية الكييرة فةي العةراق واليحةري  ،وكةذلك فةي الكويةت
واإلمارات العرييةة المتحةدة وقطةر ينسةب أقةل  ،ويطييعةة الحةال المملكةة العرييةة السةعودية التةي تضةم
أقلية شيعية في المنطقة الشةرقية  ،ومة ثةم يةدأت إية ار تتجةه إلةى دعةةم وتطةوير عالقاتيةا مةس الةدول
األخرى م دول العالم اإلسالمي ويالذات دول الخليج العريي (المجالي .) 11 : 5111 ،
وكةةا اليةةدف م ة هةةذه االعتيةةارات تحقيةةق انكشةةاف األم ة القةةومي العريةةي تمامةةا أمةةام التوجيةةات
العقائديةةة والتاريخيةةة والمصةةلحية والنفسةةية اإليرانيةةة  ،يع ةةد أ تةةتمك مةة رسةةم الصةةورة فةةي إطاره ةةا
الشمولي ،يعيدا ع االنتقائية التةي ال تزيةد الوضةس فةي المنطقةة إال تعقيةدا  ،يصةلح أ تكةو مقدمةة
لتحةةرك مينةةي علةةى أسةةس متوازنةةة ال تقةةف عنةةد المظةةاهر  ،وتنفةةذ إلةةى الةةدوافس الحقيقيةةة  ،لكنيةةا تيقةةى
قاصرة على التطلعات واآلمال م دو تظافر الجيود المؤسسية لكافة الدول المعنيةة يةاألم العريةي
يصورة عامة والخليجي على وجه التحديد  ،وذلةك يعةد أ ظيةرت دالالت علةى وجةود مقاريةة نظريةة
وتقارب فكري مشترك يي نظرية والية الفقيه اإليرانية والعقلية اإلسرائيلية المتعاليةة  ،أدت إلةى نتيجةة
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مفادهةةا وجةةود تشةةايه كييةةر فةةي األسةةاليب والوسةةائل  ،فالميةةادىء األساسةةية ،والتطييقةةات العمليةةة فةةي
إجراءات الطرفي تنيس م النظرة االستعالئية ليما ،فيي قد ياتت واضحة المعةالم  ،عيةر االسةتعالء
على ياقي العرقيات والطوائف والتمايز الشمولي ع اآلخر ويفكرة أرض الميعةاد ومةا وراءهةا  ،حتةى
أ الطرفي يؤمنا يحتمية ظيور المخلص الذي له صفة الديمومة التاريخية والقيادة المنتظرة ألمتةه
المتمي ةزة  ،يحيةةث تتحةةول هةةذه األفكةةار إلةةى حركةةة سياسةةية ليةةا يرامجيةةا اآلنيةةة وآفاقيةةا المسةةتقيلية ،
لتنتيي يإقامة كيا جغرافي يتجه نحو اليدف الكوني المعير عنه يالحكومة العالمية .
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المبحث الثاني
أدوات االستراتيجية اإليرانية
أثارت الثورة اإلسالمية اإليرانية مشاعر كثير م محيي الحرية في شعوب العالم ،وكا ليا
تأثير كيير وحس استقيال في منطقة الشرق األوسط وخارجيا ،وحظيت يقدر م االهتمام واجتذيت
تعاطف المثقفي والمشاهير ،ألنيا ترمز إلى صراع كا ييدو يناء يي شعب يقوده رجل دي مس
ومسالم ويي طاغية  ،لك سرعا ما أخذت إي ار الثورة تتحول إلى طرف مرعب ومنفر  ،ألنيا
يدت كأنيا ترمز إلى العودة إلى العصر الوسيط  ،لكنيا ينحو خاص طيعت الثورية في النفوس ال
سيما في األوساط اليسارية األورويية ،ألنيا أعادت تاريخ اآلمال الخائية في الثورات السايقة .
لذا أصيحت الرغية في الحصول على القوة لدى صناع القرار اإليراني تمثل أم ار ال يمك
التخلي عنه ،وسط هوس متصاعد للقوة م قيل حكومات الدول المحيطة التي تشكل معيا محو ار
مشتركا وميما في الييكل التصوري للقوة الذي ييقى متياينا ياختالف الثقافات والمكونات التاريخية
على وفق خصوصية كل أمة ،ليذا ولد لدى اإليرانيي تصو ار يأ المنطقة تعيش حالة حرب دائمة
وأنيا تواجه تيديدات تمس وجودها العقائدي قيل تطلعاتيا اإلستراتيجية  ،فعمدت إلى استخدام
أدوات عديدة م أجل انجاح مشروعيا الذي يات ييدد اآلخري .
ويتناول الميحث الثاني أدوات االستراتيجية اإليرانية م خالل المطليي اآلتيي :
المطلب األول :العقيدة الفكرية.
المطلب الثاني :الفاعلون المحليون.
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المطلب األول
العقيدة الفكرية
تينى نظام الجميورية اإلسالمية منذ توليه السلطة عام  1222الخطاب الثوري الدين ة ةي
الذي يؤكد على العقيدة الفكرية التي تحمليا الرؤي ة ةة اإليراني ة ةة تجة ة ةةاه الشعة ة ةةوب اإلسالمية ،ال يل
جاء تأكيد القادة اإليرانيي يأ هذه العقيدة هي ما يحتاج إليه عال ة ة ة ةم الي ة ة ةوم ،وهذا يفسر اإلصرار
اإليرانة ة ةي على االستمة ة ةرار يالسعي لتصدير الثة ةورة اإليرانية وقيميا كواجب إلزامي ،لذلك عملت على
تنفيةةذ تلك المساعي وفقاً لميادىء الث ة ة ةورة م وجية النظر اإليراني ة ة ةةة التي تتلخص يمجموعةةة م ة ة ة
المراحل ،تيدأ يمرحلة اليقظة اإلسالمية أوالً ،وتنطلق نحو مرحل ة ةة انتصار الثورة ،مرو ًار يمرحلة ة ةة
استقة ة ةرار النظام السياسي واقام ةة الحكومة اإلسالمية العالمية ،وم ثم مرحلة تنظيم الي ةالد والمجتمس
انتياء يإقامة الدولة اإلسالمية الحديث ة ة ةة ،ويي ة ة ةذا يؤكد القادة اإليرانيي
اإلسالمي ،و ً

يأ

الثورة

اإلسالمية تعيش اآل مرحل ةة استقة ة ة ة ةرار النظام واقامة ةة الحكوم ة ةة اإلسالمية العالمية (عيد المؤم ،1
.)55 : 5111
لذلك قامت إي ار

يوضس إستراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية عير تقديم نفسيا يوصفيا

إنموذجاً ال يد أ يحتذى يه م دول المنطقة كونه يستمد شرعيته م الدي اإلسالمي ،وتحديداً ما
يتعلق يتطييق منيجية المذهب الشيعي وعقيدته الفكرية وعلى وجه الخصوص نظرية والية الفقيه
التي وضس أركانيا قائد الثورة اإليرانية ومفجرها اإلمام الخميني على اعتيارات تنادي يأ الولي
الفقيه هو نائب (اإلمام الميدي الغائب ) منذ أكثر م ألف عام وقد تمر سني طويلة قيل أ
تقتضي المصلحة ظيور اإلمام ،لذا وم

أجل عدم يقاء أحكام اإلسالم معطلة تم وضس هذه
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النظرية التي تدعو إلقامة الحكومة اإلسالمية العالمية ،حيث اعتمدت الحكومة اإليرانية ليذا
الغرض إستراتيجيتيا التي تتجسد في نظام الجميورية اإلسالمية يقيادة الولي الفقيه وهو اإلمام
الخميني وم يعده المرشد علي خامنئي ( الزهيري . ) 12 : 5111 ،
وعلى هذا األساس قامت إي ار يإعادة يناء توجياتيا الفكرية م خالل عقيدة اإلمام الميدي
الغائب والمنتظر في صورتيا الميسطة على أصل عقلي مفاده :أنه ال يد م وجود اإلمام الذي
يخلف النيي محمد صلى اهلل عليه وسلم في األمة ،وتكو له صالحية النيوة م طاعة وتشريس
منصوص عليه شرعاً ،فاإلمامة عند الشيعة أمر رياني نصت عليه النيوة ووقس االختيار على
اإلمام علي ي أيي طالب كرم اهلل وجيه لخالفة النيي صلى اهلل عليه وسلم ،وم ثم تكو اإلمامة
في ذريته منتقلة منه إلى اينه الحس  ،فالحسي علييما السالم ،يتلوهما تسعة أئمة م صلب
الحسي (عيداهلل . ) 21 :5111،
وييذا المنطة ة ةةق تينى نظام الجميورية اإلسالمية في إي ار عقيدته الفكرية وفق نظرية والية
الفقيه القائمة على مية ة ة ةةدأ الغيية الذي انتشر يي مريدي الطائفة الشيعية اإلثنى عشرية الذية ة ة
سلسلوا ألنفسيم أئمةة م ذرية اإلمام الحسي ي أية ة ةةي طالب علييما السالم ،وانقطس تعاقييم منة ة ةةذ
دخل اإلمة ة ةةام الثاني عش ة ة ةةر محمة ة ة ةةد ي الحس العسكري إلى مغارة في مدينة سامراء العراقية وعمره
يومذاك أريس أو خمس سنوات ،وهم يرتقيو خروجه منذ ما يزيد ع ة ألف عام ،ولم يظير حتى
اآل  ،األم ة ةةر الذي رتب على هة ةةذا االعتقة ةةاد أمة ة ة ار  ،هما ( األحمدي: ) 91 :5111 ،
 .1إ فكرة غيية اإلمام الثاني عشر تعني ضرورة ظيوره في النياية كونه يعد اإلمام (الميدي
المنتظر) ،لذلك فقد عطلت هذه الغيية أمو اًر عقائدية وفقيية عديدة كإعال الجياد وعدم أداء
صالة الجماعة وأمر الوالية العامة ،لك اجتيادات الخميني قائد الثورة اإليرانية أجازت تولي
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الفقيه أمر األمة كنائب ع اإلمام الغائب إلى حي ظيوره وذلك استناداً لنظرية والية الفقيه،
ووفق هذه االجتيادات قامت الدولة في إي ار وعادت صالة الجمعة ،فيما استمر تعليق الجياد
طيلة ألف عام يزعم عدم جواز إعال الجياد إال يعد عودة اإلمام الغائب.
 .5إ عدد م المصادر العلمية المعتمدة في الفقه الشيعي والتي تحمل عنوا ( الغيية ) قد جرى
تأليفيا م قيل كل م  :الشيخ النعماني المتوفي عام  111هجري ،والشيخ المفيد المتوفي
عام  911هجري ،والسيد المرتضى المتوفي عام  911هجري ،وقد اتفقت هذه المرلفات
على أ

ظيور اإلمام الغائب ل

يتم إال يعد مرور أوقات عصيية في حياة أيناء األمة

اإلسالمية ،وذلك يعد اشتداد آفة الفساد واشاعة الشرور وازدياد الظلم ،وأ لوازم ظيور اإلمام
تستوجب إعادة العدل إلى األرض يعد أ ملئت جو اًر ،فيما تناقل ياحثو آخرو أ هذه قصة
مفتراة وال وجود ليا ،وأ اإلمام الحادي عشر للطائفة الشيعية الحس العسكري توفي ولم يك
له ولد.
ثم أصيح دور العقيدة الفكرية في االست ارتيجية اإليرانية يعد نياية الحرب العراقية اإليرانيةة
عام  1200يأخذ طايعاً جديداً ،جراء تنامي نشاطات الحركة الفكرية الجديدة التي تزعميا عدد م
المثقفي اإليرانيي المعارضي الذي فضلوا اليقاء في يلدهم وقاموا يتوجيه النقد للنظام اإلسالمي
إير الذي يتينى نظرية تصدير الثورة ،وفييم أساتذة وموظفو كيار وصحافيو
المحافظ السائد في ا






ال يخ ال عماني  :هو أبي عبداهلل محمد بن إبراهيم المعروف بـابن أبي زينب النعماني المتوفي عام  363هجري وهو من
أعالم الشيعة األجالء..
الشيخ المفيد  :هو مح َّمد بن مح َّمد بن النعمان بن عبد السَّالم الحارثي المذحجي العكبري ،المعروف بابن المعلم ،والمفيد،
كنيته أبو عبد ه
ّللا ،ولد في قرية عكبرا على بُعد عشرة فراسخ من بغداد سنة 336هـ ،وقيل سنة 333هـ ،.والمنوفي عام 313
هجري ،يعد أحد أبرز علماء اإلمامية وباألخص اإلثنى عشرية ومحدثيها.
السيد المرة ة  :هو السيّد الشريف علي بن الشريف أبي أحمد الحسين نقيب الطالبيين بن موسى األبرش بن موسى بن
إبراهيم (المرتضى) بن اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم  ،المولود في عام  333هجري في خالفة المطيع هلل
العباسي.والمتوفي في عام  313هجري.
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ورؤساء منشآت وغيرهم ،وحافظوا على حالة السجال الفكري يي كوادر النظام السياسي القائم،
فحدد هؤالء هدفاً رئيسياً يتوافق يموجيه التقدم التقني الغريي والثقافة اإلسالمية ،وهو ما يتعارض مس
التوجه السائد في أركا النظام اإليراني القائم على رؤية أ إي ار م دول العالم الثالث التي تسعى
لمصادرة العلوم االجتماعية القريية م األيديولوجيا الغريية والرأسمالية ( كوفيل .)525 : 5110 ،
وأسيم وجود هذه الحركة الفكرية في يلورة تيار جديد داخل إي ار سمي فيما يعد يالتيار
اإلصالحي ،الذي كا له دور في إحداث توجيات جديدة داخل النظام السياسي اإليراني المتشدد
الذي أقامه رجال الدي المحافظو  ،لكنه م الضروري التنييه إلى أ حقيقة اإلستراتيجية اإلقليمية
اإليرانية ليست مرتيطة يالمحافظي دو اإلصالحيي  ،فيي إستراتيجية الدولة اإليرانية سواءاً كانت
قائمة على العقيدة ،أو على دواعي األم القومي ،أو يرغية التوسس وطموحات السطوة اإلقليمية ،إذ
تعود جذور هذا التيار وأولوياته إلى سنوات حكم الرئيسي هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وهما
م

اإلصالحيي  ،فضالً ع

زعيم المعارضة اإليراني ة ة ةة مير حسي

موسوي الذي كا

رئيس ًا

لة ة ة ةوزراء إي ار خالل سنة ة ةوات الح ة ةرب مة ة ةس العراق وخالل مرحلة التوجه اإليراني المطلق لتصدير
الثورة ،لك ويرغم ذلك فإ إي ار قد عززت م جموح مشروعيا خالل والية الرئيس محمود أحمدي
نجاد األولى ،وأطلقت ية ةد حرس الثورة للمضي في هذا المشروع يكل ق ة ةوة ( مكي : 5115 ،
. )111
وعليه فإ

العقيدة الفكرية لالستراتيجية اإليرانية تستند على مجموعة م

األدوات التي

تشكل في مجموعيا المشروع اإليراني والتي تظير واضحة على المستويي المحلي والخارجي ،وفي
المجاالت السياسية والقدرات العسكرية والتوجيات العقائدية ،إذ إ إي ار تتحالف مس قوى وأحزاب
عريية ،وتستغل الجانب المذهيي أو الفكري الذي يعتنقه أيناء الطائفة الشيعية المتواجدي في دول

42

المنطقة العريية يشكل عام ،ومنطقة الخليج العريي يشكل خاص ،إلى جانب التوجيات العسكرية
اإليرانية التي يرزت يسيب مقتضيات المصلحة واعتيارات التطورات السياسية في المنطقة ،كما
جندت جزءاً رئيسياً م قواتيا األمنية وتحديداً م حرس الثورة للقيام يميام أمنية أو سياسية أو
إعالمية أو اقتصادية في دول المنطقة ،وتختلف األدوار التي يمك أ تؤدييا تلك األدوات وذلك
يحسب مجال نشاطاتيا التي قد تكو على هيئة أحزاب أو قوى أو مقاومة أو تنظيمات سرية أو
وسائل إعالم أو مفكري وكتاب أو جمعيات خيرية أو حتى شركات ،وهذه هي التي تقوم يالميمات
األكير ،لذلك فإ استخدام هذه األداة في اإلستراتيجية اإليرانية كا يتميز يأنه ال يترك وراءه كثي ًار
م اآلثار ،وهو يتقدم خلف ستار م مزاعم التغيير والحراك الداخلي وعمليات المقاومة والسجال
الفكري وحرية اعتناق المذهب ،وأيضاً أعمال اإلغاثة والمساعدات المالية وحرية اإلعالم ،ولم يك
يالضرورة استخدام كل هذه األدوات م قيل دوائر إيرانية لتفيذ أجندتيا في المنطقة العريية ،يل كا
يقتصر األمر على دعم مالي سياسي واعالمي يقود فيما يعد إلى توسيس دائرة حلفاء إي ار يي
القطاعات الشعيية في الدول المستيدفة ( مكي . ) 155 : 5115 ،
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المطلب الثاني
الفاعلون المحليون
رغم تعرض االستراتيجية اإليرانية لعدد م الضغوط الداخلية والظروف اإلقليمية والدوليةة
التي واجيتيا يقوة ،إال أنيا ال تزال تضطلس يدور واسس على المستوى اإلقليمي ياالعتماد على عدد
م الفاعلي المحليي الذي أسيموا في جعل االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية تسير وفق
خارطة الطريق التي تم اعدادها ،وقد كا م أهم هؤالء الفاعلي :
 .1القوى المحلية العربية  :قامت إي ار ييلورة إستراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية وفق أسس تسعى
م خالليا إلى إعادة طرح نفسيا كقوة إقليمية يالمفيوم الشامل للقوة ،وذلك م أجل خدمة
مصالحيا العقائدية والفكرية فضالً ع تعزيز أمنيا والحفاظ على نظاميا السياسي ،وهي هنا قد
وظفت عدد م القوى العريية  ،التي م أيرزها:
أ .حزب اهلل اللبناني  :يمثل هذا الحزب أحد أهم األوراق الداعمة لما تسميه إي ار يمعسكر
المقاومة الذي يجمعيا يه وحركة حماس ونظام الرئيس السوري يشار األسد ،لذلك دعمته إي ار
دعماً معنوياً وسياسياً وعسكرياً ،يرز يشكل مؤثر أثناء العدوا العسكري على لينا في صيف
عام ( ،)5111إذ مك قوات حزب اهلل م الصمود في وجه الضريات الصاروخية والقصف
الجوي المكثف للقوات اإلسرائيلية ،وذلك عير إنشاء أنفاق ومخايىء محصنة تحت األرض
يمساعدة م

الميندسي

اإليرانيي  ،ياالضافة إلمداد الحزب ياألسلحة المتطورة المضادة

للديايات والقطس اليحرية (الشرقاوي.) 5112 ،
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وقد أصيح تحالف إي ار يحزب اهلل الليناني يتجاوز سقف السياسة ليصل إلى التحالف
المرجعي ،ويسمح إلي ار يإطاللة جغرافية وسياسية  ،ويمكنيا م استيداف المنشآت العسكرية
في شمال إسرائيل انطالقاً م مواقس حزب اهلل في جنوب لينا ( اللياد.) 91 : 5112 ،
ب .حركة حماس الفلسطينية  :وجدت حركة حماس جميس الطرق مغلقة أماميا يعد فوزها في
االنتخايات التشريعية الفلسطينية في كانو الثاني (  ،) 5111ورغم محاوالتيا إعادة تقديم
مشروعيا يصورة معتدلة ومقيولة م قيل المجتمس الدولي واإلقليمي ،قامت يصياغة خطاب
سياسي يعيداً ع شعارات األيديولوجيا التي طغت على فكرها وممارستيا في السايق ،إال أنيا
تعرضت وحكومتيا المشكلة حينذاك إلى مقاطعة دولية تقودها الواليات المتحدة األمريكية نياية
ع إسرائيل ،ويسيب الضغط األمريكي الكيير إزاء التعامل مس حكومة حماس فإ كثي اًر م
الدول العريية قد تحفظت في تعامليا مس هذه الحكومة ،واندرج يشكل أو يآخر في سياسة
المقاطعة الدولية ضدها ،وهكذا لم تجد حماس م نافذة سوى تقوية عالقاتيا اإلستراتيجية مس
إي ار وسوريا ( الحروب.) 11-15 : 5112 ،
ج .الفعاليات السياسية الشيعية في العراق  :تملك إي ار مفاتيح عديدة للمشكالت األمنية التي
يعاني منيا الوضس الداخلي في العراق يع ةد تغيير نظام الحكم جراء االحتالل األمريكي عام (
 ، ) 5111وقد ساعد هذا األمر إي ار في تقوية نفوذها اإلقليمي ،يعد أ اتفقت التوجيات
اإليرانية في المنطقة مس نظام الحكم القائم في العراق نتيجة التقارب النسيي يي المعتقدات
الدينية يي اليلدي القائم على وجود أغليية شيعية ،فضالً ع العالقات المتميزة التي تقيميا
يعض األحزاب والحركات السياسية العراقية مس إي ار  ،التي جرى تأسيسيا في إي ار خالل
فترات سايقة إيا مرحلة المعارضة لنظام الحكم السايق ،كالمجلس األعلى اإلسالمي ومنظمة
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يدر التي سمحت لتواجد أفراد م قوات القدس المنتمي للحرس الثوري اإليراني في العراق،
الذي تتيمه الواليات المتحدة األمريكية ويعض األطراف العراقية يتقديم معدات عسكرية
للميليشيات الشيعية الناشطة يشكل الفت للنظر والتايعة لعدد م األحزاب السياسية ،والتي
سيق أ جرى دمجيا مس القوات النظامية يعد انشاء المؤسستي العسكرية واألمنية ةة العراقي ة ةة،
فضةالً ع ة ة الدور الذي تلعيه العدي ة ةد م ة ة القيادات الشيعي ة ةة اليامة التي سيق أ اتخذت م
إي ار مالذاً ليا ومنطلقاً لنشاطاتيا في العراق  ،والتةي عادت يع ةد ع ة ةام (  ) 5111لتشارك في
السلطة ( الشرقاوي .) 5112 ،
د .حركة أنصار اهلل الحوثية  :تعد اإلمامة مشروع مستمر في الفقه اإلمامي الشيعي اإلثنى
عشري ،لذلك سعت إي ار إلختراق حركة أنصار اهلل الحوثية في اليم وذلك عير استغالل
مشروع اإلمامة الذي يعد م أيرز مرتكزات هذه الحركة والذي أصيح إحد أهم الحقائق التي
أسيمت في استمرار اندالع األزمة في اليم على أيدي أنصار هذا المشروع ،وذلك منذ قيام
الثورة اليمنية في  51أيلول  1251التي وا كانت قد نجحت في إسقاط نظام الحكم اإلمامي
في شمال اليم  ،إال أنيا لم تقض على اإلمامة كمشروع مستمر يحمل في طياته عوامل
العودة والظيور م جديد ،وهذا ما يمك تأكيده في اسطورة األلف عام التي حكم خالليا
األئمة في اليم  ،إذ ال يتحدث التاريخ إال ع  511عام ًا م مجموع ما حكم فيه األئمة،
حيث إقاموا دولتي هما :الدولة القاسمية (  ،)1519 -1195والمملكةةة المتوكلة التةةي أنشأها
يي ةةت حميد الدي ة وحكميا للفترة (  ،)1215 -1210وما عدا ذلك فإ فكرة األلف عام التي
يتم تداوليا على نطاق واسس م قيل أنصار األمامة هي فكرة غير واقعية رغم أ هؤالء
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األنصار ظلوا في حالة تصارع على الحكم وتصدي له ميما قل األتياع وضاقت األرض التي
يقيمو دولتيم علييا( سري الدي .)1 :5111 ،
وحركة أنصار اهلل الحوثية في اليم هي في األصل فرقة م فرق الزيدية ،التي تحمل تسمية
الجارودية ،وللحركة تسمية ثانية هي الشياب المؤم

وهو تنظيم نشأ عام  1221في يعض

مناطق محافظة صعدة التي تيعد  591كم شمال صنعاء  ،كمنتدى لألنشطة الثقافية ،انشق ع
حزب الحق الذي أنشىء عام  ،1221أي يعد إعال الوحدة اليمنية والسماح الدستوري للتعددية
السياسية والثقافية يإيعاز م رجل الدي يدر الدي الحوثي ،ييدف جمس علماء المذهب الزيدي في
صعدة وغيرها م مناطق اليم تحت لوائه ،ويالتالي دعم حزب الحق يصفته ممثل المذهب الزيدي
(النمراوي.) 51 : 5111 ،
 .5مقلدو المرجعية الدينية في إيران من مواطني دول الدول العربية  :أخذت العالقات اإليرانية
يالشيعة م مواطني الدول العريية المجاورة أشكاالً مختلفة ع تلك العالقات في كل م سوريا
ولينا  ،إذ تقيم إي ار عالقاتيا مس الشيعة في دول الخليج العريي م خالل أحزاب وهيئات
وطوائف ،سواء كانوا أغليية كما هو الحال في اليحري  ،أو أقلية كما في يقية دول مجلس
التعاو الخليجي  ،في ظل فتور العالقة في أحس الحاالت يي إي ار واألنظمة الحاكمة في
هذه الدول  ،لذلك يأنه يغلب الطايس السري على تلك العالقة ياعتيارها عالقة أيديولوجية في
المقام األول  ،فيما يغلب الطايس السياسي على العالقة يي النظامي اإليراني والسوري نظ ًار
الختالف أيديولوجيتيما  ،فالنظام اإليراني شيعي اثنا عشري متشدد والنظام السوري يعثي
علماني  ،أما ما يخص العالقة مس لينا فيي تجري م خالل حزب اهلل الذي يرتيط يإي ار
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يعالقات ايديولوجية تتجاوز سقف السياسة إلى التحالف المرجعي الديني كما مر سايقاً
(الزهيري. ) 21 -02 : 5111 ،
إير قد عملت خالل الفترة (  )5115-5111على إسناد األدوار التي
ا
يرى الياحث يأ
تؤدييا األدوات األيديولوجية ضم استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية يعدد م الفاعلي المحليي
يما يسمح ليا يتحقيق توجياتيا االيديولوجية عير االهتمام يالقدرات العسكرية ليؤالء الفاعلي
مساع جادة لتنويس مصادر القوة الذاتية
ومنحيم األولوية في استراتيجيتيا الشاملة التي قامت على
ٍ
عير السير الحثيث تجاه تعظيم القدرات االقتصادية والعسكرية ياالستفادة م النواحي االجتماعية
والمعنوية والثفافية مس تكثيف النشاط الديلوماسي في الخارج يما يحقق ليا الطموحات التي أخذ
الجانب العسكري فييا مجاالً واسعاً أثار الجدل لدى األوساط الدولية واإلقليمية التي جعلت إي ار
أمام صعويات تواجه رغيتيا يتقوية قدراتيا العسكرية التقليدية وغير التقليدية  ،وذلك جراء تعرضيا
لمجموعة م القيود الدولية أو العقويات االقتصادية ،إال أ ذلك لم يمنس الحكومة اإليرانية م
االهتمام المتزايد يالفاعلي المحليي .
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الفصل الثالث
مرتكزات االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية
المبحث األول  :المرتكزات الجيوستراتيجية.
المطلب األول  :التمدد الجغرافي.
المطلب الثاني  :االنتشار الثقافي والتاريخي.
المبحث الثاني  :المرتكزات األمنية والعسكرية.
المطلب األول  :المنظور اإليراني لألمن اإلقليمي.
المطلب الثاني  :بناء قدرات عسكرية غير تقليدية.
المبحث الثالث  :المرتكزات األيديولوجية.
المطلب األول  :الرسالة اآليديولوجية.
المطلب الثاني  :إدارة الصراعات اإلقليمية .

20

الفصل الثالث

مرتكزات االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية
حظيت االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية التي وضعيا نظام حكم الجميورية اإلسالمية
منذ تسلمه مقاليد السلطة يعد إسقاط نظام حكم الشاه محمد رضا ييلوي عام  ،0919ياهتمام متزايد
وواسس النطاق م

لد

جيات عديدة دولية واقليمية ومحلية ،م

أيرزها  :المفكري

والياحثي

األكاديميي في المنطقة العريية ،والنخب القيادية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في دول العالم
الكيرى التي ليا اهتمام كيير يالعديد م مجريات األوضاع في المنطقة العريية تيعاً لسياساتيا
الدولية التي ليا تماس مياشر يمصالحيا كقوى كيرى في العالم ،والقوى اإلقليمية المتنافسة على
النفوذ في المنطقة العريية ،والقوى المحلية في داخل إي ار سواء كانت محافظة أو إصالحية أو
معارضة.
ويعود سيب االهتمام المحلي واإلقليمي والدولي ياالستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية إلى
الثقل االستراتيجي الذي تتمتس يه إي ار

في إطار عالقات التواز اإلقليمي في منطقة الشرق

األوسط ،يعد أ أخذت تطرح نفسيا كقوة إقليمية يارزة في إطار التفاعالت السياسية واألمنية في
المنطقة منذ االنسحاب األمريكي م العراق نياية عام  ،0200ويذلك حققت مكاسب نشطت آماليا
الواسعة في الحصول على فرص كييرة تخدم استراتيجيتيا في ظل حالة التفكك التي يعيشيا النظام
اإلقليمي العريي.
يتناول الفصل الثالث مرتكزات االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية م
اآلتية:
المبحث األول :المرتكزات الجيوستراتيجية.
المبحث الثاني  :المرتكزات األمنية والعسكرية.
المبحث الثالث  :المرتكزات األيديولوجية.

خالل المياحث
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المبحث األول
المرتكزات الجيوستراتيجية
يستند يناء االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية إلى عدد م المرتكزات الجيوسترتيجية
القائمة على فرص متياينة ومعقدة تشتمل على معطيات كثيرة كونيا تتعلق يالجوانب الجغرافية
والثقافية والتاريخية واألمنية والعسكرية ،والتي تتداخل فييا المعتقدات الدينية يالمكونات القومية
اإليرانية م ناحية ،والطايس الثوري ياليراجماتي للنظام السياسي الحاكم في الجميورية اإلسالمية
اإليرانية م ناحية أخرى.
وال يمك اختصار االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية في مجرد تصدير الثورة ،أو م
محاوالتيا تشييس المنطقة ،فالمشروع اإليراني متعدد المراحل ،ينطلق أوالً م منطقة الخليج العريي
تجاه المشرق العريي وصوالً ليقية الدول العريية الواقعة في شمال إفريقيا ،عير االعتماد على
القدرات العسكرية الرادعة التي يمكنيا استيداف المصالح الغريية االستراتيجية في منطقة الشرق
األوسط  ،ويتوج هذا المشروع يالتكنولوجيا النووية التي تستظل ييا إي ار في تحقيق مشروعيا
االستراتيجي الذي تنتزع يموجيه دو اًر إقليمياً م القطب العالمي األوحد الواليات المتحدة األمريكية،
ياستغالل غياب المشروع اإلقليمي العريي وتخيط السياسة األمريكية في حسايات المنطقة.
يتناول الميحث األول المجال الجيواستراتيجي اإليراني م خالل المطالب اآلتية:
المطلب األول  :التمدد الجغرافي.
المطلب الثاني  :االنتشار الثقافي والتاريخي .
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المطلب األول
التمدد الجغرافي
ييرز دور المرتكزات الجيوستراتيجية واضحاً عندما تتداخل التجرية التاريخية لعةدد م األمةم
في العوامةل المشتركة التي تحكم العالقات الثقافية والسياسية والدينية لتلك األمم ،وينطيق هذا األمر
على كثير م دول الشرق األوسط التي فرضة ة ة ةت الييئة الجغرافي ة ة ةة علييا االشتراك فة ة ةي حدود
جغرافية مشتركة ،فالجزيرة العريية هي اليقعة الجغرافية التي انحدر العرب منيا إلى يقاع متعددة،
والتي أدت دورها في تشكل تلك التجرية التاريخية ة ة ةة التي طورتيا األمة العريية فة ة ة ةي جغرافيا
متالصق ة ة ةة مس األمم األخرى ومنيا الفارسية والتركية ،وأخذت أهميتيا تتزايد يوماً يعد يوم ،رغم
تياي يريقيا الذي ال يل ة ةوح فة ة ةي األفق أي مؤشر أ هذه األهمية ستفقد ذلك اليري ة ة ة ةق فة ة ةي المدى
المنظة ة ةور ( الزويري . ) 52 : 5115 ،
وقد حظيت إي ار يمزايا جيوستراتيجية نايعة م
تصيح حلقة الوصل يي

موقعيا الجغ ارفةي الفريةد ،الةذي جعليا

المنطقة العريية ووسط قارة آسيا ،هذا

الموقعا

اللذا

يعانيةا

م

ضعف عسكري واضح أدى إلى عدم قدرة دوليما التصدي للتأثير الثقافةي والسياسي واالقتصادي
اإليراني ،إذ إ

معرفة إي ار

الجيدة يالمنطقة قد منحيا قةدرة هائلةة على التأثيةر فةي محيطيا

اإلقليمي ،وقد عززت الجوانب القومية الفارسيةة م هةذه الرؤيةة كونيةا ال ترتيط يقواسم مشتركةة مس
جوارها الجغرافي سواء م اليلدا العريية السنية ،أو جوارها الشرقي والشمالي ،رغةم وجود يعض
المصالح المشتركة مس دول آسيا الوسطى التي كانت تتيس لالتحاد السوفيتي السايق ،لك ذلك ال
يعني تطاية ةق تلك المصالح ( تشويي . ) 101 : 5112 ،
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وم خالل ذلك يات التمدد الجغرافي أحد المرتكزات األكثر ثياتاً في االستراتيجية اإليرانية
الخارجية تجاه المنطقة العريية وم أكثر مقوماتيا أهمية ،إذ تقس إي ار في الجزء الغريي م قارة
آسيا ،وتمتلك مساحة كيير تيلغ (  )1.190.111شكلت م خالليا تكامالً جغرافياً ينعكس إيجايي ًا
على سياستيا الداخلية والخارجية ،وقد سمحت هذه المساحة ألي ار امتالك سواحل يحرية ييلغ
طوليا حوال ةةي (  ) 211كم موزعة على أكثر م منفذ يحري ،ففي جية الشمال يحري قزوي ،
وم جية الجنوب الغريي يوجد الخليج العريي ،وتعد هذه السواحل نافذة إي ار الرئيسة على العالم
الخارجي ،فضالً عما يوفره ذلك م سيطرة تكاد تكو مطلقة على ممرات مائية هامة وحيوية،
جعلتيا ذات تأثيرات كييرة على طييعة العالقات اإليرانية مس العالم الخارجي ،وخاصة الدول العريية
في منطقة الخليج العريي ،كما شجعيا هذا الموقس على االتصال المياشر مس اليحار المفتوحة،
وسمح ليا يانشاء قوة يحرية مؤثرة م خالل يناء القواعد العسكرية على سواحل تلك اليحار وخاصة
على الخليج العريي ( العالق.) 11 : 5115 ،
وهيأت المرتكزات الجيوستراتيجية المجال إلي ار م أجل إقامة عالقات مس العرب على
مختلف األصعدة ،لكنيا كانت دائماً مة أكثر المسائةل حضو اًر وتعقيداً فةي المنطقةة رغم أهميتيا،
وذلك لوجود عدد م اإلشكاالت ونقاط الخالف التي جعلت م هةذه العالقات تتجةه نحو مسارها
السليي في أغلب األحيا  ،إذ تنظةر أغلب الدول العرييةة للسياسات اإليرانيةة يأنيا تشكل تيديداً
واضحاً لألم القومي العريي ،وقد تيقى هةذه السياسات مصةدر تيديةد رئيسي يحكم أ الصراع
العريي – اإليراني له م المقومات التاريخية والسياسية والقومية ما يجعله صراعاً مفتوحاً ومتجدداً
ال سيما أنه قد وصل فةي إحدى مراحله إلى المواجيةة المسلحة أثناء الحرب العراقية اإليرانية (
الزهيري . ) 5 : 5111 ،
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لذا لم تعرف العالقات اإليرانية مس الدول العريية ،مسا اًر واحداً منذ قيام نظام حكةم
الجميورية اإلسالمية فةي إي ار عام (  ،) 1222فقد تياينت تلك العالقة وتفاوتت يي

التوتر

والتراجس كالعالقات مس مصر والسعودية والعراق ،إلى إستراتيجية يدأت واستمرت مس سوريا ويعض
القوى المحلية العريية في لينا وفلسطي  ،أو عالقات تراوحت يي الدفء واليرودة والتوتر والقلق
مس عدد م الدول الخليجية ،يمعنى أ عالقات إي ار مس العرب قد شيدت تقليات مستمرة ولم تك
مستقرة ،خاصة يعد تغير نظام الحكم في العراق عام (  ،) 5111إذ انتقلت م حالة الحرب
والعداء المزم

إلى مد النفوذ والتحكةم يالشأ

العراقي والتالقي مةس معظم القوى السياسية في

العراق ،مثلما كا للتحوالت الداخلية في إي ار آثارها في هذا المجال عير سيطرة المحافظي في
السنوات األولةى مة عمةر نظام الحكم الجميوري إلى في عيةد الرئيس محمد خاتمةي ،وم ثم
العةودة إلةى حكم المحافظي على يد الرئيس محمد أحمدي نجاد ،إذ أثرت هةذه التحوالت ياالضافةة
للمتغيرات اإلقليمية والدولية األخرى  ،في مجرى العالقات العريية – اإليرانية  ،والتي دفعت إي ار
إلتياع استراتيجية جديدة تجاه المنطقة العريية على مستوى األدوار والتفاعالت (عتريسي 5115 ،
.)02 :
وأكتسيت االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية ُيعداً جديداً يتمثل يجعل المنطقة مجاالً
حيوياً لألم اإليراني وساحة محورية لمواجية خصوميا خارج الحدود الوطنية ،وذلك يعد تنامي
التحديات الخطيرة التي أوجدها قيام الواليات المتحدة األمريكية يملء الفراغ في منطقة وسط آسيا
ويحر قزوي الذي سييه انييار االتحاد السوفيتي ،فضالً ع الوجود األمريكي الفعلة ةةي فة ةةي منطقة
الخليج العريي منذ مطلس تسعينيات القر العشري ( الحيدري.) 11 : 5111 ،
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وهكةةذا أخةةذت إية ار تنظةةر للمنطقةةة العرييةةة يأنيةةا الثغةرة األكيةةر فةةي طةةوق الحصةةار األمريكةةي
المفةةروض علييةةا ،األمةةر الةةذي شةةجعيا علةةى تطةةوير الينةةاء االسةةتراتيجي الةةذي كانةةت قةةد يدأتةةه يعةةد
نش ةةوب الث ةةورة اإلس ةةالمية ع ةةام  1222وتعط ةةل يش ةةكل ج ةةوهري يس ةةيب التحة ةوالت الالس ةةتراتيجية الت ةةي
شةةيدتيا المنطقةةة العرييةةة يةةدءاً مة الحةةرب العراقيةةة اإليرانيةةة(  ،)1200-1201مةةرو اًر يحةةرب الخلةةيج
الثانيةةة عةةام  ،1221وص ةوالً لالحةةتالل األمريكةةي للع ةراق عةةام  ،5111األمةةر الةةذي زاد م ة التفكيةةر
اإليراني الستغالل المرتكزات الجغرافية في ميمة الةدفاع عة المصةالح الحيويةة إلية ار خةارج الحةدود
الوطنية وتحديداً على األراضي العريية ( مكي.) 151 : 5115 ،
وخالل هذه المرحلة عملت إي ار على يناء التحالف الثالثي يينيا وكل م سوريا وحةزب اهلل
م أجل تنفيذ رغياتيا في التمدد الجغرافي في المنطقة العريية ،فكانةت اليدايةة مةس حةزب اهلل ليصةيح
الذراع القوية إلي ار في المنطقة والمدافس ع المصةالح السةورية فةي لينةا  ،والورقةة الرايحةة فةي تنفيةذ
استراتيجيتيا في المنطقة وكايحاً للضغوط األمريكية واإلسرائيلية ،فعملةت إية ار علةى إيجةاد حةد أدنةى
مة الت ةواز علةةى جةةانيي الحةةدود اللينانيةةة مةةس األ ارضةةي المحتلةةة م ة خةةالل تمويةةل مقةةاتلي حةةزب اهلل
يأسلحة ومعدات استراتيجية استطاعت م خالليا تيديد العمق اإلسرائيلي (الزهيري.)21 :5111 ،
وال ةةى جان ةةب ذل ةةك أس ةةيمت الييئ ةةة الجغرافي ةةة اإلقليمي ةةة يتش ةةكل اإلستراتيجية ةةة اإليراني ةةة تج ةةاه
المنطقة العريية للفترة ( ،) 5115 – 5111إذ دفعت هةذه الييئةة طايةةس العالقةات يةي إية ار وجوارهةا
الجغرافي يأخذ شكل التعاو وتحديداً مس تركيا رغم الخةالف العقائةدي يي الطرفي د وذلك إل تركيا
دولةةة علمانيةةة واي ة ار أعلن ةةت خيارهةةا منةةذ الث ةةورة اإليرانيةةة عةةام ( )1222كدولةةة إسةةالمية ،لك ة تةةأثير
المصةةالح االقتصةةادية وموق ةةف اليلةةدي م ة القضةةية الكرديةةة التةةي تيةةدد الوحةةدة الوطنيةةة فةةي اليلةةدي ،
خاصةةة يعةةد وص ةةول حةةزب العدال ةةة والتنمي ةةة الحك ةةم ف ةةي تركيةةا عةةام  ،5115كحةةزب سياسةةي معتةةدل،
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األمر الذي أحةدث حالة تقةارب يي اليلدية وزاد م فةرص التعةةاو يينيمةةا فةةي قضةايا عديةدة تتعلةق
يالتوجيةةات اإلقليميةةة ليمةةا ف ةةي منطق ةةة الش ةةرق األوس ةةط  ،رغ ةةم محاولةةة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة
اسةةتعمال تركيةةا فةةي ت ةواز الق ةةوى اإلقليمةةي ض ةةد إي ة ار يع ةةد ح ةةدوث فةراغ فةةي الت ةواز ج ةراء االحةةتالل
األمريكةةي للعةراق ،يحيةةث قامةةت تركيةةا ياسةةتيراد احتياجاتيةةا مة الغةةاز الطييعةةي مة إية ار  ،وزاد حجةةم
التيةةادل التجةةاري يةةي تركيةةا واي ة ار الةةذي أصي ةةح يموجيةةه المي ة از التجةةاري يميةةل لصال ةةح إي ة ار  ،كمةةا
وقفةةت تركيةةا ضةةد العقويةةات علةةى إية ار فةةي أزمةةة المفاعةةل النةةووي اإلي ارنةةي ،ورفضةةت اسةةتعمال القةةوة
العسكرية ضدها سواء م قيل إسرائيل أو الواليات المتحدة األمريكية ( اليرصا .) 925: 5115،
وتأسيساً على ما تقدم فإ مرتكز التمدد الجغرافي كا واضحاً في التحركات اإليرانيةة خةالل
الفتةرة التةةي تغطييةةا هةةذه الد ارسةةة ،كونةةه أشةةار إلةةى أ إية ار قامةةت يوضةةس اسةةتراتيجيتيا تجةةاه المنطقةةة
العرييةةة ،م ة أجةةل اسةةتعادة مكانتيةةا التةةي فقةةدتيا منةةذ قيةةام الثةةورة اإلسةةالمية يقيةةادة اإلمةةام الخمينةةي
ومسةةاعديه مة رجةةال الةةدي عةةام  ،1222وهةةو مةةا يجعليةةا تفكةةر جةةدياً فةةي مشةةروع الحكومةةة العالميةةة
ل سالم ،والنظر إليه كمشروع للدولة اإليرانية الكييرة أو ما يطلق عليه الحلم اإلميراطوري الذي يعيد
دور إية ار اإلقليمةةي والةةدولي ياالسةةتفادة مة موقعيةةا االسةةتراتيجي الةةذي يفةةرض إلت ازمةةات واجيةةة تحةةت
جميس الظروف أو الضةغوط التةي قةد تتعةرض ليةا إية ار  ،وذلةك فةي إطةار خصوصةية الفكةر اإلي ارنةي
المعاصةةر الةةذي يقةةوم علةةى مجموعةةة مة المرتكةزات الثقافيةةة والتاريخيةة التةةي يسةةعى نظةةام الجميوريةةة
اإلسةةالمية توظيفيةةا واليةةدء ييةةا فةةي المنطقةةة العرييةةة لخدمةةة اسةةتراتيجيته القائمةةة علةةى ثوايةةت التةةاريخ
والجغرافية ضم توجيات دينية مذهيية معينة ( شيعية ).
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المطلب الثاني
االنتشار الثقافي والتاريخي
تعود األطماع األجنيية في المنطقة العريية إلى مراحل تاريخية ضارية في القدم ،وذلك لما
تتمتس يه هذه المنطقة م

أهمية استراتيجية سواء م

الناحية الجغرافية أو التاريخية ،وهو ما

انعكس على توجيات عدد م القوى الدولية واإلقليمية تجاه هذه المنطقة يالغة الحيوية للمصالح
الدولية خالل التاريخ المعاصر ،األمر الذي أثر يالتالي على الصراعات الدولية نظ اًر ألطماع الدول
األجنيية األخرى خاصة اليريطانية والروسية في مراحل سايقة ،ثم جاءت األطماع األمريكية التي
أخذت تنافس القوى األخرى على المصالح االقتصادية وخاصة في منطقة الخليج العريي في الفترة
ما يعد الحرب العالمية األولى وحتى يداية الحرب العالمية الثانية ( العيدروس.) 12 :1205 ،
ثم شيدت المنطقة العريية تطورات عديدة في مجرى األحداث في أعقاب الحرب العالمية الثانية
جعلتيا تتأثر يحالة الصراع التي نشيت يي

قطيي النظام الدولي الواليات المتحدة األمريكية

واالتحاد السوفيتي السايق طيلة سنوات الحرب الياردة (  ،) 1221-1295فضالً ع التأثيرات
الناجمة ع الصراع العريي اإلسرائيلي الذي أفضى إلندالع عدة حروب كانت ليا تداعيات سليية
على المنطقة ،أسيمت ويشكل واضح يتنامي حالة التنافس على النفوذ في المنطقة العريية يي عدد
م القوى اإلقليمية ةةة الصاع ةةدة فة ةةي منطقة ال ةةشرق األوس ةةط ( إي ار وتركيا واسرائيل ) ،فقامت إي ار
يوضس لينات مشروعيا اإلستراتيجي تجاه المنطقة العريية في عقد الثمانينيات م القر العشري
وفق نظرية أم القرى سالفة الذكر في الفصل السايق ،هذه النظرية التي تمنح المشروع اإليراني هالة
م القدسية وأهمية قصوى في المجالي التاريخي والجغرافي نتيجة لموقس إي ار الجيوسياسي في
استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية والذي يدفعيا للتمدد اإلقليمي وفرض الييمنة مس الحفاظ على

62

طايس النظام اإليراني المرتكز إلى موقس إي ار في العالم اإلسالمي ،والدفاع ع أم إي ار  ،وتوسعيا
إقليمياً (ياكير.) 15 :5111 ،
وقد منح نظام حكم الجميورية اإلسالمية االنتشار الثقافي والتاريخي في اإلستراتيجية اإليرانية
تجاه المنطقة العريية دو اًر متمي اًز م خالل عدم تخليه ع كثير م التوجيات التي تمنح الفرس
مكانة شرفية أعلى م العرب ويقية القوميات األخرى  ،وييدو ذلك في الشواهد والمعطيات الثقافية
اآلتية :
 .1اعتماد االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية على أوهام السجل التاريخي (الحافل)
كمصدر فخر واعتزاز لدى اإليرانيي

ومحرك رئيس لسياساتيا في المنطقة العريية ،والذي

يتطلب إحياء اإلميراطورية الفارسية ،حيث كانت إي ار ولعدة قرو متعاقية أو متقطعة أحد
طرفي النظام العالمي القديم ،القائم على وجود قوتي متنافستي  :اإلميراطورية االخمينيةة * في
مواجية اإلغريق ،ثم اإلميراطورية اليارثية* في مواجية روما ،وأخي اًر اإلميراطورية الساسانية*
في مواجية اإلميراطورية الييزنطية ( الفضالة.) 21 : 5111 ،
 .5جعل الثقافة القومية الفارسية يمرتية أعلى م يقية الثقافات اإلنسانية ،ومنحيا االعتزاز األوفر
ياعتيارها العنصر األهم واأليرز يي جميس المرتكزات األخرى ،وهذا األمر ال يمثل الموروث
الذي يتم اعتماده م قيل صانس القرار السياسي في نظام الحكم اإليراني فحسب ،وانما يمتد
ليطال القوى المعارضة للنظام الساعية لكسب تأييد الشعب اإليراني حيث يلعب المقوم
* األخمينيون  :وم أسرة نلكية فا سية ونت للا منبراطو ية في فا د عام  555ق.م .واس ولت علي ليديا عرا األنااول وذاذل
وميران وفلسطيم ون ر ال ي ان دت في أوةلا ملة ةميا أ ةا ال رق األرنة نم واري الس د ملة ليبيا وشماالً ح ة نقدونيا .
ووكيا فقد ةمك وا نم السيطرة علة ةميا الطرق ال اا ية المؤرية ملة البحر األذي الم وسط عبر البر والبحر واس طاع االسك د
األ بر اسقا انبراطو ي لم عام  333ق.م.
* البارثية (  141ق.م 111 -م ) :ح ا ة ميرانية ن واةدة في الاز ال مالي ال راي نم ميران المعا رة ولكم في أوج عظم لا
األسرة البا رية حكمت ل ميران ذاإلاافة لم اطق نم الدول المعا رة ال الية :العراق أ ني يا ةو ةيا شرق ةر يا شرق سو يا
ةر مانس ان أفبانس ان طاةيكس ان ذا س ان الكويت اليليج العرذي والساحل ال راي للسعورية البحريم اطر
لب ان فلسطيم ،واالمارات العربية المتحدة..
ملك البارثيين /الفرثيين
* االمبراطورية الساسانية (  : )157 -114أُ ّ
سستْ الساللة الساسانية ِمن قِبل الملك أردشير األول بعد هَزيمة ِ
االشكانيين األخير أرتيتوس الرابع  ،وانتهتْ عندما حاول ملك الدولة الساسانية األخير يزدجر الثالث ) (632 – 651مكافحة الخالفة
اإلسالمية المبكرة أ ّول اإلمبراطوريات اإلسالمية لمدة  744سنة.
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المجتمعي دوره في السياسة اإليرانية التي تراعي المرتكزات المجتمعية للشعب اإليراني يما
ينعكس مياشرة على اليوية والوطنية التي تدفس يدورها ياتجاه االستقاللية القائمة على أ إي ار
واحدة م كيرى اإلميراطوريات القديمة ،وم أهم دول العالم تاريخي ًا ،وتدفس هذه األهمية تغليب
المرتكزات الثقافية للقومية الفارسية على سواها م المرتكزات األخرى ،إذ ينعكس أي تجاهل
ليذه المرتكزات سليياً على م

يتولى السلطة ،ويفقده مصد اًر ميماً للدعم داخلياً ،وهو أمر

ينعكس يالضرورة على االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية (النعيمي.) 11 : 5115 ،
 .1التأكيد اإليراني على عامل الثقافة والنظر إليه يجدي ة ة ةةة في مجريات الحقية الحالية تجاه منطقة
الشرق األوسط عامة والمنطقة العريية خاصة ،وذلك لتعزيز شرعية الدولة اإليرانية الحديثة التي
تشكلت هويتيا عير مراحل تاريخية متياينة م العالقات العريية اإليرانية ،فيرى اإليرانيو أ
اإلميراطورية الفارسية قد وصلت إلى اليحر المتوسط قيل اإلسالم في عيد اإلميراطورية
اإلخمينية ،فيما أنيى العرب حكم الساسانيي كآخر مرحلة م مراحل اإلميراطورية اإليرانية قيل
مجيء اإلسالم ( الزويري.)12 :5115 ،
 .9لم يستطس الفرس اإلفادة م

تطور عالقتيم يالعرب يعد ظيور اإلسالم الذي نقل عالقة

دولتييما م حاالت اليجوم والدفاع أو التعاو والعداء إلى عالقة يي شعيي تستحوذ علييما
مثالية نييلة يتخلو في سييليا م العصيية القومية وتجاوز المنافس المادية ،يل ع الحياة
يأكمليا وصوالً إلى الشيادة في سييل اهلل  ،فتراهم قد أثاروا حفيظة العرب وسخطيم في ظل
سيطرتيم على الدولة العياسية التي تعاونوا معيا إلسقاط الدولة األموية ( لواساني:1225 ،
.)92
 .5تنامي األطماع اإليرانية في العيد الصفوي م خالل محاولة السيطرة على أجزاء م العراق،
وم ثم االتجاه نحو اليحري وعما  ،وانتياج سياسة التفريس التي استمرت أثناء حكم األسرة
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الييلوية ،وخالل هذه الفترة كانت الدوافس الثقافية فاعلة في تحريك السياسة اإليرانية واألطماع
الفارسية  ،ثم القيام يضم يعض دول الخليج العريي أو أجزاء منيا يحجة عائديتيا عير مراحل
تاريخية عديدة ل ميراطورية الفارسية ،ومثال ذلك ييدو واضحاً في ضميا إلقليم عريستا منذ
عام  ،1255واحتالليا للجزر العريية الثالث عام  ،1221أو محاولة مد نفوذها السياسي
والطائفي إلى دول عريية مجاورة كأطماعيا في مملكة اليحري

والعراق ،فضالً ع

تدخليا

المستمر في الشؤو الداخلية ليعض الدول العريية كما هو حاصل في سوريا ولينا واليم ،
إلى جانب خلق تيديدات مياشرة ليقية دول الخليج العريي والمنطقة يأكمليا م خالل سعييا
الحثيث في امتالك أسلحة نووية ( الزهيري.)2-5 : 5111 ،
 .1وضس مشروع الحكومة العالمية ل سالم م

قيل نظام الجميورية اإلسالمية الذي قام عام

 ،1222وهو المشروع الذي يعيد الحلم اإليراني وفق الصياغات الفكرية لنظام شاه إي ار السايق
تحت غطاء إسالمي ،حيث كانت الشاهنشاهية الفارسية إطا اًر للحكم منذ توحيد الدولة االخمينية
لليضية اإليرانية للفترة ( )111 -552قيل الميالد ،والتي كانت تحكم جميس دول الشرق
األوسط ،وقد استطاعت القيادات اإليرانية التي تسيطر على نظام الحكم اإلس مي أ تمد
خيوطاً تجمس يي المواصفات الشاهنشاهية واألطماع التاريخية التي تمزج يي الديانة والمذهب
م أجل تحقيق الحلم اإلميراطوري الذي يتجسد في شخصيات النظام الحالي في إي ار التي
ريطت يي الدي اإلسالمي والتراث الفكري والثقافي اإليراني القديم م خالل المذهب الشيعي،
حتى أصيح هذا االئتالف يجمس يي القومية والدي  ،وهما عنصري نظام الجميورية ة ةة اإلسالمية
القائم على ميادىء نظرية والية الفقيه ( عيد المؤم .) 25 : 5115 ، 1
 .2عدم السماح للقوميات غير الفارسية عامة والعريية خاصة المتواجدة داخل األراضي اإليرانية
يأي نشاطات ثقافية أو سياسية في مناطق تواجدهم ،وذلك لتنامي آراء عدد م المنظمات
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القومية الفارسية المتشددة التي تنفي أساساً وجود قوميات أوشعوب غير فارسية في إي ار رغم
إشارة الدستور اإليراني المقر م نظام حكم الجميورية اإلسالمية الذي اسقط نظام الشاه محمد
رضا ييلوي لتلك الحقوق( ملحق رقم  ،5وثيقة الدستور اإليراني ،المادتي .)12 ،15
 .0ظيور دالالت ثقافية يلتقي عندها نظام الجميورية اإلسالمية في إي ار مس النظام السياسي
اإلسرائيلي ،تشير إلى وجود مقارية نظرية وتقارب فكري مشترك يي نظرية والية الفقيه اإليرانية
والعقلية اإلسرائيلية المتعالية ،أدت إلى نتيج ةة مفادها وجود تشايه كيير في األساليب والوسائل،
فالمي ةادىء األساسية ةة والتطييق ةات العملية في إجة ةراءات الطرفي تنيس م النظرة االستعالئية
ليما والتي ياتت واضحة المعالم عير االستعةالء على ياقي األعةراق والطوائف ،والتمايز
الشمولي ع اآلخر ويفكرة أرض الميعاد وما وراءها ،حتى أ الطرفي يؤمنا يحتمية ظيور
المخلص الذي لة ةه صف ة ةة الديمومة التاريخية ،والقية ةادة المنتظرة ألمته المتميزة ،يحيث تتحول
هذه األفكار إلى حركة سياسية ليا يرامجيا اآلنية وآفاقيا المستقيلية ،لتنتيي يإقامة كيا جغرافي
يتجه نحو اليدف المعير عنه يالحكومة العالمية (شيلي.)100 :5115 ،
 .2استغالل العالقات الثقافية التي تجمس إي ار مس يعض القوى واألطراف السياسية العريية التي
تلتقي مس إي ار في مشتركات مذهيية ،وذلك عير إالعال ع استمرار دعميا للقوى والتيارات
الشيعية العراقية ،وحركة أنصار اهلل اليمنية ،ونظام الرئيس السوري يشار األسد ،وقوى المقاومة
العريية ممثلة يحزب اهلل الليناني وحركة حماس الفلسطينية ،وقوى المعارضة اليحرينية  ،األمر
الذي يعد تدخليا يالشؤو السياسية واألمنية الداخلية لدول المنطقة ،والنظر إلى ذلك على أنه
يعد أمر طييعي كونه يمثل سياستيا الثايتة تجاه المنطقة العريية منذ قيام نظام الجميورية
اإلسالمية عام  ،1222لذلك فإ القادة اإليرانيو أيدوا استعدادهم لخوض الحرب أو رد أي
عدوا علييا يمنس تمدد يالدهم اإلقليمي الذي قامت يه في دول المنطقة خالل العقد الثاني مة ة
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القر الحادي والعشري  ،فقد توعد مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي األطراف الدولية التي ليا
مصالح حيوية يالمنطقة العريية ياليزيمة في أي حرب مقيلة مس إي ار متيماً الواليات المتحدة
األمريكية يانتياج سياسة خاطئ ة ةة يمنطقة الشرق األوسط ( وثيقة خطاب مرشد الثورة اإليرانية
علي خامنئي في  12تموز .) 5115
يرى الياحث أ توظيف الجانب اإليراني لمرتكز االنتشار الثقافي والتاريخي يعد هو اإلطار
المحدد لسياسة إي ار تجاه الدول العريية ،وعامالً مكمالً لعوامل أخرى نمت في إطار الدولة
الحديثة التي يقودها رجال الدي اإليرانيي  ،والتي يرزت يقوة خالل التطورات التي شيدتيا
المنطقة العريية ،كعامل الدي والمذهب اللذي أصيحا حواض للقوة الناعمة التي يتم توظيفيا
لخدمة أهداف االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية ،وذلك في محاولة للتركيز على
الطائفة الشيعية في المنطقة ياعتيارها وسيلة أخرى لتصدير الثورة اإليرانية يعد تراجس الخطاب
القومي العريي ،الذي كا أحد أسياب حالة المد والجزر في العالقات العريية اإليرانية التي
مرت يثالث محطات ميمة ،يدأت يالتمدد الجغرافي الذي ظير في الحماسة الشعيية التي
رافقت تأسيس نظام الجميورية اإلسالمية في إي ار  ،ثم اتخذت م االنتشار الثقافي فرصة
لخدمة ميدأ تصدير الثورة وأيديولوجية التمدد التي كانت طريقاً للتوغل في المنطقة العريية ،لك
الجيود اإليرانية لم تكتف يكل ذلك وانما سعت لخدمة حالة التفاعل التي تنشدها في المحيطي
اإلقليمي والدولي لوضس مسارات أخرى تتعلق يعدد م المرتكزات األخرى لخدمة الستراتيجيتيا
في المنطقة العريية.
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المبحث الثاني
المرتكزات األمنية والعسكرية
لقد وجدت إي ار أ األم القومي اإليراني قد تعرض إلى تحديات عدة فرضتيةا أحداث
الحادي عشةر م أيلول (  ،) 5111وذلك يعد تعاظم الوجود العسكري األمريكي في الشرق
األوسط ،سواء في أفغانستا وآسيا الوسطى والخليج العريي والعراق ،وخاصة أ قضية مخزونات
الطاقة أضحت مرتيطةة يقضايةا اإلرهةاب وأسلحةة الدمةار الشامةل .لكنه م غير السليم القول إ
هجمات أيلول  5111في الواليات المتحدة األمريكية قد أفضت إلى تغير حاد في توجيات
السياسة الخارجية اإليرانية ،فمنذ نياية الثمانينيات كانت الجميورية اإلسالمية قد قللت م مطالييا
القائمة على سياسة تصدير الثورة وتعيدت يتطييس عالقاتيا الدولية.
إ هذه السياسة لم تفض إلى جعل إي ار ال تتدخل في شوؤ الدول األخرى تماماً .فقد
ظلت ثوايت السياسة الخارجية اإليرانية تيتم يدعم حزب اهلل الليناني واألحزاب الفلسطينية
الراديكالية م ضم االستراتيجية اإلقليمية التي يدأت خجولة يعد انتخاب محمد خاتمي ،ومس كل
ذلك فإ أحداث أيلول  ، 5111هيأت إلي ار كثير م الفرص وقليت كثير م القيود التي كانت
تعد م التيديدات اإلقليمية التي كانت تحيط يإي ار  ،ومنيا على سييل المثال القضاء على نظامي
طاليا وصدام حسي  ،فقد كا نظام السنة األصوليي في أفغانستا معادياً ل يرانيي الشيعة،
ومثل ذلك جرى مس النظام السياسي في العراق .
يتناول الميحث الثاني المرتكزات األمنية والعسكرية م خالل المطليي اآلتيي :
المطلب األول  :المنظور اإليراني لألمن اإلقليمي .
المطلب الثاني  :بناء قدرات عسكرية غير تقليدية.
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المطلب األول
المنظور اإليراني لألمن اإلقليمي
تعةةرض األمة القةةومي اإلي ارنةةي إلةةى تحةةديات عةةدة فرضةةتيا أحةةداث الحةةادي عشةةر مة أيلةةول
 ، 5111وذلةةك يعةةد تعةةاظم الوجةةود العسةةكري األمريك ةي فةةي الشةةرق األوسةةط  ،س ةواء فةةي أفغانسةةتا
وآس ةةيا الوس ةةطى والخل ةةيج العري ةةي والعة ةراق  ،خاص ةةة أ قض ةةية مخزون ةةات الطاق ةةة أض ةةحت مرتيط ةةة
يقضايةا اإلرهةاب وأسلحةة الدمةار الشامةل ( تشويي . ) 101 : 5112 ،
لقد دفعت تلك التحةديات إية ار ليلةورة رؤيةة جديةدة عة األمة اإلقليمةي الخليجةي  ،تقةوم هةذه
الرؤيةة علةى عةةدد مة الوسةائل التةةي شةرعت إية ار فةي اسةتخداميا مة أجةل السةيطرة علةةى األمة فةةي
الخلةةيج  ،فقامةةت يينةةاء قةةوة عسةةكرية يحريةةة اعتقةةدت أنيةةا األقةةوى فةةي المنطقةةة  ،يعةةد أ اسةةتعادت
النتةةائج المتحققةةة مة عمليةةة حمايةةة نةةاقالت الةةنفط الكويتيةةة فةةي عةةامي 1200-1202م التةةي سةةميت
يعمليةةة النوايةةا الحميةةدة  ،ورفةةس األعةةالم األمريكيةةة علةةى تلةةك النةةاقالت  ،تلةةك العمليةةة التةةي اوجةةدت
انطياعا لدى إي ار يأ التصةور القائةل أ القةوة اليحريةة اإليرانيةة هةي األقةوى فةي الخلةيج العريةي ،لةم
يكة سةوى حلةةم ترسةخ لمةةدة طويلةة فةةي عقةول اإليةرانيي  ،فةةقد هةيم األمريكيةةو علةةى مةةا كةا يعةةده
اإليرانيو منطقةة نفةةوذ خلفيةة ) ، ( Davis,1993: 21وأ لةدييا اإلمكانيةات والقةدرات التةي تؤهليةا
لتحريم المرور أو عرقلة حركةة الشةح عيةةر مضةيق هرمةز  ،الةذي تعيةر مة خاللةه  %51مة نفةط
العالم متى ما رأت إي ار أ ذلك يخدم مصالحيا القومية العليا ( الراوي . ) 25 : 5111 ،
ثم حرصت إي ار على إعادة طرح رؤيتيا لألم اإلقليمي الخليجي يعد ما تعرضت له الييئة
األمنية اإلقليمية م تغييرات جراء الغزو األمريكي للعراق  ،وذلك عير زيارات المسؤولي اإليرانيي
لدول مجلس التعاو الخليجي  ،والتي كا م أيرزها مقترح الرئيس اإليراني السايق محمود أحمدي
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نجاد الذي طرحه خالل مشاركته في القمة الخليجية السايعة والعشري في قطر في كانو األول
 5112م  ،وذلك م أجل تحقيق التعاو األمني يي إي ار ودول مجلس التعاو الخليجي  ،فضال
ع

مقترح وزير الدفاع اإليراني السايق في تشري

الثاني 5111م يشأ

توقيس معاهدة الدفاع

واألم تستيدف السالم واألم في المنطقة ،ومقترح وزير الداخلية اإليراني السايق في  15آيار
 ،5112القاضي يضرورة التعاو األمني يي إي ار والكويت م أجل حفظ األم ( إدريس ،
. )12 – 11 : 5112
ويعود سيب تجدد الدعوة اإليرانية يشأ التعاو األمني في منطقة الخليج على الرغم م
استمرار خالفات إي ار ويعض األطراف في هذه المنطقة  ،وم

أيرزها استمرار احتالل إي ار

الجزر اإلماراتية الثالث  ،إلى المخاوف األمنية اإليرانية م تعاظم الخطر األمريكي الميدد ليا
م جميس الجيات  ،وم ذلك الوجود العسكري الكثيف في دول خليجية يما يتعارض والرؤية
اإليرانية لألم اإلقليمي ( جري . ) 515 : 5115 ،
وكا م أيرز نتائج إعادة طرح الرؤيةة اإليرانيةة لألم اإلقليمةي الخليجي أ قامت إي ار
يإجراء مناورات يحرية واسعة  ،والقيام يتنفيذ تجارب أسلحة صاروخية  ،فضال عة تضمي الرؤية
اإليرانية لمفاهيةم األم اإلستراتيجةي ذي األيعاد المتعةددة ( كشك . ) 101 : 5115 ،
وعليةةه د فقةةد قةةام المنظةةور اإلي ارنةةي لألمة اإلقليمةةي علةةى فك ةرة عةةدم السةةماح لألوضةةاع األمنيةةة
في المنطقة يتيديد األم الوطني اإليراني ،يما يعني أ تكو هةذه األوضةاع مواتيةة لممارسةة الةدور
والنفوذ اإليراني كأكير قوة إقليمية في المنطقةة ،وفةق اإلسةتراتيجية اإليرانيةة التةي تةتلخص فةي السةعي
للييمن ةةة ،حي ةةث اتخ ةةذت ه ةةذه اإلس ةةتراتيجية ف ةةي التنفي ةةذ العمل ةةي مظية ةري أساس ةةيي هم ةةا :اس ةةتغالل
األوضةةاع فةةي العةراق والنفةةوذ اإلي ارنةةي هنةةاك كمةةدخل لييمنةةة إيرانيةةة أوسةةس واكيةةر فةةي المنطقةةة ،وم ة
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جانب آخر ،اإللحاح المستمر على فكرة إنشاء منظمة إقليمية لألم في الخليج تكةو إية ار والعةراق
طةةرفي فييةةا مةةس دول مجلةةس التعةةاو لةةدول الخلةةيج العرييةةة ،والتصةةور اإلي ارنةةي هنةةا يقةةوم فةةي جةةوهره
على أ إي ار ستكو ليا الكلمة األولى في مثل هذه المنظمةة ( عيد الرحم  ،جريدة أخيةار الخلةيج
اليحرينية  ،العدد  11051في  0كانو األول . ) 5112
وتعةةد فكةرة إنشةةاء منظمةةة إقليميةةة ميمتيةةا متايعةةة ميةةام األمة فةةي منطقةةة الخلةةيج العريةةي هةةي
فكرة قائمة لدى القيادات السياسية والدينية اإليرانية منذ عقود ماضةية  ،لكنيةا قةد تيلةورت يعةد انتيةاء
حةةرب الخلةةيج الثانيةةة عةةام  1221م  ،وذلةةك ج ةراء التواجةةد العسةةكري األمريكةةي والغريةةي فةةي الخلةةيج
العريةةي  ،حيةةث يةةدأت إي ة ار تطةةرح يةةي الحةةي واآلخ ةةر تصةةوراتيا م ة أجةةل تشةةكيل هةةذه المنظمةةة
األمنيةةة لتحةةافظ علةةى األم ة ف ةةي منطقةةة الخلةةيج العريي ةةة  ،ولعةةل أيةةرز النقةةاط التةةي يطرحيةةا الجانةةب
اإلي ارنةي منذ ذلك الوقت حتى اآل هةي اآلتي (الطائي : ) 10 : 5112 ،
أ.

إقامةةة مشةةروع لألم ة الجمةةاعي يمشةةاركة دول الخلةةيج الثمانيةةة وهةةي :إي ة ار والمملكةةة العرييةةة
السةةعودية ودولةةة الكويةةت واإلمةةارات العرييةةة المتحةةدة وقطةةر ومملكةةة اليح ةري وسةةلطنة عمةةا
والعراق ،وعلى أساسي هما االستقالل واالعتماد على الذات.

ب .رفض التدخل األجنيي في ترتييةات األمة تحةت أي شةكل مة األشةكال وايعةاد القةوى األجنييةة
المتواجدة عسكريا في الخليج .
ج .التفاهم حول توقيس اتفاقية عدم اعتداء يي إي ار ودول الخليج العريية.
د .دفس الدول الخليجية للتفكير فةي تلك التصورات عير الزيارات واالتصاالت المشتركةة.
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ثم يدأ الدور اإليراني في منطقة الخليج يزداد قوة وثياتا يعد أ أصيح مشروعا ينيض على
فرضية مؤداها أ تواز الرعب في الخليج يفعل الحضور اإليراني الكثيف في المشرق العريي يمثل
عامل ضغط تجاه الواليات المتحدة األمريكية لقيول إي ار كشريك إقليمي  ،مما يسمح إلي ار يتقاسم
المصالح والنفوذ في هذه المنطقة الميمة م العالم  ،وييذا يكو المشروع اإليراني قد تجةاوز حالةة
استيداف المصالةح األمريكية في الخليج ليصل إلى استيداف نسق هذه المصالح م أجل الدخول
معيا فةي حالةة تقاسةم ( اللياد .)11 : 5110 ،
ومةةا أ تيلةةور التوجةةه األمريكةةي الجديةةد يشةةأ القضةةية الفلسةةطينية واهتماميةةا يعمليةةة السةةالم فةةي
الشةةرق األوسةةط الةةذي تةةوج يعقةةد مةةؤتمر أنةةايولس فةةي تشةري الثةةاني  5112م جةةاء يعةةد إهمةةال طويةةل
أمتةةد لسةةنوات سةةاد خالليةةا العنةةف والشةةلل الديلوماسةةي فةةي ظةةل االدعةةاء األمريكةةي للتحةةرك يإيجاييةةة
إلقناع الطرفي الفلسةطيني واإلسةرائيلي يالموافقةة علةى التفةاوض علةى قضةايا الوضةس النيةائي للسةالم
يةةي الج ةةانيي  ،والقيةةام يمراجع ةةة مش ةةاريس اإلصةةالح والديمقراطي ةةة والش ةةرق أوسةةطية ،واجة ةراء ترتيي ةةات
إقليمية إستراتيجية فةي منطقةة الشةرق األوسةط عيةر إتيةاع سياسةة خارجيةة جديةدة تسةعى إدارة الةرئيس
يةةوش لتنفيةةذها م ة خةةالل زيارتةةه إلةةى المنطقةةة مطلةةس عةةام  5110والتةةي شةةملت األ ارضةةي المحتلةةة
وودولةةة الكويةةت ومملكةةة اليحةري واإلمةةارات العرييةةة المتحةةدة والمملكةةة العرييةةة السةةعودية ومصةةر ،لةةم
يكة كةةل ذلةةك مطلويةةا لذاتةةه يقةةدر مةةا كةةا يتةةوخى تحقيةةق مصةةالح حيويةةة للواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة
تتمثل
يتحجةةيم دور إية ار وايقاؤهةةا داخةةل حةةدودها واضةةعاف نفوذهةةا فةةي الشةةرق األوسةةط ،وتغطيةةة الترتييةةات
األمريكية المستقيلية في العراق ،وترتيب أوضاع المنطقة م النواحي السياسية واألمنية واالقتصادية
لضما السيطرة على التطورات الحاصلة فييا( شيلي .) 122 : 5115 ،
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ليذا شعرت إي ار في أوقات معينة م مستوى التسلح المتطور الذي وصلت إليه دول مجلس
التعاو الخليجي م خالل حصوليا على كميات كييرة م األسلحة التقليدية الغريية الحديثة ،
فضال ع

أ الضمانات األمنية التي توصلت إلييا هذه الدول يموجب االتفاقيات األمنية مس

الواليات المتحدة األمريكية قللت م إمكانية قيام إي ار يتوجيه ضغوط سياسية أو عسكرية على هذه
الدول ( الراوي . ) 05 : 5111 ،
ل ةةذلك انص ةةب اهتم ةةام إية ة ار نح ةةو وض ةةس رؤية ةة جدي ةةدة لمرتكزاتي ةةا األمني ةةة ف ةةي المنطق ةةة العريي ةةة
وتحديةداً فةي منطقةة الخلةيج العريةي يعةد تنةةامي صةراعيا مةس الواليةات المتحةدة األمريكيةة ويةرزت فييةةا
اإليعاد التالية ( شيلي : ) 122 – 120 : 5115 ،
أ .إ مسألة األم في منطقة الخليج هي مسئولية الدول الواقعة على شواطئه ،وم ثم فإ أي
منظمة أو نظام إقليمي فرعي ال يد وا يدخل إي ار طرفا أساسيا فيه.
ب.

ضرورة إيعاد القوى األجنيية والخارجية ع قضايا األم في الخليج.

ج .الدعوة إلى حل مجلس التعاو الخليجي ،واقتراح إقامة نظام أمني تشارك فيه إي ار  ،وأ
التحالف الخليجي الجديد يجب أ يكو إلي ار فيه اليد العليا ياعتيارها أكير قوة إقليمية.
د .االستفادة م

وجود أقليات شيعية في دول الخليج العريي والعمل على فتح أسواق للعمالة

اإليرانية عير مشروعات اقتصادية تستفيد منيا إي ار لدعم اقتصادها ووضعيا اإلقليمي.
هة .صيغ دورها اإلقليمي يالطايس اإلسالمي في الخليج وذلك حتى تعطي مشروعية ليذا الدور،
في إطار المواريث الدينية لشعوب ودول المنطقة العريية.
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المطلب الثاني
بناء قدرات عسكرية غير تقليدية
قام جزء كيير م مرتكزات اإلستراتيجية اإليرانية األمنية والعسكرية تجاه المنطقة العريية
على فكرة يناء قدرات عسكرية أخذت م التعريف الذي قدمه الدستور اإليراني الذي تناول ميادىء
السياسة الخارجية اإليرانية مشي اًر في أيرز عناوينه إلى رفض الييمنة األجنيية ،وقيام إي ار يالدفاع
ع حقوق كل المسلمي والمظلومي والمستضعفي م جانب القوى العظمى (ملحق رقم  ،1وثيقة
الدستور اإليراني ،المادة .)159
وتوفرت لدى صانس القرار اإليراني قناعة راسخة يأ الحدود المشتركة يي الدول تمثل
أحدى الجوانب الميمة في المرتكزات العسكرية المعتمدة في كثير م دول العالم ،وذلك لما ليا
آثار في مراقية وتأمي

السيطرة على الحدود ضد تدفق المواد واليضائس غير المشروعة

واألشخاص ،إذ إ هذا التدفق غير المشروع يقوض م سيادة الدول ،ويدمر المجتمعات وحياة
األفراد ،ويعد تيديداً على األم والسلم المحلي واإلقليمي والدولي.
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ولم يك خافياً أ إي ار تعد ثاني دولة في العالم يعد روسيا ليا حدود مشتركة مس دول
أخرى ،فيي تشترك مس كل م

(العراق وتركيا وأرمينيا وأذرييجا

وتركمانستا

وأفغانستا

وياكستا ) ،ياإلضافة إلى حدودها مس الدول المطلة على يحر قزوي  ،ومس الدول العريية على
الساحل الجنويي للخليج العريي ذي األهمية االستراتيجية ( الكويت والسعودية واليحري وقطر
واإلمارات العريية وعما واليم ) ،األمر الذي سمح إلي ار التدخل والتأثير في أم الخليج العريي،
وفي إمدادات النفط العالمية التي تنقليا السف عير مضيق هرمز ( عتريسي.) 11 : 5115 ،
لذلك سعت إي ار لتقديم الدعم لعدد م األطراف العريية التي يمك أ تعينيا في مسك
الحدود لمشتركة مس جيرانيا العرب ،فضالً عما يمك أ تقدمه م دعم لوجستي ليا ضد أعدائيا،
وجعلت م ذلك الدعم أحد ثوايت سياستيا الخارجية ،كونيا تعد تلك األطراف م أيرز أدوات
استراتيجيتيا اإلقليمية يل أنيا جزء أساسي تعتمده ضم مرتكز التقدم العسكري الذي تسعى له تلك
االستراتيجية ،وهذه األطراف هي كل م حزب اهلل الليناني واألحزاب الفلسطينية اإلسالمية (حماس
والجياد) ويعض الحركات الدينية السياسية في دول الخليج العريي  ،مثل الحركة الحوثية ويعض
األحزاب الدينية العراقية .
ومس كل ذلك فإ أحداث أيلول  5111قليت كل شيء يعد أ أنيت التيديدات اإلقليمية
التي كانت تقف يوجه إي ار  ،أي نظامي طاليا وصدام حسي السايقي  ،فقد كا نظام األصوليي
في أفغانستا معاديا ل يرانيي الشيعة ،ولم يك التصريح األول الذي أطلقه مرشد الثورة اإليرانية
 بحر قزوين :مسطّح مائي واسع ينخفض عن سطح البحر العام بنحو  12م ،ويقع على الطرف الغربي لقارة آسيا ،وعند نقطة
التقائها بشرق أوروبا من خالل منطقة القوقاز التي تفصله عن البحر األسود بنحو  111كلم .ويبلغ معدل طول هذا البحر حوالى
 7111كلم ،ومعدل عرضه  011كلم تقريبا ،أما عمقه فيراوح ما بين عدة أمتار في الشمال وحوالى 7115م في الجنوب ،ومياهه
مالحة بنسبة الـ 7/0من ملوحة مياه البحار والمحيطات المفتوحة.
و بحر قزوين بحر مغلق ،ال يتصل بأي بحر آخر أو محيط ،لذلك اختلف حول توصيفه ما بين بحر أو بحيرة ،وإن كان البعض يعتبره
أكبر بحيرة في العالم بمساحة تقدر بحوالى 017كلم ،1وتشاطئه الدول اآلتية :روسيا من الشمال الغربي ،أذربيجان من الغرب،
كازاخستان من الشمال والشرق ،تركمانستان شرقا ايضا ،ويليها إيران من جهة الجنوب بحدود تبلغ حوالى 511كلم من مجموع
طول شواطئه التي تزيد على 5111كلم .يتغذى هذا البحر من مياه األمطار واألنهار التي تصب فيه وأهمها نهري الفولغا واألورال
في الشمال وعدة أنهار أخرى في الشرق والغرب والجنوب ،وهو يمتاز باستمرار انخفاض منسوب المياه فيه وذلك لشح األنهار
التي تغذيه( الشيخ .) 41 : 1171 ،
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علي خامنئي ،يعد استيالء قوات التحالف األمريكي اليريطاني على يغداد عام  ، 5111إال تعيي اًر
ع تناقض كلي مس خطاب معظم زعماء المنطقة آنذاك  ،كونه قد يدأ يقوله نح مسرورو ،
وفوق ذلك  ،سمح زوال هذه األنظمة المعادية ،يسلطات قريية م إي ار  ،ففي أفغانستا أظير
حامد قرضاي اهتمامه يمواصلة الصراع مس طاليا  ،وفي العراق يعدما ترك المندوب األمريكي
يول يريمر إدارة األمور للسلطات المحلية ،جعل وز الشيعة في اليرلما والحكومة فةي العةراق
حليفا حقيقيا ( كوفيل .)125 :5110 ،
وقد توافقت المصالح واألهداف اإليرانية ضم الييئة اإلقليمية في منطقة الخليج العريي،
مس ما رتيه الغزو األمريكي للعراق عام  ،5111عندما حقق هدف إي ار في التحول إلى قوة
سياسية عسكرية إقليمية مييمنة ،يعد أ أيقنت فيه الواليات المتحدة األمريكية أنيا قد أصيحت
تحاصر إي ار انطالقا م غزو العراق يعد الوجود األمريكي الغريي في مناطق العراق المختلفة،
ياإلضافة إلى الوجود الغريي في أفغانستا

في أعقاب اإلطاحة ينظام طاليا

عام ، 5111

والوجود العسكري األمريكي في دول مجلس التعاو الخليجي منةذ عةام  ، 1221لك

إي ار

استطاعت تحقيق تقدماً عسكرياً واضحاً م خالل تعزيز نفوذها اإلقليمي في المنطقة العريية ،الذي
يرز في أعقاب الغزو األمريكي للعراق عام  ، 5111وظير هذا النفوذ واضحاً م خالل المؤشرات
اآلتية :
.1النفوذ اإليراني في العراق  :سمح الغزو األمريكي للعراق يتعزيز الوجود اإليراني في العراق
انطالقا م االرتياط المذهيي يي شيعة العراق ونظرائيم في إي ار الذي تتياي أصوليم العرقية
لكنيا تلتقي مذهييا  ،وهم :
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 العراقيو الشيعة م أصل إيراني . العراقيو الذي يتكلمو اللغة الفارسية . العراقيو الذي يحملو اسم عائلة ياللغة اإليرانية . رجال الدي الشيعة على اختالف جنسياتيم . أعضاء األحزاب الدينية الشيعية مثل  :حزب الدعوة  ،والمجلس األعلى االسالمي . العراقيو الشيعة م قومية األكراد الفيليي . -العراقيو الذي

إير
حاريوا إلى جانب ا

في الحرب العراقية اإليرانية ( المجموعة الدولية

لألزمات  ،تقرير رقم  10في  51آذار .) 2-5 : 5115
ويرز دور النفوذ اإليراني في العراق يعد أ اختل التواز اإلقليمي جراء االحتالل األمريكي
للعراق ،األمر الذي سمح إلي ار تعزيز حضورها اإلقليمي يعد هذا االحتالل يسيب امتدادات إي ار
السياسية والطائفية في العراق ،وتولي حلفائيا مقاليد السلطة في يغداد يغطاء أمريكي ،فيما امتد
نفوذ إي ار في العراق ليلتقي مس التحالف االستراتيجي اإليراني – السوري الذي يأتي على رأس
أولويات مشروع إي ار اإلقليمي  ،فع طريقه أمك إلي ار ريط سلسلة جغرافية متصلة م النفوذ
اإلقليمي تيدأ م

غرب إي ار مرو ار يالعراق وسوريا  ،وصوال إلى لينا

واألراضي الفلسطينية

المحتلة ،وهذه اإلطاللة ياتت أحد األوراق الميمة ييد إي ار لفرض حضورها اإلقليمي سواء يضغط
معنوي كيير على الدول العريية أو يحدود تماس مياشرة مس إسرائيل ( اللياد . ) 91 :5112 ،
وقد أفرز النفوذ اإليراني في العراق ع عدد م النتائج التي كا م أهميا :
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أ .نجاح السياسية اإليرانية في إجيار الواليات المتحدة األمريكية على تغيير سياساتيا تجاه
إي ار  ،إذ قيلت اإلدارة األمريكية إجراء مياحثات مياشرة مس إي ار على مدى ثالث جوالت
تركزت حول العراق ( الجمال .)91 : 5111 ،
ب .تعزيز النفوذ اإليراني في العراق مما زاد م التفوق اإليراني يتواز القوى اإلقليمي الذي ظل
معتمدا على التنافس التاريخي يي العراق واي ار  ،مس دور مواز للملكة العريية السعودية ،
مدعوما م دول مجلس التعاو الخليجي  ،وقد أدى تعزيز هذا النفوذ يتحول العراق إلى
قوة مضافة إلى القوة اإليرانية  ،يما يدعم االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية ( إدريس
. ) 51 : 5112 ،
 .1التحالفات االستراتيجية التي تتجاوز اإلطار اآليديولوجي  :تمكنت إي ار م عقد تحالفات
استراتيجية تتجاوز اإلطار األيديولوجي مس عدد م األطراف في منطقة المشرق العريي ،
والتي كا

م

أيرزها التحالف العسكري مس سوريا وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ،

ياالضافة إلى تزايد التأثير اإليراني في لينا م خالل العالقة مس حزب اهلل الذي أصيح يعد
م أهم الدعائم الدفاعية إلي ار انطالقا م الترايط الفكري الوثيق يي الحزب والنخية الحاكمة
في إي ار وخاصة الرئيس اإليراني السايق محمود أحمدي نجاد اي المؤسسة العسكرية واألمنية
اإليرانية  ،ويالتالي فيو رفيةق لكل التنظيمات اإلسالميةة التي يعد حةزب اهلل جزءا منيا (كشك ،
. )112 : 5111
واعتمدت إي ار هذه التحالفات اإلقليمية كجزء م استراتيجيتيا الدفاعية للتصدي لمحاوالت
الواليات المتحدة األمريكية اليادفة إلى عزل إي ار  ،فقد جاءت عناصر المصلحة لتشكل السند
القوي في الفكر السياسي الشيعي يعد أ أرسى الخميني هذا المفيوم ،يعد أ خالف العقيدة الشيعة

16

التي تعد تعطيل حكم النص الديني وا كا يشكل مؤقت يعد أم ار محرما  ،إال أ نظرية الخميني
ترى أ الحاكم الفقيه هو م يقرر مصلحة الدولة التي تعلو أحكام اهلل وأوامره  ،وم أجل ذلك قام
يتشكيل مجلس تشخيص مصلحة النظام  ،وميمته االعتراض على الق اررات التي تصدر استنادا
للدستور  ،وانطالقا م هذا األمر  ،نجحت إي ار في يناء تحالفات مس أطراف إقليمية تختلف معيا
في األيديولوجيا الدينية حسب قناعة صانس القرار اإليراني التي تشير إلى أ النتائج التي رتييا
الغزو األمريكي للعراق ال يمك التصدي ليا م خالل دعم الجيية الداخلية فحسب  ،وانما أيضا
م خالل يناء تحالفات إقليمية مس األطراف التي تواجه التحديات ذاتيا ( كشك .)120 : 5115 ،
 .9تهديد دول مجلس التعاون الخليجي  :انطلقت سياسة إي ار في منطقة الخليج العريي م
كونيا قوة مركزية تطل على سواحله الشرقية ،وتتحكم في ثرواته المائية وصادراته النفطية ،
وهةي تولي موضوع األمة في الخليج جل عنايتيةا في مواجية التيديدات أو التدخالت مة
خارج اإلقليم  ،لكنيا انتيجت سياسة ديناميكية تستجيب لتحوالت النظام الدولةي وانعكاساتيا
على منطقة الخليةج د فإي ار تتفادى المواجية المياشرة مةس الواليات المتحدة األمريكيةة  ،وتسعى
لتطوير عالقاتيا مس دول الخليج العريي والعديد م الدول العريية األخرى كاألرد والمغرب
وتونس والسودا  ،وقد سار الخطاب اإليراني الرسمي يصورة عامةة فةي معارضة سياسة
الواليات المتحدة األمريكية األمريكية في الخليج  ،إال أنيا في الممارسة السياسية تينت
مجموعة م

الخطوات التي تعير ع

حركيةة في المواقةف تواز يي

إحساسيا يمخاطر

المجايية مس النظام الدولي وعدم اإلذعا الكلي ليذه السياسات ( مصالحة .) 11 : 1222 ،
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ويأتي األعال اإليراني يأ دول مجلس التعاو الخليجي ليست طرفا في األزمة الناشية يينيا
ويي الواليات المتحدة األمريكية  ،مكمال لمساعييا ذات النيج المزدوج الذي ييرزه الخطاب اإليراني
الرسمي يخصوص طمأنة هذه الدول وتيديدها في آ واحد يشأ اليرنامج النووي اإليراني ،وهذا ما
أكده الرئيس اإليراني السايق في زيارته للكويت فةي شياط  ، 5111مدعيا أ إي ار جار يريد
االستقرار لجيرانه والمنطقة يرمتيا ( التقرير االستراتيجي العريي الصادر ع

مركز االهرام

للدراسات. ) 595 : 5111-5115 ،
إ هذا التوجه والتحول في السياسة اإليرانية جاء م ترتيب األولويات  ،إذ استمرت عالقاتيا
الوطيدة يالشيعة في دول مجلس التعاو الخليجي  ،وظلت هةذه العالقات إحدى العقيات الرئيسية
التي حالت دو تطوير العالقةات العريية معيا  ،فمةا زالت إي ار توظةف الورقة الشيعية كلما
اقتضت الحاجة في تلك الدول ( الزهيري .) 01 : 5111 ،
ويأتي قيام إي ار يتوظيف الورقة الشيعية م أجل تعزيز نفوذها اإلقليمةي في منطقة الخليج
التي تحتوي على مكو شيعةي ميم  ،ففي دولة الكويت يمثل الشيعة حوالي  %11م السكا ،
وفي مملكة اليحري حوالي  ، %11ويالتالي أضحى إلي ار وجود فعلي غير رسمي في دول مجلس
التعاو العريي ،فاستطاعت توظيف هذا الوجود ليكو خط دفاعيا األول حال تعرضيا لضريات
عسكرية ،يما يعني إمكانية تحرك الجماعات الشيعية الموالية إلي ار وزعزعة استقرار تلك الدول،
خاصة أ مواطني دول مجلس التعاو مة الذي ينتمو للمذهب الشيعي ال توجد ليم مراجس
شيعية عليا في دوليم ،وأ ميادىء الفكر الشيعي تلزم معتنقةي المذهب يطاعة مرجس التقليد في
جميس األمور  ،ويالتالي فإ

نفةوذ المؤسسات الشيعيةة اإليرانية يتجاوز إطار الدولة اإليرانية

الرسمي ،واليدف م ذلك خلق كتلةة شيعيةة يمنزلةة أداة ضغط حال الحاجة إلييا  ،يمعنى أ النفةوذ
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اإليراني هةو أمر حتمةي نايس مة خصوصيةة العالقة الوطيدة التي تجمس الشيعةة يالمراجس الدينية ،
يما في ذلك ما ينتج عنه م نفوذ مالي قوي ليا يمنحيا قد ار م االستقاللية  ،ويكسييا مرونة كييرة
في المحصلة النيائية في تراكم النفوذ العام للدولة اإليرانية  ،وليس لمذهةب التشيةس ( عيد المؤم ،
. ) 111 : 5115
وقد أفرز التيديد اإليراني لدول مجلس التعاو الخليجي ع عدد م النتائج التي كا م
أهميا ( كشك : ) 105 : 5115 ،
أ .نجحت إي ار

في عرقلة الجيود األمريكية اليادفة إلى تغيير األنظمةة السياسيةة في

المنطقة ،وم يينيا إي ار .
ب .استطاعت إي ار اختراق المحور المعتدل القريب م التوجيات األمريكية .
ج .تمكنت إي ار م

تحقيق نفوذ ليا في دول مجلس التعاو الخليجي  ،تجاوز مستوى

التيديدات ليصل إلى مستوى اتخاذ أشكاال عملية عيرت عنيا مواقف الشيعة تجاه
األحداث المختلفة التي شيدتيا المنطقة .
ثم ظير الدور الميم لمرتكز التقدم العسكري في االستراتيجية اإليرانية يعد أ اختل التواز
العسكري في منطقة الشرق األوسط جراء االحتالل األمريكي للعراق عام ( ،)5111األمر الذي
سمح إلي ار تعزيز حضورها اإلقليمي يعد هذا االحتالل يسيب امتدادات إي ار السياسية والطائفية
في العراق ،وتولي حلفائيا مقاليد السلطة في يغداد يغطاء أمريكي ،فيما امتد نفوذ إي ار في العراق
ليلتقي مس التحالف االستراتيجي اإليراني السوري الذي يأتي على رأس أولويات مشروع إي ار
اإلقليمي ،فع طريقه يمك إلي ار ريط سلسلة جغرافية متصلة م النفوذ اإلقليمي تيدأ م غرب
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إي ار مرو اًر يالعراق وسوريا ،وصوالً إلى لينا واألراضي الفلسطينية المحتلة ،وهذه اإلطاللة ياتت
أحد األوراق الميمة ييد إي ار لفرض حضورها اإلقليمي سواء يضغط معنوي كيير على الدول
العريية الرئيسية أو يحدود تماس مياشرة مس إسرائيل ( اللياد.) 91 :5112 ،
وفي خضم كل هذه التطورات نجحت إي ار في خلق فرصة التقدم العسكري م جديد على
حساب المنطقة العريية ،وذلك عير يناء استراتيجية ترتكز على قدرات عسكرية غير تقليدية تقوم
على:
 .1منظومات الصواريخ االستراتيجية
يعود أصل يرنامج الصواريخ – الياليستية – اإليراني إلى منتصف الثمانينيات ،أي خالل
الحرب مس العراق ،و يمك القول يأ االهتمام اإليراني ييذا اليرنامج كا نتيجة أساسية لتطورات
تلك الحرب وكرد فعل على قيام العراق في تلك الحقية يتطوير صواريخ سكود كمياً  ،إذ أصيح
متفوقاً في ما يمتلكه م أعداد تلك الصواريخ  ،ونوعياً في قدرته على زيادة مدياتيا ،مما دفس إي ار
يالتوجه إلى كوريا الشمالية للحصول على الصواريخ الياليستية ( الراوي . ) 111 : 5111 ،
وتنيس أهمية هذه المنظومة م كونيا تمثل إحدى أهم مرتكزات االستراتيجية اإلقليمية اإليرانية
كوتيا تجعل إي ار قادرة على تطوير ترسانتيا مة تلك الصواريخ التي تةرى اإلدارة األمريكية أنيا
تصلح لنقل رؤوس نووية ،حيث طةورت صواريخ يالستية مة

نوعةي (سكود )Bو ( سكود،)C

وأطلقت علييما اسمي (شياب )1و ( شياب )5على التوالي  ،وأعلنت أ

هذي

النوعي

م

الصواريخ قاد ار على الوصول إلى القوات األمريكية المتواجدة فةي أفغانستا  ،وكذلك التي كانت
في العراق ،وقامت في عام  5119ياختيار صاروخ يالستي عاير للقارات (Mclnnis,
).2005:172
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أعقب ذلك قيام إي ار يتطوير أريعة أنظمة صاروخية يعيد المدى م نوع شياب  ،وهي
تشتمل على ( رجب :) 111 : 5111 ،
أ .صاروخ شياب  1الذي ييلغ مداه  1511ميل  ،وأدخل الخدمة عام  ، 5111وتمكنت
لغاية منتصف عام  5115م انتاج  151صاروخاً منه .
ب .صاروخ شياب  9وهو نسخة مطورة م الصاروخ الكوري الشمالي نودونغ  ،وييلغ مداه
 5111كم  ،ويعمل يالوقود السائل الذي يعد استثما اًر أقل مخاطرة م الوقود الصلب ،وهو
قادر على حمل رؤوس حريية تز ما يراوح يي  1111 – 251كغ .
ج .صاروخ شياب  ، 5ويصل مداه  5511كم  ،ويعمل يالوقود السائل .
د .صاروخ شياب  ، 1ويصل مداه  11.111كم ،ويتضم ة

تكنولوجيا الصاروخ الروسي

). (ss-20
.2القدرات العسكرية غير التقليدية للبرنامج النووي اإليراني
اتض ةةح أ لليرن ةةامج الن ةةووي اإلي ارن ةةي نش ةةاطات عس ةةكرية غي ةةر تقليدي ةةة يحي ةةث أش ةةارت االسة ةرار الت ةةي
تكشفت يأ هذا اليرنامج يمثل أحد جوانب مرتكز التقدم العسكرية لالستراتيجية اإليرانية  ،لذلك جةاء
ت ةوالي اإلفصةةاح ع ة القةةدرات النوويةةة اإليرانيةةة م ة أجةةل دفةةس دول الخلةةيج والمشةةرق العريةةي للتفكيةةر
الجةةدي يةةأ اليرنةةامج النةةووي اإلي ارنةةي يمثةةل تطةةو اًر خطي ة اًر فةةي مي ة از القةةوى يالمنطقةةة  ،كونةةه يشةةكل
انتقالةةه مرعيةةة فةةي السياسةةة اإلقليميةةة الخليجيةةة خاصةةة إ تقةةارير المعلومةةات الصةةادرة ع ة الواليةةات
المتحدة األمريكية والوكالةة الدوليةة للطاقةة الذريةة تثيةر المخةاوف والشةكوك الكييةرة حةول حقيقةة النوايةا
اإليرانية ليذا اليرنامج  ،ويأنيا تقوم يذلك ألغةراض عسةكرية تتعلةق يةامتالك السةالح النةووي  ،األمةر
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الةةذي يميةةد الطريةةق أمةةام سةةياق محمةةوم المةةتالك هةةذا السةةالح مة قيةةل أطةراف أخةةرى  ،ممةةا يعةةرض
المنطقة إلى أخطار كييرة ( ياديب . ) 52 : 5115 ،
ولم تخف إي ار موقفيا الداعي للحصول على يرنةامج نةووي واعةد مة خةالل طرحيةا مجموعةة
م الميررات  ،تتلخص ياآلتي -:
أ .تريط إي ار أسياب سعييا لتطةوير يرنامجيةا النةووي يمفيةوم االسةتقالل الةذي يحمةل لةدييا مةدلوالت
ذات يعةةد تةةاريخي ،قةةومي ودينةةي ،فةةإي ار أو مةةا كةةا يعةةرف ياإلميراطوريةةة الفارسةةية قةةد اتصةةفت
يتةةاريخ حضةةاري مجيةةد أنةةتج كمةةا هةةائال مة الكيريةةاء القةةومي ،إال أنيةةا عانةةت مة الغةزاة األتةراك
والمغةةول ممةةا أنةةتج عنةةدها عقةةدة الضةةحية  ،ياإلضةةافة إلةةى ذلةةك كةةا هنةةاك تةةدخل واحةةتالل القةةوى
الغرييةةة ،ال سةةيما روسةةيا ويريطانيةةا والحقةةا الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة  .هةةذه المكونةةات الثالثةةة
أفرزت حساسية إيرانية عالية تجاه مفيوم االستقالل ال سيما يعةد انتصةار الثةورة اإلسةالمية  ،ومةا
طرحت ةةه مة ة ض ةةرورة تحقي ةةق االس ةةتقالل ض ةةم سياس ةةة ال ش ةةرقية وال غريي ةةة وع ةةدم الخض ةةوع
والتيعيةةة للقةةوى الكيةةرى وتحقيةةق االكتفةةاء الةةذاتي ،ياإلضةةافة إلةةى تقةةديم نمةةوذج إسةةالمي يقةةوم علةةى
المذهب الشيعي يأهداف قومية  ،وكةل هةذا يجعةل مة مفيةوم االسةتقاللية أحةد أهةم ركةائز السةعي
للحصول على قدرات نووية سلمية ،وقد صرح مرشد الثورة علي خةامنئي يةوم  52شةياط 5111
أم ةةام ع ةةدد مة ة الس ةةفراء اإلية ةرانيي المجتمع ةةي ف ةةي طية ة ار ي ةةأ

الجميوري ةةة اإلس ةةالمية حقق ةةت

إنجةةازات عةةدة فةةي المجةةال النةةووي علةةى الةةرغم م ة كةةل الضةةغوط ،وسةةتقوم يكةةل مةةا هةةو ضةةروري
للتوصل إلى استقاللية علمية وتكنولوجية في هذا المجال ( مطر . ) 1 : 5115 ،
ب .تعتقد إي ار أ تصميميا على امتالك يرنامج نووي يةرتيط يمفيةوم العدالةة الةذي يعةد ركنةا جوهريةا
فةةي الخطةةاب اإلي ارنةةي والةةذي تغذيةةه التجريةةة التاريخيةةة والفكريةةة للمةةذهب الشةةيعي .فالنظةةام الةةدولي
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عنةةدها قةةائم علةةى ازدواجيةةة المعةةايير وسةةيادة الظلةةم المقةةن  ،وهةةذا يتجسةةد فةةي عةةدم التعامةةل مةةس
اليرنامج النةووي اإلسةرائيلي يةذات الصةيغة التةي يجةري فييةا التعامةل مةس اليرنةامج النةووي اإلي ارنةي
وغيرها م المفاهيم التي جوهرها التمييز ومنطق القوة .فةإي ار تةدعي أنيةا تمةارس حقيةا الطييعةي
ف ةةي الحص ةةول عل ةةى الطاق ةةة النووي ةةة  ،وه ةةذا تكة ةريس عمل ةةي لمفي ةةوم الع ةةدل ال ةةذي يعتق ةةد النظ ةةام
اإلس ةةالمي يأن ةةه المفي ةةوم الج ةةوهري إلقام ةةة الح ةةق وممارس ةةة الس ةةلطة ال س ةةيما عل ةةى ص ةةعيد إدارة
الشؤو العالمية .وقد كررت طي ار م ار ار أنيا تضس شرط العدل واالحترام كمقدمة ألي حةوار مةس
القوى الكيرى ،خاصة الواليات المتحدة األمريكية التي تك ليا العداء جةراء االختالفةات السياسةية
الكيي ةرة يةةي الط ةرفي حيةةث يصةةيح موقةةف إي ة ار وكأنةةه يجاهةةد ضةةد سياسةةات الواليةةات المتحةةدة
األمريكية كقوة اسةتكيار عالميةة  ،حتةى صةار هةذا الموقةف يسةتند إلةى رغيةة إيرانيةة فةي أ يحتةرم
العةةالم سةةيادتيا ونظاميةةا  ،وفةةي أ يحتةةرم قرارهةةا السياسةةي وموقعيةةا اإلقليمةةي ( يشةةارة : 5115 ،
. ) 11
ج .يعل المسؤولو اإليرانيو يأ يالدهةم لة تت ارجةس أيةدا عمةا تسةميه الحةق النةووي  ،إال أنةه يمكة
أ تيدي مرونة في وسائل تكريس واستخدام هةذا الحةق ،وذلةك علةى سةييل مثةال االتفةاق اإلي ارنةي
التركةةي الي ارزيلةةي حةةول تيةةادل الوقةةود النةةووي .وتنطلةةق هةةذه المقاريةةة م ة المفيةةوم األكثةةر وضةةوحا
لةةدى اإليةرانيي المتعلةةق يمفةةردة المقاومةةة  ،حيةةث تولةةد هةةذا المفيةةوم مة واجةةب الجيةةاد يةةالمعنى
ال ةةديني يض ةةرورة المواجي ةةة حت ةةى م ةةس اخ ةةتالل مة ةوازي الق ةةوى المادي ةةة ،ويتجس ةةد ه ةةذا المفي ةةوم ف ةةي
الموقف اإليراني الرافض للييمنة األميركية وسةحق الشةعوب الضةعيفة  ،وييةذا فةإ وجيةة النظةر
اإليرانيةةة تتحمةةل تيعةةات يرنامجيةةا النةةووي م ة خةةالل سةةعييا لتك ةريس منطةةق الةةرفض والمقاوم ةةة (
مطر .) 9 : 5115 ،
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د .تنطلق التوجيات اإليرانيةة للحصةول علةى يرنامجيةا النةووي مة مصةلحتيا القوميةة يحيةث تسةتثمر
موقعيا االستراتيجي وقةوة اقتصةادها كةأدوات للحفةاظ علةى تلةك المصةلحة ،وهةذه األدوات هةي فةي
ذات الوقت أهداف قومية شاملة تستمدها م ماض إميراطوري جرى اعتماده م قيل قةوى دينيةة
شيعية سياسية تسعى لتعزيز قوة إي ار وتأثيرها اإلقليمي  ،ياالسةتناد إلةى أيةديولوجيتيا التةي تلتقةي
رايطتيا الطائفية مس يعض دول الجوار سواء فةي أفغانسةتا أو العةراق أو فةي يعةض دول الخلةيج
 ،أو حيثما وجدت يما يةتالءم مةس مصةالحيا مثةل عالقاتيةا مةس حةزب اهلل اللينةاني  ،أو ياسةتغالل
الةةدي اإلسةةالمي يشةةكل هةةام حةةي تسةةنح الفرصةةة يةةذلك كالعالقةةة الت ةي تريطيةةا مةةس حركةةة حمةةاس
ويعةةض الفصةةائل الياكسةةتانية ،حتةةى أصةةيحت هةةذه السياسةةات ويةةدرجات متفاوتةةة عالمةةة يةةارزة مة
عالمةةات فكةةر وحسةةايات القةةوى السياسةةية الرئيسةةة ذات التةةأثير ف ةةي المجتم ةةس والدولةةة داخةةل إي ة ار
(يشارة .) 11 : 5115 ،
ويذلك فإ سعي إي ار للحصول علةى القةدرات النوويةة مة شةأنه أ يزيةد مة التيديةدات التةي
تستيدف الدول العريي وذلك م خالل :
أوال :إمكانية قيام سياق نووي ليس في منطقة الخليج فحسب وانما في المنطقة العريية كليا.
ثانيا :تقويض كافة الخطوات التي يذليا الجانيا

الخليجي واإليراني التي استيدفت حس

الجوار

وتعزيز الثقة والمنافس المتيادلة ،وصوال إلى إيجاد منظومة أمنية واقليمية تقوم على أسس
عدة م يينيا عدم اللجوء للقوة وحل كافة القضايا العالقة يالطرق الودية .
ثالثا :إ

امتالك إي ار للسالح النووي يمثل تراجعا للعالقات نتيجة اإلصرار اإليراني على موقفيا

م

الجزر اإلما ارتية الثالث ،واعتيار القضية شأنا داخليا إيرانيا يالرغم م كونيا إحدى أهم

القضايا الثايتة على جدول أعمال القمم الخليجية المتعاقية.
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رايعا :تعد دول مجلس التعاو الخليجي في مقدمة الدول التي سوف تصاب يالضرر الييئي
المياشر م جراء األسلحة النووية اإليرانية ،حيث يقس مفاعل يوشير الذي يعد أحد أهم
مرافق المشروع النووي اإليراني على يعد  501كلم م مدينة الكويت ،وم ثم تصيح دول
الخليج في مرمى الخطر إذا ما حدث أي تسرب في مفاعالت اليرنامج النووي األيراني.
ومس انطالق المرحلة الراهنة في حياة شعوب المنطقة العريية يعد عام  5111التي جعلتيم
يعيشو في ظروف يالغة الحساسية ،ليس فقط كنتيجة طييعية لما تشيده المنطقة م اضطرايات
وتوترات ،وما تعانيه م انفالت أمني ،واختراق مذهيي م تنظيمات متطرفة عايرة للحدود ،أو ما
تتعرض له يعض الدول العريية م عمليات إرهايية ةةة يدعم مالي وسياسي م جيات خارجية ة ةةة،
وم جماعة ة ةةات اإلسالم السياسي ،وانما أيضاً فيما أوجدتة ة ةةه تطورات األحداث م ة ة ة مناورات دولية ةةة
وتجاذيات إقليمية ،تيدو واضحة للعيا في معالم اختالط الدور األمريكي يي حالة اإلنكفاء ع
أحداث المنطقة ،أو إدارة أمورها في الخفاء .وتردد الدور األورويي يي التشدد في مواجية إي ار
ويي

التسايق في االنفتاح علييا يعد توقيس االتفاق النووي معيا ،أمالً في اختراق المنتجات

األورويية للسوق اإليرانية الواعدة .وتشتت الدور العريي يي

عدد م

الحاالت التي م

يينيا

(رفعت : ) 5 : 5115 ،
( )1التوجس م االتفاق النووي اإليراني مس دول العالم الكيرى في محاولة لحصر ينود
االتفاق في إطار تقني وليس سياسي.
( )5محاولة إقامة تحالف تركي عريي في ظروف تياي

قوة الدفس التركي جراء تنامي

العالقات التركية اإليرانية ،وتوتر العالقات التركية المصرية ،فضالً ع تداعيات نتائج
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االنتخايات اليرلمانية التركية على الثقل السياسي التركي وتحركيا الميداني في
المنطقة.
ثم جاء النجاح اإليراني الجديد م خالل ما حققته م إقامة التحالف الرياعي الذي يجمعيا
مس روسيا وكل م سوريا والعراق ،تحت شعار محارية اإلرهاب الناجم ع تيديدات تنظيم الدولة
اإلسالمية لكل م العراق وسوريا وياقي دول المنطقة ،رغم أ توجيات أطراف هذا التحالف تكاد
تكو متياينة وفقاً لألهداف التي يسعى م خالليا كل طرف تحقيق رغياته الذاتية ،ويموجب ذلك
تياينت اآلراء التي تقيم حقيقة هذا التحالف ودوره ،والتي كا م أيرزها اآلراء اآلتية :
(أ)

تشير كثير م المعطيات أ الحظور الروسي إلى سوريا ما كا أ يتم إال م أجل تحجيم
الدور اإليراني في سوريا ( الحافظ.) 5115 ،

(ب) إ االندفاع الروسي نحو أداء دور فاعل يشكل مضطرد في منطقة الشرق األوسط يعد أم اًر
جدي اًر ياالهتمام كونه قد جاء يعد أ كانت روسيا تقف موقف المتريص الذي يرى ضرورة
عدم الفصل يي ملفات السياسة الخارجية سواء في ما يتعلق يقضايا اإلرهاب الدولي أو
األوضاع في أوكرانيا وسوريا والعراق( رفعت .) 5 : 5115 ،
(ج) إ التحالف الرياعي يصب في صالح االستراتيجية اإليرانية ودورها التي عجزت ع تحقيق
أهدافيا في سوريا طيلة السنوات الخمس المنصرمة ،كونيا نجحت في إيجاد عدد م
الشركاء في قتال القوى التي تحارب ضد نظام الرئيس السوري يشار األسد الحليف األيرز
ليا في المنطقة العريية.
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(د)

تتطلس إي ار إلى يناء مليشيات في سوريا مستقيالً تعمل تحت إمرتيا وتكو على شاكلة
حزب اهلل الليناني ،وهذا هو ميعث الخالف الروسي اإليراني تجاه مآالت الوضس في سوريا
التي ليا عالقة ياألدوات التي تكو مسؤولة ع إعادة يناء المؤسسات السورية( قيال ،
.) 5115

(ه) ترى روسيا إ

العمليات التي تشنيا في سوريا يالتنسيق مس مركز يغداد للتنسيق

االستخياراتي ،جاءت كرد فعل لعجز التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية
ع وقف زحف وتمدد تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق ( ستييانوف.) 5115 ،
(و) سريت الواليات المتحدة األمريكية ع طريق وسائل اإلعالم كثير م المعلومات ع حقيقة
الدور الروسي في التحالف الرياعي ،م أيرزها ( غوردو :) 5115 ،
أوال  :إ ما تقوم يه روسيا يخدم مصالحيا في سوريا والمتمثلة في اإليقاء على نظام األسد الذي
ينفق الماليي لشراء األسلحة وال يحاول القضاء على تنظيم الدولة ،وانما يستيدف الجيش
السوري الحر.
ثانيا  :إ جوهر المشكلة في سوريا والعراق هو القتال يي السنة والشيعة.
ثالثا  :إ الدافس األساسي للعمليات الروسية في سوريا يكم في الرغية الروسية في إيقاء أسعار
النفط مرتفعة ،وتحاول رفس العقويات الدولية المفروضة علييا يسيب تدخليا في أوكرانيا.
رايعا :إ

إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية في سوريا تتمثل في إخراج يشار األسد م

السلطة سياسيا والقضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية عسكرياً.
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يرى الياحث أ إي ار منحت مرتكز يناء قدرات عسكرية غير تقليدية أهمية استثنائية وذلك م
اسس ييدف إلى يناء األسلحة
خالل اعادة يناء منظومة صواريخ يعيدة المدى ،وتنفيذ يرنامج نووي و ٍ
النووية وتطويرها وذلك يمساعدة خي ارء م روسيا وأوكرانيا وكازاخستا  ،يعد أ نجحت في إنتاج
أسلحة كيمياوية وييولوجية في منطقة يارخي ( 91كم) جنوب طي ار العاصمة التي أقامت فييا
مصانس ومنشآت إلنتاج غاز األعصاب يالتعاو مس جميوريةة الصي الشعيية.
كما عملت إي ار م خالل هذا المرتكز على تييئة المجال الجيواستراتيجي الذي منحته
االهتمام الالزم م خالل تييئة المستلزمات الضرورية التي تجعليا متكاملة مس المرتكزات األخرى
والتي زادت م تعزيز حضور إي ار اإلقليمي ،مستفيدة م عوامل عدة يدأت منذ أنطالق األلفية
الثالثة حيث سقوط نظام طاليا يعد التدخل الدولي في أفغانستا يقيادة أمريكية في تشري الثاني
 ،5111واالحتالل األمريكي للعراق عام  5111الذي أسيم يصورة كييرة في تخلص إي ار م
خصم عنيد خاض معه حرب أمتدت لثماني سنوات ،مثلما منح االنسحاب األمريكي م العراق
عام  5111النظام اإليراني فرصة ذهيية للدفس يالقوى الشيعية الموالية له لتصدر المشيد السياسي
في دولة كانت تمثل تحدياً تاريخياً لنفوذ إي ار اإلقليمي ،ثم جاء االتفاق التاريخي حول اليرنامج
النووي اإليراني في تموز  5115ليصيح حاف اًز دفس العديد م الدول الغريية لتحسي عالقاتيا مس
إي ار م أجل الدخول إلى أسواقيا الواعدة ،فيما جاء تنامي نشاط التنظيمات اإلسالمية التي تتيس
طايس العنف والعمليات االنتحارية في عدد م دول اإلقليم ،ليسيم في ازدياد النفوذ اإليراني في
المنطقة ،وعير عدد م المسارات ومنيا المسار المتعلق يالشأ السوري الذي أضفى المزيد م
الميررات للتدخل اإليراني ودعم نظام الرئيس يشار األسد م منطلق أ ميعث األزمة السورية له
فواعل خارجية تنظوي تحت راية أحد التنظيمات اإلرهايية ،األمر الذي أوجد المسار الثاني المتعلق
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يالمكاسب التي حققيا النظام اإليراني والتي سمحت له يالتواجد الفعلي والعلني في سوريا والعراق
جراء سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على أجزاء كييرة م

شمال العراق وسوريا ،ثم يأتي دور

المسار الجديد الذي عملت إي ار م خالله على يلورة ما يات يعرف يالتحالف الرياعي الذي أعاد
الجانب الروسي للمنطقة العريية تحت عياءة رجال الدي اإليرانيي المؤيدي م القايظي على
السلطة في كل م العراق وسوريا ،وييقى أ نشير إلى أ هذه المرتكزات ما كا ليا أ تحقق
الفائدة المتوخاة دو العمل الجدي الذي قامت يه إي ار

في استخدام مجموعة م

االيديولوجية التي تخدم توجيات استراتيجيتيا في المنطقة العريية.

المرتكزات
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المبحث الثالث
المرتكزات األيديولوجية
اعتمدت االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية على عدد م المرتكزات التي تخدم
ويشكل كيير التوجه العقائدي اإليراني ،والسياسات القائمة على ميدأ تصدير الثورة م أجل تحقيق
ذلك التوجه في المنطقة ،وقد يرز تأثير تلك المرتكزات يوضوح م خالل الدور الذي لعيته في
خدمة المنيج اإليراني المياشر وغير المياشر في إثارة عدد م

األزمات والصراعات وعدم

االستقرار في دول عديدة في المنطقة العريية ،األمر الذي أفرز ع عدد م القضايا األمنية
الخالفية مس إي ار والمتعلقة ياألم اإلقليمي.
وأضحت كثير م تلك القضايا تمثل مخاطر وتيديدات إيرانية تجاه األم العريي عامة
واألم اإلقليمي الخليجي خاصة ،وتشكل تحديات حقيقية لدول المنطقة وم أهميا :االستمرار في
احتالل الجزر العريية الثالث التايعة لدولة اإلمارات العريية المتحدةد وتنامي األطماع اإليرانية في
مملكة اليحري في ظل استمرار دعميا للحراك السياسي والشعيي الذي شيد في يعض مراحله تيني
القوى المدعومة م إي ار مظاهر العنف والتصدي للقوات الحكوميةد وتقديم الدعم لحركة أنصار
اهلل الحوثية في اليم األمر الذي زاد م تداعيات األزمة اليمنيةد فضالً ع دعم القوى السياسية
الشيعية في العراق ،وكا لكل تلك المخاطر والتيديات الناجمة ع االستراتيجية اإليرانية تجاه
المنطقة العريية ،إف ارزات على المستوى الداخلي في إي ار يعد أ أخذت تشكل مواضس ألم كثيرة،
م يينيا :
أ.

التناحر الطيقي الذي أحدث شرخاً داخلياً ل

يلتئم في القريب المنظور يي

جيلي الثورة

اإليرانية المحافظي واإلصالحيي  .ثم ظيرت نتائج ذلك الشرخ الداخلي واضحة في قناعات
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شرائح موالية للتيار اإلصالحي م خالل تنامي الدعوات القائلة يأ الزم قد تجاوز نظرية
والية الفقيه المتيناة م تيار المحافظي  ،وذلك لعدم صالحيتيا لقيادة إي ار في هذه المرحلة
التاريخية م مراحل تطور الدولة اإليرانية الحديثة.
ب .توسس الشرخ القومي الناجم ع تزايد شعيية المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية.
ج.

ازدياد تأثير عدد م الملفات المفتوحة التي وجد نظام الجميورية اإلسالمية صعويات كثيرة
في تداركيا لتعنته وطائفيته الشديدة ،والتي م يينيا :ملف إقليم عريستا الذي يعد األخطر
في تلك الملفات جراء تنامي المطالب الشعيية الداعية للحصول على حق تقرير المصير،
وهناك ملف ثورة اليلوش الطامحة إلعال إقليم منفصل يالتحالف مس القيائل الياكستانية ،
وهناك األكراد الراغيي ياالنضمام إلى إقليم كردستا في العراق .
لذا أصيحت الرغية في الحصول على القوة لدى صناع القرار اإليراني تمثل أم اًر ال يمك

التخلي عنه ،وسط هوس متصاعد للقوة م قيل حكومات الدول المحيطة التي تشكل معيا محو ًار
مشتركاً وميماً في الييكل التصوري للقوة الذي ييقى متيايناً ياختالف الثقافات والمكونات التاريخية
على وفق خصوصية كل أمة ،ليذا ولد لدى اإليرانيي تصو اًر يأ المنطقة تعيش حالة حرب دائمة
وأنيا تواجه تيديدات تمس وجودها العقائدي قيل تطلعاتيا اإلستراتيجية ،فعمدت إلى استخدام أدوات
عديدة تخدم توجيات استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية وذلك م خالل توظيف تلك األدوات في
خلق هذه التيديدات التي تسعى إي ار م خالليا إلنجاح مشروعيا الذي يات ييدد اآلخري .
يتناول الميحث الثالث المرتكزات األيديولوجية م خالل المطليي اآلتيي :
المطلب األول  :الرسالة األيديولوجية.
المطلب الثاني  :إدارة الصراعات اإلقليمية.
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المطلب األول
الرسالة األيديولوجية
أصةةيح إلي ة ار موقع ةاً هام ةاً وثق ةالً اسةةتراتيجياً فةةي إطةةار عالقةةات الت ةواز اإلقليمةةي فةةي منطقةةة
الشةةرق األوسةةط  ،وهةةي تطةةرح نفسةةيا كقةةوة إقليميةةة يةةارزة فةةي إطةةار التفةةاعالت السياسةةية واألمنيةةة فةةي
المنطقةةة ،وكةةذلك فإنيةةا لةةم تخةةف نواياهةةا فةةي العةراق منةةذ مغةةادرة القةوات األمريكيةةة األ ارضةةي العراقيةةة
نيايةةة عةةام  5111م  ،محققةةة يةةذلك مكاسةةب ومصةةالح نشةةطت آماليةةا الواسةةعة فةةي لعةةب دور إقليمةةي
يارز ومكانة دولية هامة فتحت ليةا اليةاب ألداء الةدور النشةط فةي الخلةيج فةي المسةتويي االقتصةادي
واألمن ةةي ،كمةةا إ حال ةةة التفكةةك الت ةةي يعيشةةيا النظ ةةام العري ةةي س ةةاهم ف ةةي دعةةم رغي ةةة إية ة ار ف ةةي ذات
االتج ةةاه ،فالمش ةةرق العري ةةي يم ةةا في ةةه منطق ةةة الخل ةةيج العري ةةي يمث ةةل إلية ة ار أح ةةد أه ةةم ثواي ةةت سياس ةةتيا
الخارجية التي هي جزء ال يتج أز م طييعة الدولة اإليرانية ( شيلي .)105 : 5115 ،
وقةد سةعت الدولةة اإليرانيةةة التةي جةرى وضةس أسةةس نظاميةا السياسةي يعةد عةةام  1222م ،ألداء
أدوار محةةددة يعةةد أ وجةةدت الظةةروف الموضوعي ةةة التةةي تمةةر ييةةا منطق ةةة الشةةرق األوسةةط مالئمةةة ،
ه ةةذه األدوار الت ةةي يمكة ة إلية ة ار أ تلعيي ةةا إقليمي ةةا تتمثة ةةل يش ةةكل أس ةةاس وفق ةةا لوجي ةةة نظره ةةا عي ةةر
ممارسةةة الةةدور القيةةادي فةةي المجةةالي اإلقليمةةي واإلسةةالمي  ،كونيةةا تطةةرح إية ار أ يإمكةةا نظاميةةا
السياسةةي ذي الطةةايس اإلسةةالمي أ يةةؤدي دو ار قياديةةا لةةيس فةةي محيطيةةا اإلقليمةةي فحسةةب  ،يةةل م ة
خالل تيني قضةية السةالم واالسةتقرار فةي الشةرق األوسةط أكثةر مة ذي قيةل  ،علةى أ تنظةر يجديةة
لمصةةالح دول المنطقةةة يعي ةةدة المةةدى ياتخةةاذ الق ة اررات المدروس ةةة يالتش ةةاور مةةس الةةدول المعنيةةة كافةةة ،
وعلةةى وجةةه الخصةةوص فةةي القضةةايا التةةي تتعلةةق يضةةما األمة الجمةةاعي  ،وا ذلةةك يتطلةةب العمةةل
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يميةةادىء االنف ةراج وينةةاء الثقةةة والمشةةاركة  ،واالرتيةةاط يعالقةةات مةةس الةةدول اإلقليميةةة يعالقةةات تعةةاو
مينيةة علةى الشةةفافية والمصةداقية واالرتيةةاط يترتييةات أمنيةة وعسةةكرية  ،علةى أ تكةةو إية ار الالعةةب
المةةدافس والحليةةف المخلةةص  ،وا هةةذا هةةو مةةا تعل ة عنةةه إي ة ار فةةي الميةةادىء المحوريةةة التةةي تحةةرك
سياستيا الخارجية  ،كما تطمح إية ار لممارسةة دور قيةادي علةى مسةتوى العةالم اإلسةالمي مة خةالل
اإلعال ع تينييا الميادىء اآلتية ( أيطحي:)120 : 5115 ،
.1

رفض سياسة العسكرة والتسلط م قيل القوى الدولية .

.2

رفض الحركات المتطرفة التي تحث على العنف .

.1

اتياع طريق مستقل يمتاز ياالستقاللية والتحررية والعدالة والوصول إلى التنمية والتقدم .

.9

سلوك منيج الحوار يي الحضارات والتحالف م أجل السالم .

5.

التعاو مس الدول اإلسالمية كافة وعدم التخندق الطائفي .

.1

لعب دور الحامي للعقيدة اإلسالمية والوقوف يوجه الحملة األمريكية اإلسرائيلية تحت مسمى
محارية اإلرهاب .
وتحاول إي ار ممارسةة دور الطرف المحب للسالم العالمي مة خالل مساعييا الوصول إلى

هذا الدور والعمل على تحقيقةه وفقا للميادىء والقيم التي يقةوم علييا نظاميا السياسي  ،ال كما تقوم
عليه أهةداف المجتمس الدولةي في إحالل السلم واألمة الدوليي  ،فيي تسعى في هذا المجال ألداء
هذا الدور ليس على المستةوى الدولي يشكل عام  ،وانما على صعيد الشرق األوسط  ،ويذلك فيي
تطمةح أ تكو أحد الالعيي الرئيسيي في ما يتعلق يالقضية الفلسطينيةة  ،إذ أنيا تلوح يإمكانيةة
تسخير دورها اإلقليمي المستند إلى قدراتيا العسكرية يما يوفر ليا المدخل الذي تستطيس مة خالله
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أ تحقق أعلى المكاسب لصالح الفلسطينيي والسوريي واللينانيي في أي مفاوضةات يراد منيا
التوصل إلى سالم نيائي يي هذه األطراف ويي إسرائيل  ،يمعنةى أ تتحةول إلى دولة قائةدة
ل قليةم وحاميه له ومدافعة عنه يعيدا ع التيعية ألي م القوى الدوليةة األخرى ( الراوي 5111 ،
. ) 99 – 91 :
ثم وصلت الرؤى الرسمية اإليرانية إلى تصور إمكانيةة اإلفادة مة التحوالت الييكلية الجارية
في المنظومةة الدوليةة فةي وضةس استراتيجية استقطاييةة هدفيةا األول ملء الفراغ اآليديولوجي في
العالم الثالث عقب انييار االتحاد السوفييتي ،وهدفيا الثانةي االستمةرار في المواجية مس الواليات
المتحدة األمريكية على أساس نظام قيمي مستمةد مة اإلسالم ) ،) Smith , 1992: 13
ويستوعب الطاقات والخيرات والتجارب التةي أفرزتيا الفترة الممتدة م نجاح الثورة اإليرانية عام
 1222لغاية اآل  ،لذلك  ،فإ السالح النووي يمك أ يقدم إلي ار أداة يالغة األهمية لتعزيز
مكانتيا اإلقليميةة والدولية ). (Chubin, 2001: 931
وعليه فقد وجدت إي ار أ تعزيز مكانتيا اإلقليمية يفرض علييا اللجوء إلى أساليب أخرى
تمكنيا م تحقيق أهداف أمنيا القومةي الذي تعرض للتيديةد نتيجة تفاعالت األحةداث اإلقليمية مس
مثيالتيا الدولية  ،التي تصاعد خالليا استخدام القوة أو التيديةد ييا ضدها أو ضةد دول مجاورة
أسيمت ييا قوى إقليمية ودولية  ،أو لكو تلك القوة قد استخدمت على أراض مجاورة ( سلما ،
. ) 191 : 5111
ثم قامت إي ار ييناء استراتيجيتيا معتمدة على المرتكزات اآليديولوجية والتي هي في األصل
نايعة م داخل يعض الدول العريية ،خاصة يعد ظيور تداعيات أحداث الحادي عشر م أيلول
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 5111التي أفرزت عدد م المشاريس اإلقليميةة والدوليةة الجديدة والمختلفة ،وقد جرى توظيف تلك
هذه المرتكزات م خالل عدد م األدوات الختراق دول عريية أخرى  ،وم أيرزها :
أ .حزب اهلل اللبناني :
حاولت الدول العريية ومنيا دول منطقة الخليج العريي التكيف مس المشاريس اإلقليمية والدولية
التي استيدف ييئة األم

القومي العريي ،عيةر منح األم

ومكافحة اإلرهاب أولوية مطلقة

وتقديميما على اإلصالح السياسي  ،وقد واجيت تلك المحاوالت عقية كييرة تمثلت يالجيةود
اإلقليمية المضادة التي جاءت عير الحدود الشرقية للوط العريي وحملت ميدأ تصديةر الثةورة
اإليرانية  ،إذ قامت هذه الثورة يإنشاء أجيزة تايعة ليا م أجل تنفيذ هذا التوجةه ضمة منطقةة
جغرافيةة عدتيا منطقة نفوذ إيراني ليا في العالم العريةي  ،وكانت ليذه األجيةزة أدوات وآليات يرز
فييا دور حزب اهلل الليناني الذي لم يتةرك مجاال فةي األوساط الشيعية إال وكانت له يد فييا سةواء
في اليم أو العراق أو يقية دول الخليج العريي م أجل يناء نظام سياسي جديةد تضمة فيه إي ار
نفوذا قويا يصل إلى حد السيطرة يعد أ أصيحت يواية رئيسة م يوايات النفوذ في المشرق
العريي ( نوار.) 52 : 5110 ،
ويعةةود انشةةاء حةةزب اهلل فةةي لينةةا إلةةى الفت ةرة التةةي شةةيدت حصةةول االنقسةةام فةةي حركةةة أمةةل
الش ةةيعية الليناني ةةة يس ةةيب قي ةةام الث ةةورة اإلس ةةالمية اإليراني ةةة ع ةةام  1222م  ،ه ةةذه الث ةةورة الت ةةي تس ةةييت
يانقسام الحركة إلى جناحي  :أحدهما حركة أمل التي تةرى أ المرجعيةة الدينيةة ال يةد أ تكةو مة
داخل لينا  ،فيما دعا الجناح اآلخر إلى اتخةاذ اإلمةام الخمينةي قائةد الثةورة اإليرانيةة المرجةس األعلةى
للش ةةيعة ف ةةي ك ةةل أنح ةةاء الع ةةالم يم ةةا فيي ةةا لين ةةا  ،ث ةةم تع ةةزز االنقس ةةام ي ةةي الجن ةةاحي عق ةةب االجتي ةةاح
اإلس ةرائيلي لييةةروت عةةام 1205م م ة مؤيةةد للتفةةاوض مةةس إس ةرائيل تمثلةةه حركةةة أمةةل وآخةةر يتمسةةك
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يخيار المقاومة فكا انشقاق يعةض كةوادر وقةادة أمةل مكةوني حةزب اهلل الةذي اعتمةد المقاومةة خيةا ار
اسةةتراتيجيا لةةه فةةي مواجيةةة إس ةرائيل  ،وقةةد ارتةةيط الحةةزب يةةإي ار انطالقةةا م ة ثوايةةت ومفةةردات فكري ةة
وعقائدية ( الدسوقي . ) 29 : 5111 ،
لذا فإ حزب اهلل نشأ في ظل حركة أمل اللينانية الشيعية وأصيح حزيا سياسيا يشارك في
الحياة السياسية اللينانية يعد خروج القوات السورية م لينا على أثر صدور قرار مجلس األم
الدولي رقم  1552في  5أيلول 5119م  ،وهذا القرار يعد سايقة أممية كونه يعالج قضايا سياسية
داخلية في دولة عضو في هيئة األمم المتحدة ال تيدد السلم واألم الدوليي حسب ما يفترض
ميثاق الييئة في القضايا التي يتطلب معالجتيا م مجلس األم  ،كما أ القرار يدعو إلى نزع
سالح المليشيات اللينانيةة وغير اللينانية ومة ضمنيا :سالح المقاومةة اإلسالمية الجناح العسكةري
لحزب اهلل وسالح الفلسطينيي فةي لينةا ( تقي.) 115 : 5112 ،
لكة حةةزب اهلل رفةةض تسةةليم سةةالحه قيةةل عةةودة األسةةرى اللينةةانيي واستعةةادة مةزارع شةةيعا اللينانيةةة مةةس
تأمي حمايةة للحةدود الجنوييةةة يجةيش قةوي قةادر علةى أ يكةو الةرادع ضةد أي غةزو إسةرائيلي آخةر
وأ الرادع الوحيد هو القدرة على ش حرب عصايات (تشومسكي . ) 191 : 5112 ،
إ هةةذا الةةدور العسةةكري اليةةارز لحةةزب اهلل مكنةةه ينجةةاح م ة الةةدخول فةةي معةةارك عديةةدة مةةس
إسرائيل دفعت ياتجاه نشوب األزمة اللينانية  -اإلسرائيلية منتصف عام 5111م يعد أ رد الجةيش
اإلسة ةرائيلي يعملي ةةة حريي ةةة اس ةةتيدفت أغل ةةب األ ارض ةةي الليناني ةةة  :الجن ةةوب اللينانة ةةي ومط ةةار يي ةةروت
والضة ةةاحية الجنويية ةةة للعاصة ةةمة يية ةةروت حية ةةث يقة ةةس مق ة ةةر حة ةةزب اهلل ،كمة ةةا فرضة ةةت الي ة ةوارج الحريية ةةة
اإلس ةرائيلية حصةةا ار يحريةةا علةةى لينةةا ممةةا دفةةس يحةةزب اهلل إلطةةالق الصواري ةةخ علييةةا واصةةاية إحةةدى
هةةذه اليةوارج  ،كمةةا نجةةح الحةةزب إلةةى حةةد كييةةر فةةي تحقيةةق نةةوع م ة الت ةواز طةوال فتةرة الحةةرب يةةي
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الجةةانيي التةةي اسةةتمرت  11يومةةا  ،إذ أعلة ة ع ة وق ةةف العملي ةةات الحريي ةةة ي ةةوم  19آب 5111م
يموجب القرار األممي رقم  1211الصادر ع مجلس األم الدولي ( شيلي.) 101 : 5115 ،
وم خالل نشاطات حزب اهلل في لينا وخارجيا ،وهي يذات الوقت تُعد مة األيعاد التي تقوم
علييا عالقات حزب اهلل مس إي ار وال يمكة تجاهليا ،ألنيا جاءت نتيجة تأثر هذا الحزب في
األساس يالثورة اإلسالمية في إي ار  ،يرزت فاعلية االستراتجية اإليرانية م خالل :
أوال :تينةةي نظريةةة واليةةة الفقيةةه  :يتين ةةى حةةزب اهلل نظريةةة الحكةةم التةةي يقةةوم علييةةا نظةةام الجميوري ةةة
اإلسةةالمية فةةي إية ار التةةي كةةا للةةدي الةةدور اليةةارز فةةي رسةةم السياسةةة الخارجيةةة اإليرانيةةة يشةةكل
عةةام يعةةد قيةةام الثةةورة التةةي قادهةةا رجةةال الةةدي عةةام  ،1222المعروفةةة ياسةةم نظريةةة واليةةة الفقيةةه
(الزهيري. ) 99 : 5111 ،
وا تينةةي حةةزب اهلل ليةةذه النظريةةة جعةةل تحالفةةه مةةس إي ة ار يتجةةاوز سةةقف السياسةةة ليصةةل إلةةى
التحةةالف المرجعةةي الةةذي يمةةنح مفةةردة التقليةةد كأسةةاس مة أسةةس المةةذهب الشةةيعي  ،والتقليةةد هةةو
طاعةةة اإلمةةام الغائةةب طاعةةة تامةةة  ،واالمةةام هةةو محمةةد ي ة الحس ة العسةةكري الملقةةب يالميةةدي،
الذي يحمل التسلسل الثاني عشر عند الشيعة اإلمامية  ،ولكو اإلمةام غائةب فةإ التقليةد ينتقةل
إلةةى نائةةب اإلمةةام الةةذي يتمتةةس يمنصةةب الفقيةةه  ،وقةةد اتيةةم الشةةيعة يةةأ هةةذا التقليةةد يحجةةر علةةى
الفكر ،كما اتيموا قيل ذلك يأ اإلمامة نوع م الديكتاتورية  ،لك النظر إلى هذا االعتقةاد فةي
ضوء الحركات السةرية ونظميةا عمومةا يمكة أ يتةرجم علةى أسةاس أنةه الطاعةة الكاملةة للنظةام
(شتا . ) 19 : 1222 ،
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وفي ظل هذا التقليد واالنصياع التام الذي ييديه حزب اهلل للسياسة اإليرانية وتوجياتيا  ،فقد
يات في حكم المؤكد استعانة إي ار يقدرات حزب اهلل تجاه الخالفات التي تعيشيا إي ار جراء
تنامي أزمة يرنامجيا النووي  ،إذ إ الحرب كانت أحد سيناريوهات منس إي ار م االستمرار
في إكمال مشروعيا النووي  ،وا

نشوب عمليات عسكرية يي

إي ار

والواليات المتحدة

األمريكية كا م األمور المحتمل وقوعيا في أي وقت ،األمر الذي يمنح القوات اإليرانية
الحجة في الرد على أي ضرية أمريكية استياقية قد تكو مدعومة م الكيا اإلسرائيلي إ لم
يك هذا الكيا هو اليادىء في توجيه تلك الضرية  ،لذلك ويحسب هذا االحتمال فقد أصيح
استيداف المنشآت العسكرية في شمال إسرائيل م مواقس حزب اهلل في جنوب لينا هو األمر
األكثر تأثي ار ( اللياد . ) 91 : 5112 ،
وهذا يحد ذاته تيديد كيير للدول العريية يعد أ

أصيحت إي ار طرفاً أساسياً في الحراك

السياسي اليومي في كامل المنطقة الممتدة م حدودها الغريية وحتى جنوب لينا  ،األمر
الذي يشكل ضغطاً على الحضور األمريكي وتحالفاته في منطقة المشرق العريي .
ثانيا  :التكوي الديني والمذهيي لقادة حزب اهلل  :تلقى معظم رجال الدي م قيادات حزب اهلل
الليناني علوميم الدينية في المدارس الدينيةة في الحوزة العلمية في مدينة النجف العراقية أو في
حوزة مدينة قم اإليرانية ،وذلك وفقا لمتطليات والية الفقيه التةي تعد م الخصائص األساسية
التي تحكةم العالقة يي إي ار وحزب اهلل مقارنةة يالحركات األخرى ،وذلك أل حزب اهلل يقيل
يوالية الفقيه وقيادة الخميني قيوال كامال ( قاسم . ) 21 : 5115 ،
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وتحول فكر الخميني إلى مصدر للحاكمية في هذا الحزب  ،ويتضح ذلك يصورة كييرة في
الرسالة المفتوحة التي أصدرها حزب اهلل عام  ، 1205وهةي يمثاية الييا التأسيسي األول
ليذا الحزب  ،وجاء فييا :إننا أيناء أمةة حزب اهلل التي نصر اهلل طليعتيا في إي ار  ،وأسست
م جديد نواة دولة اإلسالم المركزية ف ة ة ةي العالم  ...نلتزم يأوام ة ةر قية ةادة واحدة حكيمة ة ةة وعادلة
حاضر ياإلمام الخميني ( فضل اهلل : 1229 ،
ا
تتمثل يالولي الفقيه الجامس للشرائط  ،وتتجسد
.) 915
ثالثا  :تيني حزب اهلل شعارات المقاومة ضد إسرائيل :يمثل تيني حزب اهلل الليناني الشعارات
المخالفة لالستكيار والداعيةة إلى االستقالل ورفض التيعيةة  ،عنصر االنسجةام هذا الحزب مس
إي ار  ،األمر الذي زاد م تقديم الدعم اإليراني لحركات المقاومة  ،إذ يمثل حزب اهلل الليناني
أحد أهم األوراق الداعمة لما تسميةه إي ار يمعسكر المقاومة الذي يجمعيا يه وحركة حماس
وحركة الجياد اإلسالمي والنظام السياسي في سوريا  ،لذلك دعمت إي ار حزب اهلل دعما
معنويا وسياسيا وعسكريا  ،وقد يرز يشكل مؤثر أثناء العدوا العسكري على لينا في صيف
عام 5111م ،إذ مك قوات حزب اهلل م الصمود في وجه الضريات الصاروخية والقصف
الجوي المكثف للقوات اإلسرائيلية ،وذلك عير إنشاء أنفاق ومخايىء محصنة تحت األرض
يمساعدة م

الميندسي

اإليرانيي

 ،ياإلضافة إلمداد الحزب ياألسلحة المتطورة المضادة

للديايات والقطةس اليحريةة (الشرقاوي ،5112 ،موقس أو إسالم اإللكتروني:
.)http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis
ويذلك أصيح حزب اهلل الورقة الرايحة األيرز في االستراتيجية اإليرانية واألداة المحلية
األكثر نجاحاً وقوة وتأثي اًر على المستويي الليناني والعريي ،وذلك م خالل المشتركات الدينية

99

والسياسية التي تجمس حزب اهلل مس إي ار مما جعل هذا الحزب يصيح واحداً م أيرز القوى
العريية المواجية إلسرائيل يعد أ حقق نجاحا في تصديه ليا واجيارها على االنسحاب م
الشريط الحدودي المحتل عام 5111م  ،ومنعيا م تحقيق نصر في حرب تموز 5111م،
ويات حزب اهلل األداة اإليرانية األيرز في مشروعيا الميدد لييئة األم القومي العريي ينفذ
أجندتيا ويتلقى توجيياته منيا ويتحرك على هدي سياستيا في المنطقة وم أجل خدمتيا  ،فيو
يتلقى الدعم المالي والعسكري منيا ،وأ تأسيسه قد تم يتوجيه مياشر م الخميني عام ،1205
وأ زعامته تؤم يوالية الفقيه  ،وتدي يالوالء للمرشد اإليراني الحالي علي خامنئي .
ب.

الحركة الحوثية في اليمن  :سعت الجميورية اإلسالمية اإليرانية للتحرك الفعلي والجاد

نحو دول النظام اإلقليمي العريي يوجه عام  ،ودول الخليج العريي المجاورة يوجه خاص وذلك
م خالل توجياتيا التي قامت يرؤية المذهب عند الشيعة العرب كوالء سياسي محتمل إلي ار
كدولة ،ويدأت يالتثقيف عنه سواء للحركات السياسية ذات الطايس الديني ،أو لألسرى م الجنود
الشيعة العراقيي أيا الحرب العراقية – اإليرانية  ،أو م خالل الزيارات التي يؤيدها العرب م
أيناء المذهب الشيعي لألماك المقدسة في إي ار  ،أو عير اإلغراءات المتعددة األشكال لشيعة
دولة الكويت ومملكة اليحري والمملكة العريية السعودية ،وقد جاء هذا السلوك اإليراني على
وجه ليس تيشيريا وال دينيا وال تعيديا ،يل ليس له عالقة يالوالء الديني لمرجس معي  ،إنما هو
نشاط سياسي يحول المذهب إلى والء لدولة أجنيية  ،وهو أمر ال غراية فيه أ يكو مرفوضا
ذلك أنه يساهم في تأجيج الطائفية داخةل المجتمعات العريية ( يشارة . ) 51 : 5115 ،
واألمر تجاه اليم لم يخرج ع هذه التصورات  ،لك يإضافات ضرورية وجوهرية كانت
تضيف كل تلك االحتماالت المتعلقة يالتيشير للمذهب وطريقة التعيد والوالء لمرجةس معي  ،يعد
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أ مدت خيوطيا تجاه طائفة الزيدية وتحويل والءاتيا المذهيية واإلعتقادية  ،فكانت الحركة
الحوثية هي األداة للوصول إلى اليدف ( الزهيري .) 21 : 5111 ،
وحاولةةت إي ة ار جاهةةدة العمةةل علةةى تحقيةةق حلميةةا ،واتخةةاذ الحةةوثيي جسةةر عيةةور لتسةةلل المةةذهب
االثنى عشرية في اليم  ،وذلك م خالل :
( )1إيفاد الطالب اليمنيي إلى إي ار يحجة الدراسة ،لتقوم يصياغتيم صياغة جديدة ،ليكونوا
أصايس إيرانية شيعية ،تخدش عقائد اليمنيي .
( )2الدعم اإلعالمي اإليراني الواضح للحوثيي  ،م خالل تيني وسائل اإلعالم اإليرانية كقناتي
العالم والكوثر الفضائيتا وغيرهما ،لحرب الحوثيي مس السلطة اليمنية.
( )3الدعم العسكري اإليراني للحوثيي  ،حيث أعل مسؤول أمني في الحكومة اليمنية السايقة ،أ
الجيش اكتشف ستة مخاز لألسلحة المملوكة للحوثيي  ،ويعض األسلحة المصنوعة في
إي ار  ،وتشمل المدافس الرشاشة والصواريخ قصيرة المدى والذخائر ،كما أعل

في الفترة

الماضية القيض على سفينة إيرانية في السواحل اليمنية محملة ياألسلحة والذخيرة كانت في
طريقيا إلى الحوثيي .
( )4العثور على وثائق في المستشفى اإليراني في العاصمة اليمنية ،تدل على تورطيا في
عمليات تجسس ودعم مالي وعسكري للحوثيي ،مما أدى إلى إغالقه م

قيل الحكومة

اليمنية.
( )5مجموعات التجسس التي أعل عنيا الرئيس اليمني هادي منصور في غير ما مرة.
( )6الدعم اإليراني للحراك الجنويي م أجل زعزعة االستقرار وارياك حكومة التوافق لتسييل
السيطرة وتمدد نفوذ الحوثيي .
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( )7الرغية الحوثية المتواصلة يالسيطرة على ميناء ميدي االستراتيجي في اليحر األحمر في
محافظة حجة المحاذي للحدود مس السعودية ،يطلب مياشر م

قيادات الحرس الثوري

اإليراني وفقا لتصريح وزير في حكومة الوفاق اليمنية لصحيفة الوط السعودية.
( )8اعترافات يعض م

أتياع الحوثي الذي

استسلموا أثناء المواجيات ،والذي

أكدوا قياميم

يالتدرب في معسكرات تايعة للحرس الثوري اإليراني مس عناصر فيلق يدر في العراق ،إذ
كا

يتم إحضار أفراد م

شيعة العراق وم

الحرس الثوري اإليراني لتدريب الحوثيي

واإلشراف على مناوراتيم القتالية ( حسا  ،جريدة الجميورية اليمنية  ،العدد  15551في
 1أكتوير.) 5115
وقامت إي ار يتزويد الحركة الحوثية في اليم يأسلحة متطورة  ،خالل الحروب الستة التي
نشيت يي القوات الحكومية في اليم والحوثيي  ،يعد تحول جزء م الحركة الحوثية إلى
ميليشيات عسكرية ذات يعد ايديولوجي  ،تمرس الحوثيي

خالل الحروب الخمسة األولى

واكتسيوا خيرة قتالية على مدى ما يزيد على أريعة أعوام يدأت في  5119/1/10واستمرت
لغاية  ( 5110/ 2 /12الدغشي.) 15 : 5112 ،
ثم جاءت الحرب السادسة التي اندلعت للفترة م آب  5112لغاية شياط  ، 5111إذ نقلت
إي ار فييا صواريخ متطورة مضادة للدروع ،عير اليحر األحمر م ميناء إفريقي على سفينة
إيرانية رست قيالة سواحل اليم الواقعة على المنطقة اليحرية للميناء في ميدي ،إذ أفرغت
حمولتيا ينقليا على قوارب صغيرة وخزنت في مزارع وأماك قريية م الميناء ،ويعدها قام
الحوثيو

ينقليا إلى مناطق متعددة يصعدة وحرف سفيا

والحديدة ،وتحدثت المصادر أيضا ع

يعد المرور يمحافظتي حجة

تورط مسؤولي رتيوا لدخول السفينة اإليرانية ،وقيام
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السلطات األمنية يالتحقيق مس اثني م مجموعة ضيطوا على ذمة القضية ،سيق أ تم تفجير
قاريي يميناء ميدي أواخر آب 5112م في اشتياكات يي القوات اليحرية اليمنية وأشخاص
كانوا يحاولو تيريب أسلحة ،وفي  55تشري الثاني  5112احتجزت اليحرية اليمنية سفينة
إيرانية محملة يأسلحة مضادة للدروع ،في منطقة قيالة شواطئ ميدي في اليحر األحمر عند
أقصى الشمال الغريي لليم  ،وكانت السفينة في طريقيا إلى تفريغ حمولتيا م األسلحة يالقرب
م منطقة حرض إليصاليا إلى المتمردي الحوثيي  ،كما كا على مت السفينة خمسة إيرانيي
وهندي مدريو وخيراء سالح وقد تم القيض علييم يعد أ جاؤوا إلى اليم لالنضمام إلى
المتمردي

الحوثيي  ,وللحلول مكا

خيراء ومدريي

إيرانيي

يعتقد أنيم جرحوا أو قتلوا في

المعارك .وهذه السفينة التي ضيطتيا اليحريةة اليمنية ليست السفينة األولى  ،إذ تعد ثاني أو
ثالث سفينة إيرانيةة تم القيض علييا وهةي محملة ياألسلحة محاولة عيور اليحر األحمةر ،كما
سيق ضيط قارب إيراني يالقةرب مة سواحل ميدي ما يزيد م تأكيد تورط إي ار في دعم حركة
التمرد الحوثي م خالل هذا المنفذ ( الجيلي . ) 11 : 5111 ،
وم

خالل ما تقدم د فإ

الدور الذي لعيته إي ار في دعم الحركة الحوثية في اليم

،

واستخدميا كأداة في استراتيجيتيا اإلقليمية تجاه المنطقة العريية قد أسيم في يروز إي ار كقوة
إقليمية ليا تأثيراتيا على التفاعالت السياسية واألمنية في منطقة الخليج  ،وهذا ناتج م
موقعيا االستراتيجي وثقليا الواضح في إطار عالقات التواز اإلقليمي ليذه المنطقة ،مس عدم
إخفاء أطماعيا اإلقليمية منذ عيد الشاه في ممارسة الدور الذي تريد أ تلعيه والمتمثل يملء
الفراغ األمني الذي ال يد أ يتحقق م خالل الرغية يإيعاد الواليات المتحدة األمريكية ع دول
المنطقة ،األمر الذي فتح ليا الياب للعب دور نشط في الخليج سواء في المستويات االقتصادية
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أو األمنية على حد سواء ،كما ساهم في دعم هذا التوجه حيال حالة التفكك التي يعيشيا النظام
اإلقليمي العريي وما رافقه م ضعف أصاب االتجاهات القومية المتطرفة واليسارية يعد اندالع
حرب الخليج الثانية عام  ، 1221إذ يمثل الخليج إلي ار واحدا م أهم ثوايت سياستيا األمنية
التي هي جزء ال يتج أز م طييعة الدولة اإليرانية .

المطلب الثاني
إدارة الصراعات اإلقليمية
يعد مرتكز إدارة الصراعات الدولية أو اإلقليمية ذات األيعاد االيديولوجية محط اهتمام كافة
الدول والمنظمات الدولية ومنيا مجلس األم الدولي .لذلك أخذ عدد م

النظم السياسية في عالم

اليوم يستشعر أ وجوده في موقف مشحو يالصراعات أو المشكالت ،قد ييدو أم اًر حسناً ل دارة
الجيدة في العالقات الدولية ،وذلك يحسب مفيوم إدارة الصراع ،الذي يشير يأن ةةه  :العملية التي
تتينى يعض المواقف التي تجعل م زيادة الصراعات ضم ييئة معينة فكرة يناءة ،وذلك م خالل
جعل الصراع مشروع لدى يعض الوحدات اإلدارية سواء كانت دول أو مؤسسات يغرض تقديم
أفكار جديدة ميتكرة لتطوير نشاطاتيا يما يخدم مصالحيا الحيوية  ،وغالياً ما يحدث أ تقوم
الدول يإرسال رسائل غامضة ع التطورات الخطيرة التي تجري حوليا ،أو م خالل خلق ييئة م
الصراعات المفتعلة ،والسعي ليث روح االشتراك في حليا ،يما يفرض على الجميس اليحث ع
حلول ليا ميتكرة ومتطورة ،أو االستعانة يخيرات جديدة م خارج ييئة الصراع وموقعه ،على شرط
أ تختلف أصوليم وقيميم ومواقفيم أو أساليييم في اإلدارة ع تلك األساليب الموجودة في ييئة
الصراع القائم ،وذلك أل هذه الحلول قد تفرض إعادة هيكلة ييئة الصراع يما يسمح إلى تغيير
الوضس القائم ( الموقس اإللكتروني الرسمي لألكاديمية العريية اليريطانية للتعليم العالي ).

024

ويكشف التتيس التاريخي للعالقات العريية اإليرانية إلى أ إي ار كانت تضس استراتيجيتيا
تجاه المنطقة العريية يما يتالئم وتوجياتيا القكرية وأطماعيا التوسعية ،األمر الذي طيس عالقات
الطرفي يطايس الصراع الدائم ،يما يدفعيا إلدارة هذا الصراع وفقاً للمتغيرات اإلقليمية والدولية،
واإليقاء على يعض الثوايت التي غليت علييا سمتي رئيسيتي في تلك االستراتيجية ،تكم
أوليما في تصور التفوق الحضاري والقومي ،وتنزع ثانييما نحو التمدد اإلميراطوري ،األمر
الذي زاد في حدة الجدل في األوساط العريية ليس يي الياحثي واألكاديميي فحسب ،يل يي
متخذي القرار في الدول العريية أيضاً ،وذلك ع االختيار األنسب للتصنيف الذي يمك وضس
إي ار ضمنه فيما لو كانت رصيداً يتعي حس استغالله م قيل النظام اإلقليمي العريي وفقاً
للمنظور الجغرافي ،أو أنيا تمثل تحدياً يتعي مواجيته وفقاً لمنظور سياساتيا الساعية للييمنة
والتدخل في شؤو الدول العريية ( كشك.)02 : 0202 ،
وقد اتخذ هذا الجدل خالل السنوات ( )0202-0202طايعاً جديداً في المنطقة العريية
جراء التحوالت الميمة التي طرأت على طييعة الصراعات الجارية فييا ،فيعد تجاوز المشكالت
اإلقليمية المتنوعة التي كانت تشتمل على مكافحة االستعمار ،والنزاعات الحدودية ،وخالفات
الزعامة يي

الحكام والنظم السياسية ،انتقلت إلى مشكالت ترتيط ياألوضاع الداخلية لدول

المنطقة ،ورغم أ هذه المشكالت لم يك أغلييا جديداً فيعضيا يعد مزمناً وقائم منذ سنوات
عديدة ،إال أ الجديد هو حالة التفاقم الكيير في تلك المشكالت يصورة انعكست في نش ةةوب
نزاعات وتفجر صراعات داخلية حادة ،مما أدى إلى امتداد تأثيراتيا خارج النطاق الداخلي للدول
التي تحدث فييا ،فكانت النتيجة تحوليا إلى مستوى الصراعات ذات الشأ اإلقليمةةي ،ووجة ةةدت
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أحياناً صداها الدولي يعد أ كانت ذات شأ داخلي فة ةةي دولة ةةة أو دول أخرى ( راشد: 0202 ،
.) 39
وهنا وجدت إي ار أ واقس منطقة الشرق األوسط التي تجمعيا وكل م تركيا والدول العريية
يفرض علييا تفضيل أو السير م ةةس أحد الخياري اآلتيي ( سعيد:) 46 : 0202 ،
 .0السالم واالستقرار :يتجسد هذا الخيار في أ

اإلقليم مقسم يي

م

يريدو

السالم

واالستقرار ،اللذي هما شرطا للتنمية ،وم يعارضو السالم واالستقرار يسيب التاريخ أو
الدي أو اإلثني معاً ،أو وجود المصلحة في التنمية.
 .0الحرب الصريحة أو الضمنية  :يرى هذا الخيار أ اإلقليم يعيش حرياً صريحة أو ضمنية
تجري يي

طرفي دعاة السالم واالستقرار ومعارضييما ،وأ

العمل األساسي في الشرق

األوسط يستوجب تشجيس الدول على أ تصل إلى السالم اعتماداً على القوة الذاتية ،مس
حرما القوى الراديكالية م إفساد هذا الجيد ،وهذا يحد ذاته يعد عمالً م أعمال القوة
يطريقة تجعليا أكثر م استخدام القوة العسكرية المياشرة.
ثم وجد صانس القرار اإليراني أ كل ذلك أصيح واضحاً في اقتناع دول المنطقة وتسليميا
يأ القضايا والصراعات التقليدية المزمنة غير قايلة للحل ،وأ محاوالت حليا التي استغرقت عدة
سنوات وحتى عقود قد ياءت يالفشل ،لذا يصيح االستمرار في توجيه الجيود وتخصيص الموارد
والعمل على هذه القضايا ،أم اًر غير مجدي وغير رشيد ،يما يتطلب توجيه الموارد والتركيز نحو
القضايا الجديدة والظواهر المستحدثة عير تجاوز األدوات التقليدية التي أصيحت غير مالئمة
وفقدت صالحيتيا ،والمقصود هنا يتلك األدوات مختلف الق اررات الدولية الصادرة ع

األمم

المتحدة ،أو اللقاءات المياشرة والمفاوضات يي األطراف المعنية ،أو حتى المقاطعة أو (حالة ال
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حرب وال سلم) ،كونيا أدوات لم تفلح في حسم أو إنياء أي صراع إقليمي يشكل فعال وناجح
(راشد.)42 : 0202 ،
لذلك ينت إي ار استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية ياالعتماد على عدد م

المرتكزات

االيديولوجية ،عير االستفادة م نظرية اتخاذ الق اررات في السياسية الخارجية التي يكو لصانس
القرار دو اًر فاعالً في وضس السياسات والق اررات يما يتناسب وقدراته ،وأضافت ليا إي ار المؤهالت
الفكرية واالنتماء المذهيي لصانس القرار ،التي غالياً ما تكو واضحة في وضس التصورات تجاه
المواقف الدولية والقضايا اإلقليمية التي تشكل حجر األساس في انطالق الدولة نحو انتياج
استراتيجية عمل معينة ،التي كا م يينيا مرتكز إدارة الصراعات اإلقليمية  ،والتي م أيرزها:
أ .اإلصرار على امتالك التكنولوجيا النووية سلمية كانت أو عسكرية  :كا االهتمام يالطاقة
النووية جزءاً م جيود الشاه محمد رضا ييلوي ،فقد سعى لتحوي ة ةل إي ار إلى قة ة ةوة إقليميةة،
وساعدته في ذلك الواليات المتحدة األمريكية كونه كا يليي رغياتيا ويساهم في تحقيق
مصالحيا في منطقة الشرق األوسط ،ويعد التغيير الذي حدث في إي ار وسقوط نظام الشاه
عام  ،1222تينت الثورة اإليرانية المشروع الن ة ة ةووي ،يعد أ تم وضس تصورات جدي ة ة ةدة
ألهداف المش ة ةروع يما يتناسب والقية ةم والميادىء الجديدة لنظام حكم الجميورية األسالمية،
وجرى اليحث ع

شركاء جدد لتزويد إي ار يتكنولوجيا متقدمة ،وهكذا تم االتفاق على

استمرار العمل في مفاعل يوشير مس االستفادة م التكنولوجيا الروسية يدالً م األلمانية،
وعملت إي ار على تنويس مصادر الحصول على التكنولوجيا النووية ،فإلى جانب روسيا،
وطدت عالقاتيا مس األرجنتي والصي وكوريا الشمالية وياكستا واليند ( عيد القادر ،
. ) 115 : 5111

021

وأخةذ اليرنامج النةةووي اإلي ارنةةي يعةد أحداث الحادي عشةر مة أيلول عةام (  ) 5111شكالً
آخر يعد تأكيدات الواليات المتحدة األمريكية على ما تصفه يالجيود اإليرانية للحصول
على األسلحة النووية ،وأظيرت صورة ملتقطة ياألقمار الصناعية منشآت نووية قيد االنشاء
لم تعل عنيا إي ار  ،وكشف تحقيق مكثف للوكالة الدولية للطاقة الذرية ع قيام إي ار
يتخصيب اليورانيوم وفصل اليلوتونيوم في منشآت سرية يعيداً ع

اتفاق الضمةا

مةس

الوكالةة الدوليةة ( لقوشة .) 50 : 5111 ،
وفي عام (  ) 5115حصل منعطف جديد في أزمة اليرنامج النووي اإليراني يعد أ أعل
أحد فصائل المعارضة اإليرانية معلومات جديدة ع النشاط النووي اإليراني ،كشف فيه
وجود منشآت نووية سرية في منطقة عيالي يالقرب م مدينة أصفيا  ،وفي ناتنز التي يدأ
العمل فييا منذ عام ( ،)5111وفي آراك التي سيق أ أنشأت عام (  .) 1221ثم دارت
اتصاالت ومفاوضات يي
األم

إي ار ومجموعة الدول الكيرى األعضاء الدائمي

في مجلس

الدولي وألمانيا للتوصل إلى اتفاق حول يرنامج إي ار النووي ،الذي أثار شكوك

المجتمس الدولي م

امتالك إي ار لسالح نووي ،ولم تتوقف األزمة عند هذا الحد يل

استمرت في ظل استمرار الجيود اإليرانية الرامية لتطوير يرنامجيا النووي ،يقايله سلوك
المجتمس الدولي لمنس إي ار م تحقيق طموحاتيا النووية( شليي.) 21 : 5115 ،
ونجحت إي ار في استخدام مجموعة م أدوات إدارة اصراعات اإلقليمية أثناء التفاهمات
التي جرت يشأ يرنامجيا النووي حاول خالليا كال الطرفي الحصول على أكير قدر م
المكاسب ،وتقديم أقل قدر م التنازالت مستخدمي في هذا السياق أدوات تكتيكية عديدة
(ناجي.) 151 : 5115 ،
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كما نجحت إي ار في التوصل إلى اتفاق مرحلي في  59تشري الثاني  5111يقضي
يتجميد يعض أنشطتيا إي ار النووية ،خاصة في مجال التخصيب ،مقايل رفس محدود
ليعض العقويات التي فرضيا المجتمس الدولي ضدها ،يلغت يعد ذلك هذه المفاوضات
ذروتيا يالتوصل إلتفاق لو از في آذار  ،5115األمر الذي أثار جدالً واسعاً داخل عدد
م الدول الكيرى كا م أيرزها الواليات المتحدة األمريكية ،ويعد مفاوضات أستغرقت
أكثر م عامي – منذ االتفاق المرحلي عام  - 5111جرى في أثرها التوقيس على االتفاق
النيائي الخاص يالملف النووي اإليراني في  19تموز  5115يي إي ار ومجموعة الخمسة
الكيار وألمانيا ( أيو شادي.) 111 : 5115 ،
ب .التنافس على النفوذ فتتتتتي المنطقة العربية مع القوى اإلقليمية األخرى  :شي ةد العال ةم
خ ة ةالل الفت ة ةرة (  ) 5115 -5111تحوالت استراتيجية ومتغيرات إقليمية ودولية عديدة
على كل األصعدة وفي مختلف المستويات ،وال سيما السياسية واالقتصادية ،كا ليا األثر
الواضح في أغلب دول العالم ،ويخاصة منطقة الشرق األوسط التي تراوحت تأثيراتيا يي
اإليجايية والسليية ويدرجات مختلفة ،وكا حجم التغيير في المنطقة العريية هو األيرز.
وقد أسيمت هذه التحوالت في تيلور مواقف دولية واقليمية متياينة  ،نتيجة تضارب
التوجيات الدولية واإلقليمية تجاه قضايا المنطقة العريية يالغة الحيوية للمصالح الدولية ،إذ
إ التدفق الكثيف لنفط الشرق األوسط ويأسعاره السائدة خالل هذه الفترة ،أحدث تحوالت
سياسية واقتصادية واجتماعية في دول اإلقليم ،خلقت أوضاعاً جديدة تمثلت ينمو التطلعات
لدى يعض األطراف اإلقليمية ،سمحت يانطالق عدد م المشاريس اإلستراتيجية ( اإليراني،
التركي  ،واالسرائيلي ) تجاه منطقة الشرق األوسط يوجه عام والمنطقة العريية يوجه
خاص .وييذا فرضت إي ار نفسيا كأحد الفاعلي اساسيي في المنطقة ،ثم أخذت تنفرد
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يدور الالعب الوحيد في عدد م يؤر الصراعات ،وذلك م خالل استراتيجيتيا التوسعية
المحكمة ،والتي قواميا السيطرة على مراكز ومواقس القوى في اإلقليم وتحقيق أهدافيا الكيرى
( مكرم .) 191 : 5115 ،
ولغرض تحقيق تلك األه ةةداف الكيرى وصلت الة ةرؤى الرسمية اإليراني ة ة ةة إلى تصور إمكانية
اإلفادة م ة

التحوالت الييكلية الجارية في المنظوم ة ةة الدولي ة ة ةة فة ةةي وضةس استراتيجية ة ةة

استقطايي ة ةة هدفيا األول ملء الفة ة ةراغ اآليديولوجي واألمنة ةةي في دول العالم العري ة ةي ،ودول
آسيا الوسطى الت ة ةي كانت تايعة لالتحاد السوفيتي السايق ،وهدفيا الثاني االستمرار فة ة ةي
المواجية مس الواليات المتحدة األمريكية ة ةة على أساس نظام قيمي مستم ة ةد م

اإلسالم

) ،)Smith ,2012 : 13ويستوعب الطاقات والخيرات والتجارب التةي أفرزتيا الفترة
الممتدة م نج ة ةاح الثورة اإليرانية عام  ،1222لذلك فإ أدوات إدارة الصراع يمك أ
تكو إلي ار أداة يالغة األهمية لتعزيز مكانتيا اإلقليمية والدولية (Chubin, 2011:
). 931
ج .تركيز العالقات االقتصادية اإليرانية مع دول عربية معينة :استطاعت إي ار توظيف
المرتكزات الجغرافية في استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية عير اتياع سياسات اقتصادية
انفتاحية مس عدد م الدول العريية ،وهي  :دولة اإلمارات العريية أوالً ،ثم سوريا والعراق
ولينا

واليحري

والكويت والسعودية ،فزادت م

الحضور اليشري داخل دولة اإلمارات

العريية يحيث تمكنت م االستحواذ على نسية  %15م الوحدات السكنية التي يتم م
خالليا التمتس يحق اإلقامة لفترة طويلة في اإلمارات ( الشيايي.) 15 : 5115 ،
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وتشير ييانات التجارة الخارجية إلي ار أ هناك ثالث دول عريية م يي أكير عشر دول
تستقيل المنتجات اإليرانية غير اليترولية ،وهي اإلمارات العريية ينحو  5.1مليار دوالر،
والعراق  5.1مليار دوالر ،والمملكة العريية السعودية ينحو  959مليو دوالر ،أما يالنسية
ألكير عشر دول تستورد منيا إي ار احتياجاتيا السلعية فليس يينيا سوى دولة اإلمارات
العريية ينحو  15.2مليار دوالر حيث تعد اإلمارات ثاني شريك تجاري عالمي مس إي ار
يعد االتحاد األورويي الذي إلي ار

تعامالت مس دوله تصل لنحو  50مليار دوالر (

الصاوي.) 95 : 5111 ،
وقد ساعدت التطورات العالمية التي تلت أحداث ثورات الرييس العريي التي انطلقت نياية
عام  ، 5111والمتغيرات المتسارعة التي شيدها النظامي اإلقليمي والدولي ،إي ار على إعادة
طرح مشروعيا اإلقليمي تجاه المنطقة العريية الذي سيق للنظام الشاهنشاهي اإليراني أ

قام

يإعداده.
ثم أضافت الثورة اإليرانية الطايس اإلسالمي له ،وهو المشةروع الساعي ليسةط النفةوذ
اإلي ارنةي في منطقة الشرق األوسط ،وانتزاع اعتراف دولةي يدور إي ار اإلقليمي ووضعيةا كقوة
إقليمية كييرة ليا القدرة على التأثير في شؤو المنطقةة ،وذلك مة أجل تعزيز أمنيا الوطني وحماية
نظاميا الحاكم ،والتصدي لكل المحاوالت التي تعيةق التطلعات القومية القائمة على اإلرث
الحض ةاري المغلف يالتوجيات اإلسالميةة ضم منيج طائفي معي  ،واالعت ة ةراف ينجةاح نموذجيا
الثةةوري.

000

يرى الياحث أ إي ار قد سعت لتفعيل الخصائص الداخلية والخارجية لالستراتيجية اإليرانية
تجاه المنطقة العريية فاعتمدت سلسلة طويلة م السياسات والتكتيكات التي ينطلق يعضيا م
خصائص داخلية ،ويعضيا اآلخر م الخصائص المتعلقة يالسياسة الخارجية ،والتي م أيرزها:
أوال  :استقطاب الشارع العريي وتحريكه عير استخدام الخطاب الثوري الذي يياجم إسرائيل ويعظم
الشأ الفلسطيني ،وذلك لخلق ييئة تتقيل النفوذ اإليراني في المنطقة العريية تحت شعار
مقاومة إسرائيل م جية ،وزعزعة األنظمة العريية التي ال تلتقي معيا أيديولوجياً.
ثانيا  :تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية واليجومية ،التقليدية وغير التقليدية ،وذلك لما ليا م دور
في ردع أعداء النظام السياسي القائم في إي ار ودعم اإلرتقاءاإلقليمي في المنطقة.
ثالثا  :اعتماد التوجيات القومية الفارسية والمذهيية األثنى عشرية في تطوير العالقة مس القوى
العريية المناظرة ،وذلك في إطار تثييت الزعزعة التي يحدثيا الخطاب الثوري اإليراني،
والقدرات العسكرية م أجل التمدد اإلقليمي.
رايعا :اعتماد المنيج اليراغماتي في عقد الصفقات مس القوى الكيرى يعد استدراجيم في مواجيات
على الساحة العريية ،ومثال ذلك ما حدث في فضيحة إي ار

غيت ،واالتفاق النووي

األخير.

 الم لج البراعماةي :وو نيوب فلسفي سياسي يسمة ذميوب فلسفة الي ائا يع بر نااح العمل المعيا الوحيد للحقيقة؛ اذطا ذيم
ال طبيق وال ظرية حيث ان ال ظرية ي م اس يراةلا عبر ال طبيق ن ت وية المد سة في الواليات الم حدة األنريكية في أواار س ة
 3181والبراعماةية اسم ن ق نم اللفظ اليوناني  -:ذراعما  :ونع اة العمل.
 فضيحة إيران غيت :وتعرف أيضا بإيران -كونترا ،وهي عبارة عن مخطط سري كانت إدارة الرئيس األمريكي رونالد ريغان تعتزم
بمقتضاه بيع أسلحة إلى إيران عن طريق إسرائيل ،واستعمال أموال الصفقة لتمويل حركات "الكونترا" المناوئة للنظام الشيوعي في
نيكاراغوا.وذلك اثناء الحرب العراقية اإليرانية في ثمانينيات القرن العشرين  ،حيث كانت أمريكا تمثّل الشيطان األكبر بالنسبة للنظام
اإليراني بقيادة الخميني .وخالل تلك الفترة ظهرت بوادر فضيحة بيع أسلحة أمركية إليران "العد ّوة" ،ففي 31تموز 3513إنكشف
التصدير اإلسرائيلي إلى إيران عندما أسقطت وسائل الدفاع السوفيتية طائرة أرجنتينية تابعة لشركة اروريو بلنتس و هي واحدة من
سلسلة طائرات كانت تنتقل بين إيران و إسرائيل محملة بأنواع السالح و قطع الغيار و كانت الطائرة قد ضلت طريقها و دخلت
األجواء السوفيتية .
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الفصل الرابع
قيود االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العربية
المبحث األول  :التطلعات اإلقليمية اإليرانية في المنطقة العربية.
المطلب األول  :األطماع اإليرانية في المنطقة العربية.
المطلب الثاني  :المكانة الجيوسياسية اإليرانية.
المبحث الثاني  :محددات اإلستراتيجية اإليرانية في المنطقة العربية.
المطلب األول  :البيئة المحلية.
المطلب الثاني  :البيئة اإلقليمية.
المطلب الثالث  :البيئة الدولية.
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الفصل الرابع
قيود االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العربية
تعرضت االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية لمجموعة م القيود التي لم يك كثير
منيا يمثل جوانب سليية تؤثر في تحقيق أهداف هذه االستراتيجية  ،يقدر ما كانت هذه القيود تمثل
طريق يجير النظام السياسي على السير فيه م أجل استكمال متطليات تنفيذ االستراتيجية اإليرانية
تجاه المنطقة العريية .يمعنى أ

هذه القيود هي سياسات ال يد م

مراعاتيا م

قيل السلطة

التنفيذية عند الشروع يمراحل التنفيذ وعلى المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.
لقد جاءت هذه القيود كنتيجة طييعة ع

حصول يعض التحوالت المتذيذية يي التقدم

والتراجس في طييعة التعامل اإليراني مس القضايا التي تخص هذه المنطقة منذ انتصار الثورة
اإليرانية عام  ،0919إال أ ذلك لم يمنس في المجمل م يقاء إي ار طرفاً مستفيداً م تطورات
األحداث التي تشيدها الدول العريية واستمرار الصراعات المحتمدة فييا ،والتي جعلت م إي ار
طرفاً إقليمياً فاعالً كونيا اكتسيت شعيية لسنوات يي قطاعات مختلفة م الشعوب العريية نظير
خطاييا العدائي تجاه إسرائيل ،رغم عدم دخوليا في مواجية عسكرية مياشرة معيا ،كما أنيا نجحت
يتوظيف العديد م األوراق في المنطقة لمصلتحيا ،سواء عير الرها على دور حزب اهلل في لينا
وأطراف المقاومة الفلسطينية في المواجية مس إسرائيل ،أو في أدوار القوى المحلية العريية األخرى
كالنظام السوري ،والتيارات والحركات السياسية الشيعية في العراق ،وحركة أنصار اهلل الحوثية في
اليم  ،إلى جانب نجاحيا يالدخول في تحالف رياعي يضميا وكل م روسيا وسوريا والعراق شعاره
التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية الذي ما زال يسيطر على أر ٍ
اض شاسعة في كل م
وسوريا.

العراق
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ورغم كل ذلك فإ القيود التي تحد م االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية ،قد أخذت
تزداد لتيدو وكأنيا م االعتيارات التي تدفس إلى القول إ نظام الجميورية اإلسالمية اإليرانية يات
مقيالً على تحوالت سياسية لم يسيق له أ واجييا منذ عام  ،0919وهي تحوالت ال تيدو هينة في
جميس األحوال ،رغم أنه قد استطاع تجاوز يعض األزمات سواء الداخلية منيا يي

تيار

اإلصالحيي وتيار المحافظي  ،أو الخارجية مس يعض القوى الدولية واإلقليمية.
يتناول الفصل الرايس قيود االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية م خالل الميحثي
اآلتيي :
المبحث األول  :التطلعات اإلقليمية اإليرانية في المنطقة العربية.
المبحث الثاني  :محددات اإلستراتيجية اإليرانية في المنطقة العربية.
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المبحث األول
التطلعات اإلقليمية اإليرانية في المنطقة العربية
وضس نظام الجميورية اإلسالمية اإليرانية لنفسه مجموعة م التطلعات اإلقليمية كأهداف
إلستراتيجيته تجاه المنطقة العريية ،األمر الذي قيد مصالح إي ار االستراتيجية في هذه المنطقة ،
وهو ما دفس هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات احت ارزية م أجل التصدي لألهداف الرئيسة التي ييذليا
عدد م القوى اإلقليمية والدولية التي وجدت أ إي ار قد فرضت نفسيا كأحد الفاعلي األساسيي
في المنطقة العريية ،يل تجاوزت يقية الفاعلي

عير إدارتيا ليؤر الصراعات م

خالل تلك

الخيارات االستراتيجية التي سمحت ليا يالتوسس في المنطقة ياالعتماد على كثير م

الحلفاء

المحليي يعد أ تمكنت م استثمار كافة مواردها المادية واليشرية للتمدد نحو كافة دول الجوار
شرقاً وغرياً.
وافادت إي ار م سياسة الرئيس األمريكي ياراك أوياما الجديدة في يقاع عدة م العالم
العريي ،والتي أطلقت العنا

للنفوذ اإليراني والشيعي في المنطقة ،واهمال النزاع الفلسطيني

اإلسرائيلي ،فضالً ع عدم التشاور مس الدول العريية وأخذ مشورتيا ومخاوفيا م طييعة اليرنامج
النووي اإليراني ،األمر الذي سمح إلي ار يأ تصيح في وضس يتيح ليا الييمنة على المنطقة،
وجعليا تتيس سياسة خارجية راعت فييا مكانتيا الحيوسياسية لكنيا فرضت علييا قيود كثيرة.
يتناول الميحث األول قيود الخيارات اإلستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية م خالل
المطليي اآلتيي :
المطلب األول  :األطماع اإليرانية في المنطقة العربية.
المطلب الثاني  :المكانة الجيوسياسية اإليرانية.
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المطلب األول
األطماع اإليرانية في المنطقة العربية
تمثل األطماع اإليرانية في المنطقة العريية دائماً إشكالية كييرة تسيب إرياكاً حقيقياً لعدد
م

الدول العريية المستيدفة في تلك األطماع ،سواء على المستوى التحليلي النظري أو على

المستوى العملي ،فضالً ع كو تحلي تلك االطماع يطييعة ذات سمات غالياً ما تكو حذرة
ومعقدة .ومرد ذلك أ إي ار ال تتحدث يصوت واحد ،وأ ثمة تياري في إي ار يتداوال تلك المسألة
هما المحافظي واإلصالحيي  ،األمر الذي أمتد ليشمل السياسة الداخلية التي شيدت هي األخرى
حصول تجاذيات في توجيات هذي التياري ( اليطنيجي.) 1 :5111 ،
وتكاد تكو هذه اإلشكالية هي السمة الغالية على شكل وطييعة األطماع اإليرانيةةة التي
تأثرت يشكل كيير يتطورات الوضس السياسي الداخلي ،وخاصة ةةة خالل سنوات حكم الرئيس
اإلي ارن ة ةةي السادس محمود أحمد نجاد للفتة ةرة ( 1آب  1 - 5115آب  ،)5111الذي كا ينتيج
خطاي ًا دينياً  -إسالمياً  -في ظاهره ،لك يعتمد المنيج اليراجماتي مدعوماً م تيار المحافظي
الذي يحمل في داخله حالة الصراع الداخلي ضد الفاعل اآلخر على الساحة اإليرانية المتمثل يتيار
اإلصالحيي الذي سيق أ تقلد أحد رموزه منصب الرئاسة (  5آب  1 -1222آب  ) 5115يعد
الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس الخامس محمد خاتمي في االنتخايات الرئاسية التي جرت عام
 ،1222حيث كانت هذه األطماع جزء أساسي م السياسة الخارجية اإليرانية التي تمثل صورة
واقعية ع السياسة الداخلية التي تعيش حالة صراعات مستديمة يي القوى واألطراف المحلية.
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ولم تختلف تلك األطماع التي هي جزء م السياسة الخارجية المتيعة م قيل إي ار ع
يقية دول العالم الساعية إلى تحقيق أهدافيا عير وضعيا في الحسيا يأ هذه األهداف إما أ
تتوافق مس أهداف الدول األخرى وخاصة الدول الكيرى أو الدول اإلقليمية التي تتعارض مصالحيا
أو تتوافق معيا .فينتج ع ذلك حالة م التعاو والتفاهم ويالتالي تكو العالقات وثيقة يي تلك
الدول ،واما تتعارض أهداف سياستيا الخارجية مس تلك الدول وعليه تتفاقم الصراعات حيث تؤدي
إلى توتر العالقات والتي ريما تؤدي إلى الحرب  .وحينذاك تركز الدولة على الخيارات اإلستراتيجية
واألمنية ،إلى جانب مراعاتيا أليعاد سياستيا الخارجية التي تقوم في عموميتيا على التحديد الدقيق
لمنظومة م األهداف االقتصادية والسياسية والعسكرية التي تعمل على تحقيقيا في المدى القريب
واليعي ة ةد م أجل تنظيم الفائدة والمنفعة والمردود القومي في ظل ظروف موضوعية محلية واقليمية
وعالمية محددة .وهي النظرة التي تلتقي مس يراه االتجاه الواقعي ضم

المدرسة الفكرية التي

يتزعميا وزير الخارجية األمريكي األسيق هنري كيسنجر يأنه توجد في المفيوم التقليدي للسياسة
الخارجية عناصر ووحدات ذات طايس سياسي هي التي تنظةم العالقة ةات الدولي ة ةة ،وأ الواقة ة ةس يشير
إلى أ السياسة الخارجية تيدأ حيث تنتيي السياس ةة الداخلية ( كيسنجر.)12 :1221 ،
ويذلك واجيت األطماع اإليرانية في المنطقة العريية قيوداً منذ تولي الرئيس محمود أحمدي
نجاد لمنصيه عام  ،5115جراء التغيير الملحوظ الذي شيدته سياسة النظام السياسي م حيث
الييكلية والتوجيات ،فقد يرز ما يعرف يمؤسسة السياسات العامة م خالل إحداث تغييرات في
استراتيجيتيا عندما أصدر مرشد الجميورية اإلسالمية على خامنئي توجيياً يمنح الرئيس األسيق
هاشمي رفسنجاني دور اإلشراف الواسس على السياسة العامة ،وهو األمر الذي فسر يأنه ميادرة
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مقصودة في الوقت المناسب لمنس الطاقم الراديكالي  -الذي ظير يعد مجي أحمدي نجاد – م
إحداث تغيرات في سياسة النظام اإليراني ( شلي.) 95 :5111 ،
يموجب ذلك قام مرشد الجميورية اإلسالمية اإليرانية يتفعيل مجموعة م القيود الحاكمة
لالستراتيجية اإليرانية التي تتمثل يسياسات النظام السياسي القائم ،وهي مقسمة يي :
 .1القيود ذات الصيغة الرسمية يموجب الدستور :وهي القيود التي تمتد لتشمل كل م المرشد
ورئيس الجميورية ورئيس مصلحة تشخيص النظام ومجلس الشورى ( ملحق رقم .) 9
 .5القيود ذات الصيغة غير الرسمية :وهي القيود التي تمتد لتشمل المساجد والرأي العام ووسائل
االعالم واألحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والحوزات الدينية والجامعات ،وهي قيود
غير ملزمة لكنيا تشكل ورقة ضغط شعيي على النظام السياسي واالستراتيجيته تجاه المنطقة
العريية.
ويذلك فإ المرشد قد استيق األحداث وسارع للحد م السياسة الراديكالية المتيعة م قيل
الرئيس أحمدي نجاد ،والتي سار علييا أيضاً نظام الرئيس اإليراني حس

روحاني الذي تولى

السلطة في آب  ،5111وذلك على الصعيدي اإلقليمي والدولي في محاولة إلستعة ةةادة الخطاب
الثوري الراديكالي م ة ة أجل خل ة ةةق مكانة للجميوري ةةة اإلسالمية في ظل الظروف اإلقليمي ة ةةة والدولي ةةة
التي جعل ةةت إي ار ييذا التشة ة ةةدد العياً رئيسياً فةةي المنطق ةةة العريي ةةة ( نامي.) 125 :5115 ،
واستقى صانس القرار السياسي اإليراني – خامنئي -ميادىء هذه السياسة م ة ة

نظرية

النظة ةةم التي ترك ة ةةز على دور النخي ة ة ةة الحاكمة في استقرار النظام م ة ة عدم ةةه ،يي جيات تسعى
لتصدير األزمة الداخلية ،عير سياسات واجراءات عدوانيةةة ض ةةد دول أخرى ،ويية ة ة ما أسم ةةاه استاذ
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العلوم السياسية في جامعة واشنط ج ةةورج مودلسكةةي ( )5119-1251يالنخية الناجعة القادرة
على تعيئة القوى المحلية ،وخلق الترايط يي

مصالحيا ،وايجاد التجانس الداخلي حول أهداف

وطنية ).(Modelski,1961: 22
وأفاد المرشد خامنئي أيضاً م وجية النظر التي ره فييا التحليل الوظيفي الينائي ييقاء
النظام السياسي واستق ارره يوظائفه دو التوافق حوليا ،عير التكامل والتكيف داخلياً ،واستعمال أو
التيديد ياستعمال قدر م اإلكراه خارجياً ،والتوزيس السلطوي للقيم داخل المجتمس وفةةق تعريف ديفيد
إيستو ( سعد الدي .) 51 :5119 ،
ووفق هذه األسس فإ قادة الثورة اإليرانية الذي أصيحوا رموز النظام السياسي للجميورية
اإلسالمية ،ركزوا في صياغة السياسة اإليرانية على نظرية إقامة الحكومة اإلسالمية العالمية
معتيرية ة ة إياها م ة ة أص ةةول ه ةةذه السياس ةةة وأهدافي ةةا االستراتيجية اليعيدة المدى ،التي تشتمل م
قييل (الوحدة يي المسلمي ) ،و(الحكم يالشريعة اإلسالمية ةةة) ،و (ال شرقية وال غريي ةةة) ،و (الدفاع
ع ة المستضعفي ) .ولةةم يكة ة أمام السلط ةةة التنفيذية ف ة ةةي إي ار إال التقي ةةد يي ةةذه السياس ةةة ،وأ ال
يحي ةةدوا عنيا ،فكةةا ميدأ تصدير الثورة هو أساس عملية االنطالق ألي نشاط سياسي تجاه المنطقة
العريية ،رغم أ جميس هؤالء القادة اكتشفوا أ هذه السياسة لم تج ِ إال الدمة ةةار في حرب مدمرة
لمدة ثماني سنوات مس جارتيم العراق ،وعزلة النظام اإليراني م خالل توتر العالقات الديلوماسية
إقليمي ًا ودولياً ( نامي.) 110 : 5115 ،
وعلى الرغم م ذلك أعتمدت إي ار اسلوب جديد في التعامل مس أطماعيا في المنطقة
العريية ،وذلك م خالل سياسة خارجية تمثل جزء أساسي م االستراتيجية اإليرانية الشاملة تجاه
المنطقة العريية ،وذلك م خالل اإلجراءات اآلتية :
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 .1سعت إي ار

لكسب الرأي العام العريي م

خالل المحافظة على االتساق في سياستيا

الخارجية .لك أطماعيا في اليحري عةزز اإلدعاء يأ إي ار تستخدم الخطاب الديني ،ومفيوم
الثورة لتحقي ة ةق أهداف ومصالة ةح سياسية ةة فقة ةط ،وفة ةي اإلطار نفسه كانت إي ار تحاول االيتعاد
ع وصفيا يالدولة ةةة الطائفية ةةة ،لك اطماعيا في اليحري لم تك تحتمل سوى هذا الوصة ةةف،
فيي كانت تؤية ة ةةد االحتجاجات الشعيية التي حدثة ةةت فة ةةي اليحري عام  5111فيما عة ة ة ةرف
يثورات الرييس العرية ة ة ةي وتصفيا يالمشروع ة ة ة ةة ،ثم تعدت وصف هذه االحتجاجات يالمشروع ةة
إلى مياجمة موق ة ةف دول الخليج العرية ةي والجامعة العريية الذي تمثل في حماية المؤسسات
السيادي ة ة ةة فة ة ة ةي اليحري عة ة ة ة طريق إرسة ة ةال قوات درع الجزية ةرة (.(Shashank, 2013: 78
 .5أعلنت إي ار

مساندتيا للنظام السوري ودعمته يمختلف األشكال السياسية واالقتصادية

والعسكرية ،يحكم ما يينيما م روايط ،إذ ييرز االتفاق اإليراني السوري الميرم في حزي ار
 5111م

يي

التحالفات التي أقامتيا إي ار

مس األطراف اإلقليمية حيث يلغ التعاو

االستراتيجي يينيما ذروته يتشكيل جيية موحدة لمواجية التحديات ،إذ اتفق الجانيا

على

اآلتي (كشك : ) 120 : 5115 ،
أ.

اعتيار أي اعتداء على دولة هو اعتداء على األخرى .

ب .التزام إي ار يتقديم الدعم إلى سوريا حال تعرضت ألي اعتداء .
ج .زيادة قيمة التيادل التجاري يي اليلدي .
د.

تنشيط التعاو العسكري يي الجانيي  ،م خالل توجيه نظر إي ار إلى سوريا على أنيا
عمق استراتيجي إلي ار  ،وهي جزء م األم القومي ليا في المنطقة.
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ورغم كل ذلك فإ الموقف اإليراني الداعم لنظام الرئيس السوري يشار األسد في األزمة
السورية كا يشير إلى أ صناع القرار في السياسة الخارجية اإليرانية حاولوا تفادي التعليق على
األحداث المتعلقة ييذه األزمة مس اندالع الثورة خالل شير آذار مة عام ( ،)5111وحصروا
تركيزهم على األحداث في اليحري واليم  ،وتيس ذلك تجاهل رسمي على مختلف المستويات حتى
نياية آذار ويداية نيسا

م

ذلك العام ،لك

تطور مستوى االحتجاجات وحجميا في سوريا،

وانتشار رقعتيا وسقوط المزيد م القتلى في صفوف المحتجي على يد النظام ،اضطر إي ار إلى
أخذ الوضس السوري على محمل الجد ،فجاء أول تعليق رسمي على األحداث في سوريا م قيل
سفير إي ار في دمشق ،اعتير فيه وجود مؤامرة يحيكيا األعداء للنظام السوري ،وأ التظاهرات فتنة
على طريقة الفتنة اإليرانية خالل عام ( ،)5112وأ المتظاهرية ة ة ة فة ةي سوريا هم عمالء للخة ةارج،
ويتلقو أوامرهم م

األعداء والصياينة ل طاحة يالنظام الممانس ،والمقاوم للخطط اإلسرائيلية

واألمريكية في المنطقة ( ياكير . ) 22 : 5115 ،
ثم قامت إي ار يدفس كل م كتائب أيو الفضل العياس أحد أيرز حلفاءها في العراق ،وحزب
اهلل م لينا للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ،لمعرفتيا يأ سقوط هذا النظام يعني تراجس
نفوذها في المشرق العريي ،وتركيا وحيدة في مواجية الغرب يشأ

ملفيا النووي ،يدو أورق

مساومة ،وهذا يعني التأثير السليي المياشر فةةي مشروعيا اإلستراتيجة ةي ( كيالي : 5111 ،
.)111
 .1أخذت إي ار تراقب يدقة تطورات المشيد السياسي المصري خالل المرحلة االنتقالية التي
أعقيت ثورة  55كانو الثاني  ،5111ولم تخف إي ار ارتياحيا لصعود قوى التيار اإلسالمي
إلى السلطة في مصر ،معتيرة أ ذلك الصعود يمثل صحوة إسالمية تصب لمصلحة ذلك
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التيار ،كما أيدت إي ار اهتماماً جلياً ياالنتخايات الرئاسية المصرية  ،إذ اتيم خطيب جمعة
طي ار كاظم صديقي ،المملكة العريية السعودية يتمويل حملة رئيس وزراء مصر األسيق أحمد
شفيق الذي خاض جولة اإلعادة في مواجية مرشح جماعة األخوا المسلمي وحزب الحرية
والعدالة محمد مرسي الذي فاز يتلك الجولة فسارعت إي ار إلى الترحيب يفوزه األمر الذي
سمح يتحس ملحوظ في العالقات يي مصر واي ار يالفعل ،فقد قام الرئيس المصري محمد
مرسي يزيارة طي ار للمشاركة في قمة عدم اإلنحياز التي عقدت للفترة  11-11آب ( 5115
أحمد. ) 25 : 5111 ،
 .9اتيعت إي ار سياسة خارجية تجاه دول الخليج العريي المجاورة سعت م خالليا تيرير أطماعيا
وتحقيق أهدافيا عير رؤية المذهة ةب عند الشيع ة ة ةة العرب كوالء سياسيو محتملو إلي ار
كدولة ةة ،ويدأت يالتثقيف عنه سواء للحركات السياسية ذات الطايس الديني ،أو لألسرى م
الجنود الشيعة العراقيي أيا الحرب العراقية – اإليرانية ،أو م خالل الزيارات التي يؤدييا
العرب م

أيناء المذهب الشيعي لألماك

المقدسة في إي ار  ،أو عير اإلغراءات المتعددة

األشكال لشيعة ة ةة الكويت واليحري والسعودية ،وقد جاء هذا السلوك اإليراني على وجه ليس
تيشيرياً وال دينياً وال تعيدياً ،يل ليس له عالقة يالوالء الديني لمرجس معي  ،إنما هة ة ةو نشاط
سياسي يحول المذهب إلى والء لدولة أجنيية ،وهو أمر ال غراية فيه أ يكو مرفوضاً ذلك أنه
يساهم في تأجيج الطائفية داخل المجتمعات العريية ( يشارة .) 51 : 5115 ،
وتستند فكرة التمدد اإليراني إلى حقائق ديمغرافية وجيويولتيكية تتعلق يوجود أقليات شيعية في
يعض الدول العريية ،وأغليية ة ةة في اليعض اآلخر كالع ة ة ةراق واليحري  ،ويقطنو معظ ة ةم المناطق
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الغنية يالنفط ،وقد أصيح الشيعة يشكلو أغليية في منطقة الخليج العريي يما فييةةا إي ار والعراق
(الدسوقي.)21: 5115،
 .5لم تخرج اليم ع توجيات السياسة الخارجية اإليرانية ،لك يتغييرات ضرورية وجوهرية كانت
تضيف كل تلك االحتماالت المتعلقة يالتيشير للمذهب الشيعي وطريقة التعيد والوالء لمرجةس
معي  ،يعد أ مدت خيوطيا تجاه الطائفة الزيدية وتحويل والءاتيا المذهيية واإلعتقادية ،فكانت
حركة أنصار اهلل الحوثية هي األداة للوصول إلى اليدف ( الزهيري .) 21 : 5111 ،
أعداد الشيعة في الدول العربية( )2113
الدولة

إجمالي عدد السكان

إجمالي عدد الشيعة

سوريا

22.475.332

2.4.4.111

مصر

.7.244.3.4

247.211

السودان

45.372.12.

7.2.421

الجزائر

37..1..424

1.24....1

المغرب

32.244.131

215..21

العراق

31..7..4.1

1..17..411

السعودية

22.434.7.4

2.421.111

اليمن

27.41..2..

..2.7.211

تونس

11..37..53

142.111

الصومال

11.271.72.

.2.111

ليبيا

2..25.447

72.221

األردن

2.4.2.1.1

114.141

اإلمارات العربية

7.453.452

4.4.154

لبنان

4.131.7.3

1.211.111

عمان

3.174.134

11...11

الكويت

2.247.312

411.111

قطر

2.142.444

52.111

البحرين

1.2.1.332

441.111
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لقد أسيمت هذه اإلجراءات التي هي جزء أساسي م السياسة الخارجية في المنطقة في يروز
إي ار

كقوة إقليمية ليا تأثيراتيا على التفاعالت السياسية واألمنية في المنطقة العريية عامة

والخليجية خاصة ،وذلك لكونيا قامت على عدد م الخيارات االستراتيجية ،سواء تلك التي تتعلق
يموقعيا الجغرافي وثقليا الواضح في إطار عالقات التواز اإلقليمي ليذه المنطقة ،مس عدم إخفاء
أطماعيا اإلقليمية منذ عيد الشاه في ممارسة الدور الذي تريد أ تلعيه والمتمثل يملء الفراغ
األمني الذي ال يد أ يتحقق م خالل الرغية يإيعاد الواليات المتحدة األمريكية ع دول المنطقة،
األمر الذي فتح ليا الياب للعب دور نشط في الخليج سواء في المستويات االقتصادية أو األمنية
على حد سواء ،كما ساهم في دعم هذا التوجه حيال حالة التفكك التي يعيشيا النظام اإلقليمي
العريي وما رافقه م

ضعف أصاب االتجاهات القومية الراديكالية واليسارية يعد اندالع حرب

الخليج الثانية ( ، )1221إذ يمثل الخليج إلي ار واحداً م أهم ثوايت سياستيا األمنية التي هي
جزء ال يتج أز م طييعة الدولة اإليرانية ( شيلي .) 125 : 5115 ،
يمعنى آخر فإ المساعي اإليرانية ظيرت يشكل جلي عير اتياعيا سياسة خارجية تيدف
يشكل مكثف ليناء ترسانة عسكرية تجعل منيا القوة اإلقليمية األكير القادرة على مواجية القوى
اإلقليمية في المنطقة كإسرائيل ،يعد أ وجدت إي ار أ اليعد األمني يتطلب فرض هيمنتيا على
المنطقة العريية ويشكل خاص منطقة الخليج العريي أو ما تطلق عليه إي ار (الخليج الفارسي)
لتييئة الظروف األنسب لفرض مصالحيا الحيوية ،ولو أنيا قد لعيت هذا الدور يرعاية الواليات
المتحدة األمريكية في عيد الشاه  ،فأنيا تلعيه اآل لكنه يستوجب مواجية النفوذ والوجود العسكري
األجنيي خاصة األمريكي في منطقة الخليج العريي ،كونيا تؤم يضرورة أ يترك أم الخليج
للدول المتواجدة يه أساساً ياالستناد إلى العالقات التاريخية والدينية واالقتصادية المشتركة يي دول
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المنطقة والتعاو الشامل فيما يينيا والتي تضم إي ار والسعودية والعراق واإلمارات العريية وسلطنة
عما واليحري وقطر ( المطيري . ) 55 : 5111 ،
يرى الياحث أ إي ار تتيس سياسة يراغماتية لتيرير أطماعيا والتي تجعليا تتحرك وفق الرؤية
الفكرية التي يحمليا المرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي وتوجيياته ،وذلك استناداً
للصالحيات التي منحت له يموجب الدستور اإليراني ( ملحق رقم  ،) 9وتأتي يقية مؤسسات النظام
لتؤدي دورها في صنس هذه السياسة  ،ويذلك فإ جل القيود التي تعترض سياسة النظام تدور حول
هذا المركز ،وال تتأثر يتغيير الحكومات التي ال يمكنيا االيتعاد في إحداث أي تغييرات كيرى ،
ويالتالي فإ

قيام يعض الحكومات المشكلة م

قيل التيارات الناشطة في إي ار المحافظة أو

اإلصالحية ،يإجراء تغيرات طفيفة يتم النظر على أنيا حكومات معتدلة ،ال يعني يالضرورة حدوث
تحول جذري في السياسة اإليرانية ،يقدر ما يمك
الجيوسياسية اإليرانية.

أ

تؤديه القيود األخرى المتعلقة يالمكانة
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المطلب الثاني
المكانة الجيوسياسية اإليرانية
يتداخل مفيوم الجيوسياسية مة ةةس مفيوم الجغرافية السياسية ةةة لدى كثير م الياحثي  ،ويعود
سيب هذا التداخل إلى تعدد التعاريف التي تتناول المفيومي  ،إلى جانب اختالف المفردات
المستخدمة عند تناول ترجمة تعري ةةف أي م المفيومي مة ة ة قيل المختصي في هذا المجال،
ويشكل ع ة ة ةةام فإ الجيوسياسية ة ة ةةة هو مفي ة ة ةةوم يقصد يه العالقة يي السياسة الخارجية والجغرافيا
والديمغرافيا واالقتصاد وخاصة فيما يتعلق يالسياسة والعالقات الخارجية لألمة يالنسية لمختلف
األيعة ة ةاد المحلية ة ةة واإلقليمية والقاري ة ة ةة والدولية ،وقد اشتة ةق هذا المفيوم م

 ،كلمة جيو وهي

ياليونانية تعني األرض  ،وكلمة السياسية  ،وقد صاغ هذا المفيوم ألول مرة العالم السويدي ”
كجلي ” للداللة على دراسة تأثير الجغرافيا على السياسة ،ويعد ذلك اتخذ معاني مختلفة .ويمك
اختزال ذلك في تعريف معجم الروس الكيير

أ

الجيوسياسية تعني دراسة الوقائس الجغرافية

العطاء اتجاه للسياسة  ،أما الجغرافية السياسية فيي

العلم الذي ييحث في تأثير الجغرافيا

على السياسية أي الطريقة التي تؤثر ييا المساحة  ،والتضاريس والمناخ على أحوال الدول والناس
).)Grand Larousse Encyclopedique,1964
لذلك حاول صانس القرار اإليراني وقيل الخوض في استشراف مكانة يالده الجيوسياسية ومدى
تأثيرها في الخيارات االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية ،اللجوء لدراسة النظرية الجيويوليتيكية
م

أجل تحقيق الفائدة في إعالء شأ

عالقاتيا الدولية ،فوجد يأنه يتعي

دور الدولة والتعرف على مدى تأثير القوة في مجال

عليه اجراء تغييرات دراماتيكية في مرتكزات االستراتيجية

اإليرانية ،خاصة ما يتعلق يتعظيم دور إي ار اإلقليمي والدولي ،ويالتالي وذلك عير إحداث التحول
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في أدوات تلك االستراتيجية ونطاق حركتيا في الييئتي اإلقليمية والدولية ( النعيمي : 5115 ،
.)11
وقد جاءت تلك المساعي في ضوء ما أحست يه إي ار

م

أ

مكانتيا الجيوسياسية قد

أصيحت قيداً علييا على الرغم م استمرار أهمية موقعيا الجغرافي عير األزمنة التاريخية المختلفة
ياعتيارها حلقة الوصل يي الشرق والغرب  ،وهي يمثاية ممر طييعي للتجارة العالمية يي الشرق
األقصى وحوض اليحر المتوسط ،لذلك أطلق علييا مفتاح الشرق ،ويذات الوقت وجدت إي ار
نفسيا في محيط جيوسياسي تشعر فيه يالتيديد .فأغلب الدول التي تحيط ييا وتجاورها ،تشيد حالة
م عدم االستقرار ينسب متفاوتة يي دولة وأخرى ،كالعراق ودول الخليج العريي وتركيا وياكستا
وأفغانستا وأذرييجا ودول آسيا الوسطى ،وأ عالقاتيا مس هذه الدول متفاوتة م حيث الدفء
واليرودة والتوتر ،مما يعني أ الجوار الذي يحيط يإي ار غير مريح ،يما يفرض علييا التفكير في
أمنيا القومي وفي سياساتيا اإلقليمية مس األخذ في الحسيا أ هذا الجوار المعقد يحتاج إلى
خيارات استراتيجية عير سياسات خارجية معقدة ومختلفة ومتفاوتة الشدة والليونة (عتريسي،
.)11 :5115
ويالفعل اهتم

مستشاري صان ة ةس القرار السياسي اإليران ة ةي المرشد األعلى علي خامنئي،

يالنظرية الثالثة التي تفسر تأثير القوة في حاالت االستقة ةرار م عدمه في العالقات الدولية ،وذلك
ألنيم وجةدوا في النظريتي األولى والثانية اللتي ترك از على :تواز القوى أو تكافىء القدرات هو
أفضل ضما

لعملية االستق ة ةرار يالنسية للنظرية األول ة ةى ،وأ

عدم التكافؤ في القدرات يكرس

االستق ة ة ةرار فة ة ةي النظرية الثاني ة ة ةة ،أما ما يتعل ةق يالنظري ة ة ةة الثالث ة ةة والمتمثلة ينظرية تح ة ةول الق ة ة ة ةوة
 The Power Transitionالتي قدميا أورجانسكي ،وقسم فييا الدول حسب درجة ةةة القوة والرضا
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إلى أرية ةةس فئات رئيسي ة ةةة ه ة ةةي :الدول القويةةة والراضية ،والدول القوي ة ةةة وغير الراضية ،والدول
الضعيفة وغير الراضية ةةة ،والدول الضعيف ةةة والراضي ةةة ).( Organski, 1961:371
ووفقاً ليذه النظرية – نظرية تحول القوة – فقد انطلقت تصورات القايض على السلطة في
إي ار م أ يالده تمتلك م القوة ما يؤهليا إلى ممارسة دور على الساحة الدولية أكثر أهمية م
المكانة المتاحة ليا ،ووفقاً للقواعد التي يفرضيا هيكل القوة الموجود ،والذي تمليه حسايات خاصة
يدول الفئة األولى ضم فرضيات هذه النظرية (ناجي.) 11 : 5119 ،1
لذلك أصيح أمر المحافظة على المكانة الجيوسياسية يمثل قيداً على االستراتيجية اإليرانية
كونه يحدد نوعية عالقاتيا اإلقليمية والدولية ،يما يدفس القيادات اإليرانية إلى العمل الفاعل لجعل
إي ار قوة رئيسية ضم محيطيا اإلقليمي وعلى األخص في منطقة الخليج العريي ،وفقاً لالعتيارات
التي تقول يأنيا تمتلك مقومات جيوسياسية ومصالح استراتيجية تؤهليا إلظيار وزنيا الدولي وأ
تصيح ذات نفوذ مؤثر في تفاعالت الدول اإلقليمية والدولية .وتؤكد مجريات األحداث السياسية
لدى إي ار يأنيا تدرك حدود االهتمام يرفس مستوى قدراتيا العسكرية واظيار قوتيا لتحقيق اليعد
األمني المتالزم ،وتوظف فكرة السيادة يعيداً ع االرتياطات التي تتعارض مس مصالحيا القومية،
إضافة إلى أ ذلك يتالزم مس عدم التجاوز أو االنزالق في سياسات تؤدي ييا إلى خلق نزعة ةة
انعزالية وردود أفعال دولي ة ة ةة تجعليا عرضة لتيديدات غية ة ةر قادرة على مواجيتيا ( مقداد: 5111 ،
. ) 911
ثةةم جةةاءت دعة ة ة ةوات التيةةار المحةةافظ ف ة ةةي إي ة ار إلةةى متايعة ة ة ةةة اليرنةةامج النةةووي اإلي ارنةةي م ة
أج ة ةةل امت ةةالك السةةالح النةووي لتشةكل قيةةداً جديةداً علةى النظةةام السياسةي اإلي ارنةي ،وفقةاً لوجيةة النظةةر
التةةي تشةةير يةأ يوسةةس إية ار الحصةةول علةةى مةةا يسةةمى يالقنيلةةة اإلسةةالمية يعةةد أ وجةةدت أنيةةا ميةةددة
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فةةي مسةةألة اليقةةاء م ة الناحيةةة القيمي ة ة ة ةةة ،وتحديةةداً الديني ة ة ةةة ،لةةذا ظيةةرت  ،وذلةةك جة ة ةراء امةةتالك دول
المحيط الجغرافي ليذا السالح في الش ة ةةرق والغرب مما يمثل تيدية ة ةةداً لمستقي ةةل اإلسالم حسةب وجيةة
نظر التيار المحافظ في إي ار (الراوي.) 03 : 0226 ،
واستناداً لميررات التيار المحافظ التي أوجدت هةذا القيةد ( الحصةول علةى السةالح النةووي ).
يات التفكير الجدي للعمةل يموجةب فكةرة الةردع المتيةادل أمة اًر يفةرض قيةام إية ار يتطةوير قةدراتيا غيةر
التقليديةةة م ة خ ةالل يرنامجيةةا النةةووي ،يمةةا يمكنيةةا م ة أ تجعةةل كلفةةة أي عةةدوا خةةارجي يسةةتيدفيا
ياهظ التكاليف إلى الحد الذي يمنس خصوميا المحتملي مة القيةام يمثةل ذلةك العةدوا علييةا ،وييةذه
النتيجةةة فةةأ مسةةاعي إية ار كانةةت تيةةدف ياألسةةاس منةةس حصةةول هجةةوم عسةةكري أمريكةةي علييةةا علةةى
غرار ما حصل فةي العةراق ،ال سةيما وأنيةا ُعةدت إحةدى دول محةور الشةر مة قيةل الواليةات المتحةدة
األمريكية ،كما أ اليعد الجغرافي الذي يفصل إي ار ع إسرائيل يمنحيا القةدرة علةى جعةل يرنامجيةا
النووي رادعاً نووياً مضاداً إلسرائيل (شيلي. ) 39 : 0204 ،
وفي مقايل هذه القيود النايعة م المكانة الجيوسياسية اإليرانية ،ظل الغرب يتغاضى ع كثير
م ظواهر التوسس اإليراني في المنطقة العريية إلى أ استفحل الخطر نتيجة تصاعد أنشطة إي ار
النووية ،حتى يات ييدد الدول الغريية قيل تيديد المنطقة العريية التي ليا فييا كثير م الحلفاء،
األمر الذي دفس المجتمس الدولي لفرض قيوداً عديدة على إي ار تتعلق يرفض أي تغيير دراماتيكي
في الحدود الحالية للدول المحيطة يإي ار يما يمنس أي طموح توسعةي جديد (الزاهد.)51 : 5115 ،
ويتعيير أخر فإ ما شيدته منطقة الشرق األوسط م تطورات جديدة في مجرى األحداث
جاءت لتشكل أيعاداً في مجموعة القيود التي أخذت تقف يوجه إي ار والتي م أيرزها :
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أ .قيود اليرنامج النووي اإليراني  :ترددت كثير م االتيامات الغريية يشأ التوجه العسكري
اإليراني نحو امتالك أسلحة نووية على الرغم م توقيعيا على اتفاقية منس انتشار األسلحة
النووية منذ انيثاقيا عام  ،1221وعلى مدى سنوات عديدة صدرت العديد م الق اررات م
مجلس األم

الدولي تطالب إي ار

ياإليقاف الكامل ليرنامجيا في تخصيب اليورانيوم،

والتعاو مس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل كافة المشاكل ،كما أصدر مجلس األم
منذ عام  5111مجموعة م الق اررات يشأ توقيس عقويات متدرجة ضد إي ار  ،وأضافت
ليا الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األورويي مجموعة أخرى م العقويات الفردية.
ودارت على مدى  15عاماً ،اتصاالت ومفاوضات يي مجموعة  1+5واي ار للتوصل إلى
اتفاق حول يرنامج إي ار النووي الذي أثار شكوك وتخوفات دولية واقليمية كييرة  ،ووسط
هذه األحداث ،تم فتح مجال التفاوض مس إي ار م قيل الدول الغريية تكللت يتوقيس ما
عرف ياسم االتفاق المرحلي في  59تشري الثاني  5111تعيدت يموجيه إي ار يتجميد
يعض أنشطتيا النووية ،مقايل رفس محدود ليعض العقويات ،على أ

يتحول االتفاق

المرحلي إلى اتفاق نيائي يعد عام واحد ،وهو األمر الذي لم يتحقق إال في نيسا 5115
في مدينة لو از السويسرية ،حيث توصل الطرفا الغريي واإليراني لصياغة اتفاق نيائي
يدأ العمل يه مس مطلس تموز  ( 5115محمد.) 1 : 5115 ،
وقد أوجد هذا االتفاق قيوداً جديدة على الجانب اإليراني كونه سمح يحصول حالة م
االعتماد المتيادل يي إي ار والواليات المتحدة األمريكية  -العدو الدائم والشيطا األكير
حسب التوصيف اإليراني -وقدم االتفاق لقادة إي ار الدافس لكي يسلكوا منحى مسؤوالً ،
ومعاقيتيم أ لم يفعلوا ذلك  ،حيث يشير األرث التاريخي للعالقات اإليرانية األمريكية على
ثالثة عقود ونصف ،إلى الغضب والم اررة م العقويات والعزلة لم يك ليا تأثير إيجايي
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على طييعة النظام السياسي اإليراني  ،فقد ثيت عملياً أ عزل الدول ال يغير م سلوكيا،
وانما االرتياط هو الذي يضر يذلك السلوك ) . ( Zarif, 2015: 11
ب .قيود الحلم االميراطوري  :تفرض هذه القيود على الجانب اإليراني مد نفوذها في المنطقة
العريية وذلك م أجل تحقيق مشروعيا القائم على هذا الحلم  ،لذلك فيي تسعى للمحافظة
على استقرار األوضاع في الدول المنتمية للمحور اإلقليمي الذي أسسته إي ار يقيادتيا،
والتي تمثل مرتكزات مشروعيا ،ويضم هذا المحور كالً م

سوريا والعراق وحزب اهلل

الليناني ،وهو المحور الذي مارس دو اًر ميماً ليس فقط في منس سقوط نظام الرئيس السوري
يشار األسد ،وانما أيضاً في تمكينه م

استعادة السيطرة م

جديد ،م

خالل تحقيق

انتصارات نوعية على قوى المعارضة السورية ( ناجي.) 50 :5119 ،5
ج.

قيود النمط اآليديولوجي  :توجب هذه القيود تطييق المشروع اإليراني الساعي ليث التشيس
في المنطقة العريية ومحاولة سحب المذاهب األخرى القريية م الشيعة (الزيدية والعلوية
واالسماعيلية واألياظية)

إلى المذهب اإلثنى عشري المتيس في إي ار  ،ودعم الشيعة

وريطيم يوالية الفقيه ،ومحاولة تطويق المملكة العريية السعودية يحزام م األزمات ذات
الطايس المذهيي ،ال سيما في العراق واليم واليحري ( شامية.) 111 : 5111 ،
د.

قيود الواقس اإلقليمي  :تسعى إي ار جاهدة الستغالل الفرص التي تؤهليا في يسط نفوذها
داخل محيطيا اإلقليمي ،يغية لعب دور قيادي ،يعكس قدراتيا وامكانياتيا الحقيقية ،وثقليا
الحضاري والتاريخي ،واحساسيا القومي .وهذا ما يعتير إحدى القيود التي تواجه مكانة
إي ار الجيوسياسية ،حيث استمرت السياسات التي يتيعيا النظام الثيوقراطي اإليراني يي
المثالية (العقائدية) والواقعية ،يي القول والفعل .ياإلضافة إلى أ إي ار ال زالت دولة نامية
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تفتقر إلى القدرات الكافية لتنفيذ دورها الطموح ،السيما أ تنافسيا على النفوذ اإلقليمي مس
القوى األخرى جاء في كثير م األوقات على حساب التنمية اإليرانية الداخلية واحتياجات
المجتمس اإليراني ،يخاصة في ظل الحصار الذي فرضته األمم المتحدة والدول الغريية
علييا جراء يرنامجيا النووي  ،فضال ع االحتجاجات الداخلية المعارضة لسياسة إي ار
الخارجية الطموحة ذات الكلفة العالية ،ويخاصة تدخليا في لينا والعراق وفلسطي واليم
وسوريا وغيرها م

المناطق واألقاليم األخرى ،حيث استنفذ ذلك كثير م

مواردها (

اليطنيجي.) 11 : 5111 ،
يرى الياحث أ إي ار تنتمي إلى الدول التي ليا أهمية استراتيجية قل نظيرها ،غير أنيا
تحس يأ

الدول الغريية تتجاهل هذه األهمية .فيي تشغل موقعاً أساسياً في منطقة الشرق

األوسط ،وأ مرد ذلك يعود إلى موقعيا الجغ ارفي الذي منحيا مكانة جيوسياسية كييرة م خالل
كونيا محاطة جنوياً يدول الخليج العريية ،وشرقاً يأفغانستا وياكستا  ،وغرياً يتركيا والعراق،
وشماالً يآسيا الوسطى وجنوب القوقاز .لذلك فيي تتوق إلى أداء دور القوة اإلقليمية الكيرى
ضم هذا المجال نظ اًر لمساحتيا الواسعة اليالغة ( 1.190.025كم ،)5ووزنيا السكاني الذي
يكاد ييلغ  01مليو نسمة  ،وتأثيرها االقتصادي النايس م

موارد الطاقة الكامنة فييا.وقد

اجتمعت لدييا عوامل النفوذ السياسي المستمدة م روايطيا التاريخية العريقة جداً مس جيرانيا
منحتيا مكانة الريادة على العالم العريي في فترات تاريخية متعددة  ،كما ترتيط أهميتيا في
التاريخ المعاصر م كونيا أحد المنتجي الرئيسيي للنفط في العالم ،كما تمتلك ثاني احتياطي
للغاز العالمي ،وليا موارد م المعاد المترايطة كالنحاص والرصاص وغيرها ،فضالً ع أهمية
سكانيا التي جعلتيا سوقاً ذات طاقة كييرة.
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وقد أثار قيام نظام الجميورية اإلسالمية عام  1222قلقاً شديداً في العالم ال سيما الدول
الغريية ،وذلك نظ اًر لتصميم قادتيا على تصدير ثورتيم إلى دول العالم اإلسالمي يدءاً م المنطقة
العريية ،األمر الذي زاد م التيديدات التي كانت تعيشيا هذه المنطقة منذ قيام الكيا اإلسرائيلي
عام  .1290وقد أدى ذلك كله إلى تنامي الطموحات اإليرانية آلداء دول إقليمي عير استراتيجية
واعدة تجاه المنطقة العريية ،لكنيا واجيت قيوداً عديدة سواء على مستوى تطلعاتيا في المنطقة ،أو
على مستوى محددات استراتيجيتيا النايعة م
الميحث التالي.

الييئة المحلية واإلقليمية والدولية .التي يتناوليا
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المبحث الثاني
محددات اإلستراتيجية اإليرانية في المنطقة العربية
تأثرت االستراتيجية المتيعة م
( ،)0202-0202يمجموعة م

قيل نظام الجميورية اإلسالمية اإليرانية خالل الفترة

المحددات كا

م

يينيا ما يتعلق يالمواقف الدولية أو

االصطفافات التي اجتاحت منطقة الشرق األوسط والتحوالت التي شيدتيا المنطقة العريية منذ
اندالع ما عرف يالثورات العريية نياية عام  ،0202ومنيا ما يتعلق يالييئة المحلية.
وألقت كثير م هذه المواقف والتحوالت يظالليا السليية على إي ار وعالقاتيا اإلقليمية
والدولية .فمنذ اندالع الثورة اإلسالمية في إي ار عام  ،0919تعامل الغرب يقيادة الواليات المتحدة
األمريكية وحلفائيا فة ة ةةي المنطقة العريية مس إي ار كعدو مفترض وعامل م عوامل عدم االستقرار
الدولي واإلقليمي .وانطالقاً م هذا اإلدراك سة ةةواء ف ةةي الفي ةةم الغريي (األمريكي واألورويي) والعريي
م جية ،أو اإليراني م الجية األخرى .أتخذ الجانيا العديد م اإلجراءات تراوحت يي الردع
والعقويات والتياعد ،أو التالقي مس يعض األطراف وعقد المفاوضات اليجاد حلول للمشكالت التي
تيدد المصالح الدولية واإلقليمية .وقد دفس ذلك إي ار لتيني استراتيجية تجاه المنطقة العريية وضعتيا
وفقاً لمصالحيا اإلقليمية لكنيا واجيت مجموعة م القيود المحلية واإلقليمية والدولية المحددة ليا.
يتناول الميحث الثاني محددات االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية م
المطالب اآلتية:
المطلب األول  :البيئة المحلية.
المطلب الثاني  :البيئة اإلقليمية.
المطلب الثالث  :البيئة الدولية.

خالل
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المطلب األول
البيئة المحلية
لم تك إي ار يعيدة ع التحوالت التي شيدها الواقس العريي ،خاصة أنيا قد أستفادت م
الظروف التي جعلت العراق يصيح دولة يدائية ما تزال تجيل طريقيا للمستقيل في ظل االنشقاقات
والخالفات والصراعات الطائفية الداخلية رغم مرور أكثر م

عقد م

الزم

على االحتالل

األمريكي للعراق ،الذي أدى إلى تقوية الدور اإليراني في العراق ،وم ثم نجحت إي ار يتحويل
الصراع األيديولوجي الذي كا سائداً في المنطقة العريية إلى صراع طائفي ،يعد أ ازداد التنافس
الجيوسياسي يي

المثلث التركي اإليراني اإلسرائيلي منذ اندالع الثورات العريية .فيرزت على

الساحة اإلقليمية مواقف متعددة وسياسات مختلفة ليذه الدول إزاء التحوالت التي تجري في خضميا
أو توظفيا االستراتيجيات الوطنية لتلك الجيات ( ياكير.) 39 :0200 ،
وقد دخلت االعتيارات الدينية إلى عالم السياسة وفق ما يعرف يالطائفية السياسية والتي
غذتيا أطراف ًا إقليمية ( تركيا واي ار ) دعت إلى يناء سياسات جديدة ،وهو األمر الذي منحته وسائل
االتصال الحديثة مظاهر استعراضية حتى في أيعاده المأساوية في سوريا والعراق ولينا واليم ،
مما خلق أشكال متنوعة والتياسات كثيفة في صورة المشيد السياسي السائد في هذه الدول التي
ضاعت فييا دقة المعلومة ووضوح التعليق وصدق التحليل ،حتى أنتج احكاماً اختزالية ال عالقة
ليا يالتعقيدات االجتماعية والثقافية لحقيقة ما يجري في هذه الدول العريية (أفاية.) 02 :0200 ،
وعليه يمك

اإلشارة إلى مجموعة م

المحددات التي تحد م

توجيات االستراتيجية

اإليرانية في المنطقة العريية  ،والتي ظيرت على شكل مجموعة م المؤثرات تيدو واضحة في
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الواقس اإليراني كونيا تشتمل على كافة العناصر والقوى اإليرانية الداخلية الحاكمة ،سواء كانت
سياسية ،أو اقتصادية ،أو تكنولوجية – علمية  ،أو أمنية – عسكرية ،أو ثقافية -حضارية ،أو
اجتماعية -دينية ،وم يينيا المحددات اآلتية:
 .0المحددات الدينية
يمارس كثير م أفراد المجتمعات اإليراني طقوسيم الدينية وفق ميدأ تقديس رموز الديانات التي
يعتنقونيا سواء كانت ديانات سماوية (اإلسالمية ،المسيحية ،الييودية) ،أو غير سماوي (الزرادشتية
والمجوسية)  .لذلك أصيح الدي في إي ار يعد محدداً يالغ األهمية م يي يقي ةةة المحددات التي
ليا مساس ياالستراتيجية اإليرانية حتى أصيح هذا المحدد يؤثر على النظام السياسي وعالقاته
الخارجية ،سواء في التاريخ السياسي المعاصر أو في الحقب التاريخية التي سيقت دخول إي ار في
اإلسالم .فقد شيدت الحقية الساسانية تطو ًار تالزمي ًا يي الدولة والمحفل الزرادشتي .إذ لم يسمح
اليارثيو (  247قيل الميالد –  559يعد الميالد) إال يدي واحد فجرى استي ة ةةدال كل الديانات
التي كانت موج ة ةةودة حتى صارت الزرادشتية العنصر األول لتوحية ة ةةد الدولة .وتمادى هذا االندماج
يي الواقعة الدينية واليوية ةةة الوطنية يعة ة ةةد وصول الدي اإلسالمي إلى يالد فارس .واذا جاز النظر
إلى هذا االندماج م قييل إطالق وصف الغلو على الطائفة الشيعية يأنيا إسالم إيراني ،وذلك عير
العودة إلى األزمنة األولى للعصر اإلسالمي التي يالحظ فييا وجود تال ٍ
ق واضح جداً يي الشيعة
الذي نكل ييم السنة ،ويي الفرس الذي غزاهم العرب وأذلوهم ).(Goeling,1994
ويمك الوقوف عن ةةد أحد الشواهة ة ةةد التاريخية الميمة والتي ليا تأثير كيي ةةر على طيقات واسعة
في المجتمس الشيعي اإليراني كونه يتعلق يأحد الرموز الدينية ،إذ يقوم هذا الشاهد التاريخي على أ
زوجة اإلمة ةةام الحسية ة ي عل ةةي ي أيي طال ةةب علييما السالم ،كانت الشاهيان ةةو اينة آخ ة ةةر ملك
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ساساني في إي ة ة ار  ،األم ة ةةر الذي أوجة ةةد ه ة ةةذا التداخةةل الكيير يي الدي ة ة ة والمجتمةةس اإلي ارن ة ة ةةي الذي
يعتن ة ةةق ويكل وض ة ة ةةوح سمة ة ةةات المذه ة ةةب الشيعي لذاتي ةةا ،يحيث شجس تأويالت دائمة ع آية ةةات
وردت في القرآ

الكري ة ةةم ،وأوجد تط ةةورات معرفية وضعي ةةة قائم ة ةةة على العالقة ةةة يي

العالة ةةم

األرض ةةي واهلل تعال ةةى ،جعل ة ةةت الفةكةةر الشيعة ةةي منفتحة ةاً جة ةةداً على المؤثة ةرات غير اإلسالمي ة ةةة،
السيما يعض األساطير الكيرى إلي ار القديم ة ةةة التي تتعل ةةق يالتراث الفك ةةري لعة ةةودة اإلمام الثاني
عش ة ةةر إلى األرض ،هذه الع ة ةةودة ال يوصفيا نش ةةو اًر لألجس ةةاد كما فة ةةي ي ة ةةوم القيامة ةةة ،يل يوصفيا
طة ةةو اًر أول مة ة ة أطة ة ة ةوار االنيعة ة ةةاث المتعلة ة ةةق ياألولية ةةاء الصالحية ة ة ة ( كوفيل.) 029 : 0202 ،
لذلك أصيحت عملية ممارسة الطقوس وفق العقائد والعيادات في إي ار قيداً واجب االتياع
يما يتوافق مس المصلحة الوطنية ضم إطار المفيوم الديني التقليدي للشيعة القائم على نظرية
اإلمامة التي تشكل محور المذهةب الشيعي ،األكثر تأثي اًر وحيوية في إي ار  ،إذ إ االعتقاد السائد
يؤم يأ نائب اإلمام خالل فترة غيية اإلمام الثاني عشر ،هو ( الخميني وم يعده المرشد علي
خامنئي) ،وحسة ةةب هذا المفيوم تترك كافة الوظائف الحكومية خالل هذه الفترة – الغيية الكيرى –
للفقياء الذي هم على معرفة جيدة يالفقه الشيعي وفق نظرية والية الفقيه التي تستند على فكةرة
الفقيةه العةادل المسؤول ع توجيه المجتمة ةةس فة ةةي كافة المجاالت ،فالنظام السياسي هو الذي يقوم
يتوجية ةةه الحية ةةاة الدينية ةةة ويتقيد يالعمل تيع ًا لية ة ةةذا المفي ة ةةوم ( أوناط. ) 00 : 0996 ،
وخالفاً ليذه النظرة ،فقد حصلت تغيرات جوهرية أدخلت محددات جديدة على سياسات
الجميورية اإلسالمية تم تينييا م قيل التيار اإلصالحي ،تدعو وفي فترات متفاوتة للتخلي ع
استراتيجية تصدير الثورة إلى المنطقة العريية واعتماد سياسة أكثر واقعية وأكثر اهتماماً يالدفاع ع
المصالح الوطنية ،لك هذه المحددات لم تستطس يلوغ مداه يسيب أ هذا التطور ال يمكنه نفي
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مجمل الشعارات الثورية للنظام اإليراني تجاه الدول العريية الحليفة أو الصديقة للواليات المتحدة
األمريكية الشيطا األكير يحسب وجية النظر اإليرانية ،وكا م الصعب تخيل حصول تغيير
حاد وكامل في هذه السياسات اإليرانية ( كوفيل .) 340 : 0202 ،
لذلك فإ هذا األمة ةةر يات يشك ة ةةل محة ة ةةدداً لتوجيات االستراتيجية ة ةةة اإليراني ة ةةة التي وضعت
ضم أوليات أهدافيا تصدير الثورة إلى دول الجوار الجغرافي في المنطق ة ةةة العريي ة ةةة معتمدة على
كثير م المعاني الواردة في الطقوس والتقاليد الدينية لمذهب الشيعة ،ولم يك يإمكا واضعي تلك
االستراتيجية التخلي ع

المنجزات التي تحققت ليم في العراق اإلقليمي في أعقاب االحت ة ةةالل

األمريكي عام  ،0223وكذلك في عدد م الدول العريية األخرى .
 .0محددات الوضع السياسي الداخلي
يتأثر الوضس السياسي داخل إي ار يحالة التنافس يي تياري المحافظي وتيار االصالحيي ،
ويعد المرشد األعلى (علي خامنئي) المحدد األيرز في الوضس السياسي الداخلي على االستراتيجية
اإليرانية يموجب عدد م مواد الدستور اإليراني ( الملحق رقم  ،) 4فيو الشخصية األكثر تأثي ًار
على القرار في نظام الجميوريةةة اإلسالمية ،وهو المشرف األول على تيار المحافظي منذ رحيل
الخميني ،وذلك يعدة طرق ،كونه يمثل خيا اًر غير اعتيادي يوصفه خليفة لمؤسس الجميورية
اإلسالمية على الرغم م عدم تمتعه يالشخصية الكارزمية أو المليمة ).( Bellaigue,2003
ومس مرور الوقت أخذت مكانة المرشد األعلى تفرض تأثيرها على الوضس الداخلي في إي ار
الذي تشكلت فيه محاور وتيارات أفصحت ع نفسيا يشكل جلي عير حالة التنافس الشديد على
السلطة التي وصلت في األحيا إلى مستوى الصراع يي مرشحي التيار المحافظ المدعوم م
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المرشد األعلى في أغلب األحيا  ،والتيار اإلصالحي الذي يتمتس يمساندة شعيية واسعة ،ثم
تكشفت يوضوح أ المرشد األعلى علي خامنئي كا في حاجة إلى شخص له مواصفات (محمود
أحمدي نجاد) ،كي يمأل الساحة السياسية ،لمواجية التيار اإلصالحي المشتت ،الذي سقط انتخايي ًا
عام  5115نتيجة الوضس االجتماعي الداخلي أوالً ،واعادة المحافظي إلى دواليب الدولة ،واعادة
النيرة الشديدة للخطاب السياسي الموجه للخارج ثانياً .ولم تمنس هذه الحاجة الملحة م يروز أزمة
وخالف يي
الطرفا

المرشد خامنئي ،والرئيس نجاد ،ففيما يخص اليعد الخارجي ليذه األزمة ،أختلف

حول مجموعة م

القضايا اإلقليمية ،خاصة ما يتصل ياالستثمار السياسي للثورات

العريية ،فقد عير تيار المرشد ع رفضه التسرع في استئناف العالقات الديلوماسية مس مصر ،في
حي أرى نجاد أ الفرصة مواتية للمضي في يناء عالقات سياسية وديلوماسية مس القاهرة في أفق
تعزيز محور الممانعة في المنطقة ( إي ار صراع على السلطة أم على الصالحيات.) 5111 ،
ورغم ذلك ظير جلياً انحياز المرشد األعلى ( علي خامنئي ) ودوره الواضح في دعم ( محمود
أحمدي مجاد ) في انتخايات عام  ، 5112مؤكداً يذلك على أ لكل وقت ظروفه الخاصة ،األمر
الذي لم يحسم الجدل والحراك الذي اندلس في إي ار وتحول إلى مواجيات مياشرة يي قوات األم
المتصدية لقةوى المعارضة اإلصالحيةة التي توحةدت خلف (مير حسي موسوي) و(مي ةةدي كرويي)
الرافضي

لنتائج االنتخايات يدعةةوى تزويرها لصالح فوز (أحمدي نجةةاد) يمنصب الرئاس ةةة

(الصمادي.) 152-155 : 5115 ،
 .3المحددات االقتصادية
كيير في التأثير على االستراتيجية اإليرانية ،وذلك لألسياب
أدت المحددات االقتصادية دو اًر
اً
األتية (الصاوي: )40 :0203 ،
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أ .يعد االقتصاد اإليراني م االقتصاديات النامية ،وذلك أل يعتمد اعتماداً مياش اًر على النفط
الذي يسيطر على نسية كييرة م الصادرات اإليرانية.
ب .إ االاقتصاد اإليراني ريعي ال يملك ميزة تنافسية يي االقتصاديات اإلسالمية تمكنه م
أداء دور حاسم ،أو تسمح له في فرض أداء إقليمي يارز في منطقة الشرق األوسط.
ج .تشير الييانات الدولية أ هناك حالة م التوسس في حركة التجارة الخارجية إلي ار على
صعيد الدول اإلسالمية غير العريية ،يشكل أكير منه مس الدول اإلسالمية العريية ،
ياستثناء دولة اإلمارات العريية التي تعد الشريك التجاري األول إلي ار م

يي

الدول

العريية واإلسالمية.
د .تركت أزمة اليرامج النووي اإليراني تداعيات كييرة على االقتصاد اإليراني.
ه .أدى تطييق الحظر األورويي استجاية إلى العقويات المفروضة على الصادرات النفطية
اإليرانية إلى خفض يعض الدول المستوردة وارداتيا م النفط اإليراني يسيب استمرار هذه
أزمة اليرنامج النووي ،وهذا يدوره أسيم في تقليص حجم اإلنتاج النفطي م  3.1مليو
يرميل يومياً إلى  0.6مليو يرميل يومياً ،والى خفض الصادرات م  0.2مليو يرميل إلى
 0.2مليو يرميل يومياً ،وهو ما أدى إلى تقليص عائدات إي ار م العملة الصعية.
و .أسفرت السياسة ةةة المرتيكة التي تينتيا حكومة أحمدي نجاد ع تصاعد حدة أزمة اليرنامج
النووي ،األمر الذي دفس المرشحي لالنتخايات الرئاسية عام  0203إلى توجيه انتقادات
الذعة ليا ،ودعاهم إلى تينة ةةي خطط مختلف ةةة الحتواء التداعيات السليية ةة لألزمة االقتصادية
( أحمد.) 30: 0203 ،
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لذلك قال الرئيس اإليراني حس روحاني أ إعادة إي ار إلى الساحة الدولية واخراجيا م
عزلتيا وأزمتيا االقتصادية ،ل يكو إال يالتفاهم مس الواليات المتحدة األمريكية وحلفائيا م
الدول الغريية والعريية ،وعير ع آرائه الداعية التي سعى م ورائيا للتح ةةرك داخل المساحة
الفارغة ةةة يي التياري الرئيسيي في المشيد السياسي اإليراني :األصولي واإلصالحي ،وهةةي
التةةي يعرفيا روحانةةي يعنة ةوا االعت ةةدال ( يلوح.) 30 :0204 ،
 .4المحددات االجتماعية
ظيرت المحددات االجتماعية واضحة على صورة مشكالت واضطرايات ،وغضب شعيي تجاه
السياسات الداخلية ،والتي تتمثل في تدني مستوى حقوق اإلنسا  ،واألزمات االقتصادية والدينية
التي تواجييا ،وقمس الحريات ،وعملية التفرقة المذهيية والعرقية ،في ظل انقسام المجتمس اإليراني
في مذاهييم ،وأعراقيم ،ولغاتيم ،فيو مجتمس ينقسم إلى عدد م المجموعات العرقية واللغوية ،وهم
الفرس وهم األغليية ،واألتراك واألكراد ثم العرب والتركما  ،هذا إلى جانب ما يواجيه الشعب
اإليراني م ارتفاع نسب اليطالة واالعتقاالت السياسية القمعية  .وفي المقايل ويالرغم م الغضب
الشعيي تجاه سياسة الحكومة اإليرانية الداخلية ،وعدم االلتفاف لمطالييم ،إال أنيا اتجيت ووضعت
جل اهتماميا في السياسة الخارجية ،وأنفقت ميزانياتيا على المشروع النووي ،ودعم األحزاب
والمليشيات المتطرفة ،وزعزعة األم

واالستقرار في المنطقة العريية ،واثارة القالقل في ظل

مشروعيا التوسعي في المنطقة العريية .
يرى الياحث أ محددات الييئة المحلية المحيطة ياالستراتيجية اإليرانية ،لم تمنس إي ار في
استغالل األحداث التي تمر ييا المنطقة العريية جراء تصاعد أعمال العنف واإلرهاب والحروب
األهلية لمد نفوذها الخارجي في الدول العريية ،حيث تنشغل دول المنطقة والعالم يالحرب التي تش
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على الجماعات الدينية المتطرفة والتي تنتمي للفكر السلفي الجيادي وخاصة في سوريا والعراق،
مثل جيش النصرة ألهل الشام الذراع العسكري لتنظيم القاعدة في سوريا التي تم تشكيليا عام
 5111خالل األزمة السورية  ،وتنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» في سوريا والعراق.
وليس أدل على استغالل إي ار لألحداث التي تشيدها المنطقة العريية ،مما يجري في اليم م
جراء احتالل حركة أنصار اهلل الحوثية للعاصمة صنعاء وتمددهم خارجيا ،وهم الذي تمدهم إي ار
يالسالح والمال ،مما يدل على أ إي ار ليا أطماعيا في هذه المنطقة .وهذا يثيت يما ال يدع
مجاالً للشك أ إي ار ليست لدييا القدرة على المواجية المياشرة ،إنما هي تستخدم سالح الطائفية
إضافة إلى الدعم المالي والعسكري للجماعات الموالية ليا.
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المطلب الثاني
البيئة اإلقليمية
واجيت اإلستراتيجية اإليرانية محددات ييئية ذات أيعاد متعددة المسارات واالتجاهات كونيا
استيدفت األهداف المرسومة الختراق دول محيطيا اإلقليمي ،خاصة الةدول المتاخمة إلي ار ضم
اإلطار الجغرافي والمتنافس ةةة معي ةةا تاريخيةاً وثقافياً وديني ةاً ( تركيا والدول العريية ) ،وذلك نتيجة
لكثير م

اإلشكاليات ذات الطايس االستراتيجي التي عقدت العالقات اإليرانية مس هذه الدول

وجعلتيا تتنقل يي حاالت التعاو والتناقس والصراع (شيلي.)022 :0204 ،
ووفقاً ليذه المعاني حدد القادة اإليرانيي مواقفيم وفقاً ليذه المحددات التي كا م أيرزها:
 .0التحديات المتعلقة بالنظام اإلقليمي العربي :حققت االستراتيجية اإليرانية فوائد كييرة م
التحديات التي أحاطت يدول النظام اإلقليمي العريي ،والتي تصب في صالح المصلحة الوطنية
اإليرانية ،وتحديداً تلك التحديات التي تعرضت ليا المنطقة العريي خالل العقود المتأخرة م
القر العشري  ،والتي لعيت دو اًر واضح ًا في أعادة قراءة االتفاقيات السايقة الموقعة يي دول
النظام اإلقليمي العريي والدول الكيرى وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ،المتعلقة يالجغرافية
السياسية التي كانت تتالءم وسياسات القطب المييم

وتتيح له التحكم يالمفاتيح المركزية

للمنطقة ،وفةي أعادة رسم السياسات الداخلية والخارجية لدول النظام اإلقليمي العريي ويما يخدم
تحقيق مصالح إسرائيل ياعتيارها الحليف الرئيس للواليات المتحدة األمريكية في المنطقة ويما
ال يتعارض مةس مصالحيا ،وفي هذا الشأ تعرض الواقس السياسي العريي لعدد م التحديات
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السياسية يعد انتياء الحرب الياردة يي

القطيي

الرأسمالي واالشتراكي  ،كا

مة

أيرزها

التحديات اآلتيةة (شيلي:) 32-34 : 0202 ،
أ.

تسويق مفيوم ( الشرق أوسطية ) الذي سيق أ طرحةه شةيمو ييريةز كإطةار عةام لتحةالف
إقليم ةةي عل ةةى المس ةةتويي السياس ةةي واالقتص ةةادي ل ةةدول المنطق ةةة المعني ةةة يالصة ةراع العري ةةي
اإلسرائيلي ودفس الثوايت القومية إلى التيميش واإلهمال .

ب .زيادة تواجد القوات العسكرية األجنيية في أجزاء هامة م الوط العريي.
ج.

التع ةةاو والتنس ةةيق المياش ةةر ي ةةي ال ةةدول العريي ةةة والقة ةوات المس ةةلحة المتواج ةةدة عل ةةى األرض
العريية وتيادل المعلومات معيا واعتيار أمنيا جزء م األم القومي العريي .

د.

تشةةتيت الجيةةد العريةةي فةةي معةةارك جانييةةة وهامشةةية وأضةةعاف جييةةة المواجيةةة مةةس العةةدو
اإلسرائيلي يعد أضعاف الموقف العريي داخلياً وخارجياً.

ه.

انعةةدام التنسةةيق العريةةي فةةي أدق الظةةروف التةةي تمةةر ييةةا األمةةة العرييةةة وتعةةرض التضةةام
العريي للشلل التام.

و .إعطاء النظام العالمي الجديد موقس متميز في مقدرات األمة العريية.
ز.

ي ةةروز ظ ةةاهرة الع ةةداء والتنك ةةر للعروي ةةة ولفكة ةرة القومي ةةة العريي ةةة ي ةةي مختل ةةف فئ ةةات الش ةةعب
العريةةي خاصةةة فةةي الع ةراق وسةةوريا ودول الخلةةيج العريةةي ،وتطويةةق وعةةزل القةةوى الوطنيةةة
والقوميةةة وأيعادهةةا عة لعةةب دور مةةؤثر فةةي أحةةداث المنطقةةة كونيةةا تةةرفض الوجةةود األجنيةةي
في المنطقة.

ح .اإليقةةاء علةةى التفةةوق اإلسةرائيلي علةةى المسةةتوى العسةةكري والعمةةل علةةى تيمةةيش دور القةوات
المسلحة العريية م ناحية التسليح والتجييز والتدريب .
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ط .العم ةةل عل ةةى اس ةةتقرار األنظم ةةة العريي ةةة الحليف ةةة للوالي ةةات المتح ةةدة األمريكي ةةة ويم ةةا يض ةةم
استمرار تدفق النفط إلييا م خالل تعزيز أم واستقرار تلك األنظمة .
 .0فكرة المجال الحيوي  :أعادت إي ار طرح فكرة المجال الحيوي ليا يعد أ خلت ليا الساحة م
المنافس الشديد القادر على ردعيا يع ةةد اسقاط نظام الحكم العراقي السايةةق ع ةةام ،0223
فأصيح التمدد الجغرافي ركناً م أركا عقية ةةدة الوالية التي جرى تغيية ةةر منافذها لتتحة ةةول م ة ة
والية الفقيه المذهية ةةي في عيد (الخميني) ،لتمارس دور الفقيه المسلح في عيد المرشد (علي
خامنئي) ،يدالً ع شرطي الخليج السايق الشاه (محمد رضا ييلوي)  ،فكانت أولى التطييقات
العملية ليذا التوجه تستوجب التمسك يالجزر العريية اإلماراتية الثالث ،واإلصرار على فارسية
الخليج ،مس إضافة السمة األيديولوجية الكامنة في نظرية والية الفقيه على دول الجوار ،فكا
العراق في مقدمة أهداف المشروع التوسعي ،ألنه يمثل الرأس العريي الذي ينيغي فرض
السيطرة عليه قيل الشروع في اجتياح دول الخليج العريي ،مرو اًر ياختراق مصر وصوالً إلى
شمال إفريقيا ،يعد أ يصيح مجاالًو يقيله العرب يتمثل يتحويل الثورة إلى حالة قومية وهوية
جديدة لشيعة الجزيرة العريية وما جاورها انطالقاً م

اليم

(السعيد) (العيد اهلل: 0203 ،

.)032
 .3فكرة الهيمنة اإلقليمية  :تيدف االستراتيجية اإليرانية إلى فرض الييمنة اإلقليمية ليس على
المنطقة العريي ة ةة فحسب وانما على الشرق األوسط عامة ،وذلك ياالستناد إلى المعطيات التي
شيدها الواقس الفعلي ف ة ة ةي كل م العراق يع ة ةد تنامي الدور اإليراني في هذا اليل ة ةد ،والذي أخ ةذ
يالتوسس في دائرة الرية ةط مة ة ةس الواقس العراق ة ة ةي إلى عالقة ة ةة إي ار المصيري ة ةة مس حزب اهلل فة ة ةي
لينا ومس حركة حماس والجياد اإلسالمي في فلسطي  ،وصوالً إلى العالقة االستراتيجية مس
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سوريا ،وقد ياتت كل هذه العالقات يراهي على مشروع الييمنة التي تعم ةل إي ار على تحقيقة ةه
منةذ سنوات طويلة ( عتريسي.) 424 : 0200 ،
 .4األوضاع األمنية في منطقة الخليج العربي  :وجدت إي ار أ الظروف األمنية المعقة ةةدة التي
تمر ييا منطق ة ةةة الخلي ةةج العرية ةةي فرصة مالئمة تدفعيا إلعة ة ةةادة إحي ةةاء فكة ةرة إنشة ةاء منظمةة
إقليمية ميمتيا متايعة ميام األم في هذه المنطقة اليالغة الحيوية للمصالح الدولية ،وهي الفكرة
التي كانت تراود مخيلة القيادات السياسية والدينية اإليراني ة ةة منذ عقود ماضية ،وخاصة يعد
انتياء حرب الخليج الثانية عام  ،1221حيث تيلورت هذه الفكرة لدى القيادات اإليرانية وذلك
جراء التواجد العسكري األمريكي والغريي في الخليج العريي ،حيث يدأت إي ار تطرح يي الحي
واآلخةر تصوراتيا م أجل تشكيل هذه المنظمة األمنية لتحافظ على األم فةي منطقة الخليج
العرييةة  ،ولعل أيرز النقاط التي يطرحيا الجانب اإلي ارنةي منذ ذلك الوقت تتعلق يالميادىء
اآلتية ( شيلي :) 105 : 5115 ،
أ.

إقامة مشروع لألم الجماعي يمشاركة دول الخلةيج الثمانيةة وهةي :إية ار والمملكةة العرييةة
السعودية ودولةة الكويةت واإلمةارات العرييةة المتحةدة وقطةر ومملكةة اليحةري وسةلطنة عمةا
والعراق ،وعلى أساسي هما االستقالل واالعتماد على الذات.

ب .رف ةةض الت ةةدخل األجني ةةي ف ةةي ترتيي ةةات األمة ة تح ةةت أي ش ةةكل مة ة األش ةةكال وايع ةةاد الق ةةوى
األجنيية المتواجدة عسكرياً في الخليج العريي.
ج .التفاهم حول توقيس إتفاقية عدم إعتداء يي إي ار ودول الخليج العريية.
د .دفس الدول الخليجية للتفكير فةي تلك التصورات عير الزيارات واالتصاالت المشتركةة.
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 .5التنتتافس متتع القتتوى اإلقليميتتة األختترى :ظيةةرت مالمةةح حالةةة التنةةافس الجيوسياسةةي يةةي القةةوى
اإلقليمية على النفوذ فةي المنطقةة العرييةة ،واضةحة يعةد انةدالع مةا عةرف يثةورات الرييةس العريةي
نيايةةة عةةام (  ،) 5111حيةةث كانةةت إي ة ار م ة ضةةم الةةدول التةةي دخلةةت حليةةة هةةذا التنةةافس
ياإلض ةةافة لك ةةل مة ة ة ة تركي ةةا والكية ة ة ةةا اإلسة ةرائيلي  .وذل ةةك يفع ةةل م ةةا ل ة ة ةدى إية ة ار مة ة مش ةةاريس
واهتمامةةات اسةةتراتيجية فةةي عةةدد مة الةةدول العرييةةة ،أسةةوة ييقيةةة الق ة ةوى اإلقليميةةة األخ ة ةرى التةةي
لةةدييا اهتمامةةات فةةي المنطقةةة العرييةةة ،يحيةةث إ هةةذه الثةةورات قةةد فاجةةأت تلةةك القةةوى اإلقليميةةة
الفاعلة في الشرق األوسط ،مثلما تفاجأ العالم أجمس  ،فدخلت هذه الق ة ةوى اإلقليمي ة ةة فة ةي متاهةة
مؤقتةة ،حول الكيفية التي يجب التصرف ييةا أمةام مةا يجة ة ةري مة تحةوالت سريعة ة ة ةة ،لةيس علةى
المستوى الداخلي للدول التي تشيد الثورات فقط  ،وانما األهةم أيضاً علةى الصةعيد الجيوسياسةي
فةي اإلقليم ( ياكير.)02 : 5115،
لةةذلك لةةم يكة يإمكةةا القةةادة اإليةرانيي تجاهةةل المحةةددات التةةي تفرضةةيا عالقةةاتيم مةةس القةةوى
اإلقليميةةة األخةةرى تجةةاه االسةةتراتيجية اإليرانيةةة فةةي المنطقةةة العرييةةة ،حيةةث تيةةرز فةةي هةةذا الشةةأ
مجموعة م المعطيات التي تتعلق يالعالقات اإليرانية مس كل م :
أ.

الكيان اإلسرائيلي  :لم تشفس المقارية التي أنتجتيا فضيحة إي ار – كونت ار  ،يي إي ار واسرائيل
لتحسةةي شةةيكة العالقةةات المعقةةدة يينيمةةا ،تلةةك المقاريةةة التةةي شةةكلت قيةةداً علةةى السياسةةة اإليرانيةةة
المعلنة في العداء السافر مةس الكيةا اإلسةرائيلي الةذي نظةر قادتةه إلةى هةذه الفضةيحة علةى أنيةا
فرصة يمك م خالليا اتياع سياسة خارجية تيدف إلقامةة عالقةات مةس دول الطةوق الخةارجي
للمنطقةةة العرييةةة المتمثةةل فةةي الةةدولتي غيةةر العةرييتي تركيةةا واية ار  ،لةةذلك لةةم يتةوا السياسةةيو
اإلسرائيليو في استغالل أي فرصة لتحقيق فكرة االصطفاف إلى جانةب هاتي الدولتي  ،وذلةك
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م خالل النظر إلى عالقاتيما المتوترة ذات األيعاد اإلشكالية مس العالم العريي التي يمكة أ
تخةةرج إس ةرائيل م ة العزلةةة التةةي تكيليةةا ،وتمنحيةةا القةةوة لممارسةةة الضةةغوط علةةى الةةدول العرييةةة
المتشددة للقيول يشرعيتيا ) . ( Parsi,2005: 213
ورغم تلك المقارية فإ جميس المحاوالت اإلسرائيلية األخرى فشلة ةةت فةي التقليةل مة معةاداة قةادة
النظام اإليراني الشديدة للصييونية  ،األمر الذي أوجد حالة م التياعد يي الطةرفي  ،لكنيةا كشةفت
المعايير المزدوجة ( ال أخالقية ) المتيعة في سياسات القوى اإلقليمية التةي يةدأت يييةس األسةلحة إلةى
إية ة ار أثن ةةاء حري ةةه م ةةس العة ةراق ( ،)1200-1201اس ةةتناداً إل ةةى الش ةةعار المتمث ةةل ف ةةي ع ةةدو ع ةةدوي
صديقة ةةي ،عنةةد ذاك امتلةةك اإلس ةرائيليو كثيةةر مة ة ة ة الميةةررات لةةدعم السياسةةة اليادفةةة إلةةى إطالةةة أمةةد
الحرب في محاولة الستنزاف القةدرات العراقيةة  ،وصةرف انتيةاه إية ار عة الواقةس اللينةاني الةذي أخ ة ةةذ
يؤرق إسرائية ةةل وحلفيتيا الكية ة ة ةةرى الواليةات المتحةدة األمريكية ةةة خاصةة أ مقايضةة الس ةةالح األمريكةي
مة ة ةةس إي ة ار قةةد جة ة ة ةةاء نتيجةةة احتجةةاز عناصةةر حةةزب اهلل اللينةةاني الةةذي تةةم تأسيسةةه يدعة ة ة ةةم إي ارنةةي ،
لمجموعة ة ةةة م الميشري والصحافيي واألكاديميي األمريكيي ( تقية.) 110 :5111 ،
واجمةاالً وفةةي ضةةوء تطةورات األحةةداث فةةي المنطقةة العرييةةة إلتقةةت السياسةات والمواقةةف اإليرانيةةة
مس الرغيات اإلسرائيلية ،فأخذ الطرفا يعمال يصورة غير مياشةرة فةي إضةعاف مؤسسةات عةدد مة
الةةدول العرييةةة  ،ممةةا وسةةس نطةةاق عةةدم االسةةتقرار فةةي دول المنطقةةة .وأوجةةد ييئةةة مواتيةةة للتنظيمةةات
والجماع ةةات التكفيري ةةة المتطرف ةةة الت ةةي تس ةةتخدم العن ةةف ف ةةي نش ةةاطاتيا  ،يحي ةةث أخ ةةذ اإلسة ةرائيليو
يتحةةدثو عة التطةةرف والمتطةرفي فةةي هةةذه المنطقةةة متناسةةي أو منكةري أ مشةةروعيم اإلسةةتيطاني
هةةو م ة أسةةس ليةةذا المفيةةوم وغةةذوه يسياسةةاتيم المتطرفةةة وسةةلوكياتيم ،حيةةث جةةرى اسةةتخدام العيةةاءة

049

الديني ةةة للتغطي ةةة عل ةةى ه ةةذا المش ةةروع فتح ةةول ال ةةدي اليي ةةودي إل ةةى حرك ةةة سياس ةةية قومي ةةة ( مرس ةةي ،
.) 50 : 5115
وعلةةى غيةةر المعلة ة  ،لةةم تعتةةرض إسة ةرائيل علةةى المواقةةف اإليرانيةةة تجةةاه األزمةةة السةةورية الت ةةي
اندلعت في رييس عام  ،5111ولم تتقاطس مواقف الطرفي رغم العداء المعل يي تل أييةب ودمشةق،
إال أ الحسةةايات اإلسةرائيلية لجيةةة مسةةتقيل سةةوريا ،تجعةةل مة وجيةةة النظةةر اإلسةرائيلية تتحسةةب مة
هةةذا المسةةتقيل الغةةامض والمفتةةوح أمةةام جميةةس االحتمةةاالت التةةي قةةد ال تتوافةةق مةةس هةةذه الحسةةايات فةةي
حال إسقاط نظام الرئيس السوري يشةار األسةد  ،األمةر الةذي يمثةل يحةد ذاتةه تيديةداً ألمة إسرائية ة ةةل،
ويذلك أصيح التواف ة ةةق ف ة ةةي المصال ةةح اإليرانية اإلسرائيلية يشكل قيةداً علةى االسةتراتيجية اإليرانيةة فةي
المنطق ةةة العريي ةةة عام ةةة وف ةةي س ةةوريا خاص ةةة ،كون ةةه ق ةةد ج ةةاء ل ةةيعكس ويوضة ة ةةوح اتس ةةاق السياس ةةات
والتحركةةات يية ة ة الجانيي ة ة  ،مة ة ة خةةالل عة ةةدم اسةةتغالل إسةرائيل الحةةرب الةةدائرة فةةي سةةوريا وامتناعيةةا
ع ة التةةدخل ضةةد نظةةام األسةةد فةةي المواجيةةات ضةةد ق ةوات المعارضةةة السةةورية .ويشةةكل مشةةايه يعةةدم
إشعال جيية لينا رغم انشغال حزب اهلل يدعم األسد في سوريا ( راشد.) 12 :5115 ،
ولم يمنس هذا التفسةير إدراك إسةرائيل لمةدى خطةورة إية ار  ،سةواء كانةت نوويةة أو غيةر نوويةة مةا
دامةةت غيةةر حليفةةة ليةةا ،وال تثةةق يمواقةةف قياداتيةةا وال فةةي التص ةريحات المعتدلةةة ألي م ة مسةةؤولييا،
علةةى اخةةتالف انتمةةاءاتيم ،والتيةةار السياسةةي الةةذي يتيعةةه ،إصةةالحياً كةةا أو أصةةولياً ،وال تكتةةرث يةةأي
اعتةةدال فةةي الخطةةاب السياسةةي اإلي ارنةةي ،س ةواء أعل ة اعت ارفةةه يحادثةةة ( المحرقةةة) التةةي حةةدثت يحةةق
الييود أو أنكرهةا ،لةذلك أتةاح انفتةاح الةرئيس اإلي ارنةي حسة روحةاني ،فةي عالقاتةه مةس الغةرب عامةة،
والواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة خاصةةة  ،فزع ةاً لةةدى قةةادة إس ةرائيل الةةذي وصةةفوا توقيةةس االتفةةاق النةةووي
يالخطأ التاريخي  ،ممةا يةدفعيم إلةى التشةكيك فةي المصةداقية األمريكيةة فةي مواجيةة إية ار  ،واإلعةال
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عة ة ض ةةرورة االعتم ةةاد عل ةةى الق ةةدرات اإلسة ةرائيلية الذاتي ةةة لمواجي ةةة م ةةا تطل ةةق علي ةةه الخط ةةر الن ةةووي
يالوسيلة التي يراها اإلسرائيليو كفيلة يإنياء هذا الخطر .لةذلك أيقةى اإلسةرائيليو علةى حالةة العةداء
والتنافس مس إي ار  .فأخذوا يعلمو يدأب للنيل مة مكانةة إية ار وسةمعتيا الدوليةة ،عيةر التشةكيك فةي
جةةدارة دخوليةةا فةةي عالقةةات مقيولةةة إقليمي ةاً ودولي ةاً ،وطةةاليوا يحصةةرها فةةي الةةدائرة المغلقةةة دائ ةرة الدولةةة
المنيوذة ( إدريس.) 21 : 5119 ،
وهكذا ييدو واضحاً أ نمط العالقات يي إسرائيل واي ار سييقى محصو اًر فةي اإلطةار التنةافس
الةةذي يصةةل إلةةى المسةةتوى التصةةارعي فةةي كثيةةر م ة األحيةةا  ،وفةةق مةةا ي ةراه الطرفةةا يأنةةه ص ةراعاً
وجودياً يي النظامي يقدر مواصلة الدعم اإليراني لخيار المقاومة الفلسطينية.
تركيتتا  :تشةةير وجيةةة النظةةر التقليديةةة السةةائدة فةةي األوسةةاط السياسةةية الدوليةةة واإلقليميةةة  ،ع ة
شيوع حالةة التنةافس اإلقليمةي يشةكل أساسةي يةي تركيةا واية ار  ،إ لةم يكة الوصةف الحقيقةي للعالقةة
القائمة يينيم يأنيا تمثل حالة عداء تاريخي له جذور تعود إلى سنوات قةوة الةدولتي أيةا تيؤهمةا قمةة
النظام الدولي في مرحلة ما قيل ظيور اإلسالم  ،حيث فعل التاريخ أفعاله وأدواره عنةدما شةيد العةالم
تقاتةل الةدولتي وتصةةالحيما  ،وتياعةةدهما وتقارييمةةا .لكة جةةذور التنةةافس كانةةت كامنةةة ولةةو فةةي العقةةل
اليةاط  ،أو الةةذاكرة التاريخيةةة فةةي أوج م ارحةةل التقةةارب والتحةةالف حتةةى وا كانةةت محةةدودة (إدريةةس ،
. )12 : 5119
وقةةد وصةةلت حالةةة التنةةافس يةةي تركيةةا واي ة ار حةةول اقتسةةام منةةاطق نفوذهةةا فةةي المنطقةةة العرييةةة
الرخةةوة ،إلةةى المسةةتوى الةةذي يمك ة وصةةفه يةةالحرب اليةةاردة  ،ج ةراء اتيةةاع هةةاتي الةةدولتي لسياسةةات
إقليميةةة متقاطعةةة أحيان ةاً ،أو متعارضةةة أحيان ةاً أخةةرى ،وفق ةاً لمصةةالحيا التةةي غالي ةاً مةةا تتعةةارض مةةس
مصالح الدول العريية المعنية ،وهذا أمر طييعةي يةي أغلةب دول العةالم المتجةاورة التةي تعةيش حالةة

020

الصةةداقة والعةةداء فةةي أوقةةات متعةةددة ال سةةيما تلةةك الةةدول التةةي تنتمةةي لمنطقةةة جغرافيةةة واحة ةةدة ( عيةةد
اهلل.) 195 :1222 ،
وقةةد انعكسةةت تةةداعيات حالةةة التنةةافس اإلقليمةةي القائمةةة يةةي تركيةةا واي ة ار  ،سةةليياً علةةى عةةدد م ة
الةةدول العرييةةة إذ لةةم يتحقةةق أي جانةةب مة وجيةات نظةةر الةةدول العرييةةة التةةي كانةةت تعقةةد آمةةاالً علةةى
عالقاتيا المتميزة مس تركيا التي أفترض العرب يأنيا ستكو عنصر تواز إقليمي فةي مواجيةة إية ار
منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عام  ، 5115إال أ هذه النظرة فقدت أهم مكوناتيا
األساسةةية نتيجةةة مواقةةف تركيةةا م ة األزمةةة السةةورية  ،وم ة القةةوى السياسةةية فةةي مصةةر خاصةةة يعةةد
تأييةةدها المطلةةق لجماع ةةة األخ ةوا المسةةلمي التةةي تماشةةت مةةس التطلعةةات التركيةةة اليادفةةة لتيةةوء دور
إقليمةةي متميةةز ومسةةيطر ،يعةةد أ تضةةاءلت أهميتيةةا االسةةتراتيجية حسةةب وجيةةة النظةةر الغرييةةة التةةي
كانة ةةت تعة ةةدها خة ةةط الصة ةةد األول تجة ةةاه االتحة ة ةةاد السة ةةوفييتي السة ةةايق ،وت ارجة ةةس اآلمة ةةال التركي ة ة ة ةةة فة ةةي
الحصة ةةول على عضوي ةةة االتحاد األورويي ،إلى جانة ةةب تنام ة ةةي تطلعةات قةادة حةزب العدالةة والتنميةة
التركي وفي مقدمتيم رئيس الجميورية ةةة رجةب طيةب أردوغةا الةذي أخةذ يتطلةس إلعةادة كتايةة التةاريخ
التركي عير استحضار فكرة الخالفة العثمانية والتمدد اإلقليمي ( مرسي.)59: 5115 ،
وظيةةر الخةةالف جلي ةاً فةةي األزمةةة السةةورية يةةي تركيةةا واي ة ار علةةى الةةرغم م ة أ الوضةةس حتةةى
سةةنوات قليلةةة قيةةل تلةةك األزمةةة لةةم يك ة علةةى هةةذه الدرجةةة م ة التنةةاقض التةةي وصةةلت إلةةى مسةةتوى
الخالف الجذري  ،في الموقف اإليراني الداعم لنظام الرئيس السوري يشار األسد  ،والموقةف التركةي
المساند لقوى المعارضة السورية ،ويينما كا التأييد والدعم اإليراني للقوات الحكومية مفتوحةاً ومطلقةاً
م اللحظة األولى ،تطور الموقف التركي وفقاً لرد فعةل النظةام السةوري علةى الحةراك الشةعيي يحيةث
انتقل مة دعةوة النظةام إلةى يحةث دوافةس وغايةات المتظةاهري والعمةل علةى تلييةة المطالةب ي صةالح
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السياس ةةي واالقتص ةةادي ،وتط ةةور الموق ةةف الترك ةةي وصة ةوالً إل ةةى ض ةةرورة تغيي ةةر النظ ةةام الس ةةوري سة ةواء
يالتنحي طواعية أو عير إسقاطه يالقوة ( راشد .) 10 : 5115 ،
يرى الياحث أ النمط التفاعلي يي القوى اإلقليمية غيةر العرييةة الةثالث الكيةرى ( إية ار وتركيةا
والكيا اإلسرائيلي ) ،تعرض لمتغيرات عديدة فرضتيا محددات الييئة اإلقليمية التي كا مة أيرزهةا
الث ةةورات العريي ةةة وت ةةداعياتيا الت ةةي فرض ةةت دخ ةةول ال ةةدول العريي ةةة ك ةةأطراف مش ةةاركة ف ةةي التف ةةاعالت
اإلقليمية  ،وأنماطيا المتياينة يي ما هو تعاو  ،وما هو تنافس  ،وما هو صراع .
ولم يقتصر األمر على ذلك يعد انقسام تحالفات األطةراف العرييةة يةي مةو ٍ
ال إلية ار  ،ومتعةاو
مس تركيا  ،وتراجس حالة العةداء إلسةرائيل التةي كانةت تسةيطر علةى العقةل العريةي ،فضةالً عة تنةامي
المخاوف العريية م التطورات الجديدة في العالقات اإليرانية األمريكيةة سةواء علةى صةعيد العالقةات
الثنائية في المجاالت االقتصادية والسياسية ،أوعلى صعيد النتائج التي أفرزتيا أزمة اليرنامج النووي
اإليراني  ،والتةي أدت إلةى اليحةث عة يةديل إقليمةي يةوازي أدوار القةوى اإلقليميةة ولةو يصةورة مؤقنةة،
خوفاً م أي تراجس في تعيدات الحليف األمريكي والتزامته.
وال يفةةوت الياحةةث التةةذكير يالتحةةالف الريةةاعي الةةذي جةةرى تشةةكيله لمواجيةةة نشةةاطات مةةا يعةةرف
يتنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق  ،والةذي سةمح يةدخول الطةرف الروسةي إلةى جانةب هةاتي
الدولتي  ،كطرف دولي فاعل يشؤو المنطقة العرييةة ياإلضةافة إلية ار  ،األمةر الةذي أشةغل األطةراف
اإلقليميةةة والدوليةةة فةةي أزمةةة يمك ة تفسةةيرها يأنيةةا تمثةةل حالةةة م ة السةةيولة غيةةر المسةةيوقة علةةى حالةةة
التحالفات والصراعات في المنطقة العريية يي تلك األطراف.

023

وهنا يرزت أدوار كل م إسرائيل الساعية لفرض هيمنتيا على المنطقة العريية ،وتركيا
الراضية يأ تقوم يدور المواز اإلقليمي القادر على حل األزمات والقيام يالوساطات الناجحة التي
تخدم أولويات أهدافه االقتصادية ،يما ينسجم مس ما يتمتس يه م أدوات القوة الناعمة المقيولة م
جميس األطراف أو معظميا على األقل .فيما تقف إي ار

كطرف مناوىء للييمنة اإلسرائيلية،

والرافض للنشاطات التركية  ،إذ ال يمك انكار مساعي إي ار كطرف إقليمي مسيطر ومييم وفق
متطليات وأهداف مشروعيا القومي ،األمر الذي سمح ييروز محددات دولية لالستراتيجية اإليرانية
في المنطقة العريية.
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المطلب الثالث
البيئة الدولية
تنطلق الرؤية اإليرانية تجاه الييئة الدولية المحددة إلستراتيجيتيا في المنطقة العريية ،م
خالل حساب العوامل المؤثرة في تلك االستراتيجية ومدى قدرة صانس القرار اإليراني في التعامل
معيا ،ومحاولة التقليل م تأثيرها يل وجعليا دافعاً له ياتجاه تحديد الوسائل والطرق التي م شأنيا
وصول إي ار إلى المكانة الدولية التي ترغب فييا ،علماً أ ذلك ال يمك أ يتحقق إال م خالل
مواجية هذه الييئة الدولية ،عير توظيف يعض المرتكزات الفاعلة التي تكو قادرة على تحقيق
المصلحة اإليرانية وتعزز مكانتيا  ،وتعد السياسة الخارجية اإلي ارنية هي العنصر األساسي في تلك
المرتكزات ( النعيمي.)19-11 :5115 ،
ويالفعل انطلقت الجيود الديلوماسية اإليرانية لتأسيس عالقات جديدة تسعى م

ورائيا

التغلب على المحددات التي تعترض استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية ،وقد وقس اختيارها هذه المرة
على يذل أقصى ما تستطيعه لتحسي عالقاتيا مس الواليات المتحدة األمريكية ،يعد أ وجدت أ
الوقت قد حا لتأسيس عالقات تتجاوز الظاهرة التي شكلتيا مرحلة العداء التي دامت ما يقارب م
ثالثي عاماً نتيجة األفعال التي صنعيا السياسيي في كال اليلدي م خالل ذم أحدهم لآلخر،إذ
فاز مثيرو القالقل في إي ار ينقاط أساسية عير إضافة ُيعد أيديولوجي إلى العداولة المتأصلة أساس ًا
يي الدولتي  .واستخدم السياسيو الدهاة يدورهم األيديولوجيا يال خجل لتحقيق أهدافيم السياسية،
فيما استغلت الدول المجاورة تلك العداوة في تأجيج ني ار الفرقة .وخشيت إسرائيل ويعض مؤيدييا
في الواليات المتحدة األمريكية خصوصاً م ذويا جليد العالقات األمريكية اإليرانية على حساب
الصداقة األمريكية المميزة مس الدولة الييودية ( يارزي.) 12 : 5115 ،

022

ويالفعل جاءت النتيجة يعد  15عاماً دارت خالليا اتصاالت ومفاوضات يي

إي ار

مجموعة  1+5التي تتزعميا الواليات المتحدة األمريكية ،إذ تم التوصل إلى اتفاق حول اليرنامج
النووي اإليراني ،إذ أثارت تلك االتصاالت جدالً واسعاً داخل الواليات المتحدة األمريكية استمر
طوال مراحل المفاوضات ( شليي.) 21 : 5115 ،
وظيرت في هذا الجدل مدرستا هما :
 .1المدرسة األولى  :ترى أ النجاح في التوصل إلى اتفاق سوف يمك القوى اإليرانية المعتدلة،
ويقوي المجتمس المدني اإليراني ويدفس يالتنمية االقتصادية مما يترتب عليه عالقات تجارية
تقوم على االعتماد المتيادل يي إي ار والواليات المتحدة األمريكية ويقدم لقادة إي ار الدافس لكي
يسلكوا منحى مسؤوالً ،ومعاقيتيم أ لم يفعلوا ذلك ).(Zarif, 2015
ووجد أصحاب الرأي في هذه المدرسة إ التعاو مس إي ار في مجاالت إقليمية ودولية تتعدى
يرنامجيا النووي ،هو ما قد يميد لعملية قد تكو طويلة تشيه ما حدث مس الصي وفيتنام
وكويا ،األمر الذي أيده وزير الخارجية األيراني محمد جواد ظريف عير تأكيده على هذا
االنطياع وذلك أثناء حديثه في  11حزي ار  5115أي قيل توقيس االتفاق النووي حينما قال
أ إي ار مستعدة إليرام اتفاق جيد ومتواز  ،وفتح آفاق جديدة للتعامل مس التحديات الميمة
المشتركة محدداً هذه التحديات في النمو واالنتشار السريس لنزعة التطرف العنيفة اليريرية

(

).Friedman, 2015
 .5المدرسة الثانية  :تتوقس أ حل النزاع النووي سوف يحرر إي ار فعلياً ويمكنيا م انتياج
سياسة خارجية أكثر جرأة وطموحاً في المنطقة ،وا التواصل إلى صفقة نووية سيدعم دو

026

شك قدرة المناورة لدى اإليرانيي وصناع السياسة في إي ار  .يل أ الصفقة النووية ل تغير
الموقف اإليراني م قضايا المنطقة ( جيفري.) 9 : 5115 ،
ويشير التاريخ القريب للعالقات األمريكية اإليرانية يأ إي ار كانت تمثل اليدف األول للحرب
األمريكية على األرهاب وذلك م خالل التنظيمات المنتمية لما يات يسمى في األدييات السياسية
العالمية يتنظيمات اإلسالم السياسي ولتي كانت في واقس األمر تنظيمات شيعية قريية للغاية
ومدعومة م إي ار والنظام الذي أفرزته الجميورية اإلسالمية في أعقاب تلك الثورة عام .1222
وجاء ذلك تحديداً في سياق تصدي هذه التنظيمات إلسرائيل ،ويدءاً غلى وجه الخصوص م الغزو
اإلسرائيلي للينا في صيف  ،1205مرو اًر ياستخدام العنف للعمل على إخراج قوات مشاة اليحرية
األمريكية ،والي جاءت إلى لينا عقب ذلك الغزو م األراضي اللينانية وكا ليذا األمر دائماً
تأثيره ،ليس فقط في مسار العالقات األمريكية اإلي ارنية يل أيضاً في مسار العالقات األورويية
اإليرانية ،وكذلك في المكانتي الدولية واإلقليمية إلي ار ( عيد الناصر.) 110 : 5115 ،
ويمك القول أ مجيىء الرئيس ياراك أوياما إلى سدة الرئاسة األمريكية في كانو الثاني
 ،5112قد أكد رغية الشعب األمريكي في إحدداث التغيير السيما يعد تراجس الدور والنفوذ
األمريكي خالل السنوات الثماني لحكم الرئيس جورج يوش األي  ،لذلك اهتمت األوساط السياسية
واألكاديمية األمريكية يكيفية حفاظ الواليات المتحدة األمريكية على دورها كقائد للنظام الدولي ،في
ظل صعود قوى جديدة تيدد مكانتيا( إي ار ) ،وأخرى ترغب في أ تحل محليا دولياً ( روسيا
والصي ) ( محمد.) 51 :5119 ،
واذا ما تم وضس إي ار في المي از الذي يدور الحديث عنه ،فإ هناك قلقاً عالي المستوى يقي
مستم اًر لدى دوائر صنس القرار الدولي األمريكي واألورويي ،م التدخالت اإليرانية في المنطقة

021

العريية يعامة ،وفي الخليج العريي خاصة ،يحيث دفعت تلك التدخالت وزير خارجية المملكة
العريية السعودية عادل الجيير ،للتحدث ع تصدي يالده لما أطلق علية ةةه (الشغب) اإليراني في
المنطقة ( الرميحي.) 29 : 5115 ،
ييد أ تحالف إي ار مس روسيا في تحلف رياعي يضم الطرفي إلى جانب سوريا والعراق قد
أحدث خلالً كيي اًر في مي از معادلة الصراع الدائر في المنطقة وشكل تغي اًر لصالح نظام الرئيس
يشار األسد المدعوم م قيل إي ار في األزمة السورية ،مثلما أعاد روسيا إلى المنطقة م أوسس
ياب يحيث أ هذا التحالف يشكل موطىء قدممياشر ليا في المنطقة ،ويعد أمر ال يعجب الواليات
المتحدة األمريكية والتي تقود يدورها تحالفاً دولياً منذ زهاء عام تقريياً في المنطقة مكو م قراية
 51دولة عريية وغريية لمحارية تنظيم الدولة اإلسالمية ،والمتوجسة م

الحملة الروسية في

األراضي السورية ،مثلما قد يوجج التحالف الرياعي في حال االنضمام المصري المحتمل إليه ،فتيل
األزمة مس الواليات المتحدة األمريكية ال سيما يعد تصريحات وزير الخارجية المصري سامي شكري
والتي دعم فييا الضريات الروسية في سوريا ( سعد الدي .) 19 : 5111 ،
وفي محاولة م المملكة العريية السعودية في خلق محددات جديدة على االستراتيجية اإليرانية
المتيعة في المنطقة العريية وتحديداً في كل م سوريا والعراق واليم فقد قامت يإنشاء التحالف
اإلسالمي في  15كانو األول م عام  5115الذي يضميا وحوالي  51دولة عريية واسالمية
للتصدي لظاهرة اإلرهاب ،إذ أدركت السعودية أ الرئيس األمريكي يارااك أوياما لم يك حازم ًا في
مواقفه وق ارراته ،ولم يفلح في اإلطاحة يةالرئيس السوري يشار األسد ،في وقت يصر فيه السعوديو
ار شديداً على إسقاطه ،ناهيك ع غضب معظم الممالك العريية على الرئيس األمريكي عندما
إصر اً
فضل التقارب مس إي ار ( وكالة  RTفي .) 5111/1/0
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وييذا أضيف محدد دولي جديد على االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية م خالل
التحالف اإلسالمي وكذلك يفعل التقارب اإليراني الروسي ،إذ لم يغب على يال أي م الدول
المؤثرة في النظام الدولي أ إلي ار عالقات دولية غير مرحب ييا مس كل م روسيا والصي
وكوريا الشمالية ،وخاصة ما تم توقيعه م اتفاقيات يي تلك الدول واي ار م التقنية النووية ويناء
المفعاالت النووية ،وتقديم أنواع األسلحة التي تقدم دعماً للترسانة العسكرية اإليرانية ،فإ كانت
روسيا قدمت ما يدعم المشروع النووي اإليراني ،فالصي وكوريا الشمالية كانتا وال زالتا تقدما
األسلحة المتطورة ،وتقديم الدعم التقني إلي ار لتطوير ما لدييا م صواريخ ( نامي: 5115 ،
.)121
والى جانب ذلك ال تزال القيادة اإليرانية تنظر يعي الريية إلى حجم المحددات الدولية
تجاه توجيات استراتيجيتيا في المنطقة العريية ،فيذه القيادة ويفعل تراكم الخيرة التاريخية الممزوجة
يم اررة تجارب متالحقة تيقى ال تثق في تماثل األهداف الغريية التي تمثليا الدوافس األمريكية ويقية
دول أورويا الغريية وأهداف إي ار الوطنية واإلقليمية خاصة فيما يتعلق يالحرب على اإلرهاب ،وذلك
هو السيب الذي يؤخر حصول تقارب فعلي أو مقصود يينيا ( إي ار ) ويي الغرب يشروط تقترب
م الشروط والمعايير اإليرانية لتحقيق مثل هذا التقارب ( عيد الناصر.) 111 : 5115 ،
يرى الياحث أ نقطة ميمة جديرة ياإلشارة قد يقيت تتعلق يالعقويات الدولية التي رفعت
ع إي ار والتي تناولتيا خطة العمل المشتركة الشاملة لالتفاق النووي يي إي ار ومجموعة ،1+5
هذه الخطة التي تفترض التطييق الكامل لخطة العمل يما يضم الطييعة السلمية الكاملة ليرنامج
اي ار النووي ،مس تأكيد اي ار يأنيا ل تسعى تحت أي ظروف لتطوير أو الحصول على اسلحة
نووية ،على أ يتم تشكل لجنة مشتركة م إي ار ودول أخرى لمراقية وتحقيق هذه الخطة المشتركة
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والقيام يكافة الميام المنوطة ييا م الخطة ،فيما يتعي على وكالة الطاقة الذرية الدولية المراقية
والتحقق م إجراءات تطوعية متعلقة ياليرنامج النووي ومفصلة في خطة العمل ،يحيث يتعي على
الوكالة إصدار ييانات دورية حول سير العمل لمجلس االمناء كما هو موضح م خطة العمل
لمجلس االم الدولي.
واستناداً لما تقدم فإ نمط المحددات تجاه االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية يشير
إلى أ هذه االستراتيجية لم تتغير يشكل كيير أو جوهري منذ انتصار الثورة اإليرانية وقيام نظام
الجم يورية اإلسالمية ،والتي تم تطييقيا وفق صياغة الدستور اإليراني لياة وقد ال تتغير ميما
تغيرت الحكومات ،لك الذي يتغير هو مدى تفسير الحكومات اإليرانية ألسس سياساتيا وأهدافيا
وفق مصلحة النظام التي تراعي المتغيرات اإلقليمية والدولية ،كما أ التحالفات اإليرانية مس دول
المنطقة أو الدول األخرى سواء االستراتيجية منيا أو االقتصادية كانت قائمة منذ فترة يعيدة ،ولك
إي ار تقوم يتوظيف هذه التحالفات لدعم استراتيجيتيا في المنطقة.
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الفصل الخامس
فرص نجاح االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية

المبحث األول  :الفرص التاريخية.
المبحث الثاني  :الفرص السياسية.
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الفصل الخامس
فرص نجاح االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية
نجحت االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية يتييئة مجموعة م

الفرص والتي م

ض َعف أماميا األسياب المضادة لتطور العالقات يي الجانيي في حال توفر نيات
المفترض أ تَ ْ
طيية م الطرفي  ،إال أ العالقات العريية – اإليرانية توصف في الوقت الراه يالتوتر والحذر
يصورة عامة ،يعد أ أخذت يعض القضايا المحورية تلقي يظالليا على تلك العالقات وتطيس
مسارها يشيء م التوتر حيث تعاني دول المشرق العريي وخاصة في منطقة الخليج العريي يالقلق
م جراء السلوك اإليراني الناجم ع تمسك إي ار ياحتالل الجزر الثالث العائدة لدولة اإلمارات
العريية ،وتمددها في اليم والعراق وسوريا ولينا يشكل عقية في طريق التقارب العريي– اإليراني.
ولم يدخر النظام اإليراني أي جيود إال وقام يتوظيفه فقام يإذكاء روح الطائفية والمذهيية،
وسعى لعمليات غسيل أدمغة أيناء شعوب الدول العريية المستيدفة ،وتأجيج الفت

والحروب

األهلية ،ونشر فكرة المظلومية يي أفراد الشعب ليسيل علييا يعد ذلك مد نفوذها ،حتى أخذت
تخوض صراعاً في المنطقة العريية يخلفيات مذهيية محضة ياعتيارها  -حسب زعميا  -قائدة
العالم اإلسالمي ،فإي ار ومعيا الشيعة (اإلمامية) يعيشا (عصر الغيية) ،وتعتير إي ار والية الفقيه
تجسيدا لروح اإلمام الغائب ،ويالتالي فطاعة الولي الفقيه واجية ،وق ارره نافذ ،ليس فقط على شيعة
إي ار يل على جميس المسلمي  ،كما تنص فتوى خامنئي نفسه.
يتناول الفصل الثاني فرص نجاح االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية م خالل الميحثي
اآلتيي :
المبحث األول  :الفرص التاريخية.
المبحث الثاني  :الفرص السياسية.
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المبحث األول
الفرص التاريخية
يمك

القول إ

ما يميز األسياب الحقيقية التي جعلت إي ار

تتجه نحو توظيف الفرص

التاريخية في استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية ينيس م قايلية االستفادة منيا في استخالص أسياب
األحداث المشايية ونتائجيا ،إذ سيق إلي ار أ سيطرت على الترك في يالد ما وراء النير ،والعرب
في العراق ،وكانت حدودها الغريية غير مستقرة حسب قوتيا ،فأحياناً تتغلب على أطراف يالد الشام
كما حدث سنة  119ميالدي عندما اجتاحت يالد الشام واستولت على ييت المقدس ،ثم استولت
على مصر سنة  111ميالدي.،على عكس األسياب العرضية التي تعد أسياياً فردية تختص
يأحداث معينة ،وم ثم فيي غير قايلة للتعميم .
لذلك سعت قيادة نظام الجميوري ة ةةة اإلسالمية اإليراني ة ة ةة الذي يسيطة ةةر على مقالية ة ةةد السلطة
فة ة ةةي إي ار من ةةذ عام  ،1222الستغالل الفرص التاريخي ةة أثناء التعامل مس الدول العريية المجاورة
ليا خالل العقدي األخيرية ة  ،وذلك م خالل العمة ةل على تعيئة األجيال اإليرانية وطنياً م ة ة ة ة ة أجل
الوصول إلى توجيات فكرية ةةة يتم توظيفيا ف ة ةةي اإلستراتيجية اإليرانية ة ةة تجاه المنطقة العريي ة ة ةة
وخاصة في منطقة المشة ةرق العريي يما يعي ة ةد ليا فرض سلطتيا على اةلة ة ةدول العريية ة ةة ،كما أخذت
تتعامة ةل يروح التوس ة ة ةس والييمنةةة والسيطرة العسكرية ة ةة التي فقدتيا يعد أفول عيود اإلميراطورية
الفارسيةة ،فضالً ع تفسيرها الخاطىء لمفيوم القوة الذي تمتعت ييا إي ار طيلة الفترة التي تمتد
إلى ما قيل  15قرناً مة ة ة ظي ةور اإلسالم ،حينما فرض ةةت سيطرتيا على مناطة ة ةق شاسعةة شرق ةاً
وغرية ة ة ةاً (األحوازي .)19 : 5111 ،
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وقد أدى حجم التحديات التي واجيت العرب إلى تنامي نظرة االستعالء التي تتعامل ييا إي ار
مس جيرانيا منذ أ تحة ة ةةول الصراع العرية ةةي الفارسي م صراع حضارات كيرى إلى ص ة ةراع أدي ة ةةا
يضوء معركة القادسية (  12-11تشري الثاني  111ميالدي ) التي قدميا اإلرث الحضاري
العريي اإلسالمي كنموذج لمعركة عسكرية تحمل سمات دينية أفرزت ع تفاع ةةالت حضارية ة ةةة
أهلت الجزي ة ة ة ة ةرة العريية ألداء دور إميراطوري مرك ة ةةزي في العالم كانت تعالي ةةم اإلسالم وأحكامةةه
تسمو فيه لينطلق المش ة ةةروع اإلسالمي الذي استطاع استيع ةةاب حضة ةةارات األمم األخةةرى ومنيا
الفارسي ةةة التةةي سرع ةةا ما انضمةةت ل سالم في عام  195ميالدي ،وذلك يفعل حالةةة المقارية التي
أنشأها اإلس ة ة ةةالم يي ة ة الدي واألخالق وقيلتيا يالد فارس مما فسمح المجال ليا الدخول في اإلسالم
يعد أ كانت إميراطورية عصية على الحضة ة ةةارات المنافسة ةةة لع ة ةةدة ق ة ةةرو يما فييا روم ة ةةا وييزنطة ةةة
(كوثراني . ) 50 : 5115 ،
وتشير الدراسات التاريخية إلى أ الدخول اإليراني الجماعي في اإلسالم قد استغرق قروناً م
الزم يفضل جيود دعاة الطرق الصوفية الناشطي في القر الحادي عشر الميالدي ،فيما حاول
يعض اإليرانيي جزافاً تحقيق ارتياط واه يي التشيس والموقف القومي الفارسي متجاهلي حقيقة أ
أغلب العلماء المسلمي اإليرانيي ف ة ةةي التفسير والحديث والكالم واألدب كانوا مة ة السنة ال الشيع ةةة
( المطيري.) 111 : 1201 ،
ويمك

القول إ

تاريخ العالقات اإليرانية -العريية الحديثة ،قد تأثر كثي اًر يتطورات

الصراع الصفوي-العثماني ،ثم القاجاري-العثماني ،حينما كا العرب جزء م الدولة العثمانية التي
استطاعت حسم النصر العسكري لصالحيا في معركة "جالدي ار

"عام  ،1519وعندها تحول

الصراع يي إي ار وتركيا م المجال العسكري إلى المجال الثقافي متمثالً ياألدب الفارسي واألدب
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التركي ،ثم إلى تنافس مذهيي سني -شيعي استمر في العراق حتى يعد انتياء الحرب العالمية
األولى  1210وتفكك الدولة العثمانية وانييارها عام .1251
ثم يدأت مالمح خريطة جدي ةةدة يالتشكل على مستة ة ةةوى العالم العرية ة ةةي واية ة ة ار  ،عندما دخة ةةل
المشرق العريي وأج ة ةزاء م المغة ةةرب في دائرة السيطرة الغريي ة ة ةةة ،وانتقلت إي ار م عصر الدولة
القاجارية ةةة التقليدية ةةة (  ) 1251 – 1229إلى عصة ةةر الدولة الحديثة ة ةةة التي تأث ة ة ةةرت يالدور
اليريطانة ةةي ف ةةي مجريات الحياة السياسية في إي ار  ،وأصيح للعامل التاريخي يي إي ار والعرب
امتدادات معقدة اجتماعياً وثقافياً وديمغرافياً واقتصادي ًا ولم يك

ياإلمكا

التعامل مس إي ار إال

يكونيا دولة مؤثرة في المنطقة سواء كا ليا مشروع توسعي أو استحواذي ،فقد قاد هذا السياق
التاريخي إلى ظيور الدولة الحديثة في الوط العريي التي أفضت مالمحيا إلى تطةةور التياري
القومة ةةي واإلسالمي مما أعاد العالق ة ةةة يي إي ة ة ار والعة ةةرب إلى مرحل ةةة الصراع أو اندالع األزمات
في ملفات شائكة كتلك التي تتعلق يشط العرب مس العراق ،واإلدعاء اإليراني يملكية اليحري ،
وملف الجزر الثالث :أيو موسى وطنب الطيرى وطنب الصغرى يي

اإلمارات العريية واي ار

(العيدروس.)511 :1205 ،
ومس اندالع ش اررة الثورة اإليرانية عام  1220ظيرت يدايات التغيير في اإلستراتيجية اإليرانية
تجاه المنطقة العريية ،فقد حدث التغير يالمواقس القيادية في الطرف اإليراني عندما سقط نظام الشاه
محمد رضا ييلوي ،وتشكل نظام الجميورية اإلسالمية عام  1222الذي نجح في يناء عالقة
تحالف استراتيجي مس نظام حافظ األسد في سوريا ،ومس حزب اهلل الليناني الذي أصيح دوره
كالعب أساسي في المشيد السياسي الليناني يعد تأسيسه عام  1205يدعم مياشر م

نظام

الجميورية اإلسالمية اإليرانية  ،فيما عززت الحرب العراقية اإليرانية (  ) 1200-1201عملية
تشكيل المح ةةاور السياسية ف ة ةةي المنطقة العريية ،فيناك المح ة ة ةةور العريةةي الذي تمثله دول الخليج
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العري ة ة ةةي واألرد ومصة ةةر الذي أخت ةةار مسانة ة ةةدة العراق ض ة ةةد إي ار التي تزعمت المحور الذي يضم
سوريا التي اختة ة ةةارت التحال ةةف م ة ةةس إي ار التي تتحدث ع تصدية ة ةةر الث ة ة ةةورة والمذه ة ة ةةب الشيعي إلى
المنطقة العريية ةةة (الزويري.) 12 : 5115 ،
وأصيح نظام الجميورية اإلسالمية في إي ار خير خلف لسلفه نظام الشاه عندما ورث نزعة
العداء للجي ار يرفقة عقائد النظام الجديد التي استيدفت العرب قيل غيرهم ،مثل ترديد ادعاءات
الشاه يفارسية اليحري واالستمرار يالمناداة ييذا اإلدعاء ألكثر م ثالثة عقود خلت ،وتجلى هذا
العداء عند سواحل دولة اإلمارات العريية ،فضالً ع

ميراث التنافر الصفوي التركي ،والشيعي

السني اللذي غالياً ما يكو العراق ميدا المواجيات يينيما ،أو مكا تصفية حساياتيا الداخلية
والخارجية ،إلى جانب نظرية والية الفقيه التي يعتقد واضعيا أ اإلمام ليس للشيعة فقط ،يل له
سلطة عالمية تمتد إلى المسلمي كافة ( األحمري.)22 : 5115،
ويذلك فإ

مساعي نظام الجميورية اإلسالمية اإليرانية في استغالل الفرص التاريخية في

استراتيجيتيا قد تجاوزت ما يخص العرب م خالل إضافة اإلسالم إلى معادلة الشاه محمد رضا
ييلوي عندما طرح النموذج التاريخي للحضارة اإليرانية على أنيا يديل للحضارة الغريية التي كا
م رأيه أنيا لم تعدل م أنظمتيا السياسية فسوف ينتيي ييا المطاف التحول إلى حضارة فاشية
أو شيوعية ).)Sadegh,2007:189
ثم أصيح شعار (ال غرب وال شرق) يمثل أهم مقوالت الثورة اإليرانية وأشيرها ،أي أ نظام
الجميورية اإلسالمية ال يتيس أياً م دول العالم العظمى ،يل هو يتيارز مس النظم السياسية الغريية،
ويطرح نفسه يديالً للديمقراطية الغريية ،وييذا فإ المشروع الذي سيق أ طرحه الشاه وطوره نظام
رجال الدي في إي ار ال يستيدف فقط إلى إعادة أمجاد الحضارة الفارسية والحصول على اعتراف
الدول العظمى يدور إي ار ومكانتيا اإلقليمية ،يل تحول إلى مشروع سياسي ذي صيغة دينية حادة
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يطالب يدور إقليمي إسالمي ،وهدفه تصدير الثورة كمحرك األساسي ليذه السياسة ،مما يعني قلب
نظم الحكم في المنطقة واقامة أمة إسالمية واحدة تايعة للجميورية اإلسالمية اإليرانية ( علوي ،
. ) 959 : 5115
وال يمك ة اختصةةار مشةةروع إي ة ار السياسةةي ذي الصةةيغة الدينيةةة فةةي مجةةرد تصةةدير الثةةورة إلةةى
المنطقةةة العرييةةة أو مةا تةةتيم يةةه مة محةةاوالت استغ ة ة ةةالل الةدي فةةي قيةةادة المنطق ةة ،يةةل إ مشروعيةةا
يشيةه الي ة ة ة ةرم متعدد الطيقات ،وفق اآلتي ( اللياد : ) 36 : 0221 ،
أ .قاعدة اليرم  :تتكو م العوامل اإلقليمية وتكو يمستوى طيقتي  ،هما :
أوال  :الطيقة األولى في اليرم  :العوامةل اإلقليميةة الخاصة يمنطقة الخليج العريي.
ثانيا  :الطيقة الثانية في اليرم  :منطقةة المشرق العريةي .
ب .قمة اليرم  :تتكو م العوامل المحلية المتعلقة يإي ار وتكو يمستةوى طيقتي  ،هما :
أوال  :الطيق ةةة الثالث ةةة ف ةةي الي ةةرم  :تعتم ةةد عل ةةى القة ةةدرات العس ةةكرية الرادع ةةة الت ةةي يمكني ةةا اس ةةتيداف
المصالح الغريية اإلستراتيجية في المنطقة العريية عامة والخليةج العريي خاصة.
ثاني ةةا  :الطيقة ةةة الرايعة ةةة ف ةةي الي ةةرم  :وه ةةي األخي ة ةرة الت ةةي تس ةةعى مة ة خاللي ةةا إية ة ار للحص ةةول عل ةةى
التكنولوجيا النووية المطورة لتشكةةل سةقفاً تسةتظل يةه إية ار فةي تحقيةق مشةروعيا اإلسةتراتيجي عوضةاً
ع السقف الدولي الذي تفتقر إليه .
ولعية ةةت التح ة ةوالت الداخلية ةةة فة ةةي إي ة ة ار دورهة ةةا فة ةةي تنشة ةةيط الفة ةةرص التاريخية ةةة المة ةةؤثرة فة ةةي
االسةةتراتيجية اإليرانيةةة تجةةاه المنطقةةة العرييةةة م ة خةةالل سةةيطرة المحةةافظي فةةي السةةنوات األولةةى م ة
عمةةر نظام الحكم الجمية ةةوري الذي كانت ليا مواقف متشددة فيما يتعلق يطييعة العالقة مس العةرب،
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تيعيةةا دور اإلصةةالحيي فةةي عية ة ةةد ال ةرئيس محمةةد خةةاتمي الةةذي أفةةادوا م ة تلةةك التح ةوالت ياالضةةافة
للمتغي ةرات اإلقليمية ة ة ةةة والدولي ةةة األخ ة ة ةةرى ،ف ةةي مجة ة ةةرى العالقةةات العريي ةةة – اإليراني ةةة ،يحي ةةث جعل ةةت
االسةةتراتيجية اإليرانيةةة الجدية ة ةةدة تجةةاه العةةرب تصةةيح علةةى مسةةتوى األدوار والتفةةاعالت ( عتريسةةي ،
. ) 39 : 0200
ومة ثةةم واصةةلت إية ار مسةةاعييا الراميةةة لتوظيةةف الفةةرص التاريخيةة فةةي سياسةةتيا المرسةةومة
تجاه المنطقة العرييةة يعةد عةودة الحكةم إلةى المحةافظي علةى يةد الةرئيس محمةد أحمةدي نجةاد مسةتندة
إل ةةى الس ةةيطرة المطلق ةةة الت ةةي حققتي ةةا ف ةةي العة ةراق طيل ةةة األعة ةوام الت ةةي تل ةةت االح ةةتالل األمريك ةةي ع ةةام
 ،5111والتي ظيرت نتائجيا يعد خروج القوات األمريكية مة هةذا اليلةد عةام  ،5111مسةتغلة حالةة
الغمةةوض النةةووي التةةي تكتنةةف مشةةروعيا ف ةي خلةةق أج ةواء مخيفةةة للةةدول العرييةةة ،ج ةراء حالةةة المةةد
والجةةزر التةةي تتيعيةةا فةةي مفاوضةةاتيا التةةي اسةةتمرت لعةةدة سةةنوات س ةواء مةةس وكالةةة الطاقةةة الذريةةة أو
يع ةةض دول االتح ةةاد األوروي ةةي والوالي ةةات المتح ةةدة األمريكي ةةة ،وحت ةةى فتحي ةةا لقنة ةوات االتص ةةال م ةةس
األنظمة الجديدة في النظام العريي وعلى رأسيا مصةر فةي األشةير األولةى التةي أعقيةت سةقوط نظةام
حسةةني ميةةارك ،رغةةم تعرضةةيا للصةةد العنيةةف م ة الةةدول المدعوم ةة م ة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة،
ومعظةةم القةةوى السةةنية فةةي المنطقةةة ،لك ة إي ة ار واصةةلت دورهةةا التةةاريخي عيةةر اليوايةةة السةةورية الت ةي
أعادتيةةا إلةةى قلةةب النظ ةةام العريةةي ،حيةةث أني ةةا تسةةاعد النظةةام السةةوري عل ةةى الصةةمود فةةي التص ةةدي
لألطراف المحلية والخارجية الفاعلة في األزمة السورية ،األمر الذي منحيا القوة للقيام يةدور محةةوري
فةي النظام العريةي في مناطةق أخةةرى كالعراق ولينا واليم ( سليم.) 55 : 5111 ،
يةةرى الياحةةث أ االسةةتراتيجية اإليرانيةةة الجديةةدة تجةةاه المنطقةةة العرييةةة منحةةت العةراق وسةةوريا
ولينةةا والةةيم الحيةةز األكيةةر ضةةم إطةةار الفةةرص التاريخيةةة المتوخةةاة فةةي تلةةك االسةةتراتيجية ،إذ إ
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وجية النظر اإليرانية ترى أ انتصارها في العراق ،هةو انتصةار لمشةروعيا الشةرق أوسةطي ،وعكةس
ذلةةك سةةيكو فشةالً ذريعةاً للمشةةروع اإلي ارنةةي ،ياعتيةةار أ نتةةائج لعيةةة التوازنةةات سةةتقرر مصةةير الشةةرق
األوسةط ،خاصةةة أ إية ار حولةةت المنطقةةة إلةةى يةةؤرة سةةاخنة مة الن ازعةةات العرقيةةة ،والفةةت الطائفيةةة،
األمر الذي هدد أم المنطقة واستقرارهاد كما كشف تةدخليا السةافر فةي العةراق عة عالقةة مصةالح
خفيةةة جمعتيةةا مةةس الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة يطةةرق غيةةر مسةةيوقةد لتحقيةةق األهةةداف اإليرانيةةة علةةى
المةةدى اليعيةةد ،مة خةةالل تصةةعيد األدوار التةةي تقةةوم ييةةا القةةوى المواليةةة إلية ار فةةي المنطقةةة العرييةةة،
إضافة إلى تيديد األم اإلقليمي ،ومنافسة القوى اإلقليمية األخرى على النفوذ في المنطق ة ةة .
لذلك تعارض إي ار أي تدخل خارجي في سوريا ،وتقوم يدعم نظام الةرئيس يشةار األسةد منةذ
انطالق األزمة السورية مطلس عةام  ،5111مثلمةا كشةف الواقةس العملةي طيلةة العقةود القليلةة الماضةية
حقيقة الدور اإليراني في لينةا مة خةالل الةدعم االمحةدود الةذي يتلقةاه حةزب اهلل اللينةاني مة إية ار ،
وهو الدعم الذي تجاوز الجةانيي المعنةوي والسياسةي ليصةل إلةى مسةتوى تقةديم المسةاعدات العسةكرية
الميمة كاألسلحة المتطورة المضادة للديايات والسف  ،وتدريب الكوادر الفنية علييا.
فيما اختارت إي ار الوقت المناسب لدعم حركة أنصار اهلل الحوثية م أجل فةرض سةيطرتيا
الكاملةةة علةةى الةةيم  ،يحيةةث يةةؤدي هةةذا الةةدعم فةةي النتيجةةة لألسةةيام فةةي يةةروز إية ار كقةةوة إقليميةةة ليةةا
تأثيراتيا على التفاعالت السياسية واألمنية في منطقة الخليج العريي ،وهذا األمةر يكةو مةدعوماً مة
موقس إي ار االستراتيجي وثقليةا الواضةح فةي إطةار عالقةات التةواز اإلقليمةي ليةذه المنطقةة ،مةس عةدم
إخفاء أطماعيا اإلقليمية منذ عيد الشاه في ممارسة الدور الذي تريد أ تلعيه والمتمثل يمةلء الفةراغ
األمني الذي ال يد أ يتحقق م خالل الرغية يإيعاد الواليةات المتحةدة األمريكيةة عة دول المنطقةة،
أو على األقل االتفاق معيا يشأ مقدرات هذه المنطقة ،األمر الذي فتح الياب أمام إي ار للعةب دور
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نشط في الخليج سواء في المستويات االقتصادية أو األمنية على حد سواء ،كما ساهم فةي دعةم هةذا
التوج ةةه حي ةةال حال ةةة التفك ةةك الت ةةي يعيش ةةيا النظ ةةام اإلقليم ةةي العري ةةي وم ةةا رافق ةةه مة ة ض ةةعف أص ةةاب
االتجاهةةات القوميةةة الراديكاليةةة واليسةةارية منةةذ انةةدالع حةةرب الخلةةيج الثانيةةة ( ،)0990إذ يمثةةل الخلةةيج
إلي ار واحداً م أهم ثوايت سياستيا األمنية التي هي جزء ال يتج أز م طييعة الدولة اإليرانية.
وييةةذا نسةةتنتج يةةأ الطموحةةات اإلسةةتراتيجية اإليرانيةةة ألداء دور إقليمةةي فةةي المنطقةةة العرييةةة
يعتمةةد علةةى اسةةتغالل عةةدد مة الفةةرص التةةي تقةةف فةةي مقةةدمتيا الفةةرص التاريخيةةة وذلةةك لمةةا ليةةا مة
تأثير في أ تصيح إي ار القوة المييمنة في المنطقة العريية وقوة مةؤثرة فةي الشةرق األوسةط  ،فيكةو
ليا دور رئيسي في إرساء أي ينية هيكلية في المنطقة ،وأ تطيس عالقات إي ار مس جيرانيا العةرب،
يقةةدر مةةا يسةةاعدها هةةذا التطييةةس علةةى تحقيةةق هيمنتيةةا علةةى المنطقةةة العرييةةة ،وأ تةةنجح إي ة ار فةةي
مزاحمة نفوذ الغرب في المنطقة العريية ،وخصوصاً النفوذ األمريكي.
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المبحث الثاني
الفرص السياسية
تؤدي الفرص السياسية دو اًر أساسياً في ازدياد حالة الوعي الجمعي الذي تكونه مجتمعات األمم
تجاه يعضيا ،إذ تلعب هذه الفرص دورها في تعزيز يعض المشتركات التي تحكم الفضاء الثقافي
والديني عندما تتشايك التجرية التاريخية ألكثر م أمة ،وال يمك استثناء إي ار والعرب م هذه
القاعدة ،فالييئة الجغرافية التي وضعت إي ار على تخوم الجزيرة العريية التي انحدر منيا العرب إلى
يقاع متعددة ،كا للعوامل السياسية الدور األساسي في طييعة العالقة يي الطرفي  ،لك األهمية
الكيرى ليذه العوامل لم تك

إال حاضنة للتاريخ السياسي الذي صنعه الشعيي

المتجاوري (

الزويري.) 21 : 0200 ،
وقد نجحت إي ار كثي اًر االفادة م الفرص السياسية التي تييأت الستراتيجيتيا تجاه المنطقة
العريية وذلك م خالل المعطيات اآلتية :
 .1العامل الجغرافي  :شكل العامل الجغرافي الذي يريط إي ار يالمنطقة العريية مفصالً ميماً في
طييعة العالقات يينيما ،وذلك أل إي ار الثورة اإلسالمية أولت موقس الدول العريية الواقعة في
المشرق العريي والخليج العريي أهمية كييرة في عالقات الصراع يي

الشةرق والغرب ،فيذا

المفصل هو مركز لخمس جيات متصلةد الجزيرة العريية ،والخليج العريي ،والوط العريي،
والشرق األوسط ،والمحيط اليندي ،كما أ موقس الدول العريية يتوسط طرق المواصالت يي
أورويا والشرق األوسط وغرب آسيا وجن ة ة ةوب شرق آسيا ،وال ييتعد كثي اًر ع الح ة ةدود الجنويية ة ة ةة
لدول آسيا الوسطى التي كانت جزء م االتحاد السوفييتة ةي السايق ووريثتة ة ةه روسيا التي لم
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يك ة ة ة

يفصليا ع

الوصة ة ةول إلى المياه الدافئ ة ةة في المحيط اليندي سوى الخلية ة ة ة ة ةج العريي

ويالتالي إمكانية الوصول إلى يح ة ةر العرب والق ة ةر األفريق ة ةي (شيلي. ) 105 : 5115 ،
 .0العامل االستراتيجي :شيدت منطقة الشرق األوسط حالة م االختالل في توزيس القوة العسةكرية
واالقتصادية يي أهةم الفاعلي فةي المنطقةة  ،وذلك في اعقاب خروج العراق م معادلةة التةواز
اإلقليمةةي التةةي كان ةةت س ةةائدة قي ةةل االح ةةتالل األمريك ةةي ع ةةام  ،0223األم ةةر ال ةةذي أس ةةيم يتة ةوفير
مجموعةةة م ة الفةةرص التةةي جعلةةت إي ة ار تتيةةس سياسةةة خارجيةةة أسةةيمت فةةي نجةةاح اسةةتراتيجيتيا
اليادف ةةة إل ةةى اختة ةراق ع ةةدد مة ة دول المنطق ةةة العريي ةةة ،خاص ةةة أ المنطق ةةة واجي ةةت جمل ةةة مة ة
المشكالت واألزمات التي ألمةت يمختلةف أوجةه الحيةاة سةواء علةى المسةتوى الفكةري والثقةافي ،أو
على المستوى التنظيمي والمؤسسي ،يحيث أصيحت هةذه المنطقةة تعةيش فةي ظةل مجموعةة مة
التحوالت والتغيرات اإلقليمية المتتالية على الصعد السياسية واالجتماعيةة واالقتصةادية ،يةالتزام
مس حدوث تحوالت إستراتيجية عالمية كييرة فةي ذات الصةعد والمسةتويات ،وفةي خضةم كةل ذلةك
وقعةةت المنطقةةة تحةةت تةةأثير مشةةاريس عديةةدة يسةةعى كةةل منيةةا لفةةرض نفةةوذه وسةةيطرته وتحقيةةق
توجياته اإلستراتيجية.
 .1التمدد اإلقليمي  :نجحت إي ار في استغالل الفرصة التي تييأت ليا م أجل التمدد نحو
جوراها اإلقليمي مستغلة عدد م الحقائق الديمغرافية والجيويولتيكية التي تتعلق يوجود أقليات
شيعية في يعض الدول العريية ،وأغليية في اليعض اآلخر كالعراق  ،ويقطنو معظم المناطق
الغنية يالنفط ،فقد أصيح الشيعة يشكلةو أغليية ديمغرافية في منطقة الخليج العريي عند
شم ة ةةول كل م إي ار والعةراق ضم هذه الرقعة الجغرافية ( الدسوقي.) 21: 5115 ،
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وتكتسب فكرة التمدد اإلقليمي أهمية كيرى لدى صانس القرار اإليراني نتيجة اعتمادها على
المكونات الطائفية في عدد م الدول العريية التي نمى فييا الخطاب السياسي والشعيي وفق
اعتيارات أ هذا التمدد ينطلق م إي ار ما اًر يالعراق ومنيا يتفرع إلى فرعي  ،هما :
أ .الفرع األول  :يسير نحو الكويت والمنطقة الشرقية في السعودية واليحري صعوداً للسواحل
اإلماراتية والعمانية ومنيا يدحل إلى اليم  ،حيث لم يغب ع يال واضس الفكر الديني اإليراني
يتواجد أيناء الطائفة الشيعية يتفرعاتيا :اإلثنى العشرية في العراق واليحري  ،واإلسماعيلية
في الكويت والسعودية ودولة اإلمارات العريية ،واألياضية





في سلطنة عما  ،والزيدية في

اليم يما فييا الجارودية والحوثيي الذي تحولوا إلى إثنى عشرية.
ب.

الفرع الثاني  :يتجه نحو سوريا العلوية ومنيا إلى لينا حيث جنوب العاصمة معقل حزب اهلل،
وجيل عامل معقل الشيعة في لينا .
لةةذلك نجحةةت إية ار خةةالل السةةنوات الخمسةةة األخيةرة ( )0202 – 0202ياسةةتغالل الفرصةةة أل

تصيح م أيرز الفاعلي في منطقة الشرق األوسط مستفيدة م ذات العوامةل الجيوسياسةية الفاعلةة
والمةةؤثرة التةةي سةةاعدتيا فةةي ينةةاء اسةةتراتيجيتيا تجةةاه المنطقةةة العرييةةة ممةةا مكنيةةا م ة الضةةغط علةةى
الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة فةةي سةةاحتي أفغانسةةتا والعةراق  ،واسةةتغالل وجةةود جيشةةيا أمةةام الحركةةات



اإلسماعيلية  :إحدى فرق الشيعة وثاني أكبرها بعد اإلثنى عشرية  .وتشترك الفرقتان في مفهوم اإلمامة  ،إال أن االنشقاق وقع
بينهم وبين باقي الشيعة بعد موت اإلمام السادس جعفر الصادق  ،إذ رأى فريق من جمهور الشيعة أن اإلمامة في ابنه األكبر الذي
أوصى له إسماعيل  ،بينما رأى فريق أخر أن اإلمام هو أخوه موسى الكاظم لثبوت موت إسماعيل في حياة أبيه وشهادة الناس
ذلك .ويتفق اإلسماعيلية مع عموم المسلمين في وحدانية هللا ونبوة محمد ونزول القرآن ال ُموحى ،وإن كانوا يختلفون معهم في أن
القرآن يحمل تأويال باطنا غير تأويله الظاهر ،لذلك نعتهم مناوؤوهم من السنة وكذلك بعض من الشيعة اإلثنى عشرية بالباطنية.

 األباضية :أحد المذاهب اإلسالمية المنفصلة عن السنة والقريبة من الشيعة ،سمي بهذا االسم نسبة إلى عبد هللا بن أباض التميمي،
بينما ينسب المذهب إلى جابر بن زيد التابعي ،الذي كان من تالمذة السيدة عائشة وابن عباس وتنتشر اإلباضية في سلطنة
عمان حيث يمثلون حسب بعض اإلحصائيات ما يقارب  %11من الععمانيين وينتشر أيضا في جبل نفوسة وفي زوارة في ليبيا،
ووادي مزاب في الجزائر ،وفي جزيرة جربة التونسية وبعض المناطق في شمال إفريقيا وزنجبار .وترى أنه ال يجوز في أي حال
من األحوال أن تبقى األمة اإلسالمية بدون إمام أو سلطان ،مهما كانت الظروف السياسية واالجتماعية ،وإال ال تقام الحدود
اإلسالمية ،وبالتالي اليجوز الخروج عن اإلمام العادل سواء أكان إباضيا أم غير إباضي.
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والتيارات الموالية إلي ار في هذي اليلةدي  ،يحيةث نجحةت هةذه االسةتراتيجية فةي تحريةك ملفاتيةا التةي
كةةا م ة أيرزهةةا الملةةف النةةووي ،ثةةم اسةةتقطيت محةةاور عديةةدة لالصةةطفاف مةةس إي ة ار يعضةةيا عريي ةاً،
ويناء عالقات إستراتيجية مس سةوريا ،كمةا نجحةت إية ار فةرض نفسةيا فةي المجةال الحيةوي اآلخةر ليةا
وه ةةو العة ةراق ،فضة ةالً عة ة ق ةةدراتيا ف ةةي اس ةةتغالل ح ةةزب اهلل ض ةةد حلف ةةاء الوالي ةةات المتح ةةدة األمريكي ةةة
ومصالحيا يالغة اهمية في إسرائيل ومنطقةة الخلةيج العريةي التةي أصةيحت ميةددة يفعةل االسةتراتيجية
اإليرانية (عيد اهلل .) 039 : 0200 ،
ويالحظ أ إي ار قد نجحت في استغالل للفرصة السياسية التي تييأت ليا م أجل أداء دور
مؤثر في التحركات اإلستراتيجية اإليرانية سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي م أجل استعادة
المكانة التي فقدتيا إي ار منذ قيام ثورتيا عام  ،1222وهو ما دفعليا ليلورة ما تسمي ة ةةه مش ة ةةروع
الحكومة العالمية ةةة ل س ة ةةالم ياعتياره يمثل مش ةةروع الدول ةةة الكيي ة ةرة والرائدة في المنطقة ،أو ما
يسمية ةةه الياحثي يالحل ة ةةم اإلميراطوري ،وذلك في إطار وجود خصوصية واضحة للفكر اإليراني
المعاصر الذي وجه ثورتيا ونظاميا السياسي ياالعتماد على ثوايت الجغرافية والتاريخ المقترنة
يطييعة الشخصية اإليرانية ومواقفيا دو النظر لطييعة النظام السياسي القائم وشكله ،وهو دور
نايس م الموقس اإلستراتيجي الذي فرض التزامات واجية  -حسب وجية النظر اإليرانية  -تحت
مختلف الظروف والضغوط التي سيق أ سمحت إلي ار إدارة نصف العالم القديم على مدى مراحل
متياينة قيل اإلسالم ويعده ( عيد المؤم .) 25 : 5115 ،1
ولم يك

أمام إي ار

إال توظيف الفرص السياسية القائمة على خليط الجغرافيا والمصالح

السياسية في أداء دورها على الوجه األمثل ،وذلك م خالل جعل سياستيا تتجه نحو مجاليا
الحيوي في كل م المناطق اآلتية ( تقية:.) 01 : 5111 ،
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أ .منطقة الخليج العريي :تمثل منطقة الخليج العريي األهمية الكيرى يالنسية إلي ار  ،لذلك
عملت على إضفاء االعتدال على توجياتيا األيديولوجية في منطقة الخليج العريي فقد
أدركت الثيوقراطية اإليرانية في نياية المطاف الحاجة إلى استقرار الخليج العريي ،وذلك
أل نفطيا يصدر يكميات هائلة عير هذه المنطقة الحيوية.
ب .منطقة المشرق العريي :امتلكت إي ار حاف اًز أكير النتياج سياسة حماسية في منطقة المشرق
العريي األكثر يعداً كونيا ال تقاسميا الحدود ،أو مشروعاتيا التجارية المريحة ،يما وسم
سياستيا تجاه تلك المنطقة ييراغماتية أكثر.
ج .منطقة أسيا الوسطى*  :سيق أ تحقق تواجد إيراني كيير في هذه المنطقة الحيوية.
 .9العالقات الخارجية :كا للفرص السياسية دو ار مياش اًر فةي رس ة ةم عالقات إي ار الخارجي ة ة ةة مس
دول العال ة ةم العري ة ةةي ،إذ ياتت مصالح إي ار مس جميس الدول المجاورة متناقضةة يشكل حاد
يسيب حالة العداء والتصادم مس القومية العريية ة ةة النايع ة ةة مة ة ة المرتكزات اآليديولوجي ة ة ةة التي
كانت سيياً مياش اًر لعدائية واضحة وحادة في العالقات مةس العراق ودول الخليج العريي التي
ية ة ة ةدت في حالة توتر شدي ة ةةد منذ الثورة اإليرانية عام  ،1222وهو ما كا يدايةة الوج ة ة ةود الواسس
والمياش ة ةر لألساطيل والقواعد الغريية ة ةة واألمريكية ة ةة يشكل خاص فة ةي الخلية ةج العريي ويعض
دوله ،لحماية إمدادات النفط في يداية األمر ،ثم تطور ذلك ليتحول إلى وجود عسكري دائم
(مكي .)190 – 192 : 5115 ،
 .5النموذج الثوري  :تمتعت أي ار طيلة السنوات التي أعقيت قيام نظام الجميورية اإلسالمية عام
 1222ينوع م المقيولية والحضور يصفتيا دولة ثورية لدييا نموذج سياسي يحظى يمشاركة
 الثيوقراطية  :هي الحكومة الدينية .تتكون كلمة ثيوقراطية من كلمتين مدمجتين هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان
الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من اإلله ،حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين
يعتبروا موجهين من قبل اإلله أو يمتثلون لتعاليم سماوية.
* آسيا الوسطى  :منطقة جغرافية تقع في قارة أسيا تضم كل من أوزبكستان وتركمانستان وكازخستان وطاجكستان وقيرغستان.
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إير وخارجيا الديمقراطية اإلسالمية ،وكا هذا النموذج صورة م أدوات
شعيية تسمى داخل ا
القوة الناعمة التي استثمرتيا إي ار في حضورها السياسي في المنطقة العريية ،سمحت لشعوب
المنطقة ياجراء مقارنة يي ما يحكميا م أنظمة سياسية ال تعتمد االنتخايات في إدارة شؤو
اليالد ،أو تعتمد شعارات الديمقراطية كغالف لعمليات التزوير النتخايات فارغة المحتوى
ومعروفة النتائج  ،يقايليا انتخايات إيرانية تجري كل ثالثة أعوام وينسب مشاركة ال تقل ع
 ، %55األمر الذي جعل صورة النموذج اإليراني هي التي تتفوق ولو يشيء م النسيية
وذلك م جية لما حدث م تطورات في أعقاب االنتخايات الرئاسية اإليرانية العاشرة في
حزي ار  5112التي وصفت يالتزوير ،وتفاعل مس تلك التطورات الرأي العام العريي والدولي،
الذي لم يتردد واندفس إلى مراجعة نظرته تجاه النموذج اإليراني وتعديليا ،لك ذلك لم يمنس م
عودة اإلعجاب يالحالة الديمقراطية التي يتمتس ييا النظام الثوري اإليراني في الممارسات
االنتخايية الالحقة ( الزويري. ) 21 : 5115 ،
 .1دعم فصائل المقاومة العربية :ال يمك إغفال الدور المؤثر الذي تركته الثورة اإليرانية في
دعة ةةم حركات المقاومة العريية ة ةةة يعد أ شغلت القضي ة ة ةةة الفلسطينية مرك اًز أساسياً في فكر تلك
الثورة حتى قيل انتصارها على نظام الشاه محمد رضا ييلوي عام  ،1222لك التوصيف
السليم لطييعة الدع ة ةةم اإليراني للفصائل المقاومة وأغراضه أصية ة ةةح مسألة تحةةتاج إلى إعة ةةادة
تقييم قد تعيد تعريف جديد للعالقة التي جمعت النظام اإلي ارنة ةةي وتلك الفصائل ،وذلك في ظل
عدم إنكار نظام الرئيس اإلي ارنة ةةي السايق محمة ةةود أحمدي نجاد الرغية في الحصول على إقرار
عالمي واقليمي يشرعية دورها في المنطقة ياعتيارها العياً أساسياً ال يمك تجاوزه أو تجاهله،
يالتزام

مس الجيود اإليرانية إلجياض العملية السلمية في المنطقة التي كانت تعير عنيا

المساعي األمريكية ،إذ اتخذت الجيود اإليرانية عدة أشكال معلنة وخفية ،تضم المعل منيا
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يتقديم الدعم الواضح لحركات المقاومة في لينا

ممثلة يحزب اهلل ،وفي فلسطي

يحركتي

حماس والجياد اإلسالمي ( الصمادي.) 115 : 5115 ،
 .2شعار الحرب على اإلرهاب  :لقد استغلت إي ار فرصة تيني الواليات المتحدة األمريكية شعار
الحرب على اإلرهاب ،فأصيحت الرايح الرئيس م ذلك يعد أ أجادت القيادات اإليرانية في
إدارة الجيود األمريكية التي ادعت فييا مواجية اإلرهاب القادم م أفغانستا والعراق ،حينما
شنت حرياً على هذي الدولتي عامي  5111على أفغانستا  ،وعلى العراق عام ،5111
األمر الذي عظم م المصالح اإليرانية وضاعف دورها اإلقليمي ،وأسيم يتصاعة ةةد تأثيرها في
محيطيا الجغرافي وتفوذها الواسس في هذي اليلدي  ،مما انعكس على تصاعةةد مجمل نفوذها
في الشرق األوسط قاطي ةةة وفي المنطقة العريية تحديداً كونيا دخلت في حالة تنافس على
النفوذ مس القوى اإلقليمية األخرى الطامعة في فرض نفوذها على هذه المنطقة منذ نياية عقد
ثمانينيات القر العشري (عيد الناصر.) 110 : 5115 ،
 .0تشكيل المحور اإلقليمي  :نجحت إي ار ياستغالل الفرص السياسية يإنشاء محور إقليمي
يقيادتيا تستند إليه إستراتيجيتيا في المنطقة العريية ،وسعت للحفاظ على استقرار هذا المحور
الذي يضم كالً م سوريا ،والعراق ،وحزب اهلل الليناني ،وهو المحور الذي مارس دو اًر ميماً
ليس فقط في منس سقوط نظام الرئيس السوري يشار األسد ،وانما أيضاً في تمكينه م استعادة
السيطرة على األوضاع الداخلية وتحقيق انتصارات على قوى المعارضة السورية
(ناجي.) 10 :5119،
لذلك عمدت إي ار إلى نقل نشاطيا العسكري إلى هذه الدول ،يعد أ تجاوزت مرحلة تجنيد
العمالء في كل م لينا والعراق ،فقامت يتكوي ألوية عسكرية ةةة غير إيرانية م ة ةةس قيادات محلية
تايعة ليا وتعمل تحت توجيييا لتحقيق استراتيجيتيا في المنطقة العريية ،مثل لواء أيو فضل
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العياس ،ولواء النجياء ،وقد أدى الجنرال قاسم سليماني قائد قوات القدس التايع ة ةةة لجيش حراس
الثورة اإلسالمي ة ةةة دو اًر خطي اًر في توجيه هذه القوات ( عيد المؤم .) 21 : 1،5115
يرى الياحث أ استمرار سلوك األنظمة السياسية المتعاقية على الحكم في إي ار سواء منذ قيام
مملكة الشاه رضا خا وأينه محمد رضا ييلوي ،أو في ظل حكومات الجميورية اإلسالمية التي
توالت على السلطة يعد عام  ،1222تجاه محيطيا اإلقليمي ،ينيأ ع وجود نزعة استعالئية في
التفكير اإليراني والتي تيدو واضحة على شكل سمتي رئيسيتي تظي ار في  :التفوق الحضاري
والقومي ،والرغية في التمدد اإلميراطوري.
وقد ألقت هاتا السمتا ظلييما على طييعة العالقات العريية اإليرانية ،مما دفس إي ار لتوظيف
استراتيجيتيا التي ال تعتمد انياك الحكومات القائمة في الدول العريية المجاورة ،م خالل تقوية
الجماعات المتطرفة (الجيادية والتكفيرية) وخلق فوضى وحالة م عدم األم فحسب ،وانما تستند
إلى مرتكزات أخرى تقوم على فكرة تخريب العمق ،والنفاذ إلى مناطق الشيعة م أجل تطوير جياز
الزعامة فييا وتوجيييا وفقاً للعوامل المؤثرة األخرى التي تخدم أهداف استراتيجيتيا تجاه المنطقة
العريية.
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الفصل السادس
الخاتمة
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الفصل السادس
الخاتمة
يعد اليحث ع

القوة والسعي للحصول علييا هو هدف مشترك التقت عنده جميس

المجتمعات اليشرية والدول منذ أعماق التاريخ ،يغض النظر ع طييعة نظميا وقيميا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية .والمقصود يالقوة على أنيا القدرة على إجيار طرف آخر على أ يفعل ما
لم يك ليفعله في غياب هذه القوة.
وقد أطلق مصطلح القوة على العمل العسكري الناجح الذي تقوم يه دولة ما ضد دولة
أخرى .وم هنا فإ جوهر القوة في العالقات الدولية يقوم على ركني أساسيي د هما :الوسائل
المادية المؤدية إلى طريق الحرب لتحقيق هدف السياسة الخارجية عندما تعجز الوسائل السلمية
لتحقيقيا ،أما الثانيد فإنما يمثل على الدوام العالقة المحورية في العالقات الدولية ،على أ يتم
إداراك يأ

القوة ليست وسيلة مجردة للتدمير ،وانما هي يالمفيوم السليم مزيج م

اإلقناع والقدرة على اإلكراه ،وكثي اًر ما تستخدم للدفاع ع

الكيا

القومي أو األم

القدرة على
أو النظم

والمعتقدات السياسية.
وقد تطور مفيوم القوة مس تطور مراحل التاريخ ،ييد أ التطور األهم قد تأسس مس ظيور
السالح النووي ،فيعد أ كانت القوة عيارة ع أداة للحسم العسكري ناتج ع اتياع االستراتيجية
العسكرية المياشرة والمرتيطة يالتطور التقني لعصر النيضة فيما يتعلق يمجال صناعة األسلحة
لتأخذ الحرب طايعاً شمولياً وياالستخدام الفعلي للقوة.
وهنا دخل مفيوم االستراتيجية كمصطلح أساسي لتفيذ يعض األهداف التي تسعى الدول
لتحقيقيا يحيث يات المصطلح م يي المفردات التي أثارت جدالً واسعاً في األدب السياسي ،ورغم
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أنه م المصطلحات الحديثة نسيياً ولك جذوره التاريخية تعود إلى حقية زمنية يعيدة ،إذ يعود
استخدامه إلى اإلغريق الذي أعطوا المصطلح المضمو العسكري.
وهنا تلقف نظام الجميورية اإلسالمية المنشأ عام  1222كل هذه المفردات فكانت له
مجموعة م األهداف سعى لتحقيقيا ميتدئاً م المنطقة العريية ،فيو لم يخف شعار تصدير ثورته
إلى جيرانه األقرب وهم العرب ،وفي هذا المجال أدخلت إي ار اليعد الديني في تطور عالقتيا مس
هذا الجار األقرب كونيا انطلقت م الشراكة التاريخية التي تجمعيا مس المكو العريي الميم إلى
جانييا في األمة اإلسالمية السيما أ لغتييما العريية والفارسية هما اللغتا األولى والثانية على
التوالي في الحضارة اإلسالمية.
ووجدت إي ار

في منطقتي الخليج والمشرق العريي الييئتا

األساسيتا

المناسيتا

لمد

نفوذها إلييما ،عير استراتيجية واعدة مستفيدة م موقعيا الجغرافي المجاور لياتي الييئتي  ،وعندها
دخلت في منافسة مس عدد الدول اإلقليمية والدولية الكيرى التي يسعى كل منيا إلى وضس مشروع
سياسي تجاه المنطقة العريية ياالعتماد على األدوات التي تتوفر لدييا يعد تحديد أهداف مشروعاتيا
التي تقوم على :مصالحا القومية ،وامكانيات القوة المتاحة ليا في هذه الييئة الجغرافية يالغة
الحيوية ،وعندها صادف مشروع إي ار اإلستراتيجي مجموعة م الفرص والقيود التي تتداخل في
يعض األحيا ليحل كل منيما مكا اآلخر في مراحل تنفيذ أهداف ذلك المشروع االستراتيجي.
وتزام مس كل ذلك تعرض المنطقة العريية لجملة م المشكالت التي ألمت يمختلف أوجه
الحياة السياسية في ظل سيادة ميدأ العولمة والنظام العالمي الجديد الذي أخذ يفرض نمطاً معيناً
م الثقافة والسلوك على جميس األمم ،األمر الذي أوجد حالة م التراجس الفكري والثقافي الذي
كانت تتميز ييا المنطقة العريية ،إلى جانب تراجس المستوى التنظيمي والمؤسسي ،والتي انعكست
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جميعاً على المستوى العملي والممارسات التطييقية على األرض الواقس لتنشأ مجموعة م العوامل
المؤثرة لصالح أو ضد االستراتيجية اإليرانية التي جرى وضعيا تجاه المنطقة العريية في هذه
المرحلة الميمة م تاريخ األمة العريية.
وقد أضيف لتلك المشكالت حدوث تحوالت إقليمية ودولية على المستويات السياسية
والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية ،جعلت م

المنطقة العريية تعيش في حالة م

الفوضى

انعكست آثارها السليية على الحياة العامة وعلى حالة األم واالستقرار ،وفي خضم هذه الحالة
المضطرية وقعت المنطقة العريية تحت تأثير استراتيجيات إقليمية متنافسة م يينيا االستراتيجية
اإليرانية التي سعت لفرض نفوذها وسيطرتيا وتحقيق رغياتيا ،في ظل ضعف عريي واضح.
وقد قامت هذه الدراسة يتوضيح كثير م هذه المعاني أثناء العملية اليحثية ،مراعية حدودها،
يعد أ تمكنت م خالل اليحث واالستقراء للمعلومات الواردة في الفصول والمياحث والمطالب ،م
إ اثيات صحة الفرضية الرئيسية التي مفادها أ مقومات القوة الجغرافية واليشرية واالقتصادية
والعسكرية التي تمتلكيا إي ار تعد فرصاً الستراتيجيتيا في المنطقة العريية ،لك هذه الفرص قد
تتحول في الوقت نفسه إلى قيود تحد م نجاح هذه االستراتيجية ،مثلما ثيتت صحة الفرضيات
الفرعية يعد أ تم اإلجاية على األسئلة الواردة في خطة الدراسة ،مركزة على اآلتي:
 .1مرتكزات االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية  :استند يناء االستراتيجية اإليرانية تجاه
المنطقة العريية إلى مرتكزات متياينة ومعقدة تشتمل على معطيات كثيرة كونيا تتعلق
يالجوانب الجغرافية والثقافية والتاريخية واألمنية والعسكرية ،والتي تتداخل فييا المعتقدات
الدينية يالمكونات القومية اإليرانية م ناحية ،والطايس الثوري ياليراجماتي للنظام السياسي
الحاكم في الجميورية اإلسالمية اإليرانية م ناحية أخرى.
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فيما اعتمدت االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية على عدد م األدوات التي تخدم
ويشكل كيير التوجه العقائدي اإليراني ،والسياسات القائمة على ميدأ تصدير الثورة م أجل
تحقيق ذلك التوجه في المنطقة ،وقد يرز تأثير تلك األدوات يوضوح م خالل الدور الذي
لعيته في خدمة المنيج اإليراني المياشر وغير المياشر في إثارة عدد م

األزمات

والصراعات وعدم االستقرار في دول عديدة في المنطقة العريية ،األمر الذي أفرز ع عدد
م القضايا األمنية الخالفية مس إي ار والمتعلقة ياألم اإلقليمي.
 .2قيود االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العربية م خالل الوقوف عند قيود الخيارات
اإلستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية ،ومحددات اإلستراتيجية اإليرانية في المنطقة
العريية .األمر الذي كشف ع اتجاهات السياسة الخارجية اإليرانية التي كانت تتحرك وفق
الرؤية الفكرية التي يحمليا المرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي وتوجيياته ،وذلك
استناداً للصالحيات التي منحت له يموجب الدستور اإليراني ،وتأتي يقية مؤسسات النظام
لتؤدي دورها في صنس هذه السياسة  ،ويذلك فإ

جل قيود الخيارات االستراتيجية التي

تعترض السياسة الخارجية تدور حول هذا المركز ،وال تتأثر يتغيير الحكومات التي ال
يمكنيا االيتعاد في إحداث أي تغييرات كيرى  ،ويالتالي فإ قيام يعض الحكومات المشكلة
م قيل التيارات الناشطة في إي ار المحافظة أو اإلصالحية ،يإجراء تغيرات طفيفة يتم
النظر على أنيا حكومات معتدلة ،ال يعني يالضرورة حدوث تحول جذري في السياسة
الخارجية اإليرانية ،يقدر ما يمك أ تؤديه القيود األخرى المتعلقة يالمكانة الجيوسياسية
اإليرانية.
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أما محددات ااالستراتيجية اإليرانية فقد ظيرت تداعياتيا واضحة محلياً على صورة مشكالت
واضطرايات ،وغضب شعيي تجاه السياسات الداخلية ،والتي تتمثل في تدني مستوى حقوق
اإلنسا  ،واألزمات االقتصادية والدينية التي تواجييا ،وقمس الحريات ،وعملية التفرقة المذهيية
والعرقية ،في ظل انقسام المجتمس اإليراني في مذاهييم ،وأعراقيم ،ولغاتيم ،فيو مجتمس ينقسم إلى
عدد م

المجموعات العرقية واللغوية ،وهم الفرس وهم األغليية ،واألتراك واألكراد ثم العرب

والتركما  ،هذا إلى جانب ما يواجيه الشعب اإليراني م ارتفاع نسب اليطالة واالعتقاالت السياسية
القمعية  .وفي المقايل ويالرغم م الغضب الشعيي تجاه سياسة الحكومة اإليرانية الداخلية ،وعدم
االلتفاف لمطالييم ،إال أنيا اتجيت ووضعت جل اهتماميا في السياسة الخارجية ،وأنفقت ميزانياتيا
على المشروع النووي ،ودعم األحزاب والمليشيات المتطرفة ،وزعزعة األم واالستقرار في المنطقة
العريية ،واثارة القالقل في ظل مشروعيا التوسعي في المنطقة العريية .
ويالفعل انطلقت الجيود الديلوماسية اإليرانية لتأسيس عالقات جديدة تسعى م ورائيا التغلب
على القيود التي تعترض استراتيجيتيا تجاه المنطقة العريية ،فيذلت أقصى ما تستطيعه لتحسي
عالقاتيا مس الواليات المتحدة األمريكية ،يعد أ وجدت أ الوقت قد حا لتأسيس عالقات تتجاوز
الظاهرة التي شكلتيا مرحلة العداء التي دامت ما يقارب م ثالثي عاماً نتيجة األفعال التي صنعيا
السياسيي في كال اليلدي م خالل ذم أحدهم لآلخر،إذ فاز مثيرو القالقل في إي ار ينقاط أساسية
عير إضافة ُيعد أيديولوجي إلى العداولة المتأصلة أساساً يي الدولتي  .واستخدم السياسيو الدهاة
يدورهم األيديولوجيا يال خجل لتحقيق أهدافيم السياسية ،فيما استغلت الدول المجاورة تلك العداوة
في تأجيج ني ار الفرقة .وخشيت إسرائيل ويعض مؤيدييا في الواليات المتحدة األمريكية خصوصاً
م

ذويا

جليد العالقات األمريكية اإليرانية على حساب الصداقة األمريكية المميزة مس الدولة

الييودية  .ويالفعل جاءت النتيجة يعد  15عاماً دارت خالليا اتصاالت ومفاوضات يي إي ار
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مجموعة  1+5التي تتزعميا الواليات المتحدة األمريكية ،إذ تم التوصل إلى اتفاق حول اليرنامج
النووي اإليراني ،إذ أثارت تلك االتصاالت جدالً واسعاً داخل الواليات المتحدة األمريكية استمر
طوال مراحل المفاوضات.
 .3فرص االستراتيجية اإليرانية  :تناولت عدد م الفرص اإليرانية الجديدة في المنطقة العريية
خالل الفترة (  ،)2215-2212عندما منحت العراق وسوريا ولينا واليم الحيز األكير
ضم إطار الفرص التاريخية المؤثرة في تلك االستراتيجية ،إذ إ وجية النظر اإليرانية ترى
أ انتصارها في العراق ،هو انتصار لمشروعيا الشرق أوسطي ،وعكس ذلك سيكو فشالً
ذريعاً للمشروع اإليراني ،ياعتيار أ نتائج لعية التوازنات ستقرر مصير الشرق األوسط،
خاصة أ إي ار حولت المنطقة إلى يؤرة ساخنة م النزاعات العرقية ،والفت الطائفية،
األمر الذي هدد أم المنطقة واستقرارهاد كما كشف تدخليا السافر في العراق ع عالقة
مصالح خفية جمعتيا مس الواليات المتحدة األمريكية يطرق غير مسيوقةد لتحقيق األهداف
اإليرانية على المدى اليعيد ،م خالل تصعيد األدوار التي تقوم ييا القوى الموالية إلي ار
في المنطقة العريية ،إضافة إلى تيديد األم اإلقليمي ،ومنافسة القوى اإلقليمية األخرى
على النفوذ في المنطق ة ةة .لذلك تعارض إي ار أي تدخل خارجي في سوريا ،وتقوم يدعم نظام
الرئيس يشار األسد منذ انطالق األزمة السورية مطلس عام  ،5111مثلما كشف الواقس
العملي طيلة العقود القليلة الماضية حقيقة الدور اإليراني في لينا

م

خالل الدعم

االمحدود الذي يتلقاه حزب اهلل الليناني م إي ار  ،وهو الدعم الذي تجاوز الجانيي المعنوي
والسياسي ليصل إلى مستوى تقديم المساعدات العسكرية الميمة كاألسلحة المتطورة المضادة
للديايات والسف  ،وتدريب الكوادر الفنية علييا.
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فيما اختارت إي ار الوقت المناسب لدعم حركة أنصار اهلل الحوثية م أجل فرض سيطرتيا
الكاملة على اليم  ،يحيث يؤدي هذا الدعم في النتيجة لألسيام في يروز إي ار كقوة إقليمية ليا
تأثيراتيا على التفاعالت السياسية واألمنية في منطقة الخليج العريي ،وهذا األمر يكو مدعوماً م
موقس إي ار االستراتيجي وثقليا الواضح في إطار عالقات التواز اإلقليمي ليذه المنطقة ،مس عدم
إخفاء أطماعيا اإلقليمية منذ عيد الشاه في ممارسة الدور الذي تريد أ تلعيه والمتمثل يملء الفراغ
األمني الذي ال يد أ يتحقق م خالل الرغية يإيعاد الواليات المتحدة األمريكية ع دول المنطقة،
أو على األقل االتفاق معيا يشأ مقدرات هذه المنطقة.
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االستنتاجات
توصلت الدراسة إلى االستنتاجات األتية :
 .1لم يدخر النظام اإليراني أي جيود إال وقام يتوظيفيا في إذكاء روح الطائفية والمذهيية ،وسعى
لعمليات غسيل أدمغة أيناء شعوب الدول العريية المستيدفة ،وتأجيج الفت والحروب األهلية،
ونشر فكرة المظلومية يي أفراد الشعب ليسيل علييا يعد ذلك مد نفوذها ،حتى أخذت تخوض
صراعاً في المنطقة العريية يخلفيات مذهيية محضة ياعتيارها  -حسب زعميا  -قائدة العالم
اإلسالميإ

المرتكزات األمنية والعسكرية قد هيأت إلي ار

فرصاً عديدة إلستراتيجيتيا تجاه

المنطقة العريية ،يعد أ منحت إي ار االهتمام الالزم م خالل تييئة المستلزمات الضرورية
التي تجعليا متكاملة مس المرتكزات األخرى الجغرافية والتاريخية والثقافية والتي زادت م تعزيز
حضور إي ار اإلقليمي.
 .5نجحت إي ار يتوظيف االتفاق النووي مس مجموعة  1+5حول يرنامجيا النووي في تموز 5115
ليخدم توجيات استراتيجيتيا اإلقليمية ويكو

حاف اًز يدفس العديد م

الدول الغريية لتحسي

عالقاتيا مس إي ار م أجل الدخول إلى أسواقيا الواعدة.
 .1جاء تنامي نشاط التنظيمات اإلسالمية التي تتيس طايس العنف والعمليات االنتحارية في عدد م
دول اإلقليم ،ليسيم في ازدياد النفوذ اإليراني في المنطقة ،وعير عدد م

المسارات ومنيا

المسار المتعلق يالشأ السوري الذي أضفى المزيد م الميررات للتدخل اإليراني ودعم نظام
الرئيس يشار األسد م منطلق أ ميعث األزمة السورية له فواعل خارجية تنظوي تحت راية
أحد التنظيمات اإلرهايية ،األمر الذي أوجد المسار الثاني المتعلق يالمكاسب التي حققيا النظام
اإليراني والتي سمحت له يالتواجد الفعلي والعلني في سوريا والعراق جراء سيطرة تنظيم الدولة
اإلسالمية على أجزاء كييرة م شمال العراق وسوريا.
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 .9يأتي دور المسار الجديد الذي عملت إي ار م

خالله على يلورة ما يات يعرف يالتحالف

الرياعي الذي أعاد الجانب الروسي للمنطقة العريية تحت عياءة رجال الدي اإليرانيي المؤيدي
م القايظي على السلطة في كل م العراق وسوريا ،وييقى أ نشير إلى أ كل المرتكزات ما
كا ليا أ تحقق الفائدة المتوخاة دو العمل الجدي الذي قامت يه إي ار في استخدام مجموعة
م األدوات التي تخدم توجيات استراتيجيتيا في المنطقة العريية.
 .5إ

نمط القيود التي تقف يوجه االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية يشير إلى أ هذه

االستراتيجية لم تتغير يشكل كيير أو جوهري منذ انتصار الثورة اإليرانية وقيام تظام الجميورية
اإلسالمية ،والتي تم تطييقيا وفق صياغة الدستور اإليراني لياة وقد ال تتغير ميما تغيرت
الحكومات ،لك الذي يتغير هو مدى تفسير الحكومات اإليرانية ألسس سياساتيا وأهدافيا وفق
مصلحة النظام التي تراعي المتغيرات اإلقليمية والدولية ،كما أ التحالفات اإليرانية مس دول
المنطقة أو الدول األخرى سواء االستراتيجية منيا أو االقتصادية كانت قائمة منذ فترة يعيدة،
ولك إي ار تقوم يتوظيف هذه التحالفات لدعم استراتيجيتيا في المنطقة.
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التوصيات
م خالل ما جاء ياالستنتاجات فإ الدراسة توصي ياآلتي :
 .1توضيح توجيات االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العريية التي تقوم على إذكاء روح
الطائفية والمذهيية يي أيناء الشعب الواحد في الدول العريية التي تضم مكونات متياينة
المذاهب.
 .5استغالل المواجية المحتدمة في داخل إي ار يي التوجه اإلسالمي ،والتوجه اإليراني ،وهي
مواجية ال يمك الجزم أنيا يي تيار ديني وآخر علماني ،وانما هي مواجية داخل التيار
الديني نفسه.
 .1صياغة إستراتيجية عريية للتعامل مس االستراتيجية اإليرانية في المنطقة العريية.
 .9تكثيةةف جيةةود التعةةاو والتنسةةيق يةةي الةةدول العرييةةة فةةي المحافةةل الدوليةةة واإلقليميةةة مة أجةةل
التصدي للتوجيات المذهيية واإلثنية والعرقية في االستراتيجية اإليرانية.
 .5رفةةض نظريةةة اعتيةةار الشةةيعة العةةرب جمةةيعيم جةةزءاً مة المشةةروع اإلي ارنةةي ،أل خطةةورة هةةذا
المشروع ال تكم في المذهب الذي يتيعه وانما في عنصريته وتوسعه.
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المراجع
 وثيقة الدستور اإليراني لعام . 1222 -وثيقة خطاب مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي في  12تموز .5115

الكتب العربية
 أحمد ،أحمد يوسف و نيفةي مسةعد ( )0203 ( .تحريةر ) .حةال األمةة العرييةة 2102-2102مستقيل التغيير في الوط العريي مخاطر داهمة ،ييروت  ،مركز دراسات الوحدة العريية.

 األحمدي ،عادل (  .) 5111الزهر والحجر التمرد الشيعي في اليم وموقس اإلقليات الشيعيةفي السيناريو الجديد ،صنعاء ،مركز نشوا الحميري للدراسات والنشر.
 األحمري ،محمد حامد (  .) 5115األوهام والحقائق في العالقات العريية -اإليرانية ،في:يشارة ،عزمي ومحجوب الزويري ( تحرير ) ،العرب واي ار مراجعة في التاريخ والسياسة،
الدوحة ،المركز العريي لأليحاث ودراسة السياسات ،توزيس الدار العريية للعلوم ناشرو ،
ييروت.
 األحوازي ،صياح الموسوي (  .) 5111مرتكزات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقةالعريية ،في :الموسوي ،صياح وآخرو  ،المشروع اإليراني في المنطقة العريية واإلسالمية،
عما  ،دار عمار للنشر والتوزيس.
 أفارية ،محمد نور الدي  .) 0200 ( .التحرر م السلطوية والديمقراطية المعلقةة ،فةي :يلقزيةز،عيد اإلله ( تحرير ) ،الرييس العريي  ..إلى أية أفةق جديةد للتغييةر الةديمقراطي ،ييةروت ،مركةز
دراسات الوحدة العريية.
 -أوناط  ،حس (  . ) 0996الشيعة في القر العشري والثورة اإلسالمية اإليرانية  ،أنقرة .
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 يارزي ،تريتا .) 0200 (.إي ار والمجتمس الدولي القصة الكاملة للمناورات السياسية وحقائقالمفاوضات حول الملف النووي اإليراني ،ييروت ،الدار العريية للعلوم ناشرو  ،ترجمة زينة
إدريس.
 يشة ةةارة  ،عزمة ةةي (  .) 0200العة ةةرب واي ة ة ار  :مالحظة ةةات عامة ةةة  ،فة ةةي  :يشة ةةارة  ،عزمة ةةيومحجوب الزويةري ( تحريةر) " .العةرب واية ار مراجعةة فةي التةاريخ والسياسةة"  ،ييةروت  ،الةدار
العريية للعلوم ناشرو .
 اليطنيجي ،عياد (  .) 5111السياسة الخارجية اإليرانية :دراسة نقدية مقارنة ،ييروت ،مركزالدراسات االستراتيجية.
 يوفر ،أندريه .) 1221 ( .الحرب التقليدية في عام  ،1209في  :أندريه يوفر وآخرو ،األسلحة الحديثة  ،ييروت ،ترجمة أكرم ديري  ،دار الطليعة.
 تشة ةةويي  ،ش ة ةةاهرام (  .) 5112طموح ة ةةات إي ة ة ار النووية ةةة  ،يي ة ةةروت  ،الة ةةدار العريي ة ةةة للعل ة ةةومناشرو .
 -تقي ،اري (  .) 5111إي ار الخفية ،الرياض ،ترجمة :أييم الصياغ ،العييكا للنشر.

 جيفري ،جيمس (  1 ،5115حزي ار ) .تداعيات االتفاق النووي اإليراني على سياساتالواليات المتحدة في الشرق األوسط ،لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي،
معيد واشنط .
 ال ةراوي  ،ريةةاض . ) 5111 ( .اليرنةةامج النةةووي اإلي ارنةةي وأث ةره علةةى منطقةةة الشةةرق األوسةةط ،دمشق  ،األوائل للنشر والتوزيس.
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 -رجب ،إيما

ورييام مقيل (  .) 5111فرص تطوير مجلس التعاو إلى اتحاد خليجي،

القاهرة ،المركز االقليمي للدراسات االستراتيجية.

 الزهيري ،أيو يكر مرشد فازع (  .) 5111التوجيات األيرانية في المنطقة العريية وأثرها علىاألم العريي ،صنعاء ،مكتية مركز الصادق.
 الزويري ،محجوب (  .) 5115إي ار والعرب في ظالل الدي والسياسة عير التاريخ ،في:يشارة ،عزمي ومحجوب الزويري ( تحرير ) ،العرب واي ار مراجعة في التاريخ والسياسة،
الدوحة ،المركز العريي لأليحاث ودراسة السياسات ،توزيس الدار العريية للعلوم ناشرو ،
ييروت.
 سري الدي  ،عايدة العلي (  . ) 5111الحوثيو في اليم يي السياسة والواقس  ،ييروت،ييسا للنشر والتوزيس واإلعالم.
 -شامية ،فادي .) 5111( .المشروع اإليراني في ضوء الثورات العريية :ثوايت ومتغيرات حالة

تونس – مصر – ليييا – اليم – سوريا  ،في :المشروع اإليراني في المنطقة العريية
واإلسالمية ،ط .150 -115 ،1عما  ،دار عمار للنشر والتوزيس.
 شيلي  ،سعد شاكر .) 5111 ( .االستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط .عما  :دارالحامد للنشر والتوزيس .
 شيلي  ،سعد شاكر ( . )5119السلوك الدولي تجاه أزمة اليرنامج النووي اإليراني ،عما ،دار الحامد للنشر.

 شيلي ،سعد شاكر (  .) 5119االتحوالت اإلستراتيجية للشرق األوسط وأثرها على ييئة األماإلقليمي الخليجي ،عما  ،دار زه ار للنشر والتوزيس.
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 شيلي  ،سعد شاكر ( . )5115اإلم القومي العريي وتيديدات اإلستراتيجيات اإلقليميةالمتنافسة على النفوذ في منطقة الشرق األوسط  ،عما  ،دار زه ار للنشر.

 الشيايي ،عمر هشام (  .) 5115اقتالع الجذور  ..المشاريس العقارية وتفاقم الخلل السكانيفي مجلس التعاو لدول الخليج العريية ،ييروت ،مركز دراسات الوحدة العريية.
 -الصاوي ،عيد الحافظ (  .) 5111المرتكزات االقتصادية للمشروع اإليراني في المنطقتي

العريية واإلسالمية ،في  :الموسوي ،صياح وآخرو  ،المشروع اإليراني في المنطقة العريية
واإلسالمية ،عما  ،دار عمار للنشر والتوزيس.
 -الصةةمادي ،فاطمةةة (  .) 5115إي ة ار والمقاومةةة  :تح ةوالت السياسةةة والمجتمةةس تقةةاوم شةةعارات

الثةةورة وتفةةرض أولويةةات جديةةدة ،فةةي  :يشةةارة  ،عزمةةي ومحجةةوب الزويةةري ( تحريةةر) " .العةةرب
واي ار مراجعة في التاريخ والسياسة"  ،ييروت  ،الدار العريية للعلوم ناشرو .
 الطيراني  ،أيو القاسم سليما ي أحمد .) 1221 ( .المعجم الكيير .المحقق حمدي عيدالمجيد السلفي  ،مكتية أي تيمية .

 عي ةةد الق ةةادر ،أش ةةرف عي ةةد العزي ةةز .) 0200 ( .الوالي ةةات المتح ةةدة األمريكي ةةة وأزم ةةات االنتش ةةارالنة ةةووي الحالة ةةة اإليرانية ةةة ( .)2100 – 2110اية ةةوظيي :مركة ةةز اإلمة ةةارات للد ارسة ةةات واليحة ةةوث
اإلستراتيجية .
 عيةةد اهلل  ،عةةادل علةةي (  . ) 0200محركةةات السياسةةة اإليرانيةةة فةةي منطقةةة الخلةةيج العريةةي ،ييروت ،ديي ،دار مدارك للنشر .
 -العيد اهلل ،عادل علي (  .) 0203إي ار ودول الخليج ..مصدات مذهيية على تصدعات

سياسية ،في  :الموسوي ،صياح وآخرو  ،المشروع اإليراني في المنطقة العريية واإلسالمية،
عما  ،دار عمار للنشر والتوزيس.
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 -عيد الناصر ،وليد محمود (  . ) 1222إي ار  :دراسة ع

الثورة والدولة ،القاهرة ،دار

الشروق.
 عتريسي ،طالل (  .) 5115التحديات والفرص في التعامل مس المشروع اإليراني في المنطقةالعريية ،في :يركات ،نظام ( تحرير ) ،مشاريس التغيير في المنطقة العريية ،عما  ،مركز
دراسات الشرق األوسط.
 عتريسي ،طالل (  .) 5115العرب واي ار  :مصالح مشتركة وعالقات غير مستقرة  ،في:يشارة ،عزمي ومحجوب الزويري ( تحرير ) ،العرب واي ار مراجعة في التاريخ والسياسة،
الدوحة ،المركز العريي لأليحاث ودراسة السياسات ،توزيس الدار العريية للعلوم ناشرو ،
ييروت.
 علوي ،مصطفى (  . ) 5115المشروع اإليراني في الشرق األوسط ،في  :يركات ،نظام(تحرير ) ،مشاريس التغيير في المنطقة العريية  ،عما  ،مركز دراسات الشرق األوسط.
 -العيدروس ،محمد حس

( .)1205العالقات العريية اإليرانية ،الكويت ،منشورات ذات

السالسل.
 الفضالة ،ناصر الشيخ علد اهلل (  .) 5111الدور اإليراني في أزمة اليحري  ،في :الموسوي،صياح وآخرو  ،المشروع اإليراني في المنطقة العريية واإلسالمية ،عما  ،دار عمار للنشر
والتوزيس.
 فيمةةي  ،عيةةد القةةادر محمةةد .) 0200 ( .المةةدخل إلةةى د ارسةةة اإلسةةتراتيجية (ط .)0.عمةةا  ،دارمجدالوي للنشر.

 كشك  ،أشرف محمد عيد الحميد (  .) 5115تطور األم اإلقليمي الخليجي منذ عام 5111دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو  ،ييروت  ،مركز دراسات الوحدة العريية.
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 كوثراني ،وجيه (  .) 5115العرب واي ار يي الذاكرة والتاريخ .في :يشارة ،عزمي ومحجوبالزويري ( تحرير ) ،العرب واي ار مراجعة في التاريخ والسياسة ،الدوحة ،المركز العريي
لأليحاث ودراسة السياسات ،توزيس الدار العريية للعلوم ناشرو  ،ييروت.
 كوفيل ،تييري (  .) 5111إي ار الثورة الخفية ،ييروت ،دار الفارايي. كيسنجر ،هنري .) 1221 ( .مفيوم السياسة الخارجية األمريكية ،القاهرة الييئة المصريةالعامة للكتاب.
 المجالي  ،عصام نايل (  . ) 0200تأثير التسلح اإليراني على األم الخليجي  ،عمةا  :دارالحامد للنشر والتوزيس .

 المشاقية ،أمي وسعد شاكر شيلي .) 5115 ( .التحديات األمنية للسياسة الخارجية األمريكيةفي الشرق األوسط مرحلة ما يعد الحرب الياردة  ،عما  ،دار الحامد للنشر.
 المطيري ،إيما الفي . ) 5111 ( .التطلعات اإليرانية في الخليج العريي  ،الكويت  ،آفاقللنشر والتوزيس.
 المطيري ،مرتضى (  .) 1201اإلسالم واي ار  ،ييروت ،دار التعارف. مكي ،لقاء (  .) 5115التعريف يالمشروع اإليراني مكوناته ،أدواته ،أهدافه ،مصادر قوته،في :يركات ،نظام (تحرير) ،مشاريس التغيير في المنطقة العريية،عما  ،مركز دراسات الشرق
األوسط.
 المنور ،لييب (  .) 5110نظرية أم القرى  ،مكة المكرمة ،دار الدراسات العلمية. نامي ،سعد (  .) 5115أنماط تحالفات المشروع اإليراني وعالقاته اإلقليمية والدولية ،في:يركات ،نظام ( تحرير ) ،مشاريس التغيير في المنطقة العريية ،عما  ،مركز دراسات الشرق
األوسط.
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 -النمراني  ،موسى (  . ) 5111جذور التيار الحوثس في اليم  ،في  :النمراني  ،موسى

وآخرو  ،الحوثيو

سالح الطائفة ووالءات السياسة  ،ديي  ،مركز المسيار للدراسات

واليحوث.
الدوريات
 إدريس  ،محمد السعيد ،5119 ( .أيريل )  .خريطة معقدة  :الصراع اإلقليمي يي إي اروتركيا واسرائيل  ،القاهرة  ،مجلة السياسة الدولية  ، 21 – 11 ، ) 121 ( 92 ،مركز
اإلهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية .
 إي ة ار  ،ص ةراع علةةى السةةلطة أم علةةى الصةةالحيات 1 ،5111 ( .يونيةةو ) .ورقةةة تقةةدير موقةةف،سلسلة الراصد ،)22( ،المركز العريي لأليحاث ودراسة السياسات.
 ياكير  ،علي حسي  5115 ( .صيف ) .استراتيجيات التعامل مس الثورات العريية د ارسةة حالةةتركي ةةا  ،إية ة ار  ،الس ةةعودية  ،عم ةةا  ،مجل ةةة د ارس ةةات ش ةةرق أوس ةةطية – 02 ، ) 11 ( 11 ،
 ،112مركز دراسات الشرق األوسط .
 يو منيجل ،شفيس (  ،0222حزي ار ) .خلفيات المواقف اإليرانية اتجاه العراق المحتل ،ييروت،مجلة المستقيل العريي ، 61 – 24،) 306 ( ،مركز دراسات الوحدة العريية.
 الحيدري ،محمد ،5111 ( .شتاء ) .التحوالت الجيويوليتيكية ..الجغرافيا الجديدة لألماإليراني ،ييروت ،دورية شؤو األوسط ،11-92 ،) 151 ( ،مركز الدراسات االستراتيجية.

 دحما  ،1غازي ،0204 ( .خريف ) .المشرق العريي  ..إلى أي ؟ ،القاهرة ، ،دورية شؤوعريية ،90-32 ،) 029 ( ،األمانة العامة لجامعة الدول العريية.
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 دحما  ،5غازي (  ،0204شتاء ) .مأزق النظام العرية ة ةةي واستشراف مآالتة ة ةةه؟ ،القاه ة ة ةرة،دورية شؤو عريية ، 90-34 ،) 062 ( ،األمانة العامة لجامعة الدول العريية.
 الدسوقي  ،أيم إيراهيم 5115 ( .نيسا ) .معظلة االستقرار في النظام اإلقليمي الخليجي،ييروت ،مجلة المستقيل العريي ، 09 – 12 ، )919 ( ،مركز دراسات الوحدة العريية.
 دياب ،عز الدي  .) 5115( .التنمية السياسية في الوط العريي  :الضرورات والصعويات،دمشق  ،مجلة الفكر السياسي  ،العدد ( ،) 51-55ص (  ،) 10اتحاد الكتاب العرب .
 دياب ،أحمد ،0204 ( .صيف ) .السياسة اإلقليمية الخليجية والخيارات الصعي ةةة ،القاهة ة ةرة،دورية شؤو عريية ، 40-03 ،) 023 ( ،األمانة العامة لجامعة الدول العريية.
 راشد ،سامح (  ، 5115رييس ) .مسارات التوافق والتنازع :مصفوفة السياسات اإلقليمية فيالشرق األوسط  ،القاهرة ،دورية شؤو عريية ،44 -33 ،) 029 ( ،األمانة العامة لجامعة
الدول العريية.
 راشد ،سامح .المفيوم والدور والفعالية :دول الجوار كآلية للعمل الجماعي اإلقليمي،0204( .خريف ) ،القاهرة ،دورية شؤو عريية ، 031-003 ،) 029 ( ،األمانة العامة لجامعة الدول
العريية.
 راشد ،سامح ،0202 ( .خريف) .تفضيل القوة  :تغيير أدوات إدارة الصراعات اإلقليمية،القاهة ة ةرة ،دورية شؤو عريية ، 49-33 ،) 063 ( ،األمانة العامة لجامعة الدول العريية.
 رفعت ،سعيد .أيعاد األدوار الدولية واإلقليمية في أزمات المنطقة ،0202 ( .خريف ) القاهرة،دورية شؤو عريية ، 06-2 ،) 063 ( ،األمانة العامة لجامعة الدول العريية.
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 -الرميحي ،محمد ،5115 ( .أكتوير ) .يي

إسرائيل واي ار

حدود التغيير في السياسة

السعودية ،القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ،29 –25 ،)515( 51 ،مركز اإلهرام للدراسات
السياسية واالستراتيجية.
 ال ازهةةد ،مسةةعود ،5115 ( .أيريةةل ) .هةةل يمكة أ تصةةيح إية ار إميراطوريةةة فارسةةية؟ ،القةةاهرة،مجلة اتجاهات األحداث ، 51-12 ، ) 2 ( ،مركز المستقيل لأليحاث والدراسات المتقدمة.
 -الزويري  ،محجةوب ، 0202 ( .ينةاير) .العةبء المةذهيي  :العوامةل الحاكمةة للسياسةة اإليرانيةة

تجةةاه العةةالم العريةةي ،القةةاهرة  ،ملحةةق تحةوالت اسةةتراتيجية علةةى خريطةةة السياسةةة الدوليةةة ،مجلةةة
السياسة الدولية .04-09 ، ) 099 (22 ،
 سعد الدي  ،نادية 5119 ( .يوليو ) .انعدام اليقي  :أي مستقيل للنظم اإلقليمية ، ،القاهرة،ملحق اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية ،مجلة السياسة الدولية 12 ،)122( 92 ،
–  ، 59مركز اإلهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
 -سعد الدي  ،نادية ،5111 ( .يناير ) .االرتياك االستراتيجي :اقترايات القوى الكيرى في منطقة

الشرق األوسط  ،القاهرة ،ملحق تحوالت استراتيجية على خريطة السياسة الدولية  ،مجلة
السياسة الدولية ،10 – 11 ،)511( 51 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
 سليم  ،محمد السيد ،5111( .أيريل ) .االنكشاف المتزايد للنظام اإلقليمي العريي ،القاهرة،مجلة السياسة الدولية ،55 – 91 ،)125( 90 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
 أيو شادي ،يسري ،0202 ( .أكتوير) .رؤية تقيمية لمضمو االتفاق على يرنامج إي ارالنووي ،القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ،033-032 ،) 020 ( 22 ،مركز اإلهرام للدراسات
السياسية واالستراتيجية.
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 شليي ،السيد أمي  ،0202 ( .أكتوير) .تداعيات التقارب األمريكي -اإليراني ..تساؤالت دوليةوعريية ،القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ،) 020 ( 22 ،ص ( ،) 90-33مركز اإلهرام

 شلي ،يوسف (  ، 5111تشري الثاني) .إي ار تكشف ع توجياتيا السياسية الخارجية ،مجلةالعصر.
 -الشيخ ،نورها  ،5111 ( .أيريل) .التعاو

االستراتيجي الروسي اإليراني :األيعاد

والتداعيات ،مجلة السياسة الدولية ،91 -10 ،)101( 95 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
 عيد اهلل  ،عيد الخالق ،0202 ( .صيف ) .رايطةة دول الجةوار العريةي  :فكةرة سةايقة ألوانيةا،شؤو عريية . 031 – 032 ،) 040 ( ،
 عيد الفتاح ،نييل  ،5111 (.يوليو ) .انتفاضة اإلثنيات :أزمات االندماج القومي ونزاعاتاليويات يعد الثورات العريية ،القاهرة ،ملحة ةةق تحوالت استراتيجية على خريط ة ةةة السياسة
الدولية ةةة ،مجلة السياسة الدولية ،10 – 11 ، ) 121 ( 90 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
 عيد المؤم  ، 0محمد السعيد( . ) 0226م يدافس عنا وله الجنةة  ،دوريةة مختةارات إيرانيةة ،. 03 -00
 عيد المؤم  ،5محمد السعيد  ،5115(.يناير) .المرونة الشجاعة :المقدرات اإليرانية فيمواجية احتماالت تحول تاريخي  ،القاهرة ،ملحق تحوالت استراتيجية على خريطة السياسة
الدولية  ،مجلة السياسة الدولية ،15 – 2،)122( 51 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
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 عيد المؤم  ،1محمد السعيد ( ،5115يوليو) .إي ار ومحاوالت استعادة الحلم اإلميراطوري،القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ،)511(51 ،ص ( ،)22–25مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
 -عيد الناصر ،وليد محمود (  ،5115يناير) .مكاسب إي ار

وخسائرها م

الحرب على

اإلرهاب ،القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ،111 – 110 ،) 122 ( 51 ،مركز اإلهرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية.
 -عتريسي ،طالل (  ، 0204رييس ) .التفاعل السليي مس دول الجوار لينا

رهينة الثورة

السورية ،القاهرة ،دورية شؤو عريية ، 001-021 ،)021( 49 ،األمانة العامة لجامعة
الدول العريية.
 -عتريسي ،طالل 0202 (.يناير) .االستدارة األمريكية :موقس إي ار

ودورها اإلقليمي في

استراتيجيات القوى الكيرى ،القاهرة ،ملحق تحوالت استراتيجية على خريطة السياسة الدولية ،
مجلة السياسة الدولية ،11 – 11،)122( 51 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
 عمر ،سيد أيو زيد (  ،0202رييس ) .لينا يي سيولة األوضاع الطائفية داخلياً ونزعة التدخلاإلقليمة ةةي والة ةةدولي خارجي ة ةاً ،القة ةةاهرة ،دورية ةةة شة ةةؤو عريية ةةة ، 003-022 ،) 060 ( ،األمانة ةةة
العامة لجامعة الدول العريية.
 غالي ،إيراهيم (  ،5115أيريل) ( تحرير ) .قراءة تحليلية لخطة العمل المشتركة الشاملة ييإي ار ودول (  ،) 1 + 5القاهرة ،تقرير المستقيل ملحق دورية اتجاهات األحداث-1 ،)2( ،
 ، 15مركزالمستقيل لأليحاث والدراسات المتقدمة.
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 -الكاتب  ،أحمد  .القيد األمريكي (  ،0204اكتوير)  .احتماالت يروز قيادية إقليمية في الشرق

األوسط ،القاهرة  ،ملحق تحوالت استراتيجية على خريطة السياسة الدولية ،مجلة السياسة
الدولية  ،02 – 2 ، ) 093( 49،مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
 -كشك  ،أشرف محمد ،0202 ( .يناير) .استعادة التواز  :المفاوضات النووية وامكانية تحقيق

انفراج عريي – إيراني ،القاهرة  ،ملحق مجلة السياسة الدولية تحوالت استراتيجية على خريطة
السياسة الدولية ،32 – 02 ، ) 099( 22 ،مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
 كيالي  ،ماجد (  5111شتاء ) .التغيرات في أدوار الفاعلي الدوليي واإلقليميي فةي المنطقةة،القاهرة  ،مجلة شؤو عريية ،115 – 159 ،)151( ،األمانة العامة لجامعة الدول العريية .
 اللياد  ،مصطفى ،0221( .رييس) .قراءة في مشةروع إية ار اإلسةتراتيجي تجةاه المنطقةة العرييةة،القاهرة ،شؤو عريية . 43-34 ،)009( ،
 لواساني ،أحمد ،0992 ( .نوفمير ) ،العالقات العريية اإليرانيةة -العالقةات التاريخيةة ،ييةروت،مجلة المستقيل العريي ، 23-43 ،) 020 ( ،مركز دراسات الوحدة العريية.
 محمد ،سمير إيراهيم (  ،5119أكتوير) .تأثير أفكةار المحةافظي الجةدد فةي السياسةة الخارجيةةاألمريكية ة ةةة ،القة ة ةةاهرة ،مجلة ة ةةة السياسة ة ةةة الدولية ة ةةة  ، 59 – 15 ،)120( 92 ،مركة ة ةةز اإله ة ة ةرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية
 مرسي ،مصطفى عيد العزيز ( ،0202رييس)  .تأثير مواقف إي ار وتركيا واسةرائيل علةى جيةودالتطرف واإلرهاب ،القاهرة ،دوريةة شةؤو عرييةة ، 30-03 ،) 060 ( ،األمانةة العامةة لجامعةة
الدول العريية.
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 مكرم ،رانيا .االستراتيجية اإليرانية في اليم  ..حسايات المكسب والخسارة ( ،5115يوليو).القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ،192–191 ،)511(51 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
-

المقداد  ،محمد أحمد .) 5111 ( .تأثير المتغيرات الداخلية والخارجيةة اإليرانيةة علةى توجيةات
إي ة ار اإلقليميةةة العالقةةات اإليرانيةةة العرييةةة  :د ارسةةة حالةةة  ،المفةةرق األردنيةةة  ،مجلةةة د ارسةةات ،
 ،925-991 ،)5(91جامعة آل الييت.

-

ناجي ،محمد عياس  ،5115(.يوليو) .تكتيكات متعددة :كيف أدارت إي ار والقوى الدولية
المفاوضات النووية؟ القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ، ،)511(51 ،ص (،)151 – 151
مركز اإلهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

 -ناجي ،محمد عياس 0204 ( .يوليو ) .داخل الدائرة  :تحول القوة كمدخل لفيم المنافسات

اإلقليمية والدولية  ،القاهرة ،ملحق اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية ،مجلة السياسة
الدولية ،11 – 11 ،)122( 92 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
 ناجي ،محمد عياس 0204 ( .يونيو ) .الرمال المتحركة :حدود المصالح يي إي ار ودولالمنطقة  ،القاهرة ،حالة اإلقليم ،52-51 ،)0( ،المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية.
 -النعيمي ،سلطا

محمد 0202 (.يناير) .التغير المقيد :سياسة إي ار الخارجية ومرتكزات

التقارب مس الشيطا األكير ،القاهرة ،ملحق تحوالت استراتيجية على خريطة السياسة الدولية،
مجلة السياسة الدولية ،10 –11 ،)122( 51 ،مركز اإلهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
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 هالل ،علي الدي  ،5119 (.أكتوير ) .سؤال اليقاء :النظام اإلقليمي العريي في مواجيةمخاطر االنقسام والطائفية ،القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ، 90 – 95 ، ) 120 (92 ،مركز
اإلهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

 يلوح ،رشيد (  ،5119رييس) .الخلفية الثقافية للتقارب اإليراني األمريكي ،عما  ،مجلة دراساتشرق أوسطية ،21-25 ،)12( 10 ،مركز دراسات الشرق األوسط.
الندوات والمؤتمرات
-

عيد اهلل ،عيد الخالق  51 ،1222 (.شياط) .عالقات اليم يدول مجلس التعاو  ،في :

السلطا  ،عيد العزيز ( تنسيق ) .دول مجلس التعاون ودول الجوار ..العالقة وتأثيرها على
التنمية ،أبو ظبي ،اللقاء السنوي الثامن عشر لمنتدى التنمية.

 -عيةةد الخةةالق  ،أحمةةد .كلمةةة فةةي افتتةةاح المةةؤتمر العلمةةي السةةنوي الثالةةث عشةةر لكليةةة الحقةةوق –

جامعة المنصورة يعنوا الجوانةب القانونيةة واالقتصةادية لألزمةة الماليةة العالميةة ،مجلةة اليحةوث
القانوني ةةة واالقتص ةةادية  ،ع ةةدد خ ةةاص( ،أيري ةةل  ، )2332جامع ةةة المنص ةةورة  ،كلي ةةة الحق ةةوق.
الكيالنةةي  ،هيةةثم 00 ،0224 ( .كةةانو األول ) .أسةةلحة التةةدمير الشةةامل  .محةةاظرة فةةي نةةدوة
حول الملف النووي اإليراني وأسلحة التدمير الشامل في المنطقة  ،في دار اليعث في دمشق.
الرسائل الجامعية

 العالق ،أحمد شاكر (  .) 5115االحزاب والمنظمات السياسية في اي ار ،1222- 1211دراسة تاريخية ،إطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الكوفة،كلية اآلداب.

023

الصحف ووسائل اإلعالم األخرى

 الحافظ ،حسام  .التدخل الروسي  ..مصير المشروع اإليراني والدور األمريكي  ،قناة الجزيرةالفضائية ،يرنامج في العمق ،في ( .) 5115/11/5
 الحوثيو يعلقو مشاركتيم في الحوار الوطني  59ساعة احتجاجاً على استيداف أحد زمالئيم،صحيفة عد الغد  ،في(.)5111 /1/59
 ستييانوف ،أندريه .هل ينسق التحالف الرياعي هجمات روسيا في سوريا ،قناة الجزيرة الفضائية،يرنامج ما وراء الخير ،في ( .) 5115/11/0
 -شعيب ،مختار .االستقطاب الطائفي في لينا

ييدد أركا

الدولة،القاهرة ،جريدة األهرام

المصرية ،العدد ( ،)91555في ( 55حزي ار .)5111
 عزيزي ،شعيب .مقدمات الخطاب الفاشي الجديد في إي ار  ،لند  ،جريدة الزما  ،العدد ()1511في ( .)5111/1/15
 غوردو  ،جيف .هل ينسق التحالف الرياعي هجمات روسيا في سوريا ،قناة الجزيرة الفضائية،يرنامج ما وراء الخير ،في ( .) 5115/11/0

 قيال  ،مروا  ( .مداخلة ) ،التدخل الروسي  ..مصير المشروع اإليراني والدور األمريكي ،قناةالجزيرة الفضائية ،يرنامج في العمق ،في ( .) 5115/11/5
المواقع اإللكترونية
 -األكاديمية العريية اليريطانية للتعليم العالي ،إدارة الصراع .الموقس

اإللكتروني:

http://www.abahe.co.uk/%D8%A5%D8% %D8%A9%D8%A.html

 حس  ،حارث 55 ،5119( .نيسا ) األزمة الطائفية في العراق :إرث م اإلقصاء ،مركزكارنيغي للشرق األوسطة ، ،استرجعت في  5115 /15 /0الموقس اإللكتروني:
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http://carnegie-mec.org/publications/?fa=55405

 حقائق عن المنطقة العربية (  .)0200برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية، ،0200استرحعت في  09تشرين الثاني 0202 ،من :
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/regioninfo.html

 العاملي  ،جعفر مرتضى (  . ) 2222موقع والية الفقيه من نظرية الحكم في اإلسالم ( نظرةجديدة)  ،الموقع اإللكتروني :
http://www.alhadi.org/Data/books/Html/mawkea_wilayat_al_fkih/mawkea_wilayat_al
_fakih.htm

 عريي ةةي  ،س ةةاهر (  . ) 0200مالمتتتتح الشتتتترق األوستتتتط الجديتتتتد  ،منت ةةدى العة ةراق  ،الموق ةةسااللكترونيhttp://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=123254#ixzz2FyAsdynj:

 الفويعي ،سعد ي عيد القادر ( .)5115الدور اإليراني في العراق ،منتدى السكينة في 2نيسا  ،5115الموقس اإللكتروني:
. http://www.assakina.com/news/news1/67471.html#ixzz3jv36G4oV

 الكناني ،سعد 1 ،5115 ( .تشري األول)  .التحالف الرياعي وتداعياته على العراق والمنطقة.شيكة أخيار العالم ،استرجعت في  11تشري األول  5115 ،م :
http://aliraqnews.com/%D9%85%D8%AA%

 هواش ،عمر 10 ،5115 ( .تموز) .خطية عيد الفطر لخامنئي ع االتفاقية النووية مس دول ،1+5صحيفة رأي اليوم اللندنية  ،استرجعت في  10تشري األول  5115م :
.http://www.raialyoum.com/?p=288803
 -وكالة  RTفي  ،5111/1/0ما غاية الرياض م

تشكيل التحالف اإلسالمي ،استرجعت

يتاريخ  5111 /5/0م الموقس اإللكترونيhttps://arabic.rt.com/news/8052489:
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ملحق رقم 1
مواد الدستور اإليراني المتعلقة بوالية الفقيه
المادة الخامسة
في زم غيية اإلمام الميدي (عجل اهلل تعالى فرجه) تكو والية األمر وامامة األمة في جميورية
إي ار اإلسالمية ييد الفقيه العادل ،المتقي ،اليصير يأمور العصر ،الشجاع القادر على اإلدارة
والتديير وذلك وفقاً للمادة ( . ) 112

الفصل الثامن القائد أو مجلس القيادة
المادة السابعة بعد المائة
يعد المرجس المعظم والقائد الكيير للثورة اإلسالمية العالمية ومؤسس جميورية إي ار اإلسالمية
سماحة آية اهلل العظمى اإلمام الخميني (قدس سره) الذي اعترفت األكثرية الساحقة للناس يمرجعيته
وقيادته ،توكل ميمة تعيي القائد إلى الخيراء المنتخيي م الجامعي للشرائط المذكورة في المادتي
الخامسة ،والتاسعة يعد المائة ،ومتى ما شخصوا فرداً منه ياعتياره األعلم ياألحكام والموضوعات
الفقيية ،أو المسائل السياسية واالجتماعية ،أو حيازته تأييد الرأي العام ،أو تمتعه يشكل يارز
يإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة يعد المائة انتخيوه للقيادة ،واال فإنيم ينتخيو احدهم
ويعلنونه قائداً ،ويتمتس القائد المنتخب يوالية األمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة ع ذلك.
ويتساوى القائد مس كل أفراد اليالد أمام القانو .
المادة التاسعة بعد المائة
الشروط الالزم توفرها في القائد وصفاته هي:
 .1الكفاءة العلمية الالزمة ل فتاء في مختلف أيواب الفقه
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 .2العدالة والتقوى الالزمتا لقيادة األمة اإلسالمية.
 .3الرؤية السياسية الصحيحة ،والكفاءة االجتماعية واإلدارية ،والتديير والشجاعة ،والقدرة الكافية
للقيادة .وعند تعدد م تتوفر فييم الشروط المذكورة يفضل م كا منيم حائ اًز على رؤية فقيية
وسياسية أقوى م غيره.
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ملحق رقم 2
الفصل الثاني  /اللغة والكتابة والتاريخ والعلم الرسمي للبالد
المادة الخامسة عشرة
اللغة والكتاية الرسمية والمشتركة :هي الفارسية لشعب إي ار  ،فيجب أ تكو الوثائق والمراسالت
والنصوص الرسمية والكتب الدراسية ييذه اللغة والكتاية ،ولك

يجوز استعمال اللغات المحلية

والقومية األخرى في مجال الصحافة ووسائل اإلعالم العامة ،وتدريس آداييا في المدارس إلى جنب
اللغة الفارسية.

المادة التاسعة عشرة
يتمتس أفراد الشعب اإليراني ة م أية قومية أو قييلة كانوا ة يالمساواة في الحقوق وال يعتير اللو أو
سييا للتفاضل.
العنصر أو اللغة أو ما شايه ذلك ً
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ملحق رقم 3
الفصل العاشر  /السياسة الخارجية
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
تعتير جميورية إي ار اإلسالمية سعادة اإلنسا في المجتمس اليشري كله قضية مقدسة ليا ،وتعتير
حقا لجميس الناس في أرجاء العالم كافة ،وعليه فإ
االستقالل والحرية واقامة حكومة الحق والعدل ً
جميورية إي ار اإلسالمية تقوم يدعم النضال المشروع للمستضعفي ضد المستكيري في أية نقطة
م العالم ،وفي الوقت نفسه ال تتدخل في الشئو الداخلية للشعوب األخرى.
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ملحق رقم 4
المواد الدستورية المتعلقة بالقيود الحاكمة لالستراتيجية اإليرانية
أوال  :المواد الدستورية الممنوحة للمرشد
 المادة العاشرة يعد المائة :يموجب الفقرات اآلتية:تعيي السياسات العامة لنظام جميورية إي ار اإلسالمية يعد التشاور مس مجمس تشخيص

.1

مصلحة النظام.
 .5اإلشراف على حس إجراء السياسات العامة للنظام.
.0

حل مشكالت النظام التى اليمك حليا يالطرق العادية خالل مجمس تشخيص مصلحة

النظام.
ثانيا :المواد الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية
 المادة الثالثة عشر يعد المائة:يعتير رئيس الجميورية أعلى سلطة رسمية في اليالد يعد مقام القيادة ،وهو المسئول ع
تنفيذ الدستور ،كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إال في المجاالت التي ترتيط مياشرة يالقيادة.
 -المادة الحادية والعشرو يعد المائة:

يؤدي رئيس الجميورية اليمي التالية ،ويوقِّس على ورقة القسم ،في مجلس الشورى
اإلسالمي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور.
يسم اهلل الرحم الرحيم

ئيسا للجميورية أقسم ياهلل القادر المتعال في حضرة القرآ  ،وأمام الشعب اإليراني
(إنني ياعتياري ر ً
حاميا للمذهب الرسمي ،ولنظام الجميورية اإلسالمية ،وللدستور ،وأ أستخدم مواهيي
أ أكو
ً
وامكانياتي كافة في سييل أداء المسؤوليات التي في عيدتي ،وأ أجعل نفسي وقفًا على خدمة
الشعب ورفعة اليالد ،ونشر الدي واألخالق ،ومساندة الحق ويسط العدالة ،وأ أحترز ع أي

شكل م أشكال الدكتاتورية ،وأ أدافس ع حرية األشخاص وحرماتيم ،والحقوق التي ضمنيا
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الدستور للشعب ،وال أقصر في يذل أي جيد في سييل حراسة الحدود ،واالستقالل السياسي
واالقتصادي والثقافي لليالد ،وأ أعمل كاألمي المضحي على صيانة السلطة التي أودعيا الشعب

ومتيعا لنيي اإلسالم واآلئمة األطيار (علييم السالم) وأ أسلميا
مستعينا ياهلل
عندي وديعة مقدسة،
ً
ً
لم ينتخيه الشعب م يعدي).
 المادة الخامسة والعشرو يعد المائة:ُيوقِّس رئيس الجميورية أو ممثلة القانوني ة يعد مصادقة مجلس الشوري اإلسالمي ة على المعاهدات
والعقود واالتفاقيات والمواثيق التي تيرم يي الحكومة اإليرانية ،وسائر الدول ،وكذلك المعاهدات
المتعلقة ياالتحادات الدولية.
 المادة الثامنة والعشرو يعد المائة:يتم تعيي السفراء ياقتراح م وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجميورية ،ويقوم رئيس الجميورية
يالتوقيس على أوراق اعتماد السفراء ،ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول األخرى.
 المادة الرايعة والثالثو يعد المائة:تسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجميورية الذي يشرف على عمل الوزراء ويقوم ة عير اتخاذ
التدايير الالزمة ة يالتنسيق يي ق اررات الوزراء ومجلس الوزراء ،ويعي ة يالتعاو مس الوزراء ة
السياسية العامة لعمل الدولة ونيجيا ،كما يقوم يتنفيذ القواني .
وفي حاالت اختالف الرأي أو التداخل في المسؤوليات القانونية ،لألجيزة الحكومية ة حيث يحتاج
الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانو ة يكو قرار مجلس الوزراء المتخذ ياقتراح م رئيس
ملزما.
الجميورية ً

ويكو رئيس الجميورية مسؤوالً أمام مجلس الشورى اإلسالمي ع إجراءات مجلس الوزراء.
 المادة السايعة والثالثو يعد المائة:ال ع واجياته الخاصة يه تجاه رئيس الجميورية والمجلس ،وفي األمور
يكو كل م الوزراء مسؤو ً
أيضا ييذا
التي يوافق علييا مجلس الوزراء يكو الوزير مسؤوالً ع أعمال الوزراء اآلخري
ً

الخصوص.
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ثالثا :المواد الدستورية الممنوحة لمجمع تشخيص مصلحة النظام
المادة العاشرة يعد المائة :يموجب الفقرتي  0 ، 1اآلتية:

-

 .1تعيي السياسات العامة لنظام جميورية إي ار اإلسالمية يعد التشاور مس مجمس تشخيص
مصلحة النظام.
 .0حل مشكالت النظام التى اليمك حليا يالطرق العادية خالل مجمس تشخيص مصلحة
النظام.
-

المادة الحادية عشرة يعد المائة:

عند عجز القائد ع أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة
والمادة التاسعة يعد المائة أو علم فقدانه ليعضيا منذ اليدء ،فإنه يعزل ع منصيه ،ويعود
تشخيص هذا األمر إلى مجلس الخيراء المذكور في المادة الثامنة يعد المائة.
وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله ،فإ الخيراء مكلفو يالقيام يأسرع وقت يتعيي القائد
الجديد واعال ذلك .وحتى يتم أعال القائد فإ مجلس شورى مؤلف م رئيس الجميورية،
ورئيس السلطة القضائية ،وأحد فقياء مجلس صيانة الدستور  -منتخب م قيل مجمس تشخيص
مصلحة النظام  -يتحمل جميس مسؤوليات القيادة يشكل مؤقت .واذا لم يتمك احد هؤالء م
القيام يواجياته في هذه الفترة (ألي سيب كا ) يعي شخص آخر في الشورى م قيل مجمس
تشخيص مصلحة النظام مس التركيز على يقاء أكثرية الفقياء.
وهذا المجلس يقوم يتنفيذ الوظائف المذكورة في الينود 1و 1و 5و  11والفقرات د ،هة ،و ،في
اليند السادس م المادة العاشرة يعد المائة يعد موافقة ثالثة أرياع أعضاء مجمس تشخيص
مصلحة النظام.
ومتى ما عجز القائد  -أثر مرضه أو أية حادثة أخرى  -ع القيام يواجيات القيادة مؤقتا يقوم
المجلس المذكور في هذه المادة  -خالل مدة العجز  -يأداء مسؤوليات القائد.
 -المادة الثانية عشرة يعد المائة:
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يتم تشكيل مجمس تشخيص مصلحة النظام ة يأمر م القائد ة لتشخيص المصلحة في الحاالت
التي يرى مجلس صيانة الدستور أ قرار مجلس الشوري اإلسالمي يخالف موازي الشريعة
والدستور ة في حي لم يقيل مجلس الشوري اإلسالمي رأي مجلس صيانة الدستور ة يمالحظة
مصلحة النظام.
وكذلك للتشاور في األمور التي يوكليا القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور.
ويقوم القائد يتعيي األعضاء الدائمي والمؤقتي ليذا المجمس.
أما المقررات التي تتعلق ييذا المجمس فتتم تييئتيا والمصادقة علييا م قيل أعضاء المجمس
أنفسيم ،وترفس إلى القائد لتتم الموافقة علييا.
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رابعا :المواد الدستورية الممنوحة للمجلس األعلى لألمن القومي
المادة السادسة والسيعو يعد المائة:يتم تشكيل مجلس األم الوطني األعلى يرئاسة رئيس الجميورية لغرض تأمي المصالح الوطنية
وحراسة الثورة ووحدة أراضي اليالد والسيادة الوطنية ،وذلك للقيام يالميام التالية:
 -1تعيي

السياسات الدفاعية واألمنية لليالد في إطار سياسات العامة التي يحددها القائد.

 -5تنسيق النشاطات السياسية ،واألمنية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ذات العالقة يالخطط
الدفاعية ة األمنية العامة.
 -1االستفادة م اإلمكانيات المادية والمعنوية لليالد لمواجية التيديدات الداخلية والخارجية.
 -9ويكو أعضاء المجلس على النحو التالي:
 -رؤساء السلطات الثالثة.

 رئيس هيئة أركا القيادة العامة للقوات المسلحة. مسئول شئو التخطيط والميزانية. مندويا يعينا م قيل القائد. وزراء الخارجية والداخلية واألم . -الوزير ذو العالقة طيق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولَي في الجيش وحرس الثورة.

ويقوم مجلس األم الوطني األعلى ة حسب وظائفه ة يتعيي المجالس الفرعية م قييل مجلس

الدفاع ومجلس أم اليالد .وتكو رئاسة كل م هذه المجالس الفرعية لرئيس الجميورية أو أحد
أعضاء مجلس األم الوطني األعلى يتعيي م رئيس الجميورية.
ويحدد القانو حدود صالحيات المجالس الفرعية ووظائفيا ،وتتم المصادقة على تنظيماتيا م قيل
المجلس األعلى ،وتكو ق اررات مجلس األم الوطني األعلى نافذة المفعول يعد مصادقة القائد
علييا.
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خامسا  :المواد الدستورية الممنوحة لمجلس الشورى
المادة السايعة والستو :على النواب أ يؤدوا اليمي التالية في أول اجتماع للمجلس ،ويوقعوا على ورقة القسم:
يسم اهلل الرحم الرحيم
مدافعا ع حرمة اإلسالم،
"أقسم أمام القرآ الكريم ياهلل القادر المتعال ،وألتزم يشرفي أ أكو
ً

حاميا لمكاسب ثورة شعب إي ار
ً

اإلسالمية ،وألسس الجميورية اإلسالمية ،وأ

أحفظ األمانة

أمينا ،وعادال ،وأ أراعي األمانة والتقوى في تأدية مسؤوليات
التي أودعيا الشعب لدينا ياعتياري ً
ملتزما ياستقالل الوط  ،ورفعته ،وحفظ حقوق الشعب ،وخدمة الناس،
دائما ة
ً
النياية ،وأ أكو ة ً
وأ

أدافس ع

الدستور ،وأ

أستيدف في تصريحاتي وكتاياتي وايداء وجيات نظري ضما

استقالل اليالد وحرية الناس وتأمي مصالحيم".
نواب األقليات الدينية يؤدو اليمي مس ذكر كتاييم السماوي ،والنواب الغائيو ع الجلسة األولى
علييم أداء اليمي في أول جلسة يحضرونيا.
المادة الحادية والسيعو :يحق لمجلس الشورى اإلسالمي أ

يس

القواني

في القضايا كافة ،ضم

الحدود المقررة في

الدستور.
المادة السادسة والسيعو :يحق لمجلس الشورى اإلسالمي أ يتولى التدقيق والتحقيق في جميس شؤو اليالد.
المادة السايعة والسيعو :يجب أ يتم المصادقة على المواثيق ،والعقود ،والمعاهدات ،واالتفاقيات الدولية م قيل مجلس
الشورى اإلسالمي.
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المادة الثامنة والسيعو :يحظر إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية سوى التغييرات الجزئية ،مس مراعاة مصالح اليالد،
ويشرط أ تتم التغييرات يصورة متقايلة ،وأ ال تضر ياستقالل ووحدة أراضي اليالد ،وأ يصادق
علييا أريعة أخماس عدد النواب في مجلس الشورى اإلسالمي.
المادة التاسعة والسيعو :يحظر فرض األحكام العرفية ،وفي حاالت الحرب والظروف االضط اررية المشايية يحق للحكومة
يعد مصادقة مجلس الشورى اإلسالمي أ تفرض ة مؤقتًا ة يعض القيود الضرورية على أ ال
تستمر ة مطلقًا ة أكثر م ثالثي
تستأذ المجلس م جديد.

يوما ،وفي حالة استمرار حالة الضرورية ،على الحكومة أ
ً

المادة الثمانو :عمليات االقتراض واإلقراض أو منح المساعدات ة داخل اليالد أو خارجيا ة التي تجرييا الحكومة
يجب أ تتم يمصادقة مجلس الشورى اإلسالمي.
المادة الحادية والثمانو :منعا ياتًا منح األجانب حق تأسيس الشركات والمؤسسات في مجال التجارة والصناعة والزراعة
يمنس ً
والمعاد والخدمات.

المادة الثانية والثمانو :ال يجوز للحكومة توظيف األجانب إال في حاالت الضرورة ويمصادقة مجلس الشورى اإلسالمي.
المادة ال اريعة والثمانو :كل نائب مسؤول تجاه جميس أيناء الشعب ،وله الحق في إيداء وجية نظره في قضايا اليالد
الداخلية والخارجية كافة.
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المادة التاسعة والثمانو : .1يستطيس أعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء أو أحدهم في أي مجال يرونه ضرورًيا،
ويكو

ال للمناقشة في المجلس إذا قدمه ما ال يقل ع
االستيضاح قاي ً

عشرة نواب.

وعلى مجلس الوزراء أو الوزير  -الذي يستدعي لالستيضاح  -أ يحضر في المجلس خالل
عشرة أيام م تاريخ عرض االستيضاح في المجلس ،وأ يجيب عنه ويطلب م المجلس منحه
الثقة ،وفي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على االستجواب يقدم النواب
المذكورو التوضيحات الالزمة فيما يتعلق ياالستيضاح المعروض م قيليم ،ويحق للمجلس
سحب ثقته ،فيما إذا رأى ما يقتضي يذلك .واذا لم يمنح المجلس ثقته ،يعزل مجلس الوزراء أو
الوزير المقصود ياالستيضاح ،وفي كلتا الحالتي فإ الوزراء الذي استوضحوا ال يستطيعو
االشتراك في الو ازرة التي تأتي يعد ذلك مياشرة
 .2في حالة استيضاح رئيس الجميورية م قيل ثلث النواب-على األقل -في مجلس الشورى
اإلسالمي حول القيام يواجيات إدارة السلطة التنفيذية وادارة األمور التنفيذية في اليالد ،فإ على
رئيس الجميورية -خالل مدة شير م طرح االستيضاح -أ يحضر في المجلس ويعطي
التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة .وعند انتياء مناقشات النواب المعارضي
والمؤيدي وجواب رئيس الجميورية -إذا صوتت أكثرية الثلثي م النواب على عدم كفاءة رئيس
الجميورية -فإ ذلك يرفس وفق الفقرة العاشرة م المادة العاشرة يعد المائة إلى مقام القيادة
الطالعيا عليه.

