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الدور اإليراني يف الشرق األوسط بعد احلرب
األمريكية على اإلرهاب

الــدكتور ساجد شرقي
 -1املقدمة :
معظم ما وقع في السنوات التي أعقبت الحرب األمريكية على اإلرهاب بعد  11أيلول عام

 1001من مواجهات  ،كان الهدف  ،هو البحث عن الدور الفاعل والنفوذ والتأثير في السياسة
الدولية بما يحقق أهداف واستراتيجيات ترسمها الدول لنفسها  ،فكل العب له دوافع معينة تبرر

نفوذها وادوارها ،وبقدر ما يتعلق األمر بادوار كل من إيران والواليات المتحدة األمريكية بعد
المتغيرات الدولية الجديدة بما فيها اجتياح كل من العراق وأفغانستان ،والحضور العسكري

األمريكي بقوة في منطقة الخليج العربي  ،والدعوة إلى نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان في هذه

المنطقة وتغبير األنظمة السياسية فيها  ،أدركت إيران الخطر الذي يمكن أن تواجهه مستقبال ،

السيما وان الواليات المتحدة األمريكية قد صنفت إيران ضمن ما يعرف( محور الشر )  ،وعلى
هذا االعتبار استخدمت هذه األخيرة مقومات القوة التي يمكن استخدامها في كل من العراق

وأفغانستان وسوريا ولبنان  ،فضال عن موقعها االستراتيجي المهم  ،وثرواتها االقتصادية ،

وامتالكها مصادر الطاقة المؤثرة في اقتصاد العالم ،كل ذلك يمكن إدراجه ضمن العوامل

االيجابية التي تسعى إيران من خاللها تجسيد دورها في المنطقة  ،فبين الحين واآلخر تختبر مدى
قوة دورها لمواجهة تحديات الواليات المتحدة األمريكية في كل من أفغانستان والعراق عبر
استخدام تأثيرها في هاتين الدولتين وتصعيد النشاطات ضد تواجد هذه القوات  ،ولعل أهم ما يدلل
ذلك قول شريعة مداري المتحدث الرسمي للرئيس اإليراني ورئيس صحيفة كيهان الذي لخص

اآلثار التي تواجهها الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة بما يلي (:)1
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 -1يجب على األمريكيين فهم العواقب الوخيمة ألي تصرف أحمق من جانبهم.
 -1ستهاجم الجمهورية اإلسالمية القوات األمريكية وحلفاءها في أفغانستان والعراق .
 -3ستنطلق عاصفة من الصواريخ ضد إسرائيل بحيث تحول البالد إلى (جحيم على األرض

قبل ذهابهم إلى الجحيم الحقيقي ) .

 -4ستوقف الجمهورية اإلسالمية تدفق النفط عبر مضيق هرمز  ،وتحرم السوق العالمي من

 14مليون برميل في اليوم .

 -5الدول العربية الحليفة ألميركا ستعرض وجودها للخطر .
 -6ستوجه الدعوة إلى شعوب مصر واألردن ( أجزاء من شبه الجزيرة العربية ) لالنتفاضة

ضد حكوماتهم لالنتقام من حكامهم )).

إال إن الهدف االستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية تجاه المنطقة هو تأمين الهيمنة على

العالم وهذا ما جاء على لسان جورج بوش الذي أكد في خطابه إلى الكونغرس األمريكي في

كانون الثاني 1991عشية الحرب على العراق حيث قال (( ..منذ قرنين من الزمن والواليات

المتحدة االمريكية تطرح ذاتها نموذجا للحرية والديمقراطية ...واليوم في هذا العالم المتغير ،تعد

القيادة االمريكية للعالم غير قابلة للتعويض .ان القرن القادم سيكون امريكيا))

()1

ومن هنا نفهم مدى التناقض في المصالح التي تسبب الصراع بين الدولتين اإليرانية

واألمريكية ،وفي ضوء هذا الصراع تنعكس األدوار وبالتالي مدى تعزيز دور الزعامة التي يبحث

عنها كل من هم  ،وللوقوف على طبيعة هذه األدوار يمكن تقسيم هذا البحث إلى ثالث فقرات ،
انصرفت األولى لتعالج اثر التطورات الدولية على منطقة الشرق األوسط وتنامي الدور اإليراني

فيها لتعالج هذه الفقرة التطورات منذ الحرب العالمية األولى وصوال إلى نهاية الحرب الباردة

والحرب ع لى اإلرهاب  ،التي انعطف في ضوءها مسار العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية
لتبرز إيران كقوة إقليمية مناهضة ألمريكا بعد أن كانت حليفة لها قبل مجيء الثورة اإلسالمية

االيرانبة واستالمها السلطة عام  ، 1999أما الفقرة الثانية فقد انصرف لتعالجالدور اإليراني في
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ظل األوضاع اإلقليمية والعالمية الجديدة ،أما الفقرة الثالثة فتاتي الخاتمة واالستنتاجات لتضع لنا

السيناريوهات المحتملة والبدائل المتاحة.

 -2اثر التطورات الدولية على الدور اإليراني في منطقة الشرق األوسط
لقد أصبح الصراع دائم الحضور في منطقة الشرق األوسط خصوصا بعد أحداث الحادي

عشر من أيلول عام  ، 1001وهذا ما أرادته الواليات المتحدة األمريكية ،ويعود ذلك إلى العالقة
بين العالم اإلسالمي والغرب التي احتدت مؤخ ار  ،فكل التحليالت تتجه نحو صعوبة الحديث عن

الحوار بين الحضارتين الشرقية والغربيـ ــة()3وهذا الصراع بطبيعة الحال هو نتاج الجذور الممتدة
إلى حقب زمنية الذي يفضي بطبيعة الحال إلى تجسيد األدوار لتصبح ذات نفوذا وتأثي ار في

محيطها اإلقليمي والدولي  ،وألجل فهم طبيعة هذه الصراعات نتناول في هذه الفقرة من البحث

اربعمراحلوكل مرحلة منها توضح لنا مزيد من االحداث والمتغيراتتوصلنا الى المرحلة االخيرة التي

نشهدها االنلتبرزعلى اثرهاايرانكقوة اقليمية تبحث عن واقع جديد وخارطة جديدة بل صار تدويل

هذا الدور من اهم ما يميز العالقة بين ايران والدول االقليمية والدوليةوخصوصا في منطقة الشرق

االوسط.

1-2التطورات بعد انتهاء الحرب العالمية االولى
شهدت هذه المرحلة حدثا جديدا وخارطة جديدة لمنطقة الشرق االوسط  ،ولعل من اهم

االحداث التي حصلت بعد الحرب والتي ما زالت اثارها مستمرة في هذه المنطقة هي:
 -1وعد بالفور الذي كانت اهم نتائجه انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين .

 -1اتفاقية سايكس بيكوالتي قسمت فيها المنطقة بين المنتصرين الذين دخلوا معظم بلدان

منطقة الشرق االوسط كمستعمرين .

 -3بروز مشكلة اسرائيل والقضية الفلسطينيةفي ارض فلسطين وازدياد الهجرة اليها التيكانت

سببا في تكوين المقاومة المسلحة وبدأ الصراع المسلح .
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 -4تراجع قوى عالمية ( كالدولة العثمانية ) وبروز قوى جديدة (كبريطانيا ) والتي تركت

الساحة فيما بعد الى الواليات المتحدة االمريكية والتي بدأت الصراع من اجل تحقيق اهدافها بعيدة

المدى والذي نشهده فيما بعد من خالل هذه الدراسة.

2-2التطورات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
لعل ابرز االحداث المؤثرة في الساحة الدولية والمرتبطة بمضمون البحث المطروح
 -1قيام دولة اسرائيل عام 1941بعد قرار التقسيم عام . 1949
 -1بدأ االستعمار الثقافيللدول التي تحررت من االستعمار العسكري.
 -3تراجع قوى كبرى(دول المحور) ثم بريطانيا وفرنسا وبروز قوى جديدة ( الواليات المتحدة

االمريكية واالتحاد السوفيتي )لتتغير خريطة العالم من خالل االستقطاب ضمن معسكرين
متنافسين احدهما يمثل العالم االشتراكي المتمثل بقوته العسكرية في (حلف وارشو) والعالم

الرأسمالي المتمثل بقوته العسكرية (حلف الناتو )  ،لتبدأ في ظل هذا السيناريو الحرب الباردة

وتعزيز االستقطاب الثنائي .

3-2التطورات بعد الحرب الباردة
انتهت الحرب الباردة بين المعسكر االشتراكي والمعسكر الرأسمالي وكانت من نتائج ذلك هو

انهيار االتحاد السوفيتي وتفرد الواليات المتحدة االمريكية كقوة كبرى دون منافس لها من حيث

القوة االقتصادية والعسكرية واصبحت مؤثرة بشكل مباشر في االحداث الدولية  ،ولعل من
اهمالمتغيراتالدوليةهو وصول القوة االمريكية الى اهم منطقة في العالم من حيث قيمتها
االستراتيجية واالقتصادية وهي منطقة الخليج العربيبعد اجتياح العراق لدولة الكويتلتنطلق الواليات

المتحدة االمريكية بمشروعها الكبير والذي تخطط لهمنذ خروجها من العزلة الدولية وهذا بطبيعة
الحال جزء من مراحل اخرى الحقة للهيمنة من خالل قيادتها العالم( ، )4وهذا ما أعلنه الرئيس

بوش في اب عشية انتصاره في هذه الحرب( ،)5وبدأت أذرع العولمة تعزز هذا االتجاة سواء

اكانت هذه عولمة سياسية ام عولمة اقتصادية ام عولمة ثقافيةام عولمة اعالمية()6بواسطة اليات
تقنية مستفيدة من الثورة التقنية الضخمة الجديدة في عالم االتصاالت  ،حيث استخدمت هذه
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االليات في تكريس مشروعها في الهيمنة على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة مستثمرة انتصارها

التاريخي على االتحاد السوفيتي .

 4-2الحرب على االرهاب
بعد احداث 11أيلول  1001وجدت الواليات المتحدة مسوغا لتعزيز دورها لقيادة العالم

واستطاعت ان تكسب المساندة لها من قبل المجتمع الدولي من منطلق قضية تشترك بها دول

العالم وهي (الحرب على االرهاب ) وبدأت تكثف من سياستها في كل المجاالت لدعم قضيتها

وبالفعل حققت نتائج هامة رفدت استراتيجيتها الجديدة في تكريس الهيمنة على العالم ،فبدأت في

الحرب على افغانستان معتمدة على مسوغات تبرر تلك الحرب والتي يفهمها العالم  ،حيث

الهجوم على الواليات المتحدة االمريكية وتدمير برجي التجارة الدولية داخلها عجل من تغير
مفهوم االمن القومي للواليات المتحدة االمريكية لينصرف الى ماوراء حدودها بدال ان تنظر الى

امنها الداخلي فعمدت الى نشراساطيلها و قـواعدها العسكرية عبر المحيطات  ،وتكثف من حاملة
طائراتها فضال عن الغواصات والصواريخ العابرة القارات ،كل ذلك استعدادا لمعاقبة اللذين

هاجموها ومن ثم القضاء عليهم وتعزيز النفوذ لتامين الهيمنة على المنطقة والعالم  ،من هنا كان

مبرر الهجوم على افغانستان كمرحلة اولى مستخدمة اذرع العولمة العسكرية بدال من اذرع
العولمة السياسية في معالجة هذه الظاه ـرة  ،و يفهم من ذلك ان الهدف يبقى دون تغيير بالرغم

من تغير الوسيلة ،حيث تغير العالم وانتقل الى مرحلة جديدة برزت فيها معالم وقوى مهمة
تطابقت بعضها واندمجت اندماج تام  ،فاسرائيل ومشروعها االقليميمثال باتيرافق المشروع

االمريكي الذي اضحى يتابدالالدوار في منطقة الشرق االوسط ،ويقابل ذلك بروز قوة اقليمية

مضادة في المنطقة ولعل اكبرها هي القوة االيرانية كونها تمثل ظاهرة االسالم السياسي المتشدد

حسب وجهة نظرهاوهذا ما استدعى تصنيفها وفق هذا المفهوم ضمن ما يسمى( محور الشـر)(،)9
ومن هنا نفهم الفكر السياسيفي العالم الغربي بشكل عام والواليات المتحدة بشكل خاص يركز

على ظاهرة االرهاب دون وضع تعريف لهاالمر الذي يمهد هذا المصطلح لحرب شاملةفي

مجاالت عدة وليست حرب عسكريةفقطوهذا ماعبر عنه الباحث (فريدمان ) الكاتب في جريدة

النيويورك تايمز بقوله (( ان الحزب الدينياليمكن ان يقاتل بالجيوش وحدها بل يجب ان يقاتل في
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المدارس والمساجد والكنائس والمعابد وال يمكن ان يهزم دون مساعدة الألئمة واالحبار والكهنة ))
()1

االمر الذي يفسر االتجاه الجديد في السلوك االستراتيجي للواليات المتحدة االمريكية في حربها

على االرهاب وهذا ما يفسر رصدها 100مليون دوالر من اجل الحصول على دعم وسائل

االعالم في الشرق االوسط

()9

.

ولعل ذلك اسهم بشكل فعلي في تقارب وجهات النظر على المستوى العالمي واالقليمي

واالقناع بمسوغاتالحرب على االرهاب من خالل احتالل افغانستان ،فلو امعنا جيدا في الجوانب

المتعلقة بذلك نجد ان الحملة االمريكية لهذا االحتالللم تتم اال من خالاللتسهيالت التي منحتها
لها دول الجوار االسالميلتلك الدولة  ،فالحربكانت تدار من خالل قاعدة (خرج) السعودية

( )10وتمون من قاعدة الغدير من قطر  ،وحاملة الطائرات االمريكية التيكانت تقصف افغانستان من
مياه اقليمية عربية واسالمية  ،ومن هنا استطاعت الواليات المتحدة االمريكيةان توظف امكانيات
هذه الدول في تحقيق اهداف استراتيجية شاملة بعيدة المدى في منطقة الشرق االوسط ولعل

اهمها:

 -1تحقيق امن اسرائيل  ،فهناك تطابق للمشروع االمريكي االسرائيلي في المنطقة يهدف الى

تقوية اسرائيل وجعلها قوة اقليمية كبيرة في المنطقة تستطيع ان تخوض حروبا سريعة وقصيرة

لتنتصر عليها من جانب  ،ولتجنب الدخول في حرب استنزاف ومقاومة طويلة من شأنه يحيد

تفوقها العسكري والتقني وهذا ماحصل بالفعل مع حرب تموز عام  1009في جنوب لبنان ،
االمر الذي يجعل من تواجد الواليات المتحدة االمريكيةبكل قواها العسكرية في قلب المنطقة ،

وهذا بطبيعة الحال سيجعل من اسرائيل اكثر قوة وقدرة .
 -1تقوية الوجود العسكري االمريكي في المنطقة وتطويق دول الجوار السيما وان بعض

هذه الدول التربطها عالقة جيدة ولها مشاكل معهاولعاليران افضل مثال على ذلك  ،وباتت هذه

االخيرة في هذه المرحلة على االقل هي المستفيدة من حرب امريكا على افغانستان وايضا هي من
اكثر المستفيدين من االجتياح االمريكي وتغير نظام الحكم في العراق(.)11

السيما وان ايران لديها طموح في مجاالت عدة تتعارض مع االهداف االستراتيجية للواليات
المتحدة االمريكية  ،فأيران فيها نمو اقتصادي وكثافة سكانية وتتسلح بسرعة ويتوقع ان تصبح
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دولة نووية في لحظة ما( )11وتوجد في منطقة حساسة ذات مصالح ضخمة جدا المريكا والغرب ،

لذا فالواليات المتحدة االمريكية لم تكن بمنأى من هذا البعد االستراتيجيفهي تطوق ايران من

الشمال من خالل تواجدها في افغانستان  ،وتطوقها من الجنوب من خالل قواعدها في الخليج ،
وتطوقها ايضا من الغرب من خالل تواجدها في العراق ،وبذلك يسهل على امريكا ان تحتوي

ايران سياسيا وعسكريا .

من جانب اخر فان السيطرة على النفط يعتبر من اولويات االستراتيجية االمريكية  ،فهناك

عدد من مخزونات النفط االستراتيجية في العالم :المخزون االول هو المخزون في السعودية

وهويعادل ميزانية امريكا مئة عام ( ، )13والواليات المتحدة االمريكية موجودة بقوة في دول الخليج

والنفط الخليجي موظف لصالح االقتصاد الرأسمالي واالستقرار في السوق الرأسمالية العالمية

وبالسيطرة على النفط العراقي يتم التحكم بالمخزون الثاني  ،اما مخزون بحر قزوين فدول
المنطقة هناك بحاجة الى الشركات االمريكية كونها غير قادرة على ان تستثمر هذا المخزون ،

ومع ان تلك المنطقةكانت في يوم من االيام تحت نفوذ االتحاد السوفيتي اال ان روسيا االن

وريثته التستطيع ان تنافس الواليات المتحدة االمريكية في هذه المنطقة النها غير قادرة على ان
تستثمرها  ،فالفرصة سانحة االن لها ولشركاتها النفطية بأن تستثمر هذا المخزون في الوقت

المناسب والمجدي اقتصاديا( ،)14وبالتالي تستطيع الواليات المتحدة االمريكية ان تسيطر على
العالم من خالل التحكم بمخزونات الطاقة العالمية في ظل حضارة يسيرها النفط وعلية ليست هي

بحاجة الى ان تشعل حربا باردة مع اي دولة كبرى منافسة لهاكالصين وروسيا واليابان الدول التي
تشاركها المصالح في المنطقة ،مما قاد ذلك الى ان يتجة الصراع في المنطقةبعدا اخر وهو

الصراع االقليمي الذي يخدم االستراتيجية االمريكية لتعزيز دورها من جانب ولضمان اتجاه سير
االوضاع السياسية باتجاة يحقق لها مطامحها واهدافها ،وفي ظل هذه االوضاع برزت ايران

لتلعب هذا الدور  ،وربما يؤدي هذا الى تركيز الصراع بجوانب مختلفة تتيح للواليات

المتحدةوضع البدائل بما ينسجم وتوجهاتها االستراتيجية.
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-3الدور االيراني في ظل الصراع االقليمي

يختلف الدور الي دولة باختالف طبيعة النظام السياسي وما يمتلك من مقومات اساسية

تمكنه من ان يلعب دو ار مافي محيطه معتمدا على قنوات محددة ينطلق منها صانعوا القرار لتقوم

بتنفيذها السياسة الخارجية  ،االمر الذي ينفرد فيه النظام السياسي االيراني بسبب خصوصيته

لتعدد مصادرهومن اهمها  -1:الدستور -1القائد او المرشد  -3مجمع تشخيص النظام -4

مجلس الخبراء  -5مجلس الشورى  -6مجلس صيانة الدستور  -9الحكومة او السلطة

التنفيذيةالمتكونة من مجلس الوزراء ،رئاسة الجمهورية ،مجلس االمن الوطني  ،وو ازرة الخارجية

()15

 ، .وبجانب هذه المصادر يوجد هناك تياران يحكمان في ايران هما المحافظون واالصالحيون

 ،االمر الذي ينعكس على مفردات السياسة الخارجية وبالتالي ينعكس ايضاعلى طبيعة الدور

الذي تؤديه والثوابت التي اليمكن المساس بها

()16

ان هذه المزايا التي قد ينفرد بها النظام السياسي في ايرانشكل عامال مهماانعكس على طبيعة

الصراعوالمهام واالدوار التي يمكن ان تقوم بهافي منطقة الشرق االوسط ومنطقة الخليج ،ففي

اعقاب حرب الخليج عام  1991بدأت سياسة االحتواء المزدوجة االمريكية تجاه كل من العراق

وايران وظهورها كقوة اقليمية عالمية وفـ ي منطقة الخليج العربي ،ومن نتائج هذا االحتواء هو
السيطرة على العراق بشكل تام بعـد احتالله عام  ،1993واالمر االخر هو اطالق مفهوم التوتر

بين اطراف ثالثرئيسية في المنطقةهي ايران ،مجلس التعاون الخليجي (السعودية اهمها ) ،

والواليات المتحدة االمريكية  ،ومن هنا اصبحت العالقات عالقات صراع تحتل ايران قطباوالقطب
االخر تشكله الواليات المتحدة االمريكية ودول الخليج العرب ـ ــي ..وازاء هذا الصراعوهذا الوضع

الجديد في المنطقةكيف يمكن ان تكونالرؤيا االيرانية الدارة الصراع ولتلك التفاعالت في المنطقة؟

وكي ف تسعى ايران لتعظيم دورها وفق هذه التفاعالت؟ ،واالجابة على هذين التساؤلين يمكن ان
تقودنا الىمضمون العنوان المطروح في مقدمة بحثنامن خالل تناول الرؤيا االيرانية وكيفية اداء

دورها للتفاعالت االقليمية الرئيسية في المنطقةعبر تناول ثالث محاور اساسية هي :
 -1التفاعالت االقليمية بين ايران والخليج .
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 -1التفاعالت االقليمية بين ايران والعراق

 -3التفاعالت االقليمية بين ايران والواليات المتحدة االمريكية .

 1-3التفاعالت االقليمية بين ايران ودول الخليج العربي
من خالل قراءة متمعنة في تاريخ الدولة االيرانية يستنتج منها امكانية التمييز الحضاري

واللغوي والثقافيالذي يؤهلها لالضطالع بدور اقليميفي المنطقة  ،فضال عن موقعها الهام الذي

تحتله والذي يمكنها من التحكم في عصب اقتصاديات دول المنطقة وهو الطاقة  ،ولعل عالقات

ايران بدول الخليج العربي تشكل ابرز التفاعالت االقليمية التي تعكس بوضوح الرغبة االيرانية في

ممارسة دور اقليمي باررز من خالل اقامة شبكة من المصالح االقتصادية والثقافية مع تلك الدول

تدعم دورها في المقام االول كهدف غير معلن والذي يستشف منه هناك رغبة ايرانية في تحقيق

االمن واالستقرار بين ضفتي الخليج العربي

( 19

)ويتضح ذلك في حقبة الرئيس خاتميحيث

العالقات بين الجانبين شهدتانفراج في اعقاب توليه مقاليد الحككم في ايران عام 1999وهو ما

تجلى في الحضور الخليجي المكثفلقمة طهرانعشية حكمه حيث قام وزير الخارجية انذاك كمال

خرارزيبزيارة دول الخليج ورفع شعار ازالة التوترات مع العالم السيما دول الجوار وانطالقا من هذا
شهدت العالقات االيرانية الخليجية انفراج ملموس في بعديها السياسي واالقتصادي واالمني

وخصوصا مع المملكة العربية السعودية

( ) 11

.

وقد تمتوقيع معاهدة تعاون تجاري اقتصادي واستثماري ومهني وعلمي وثقافي عام

1999وتأسست اول لجنة تجارية بين السعودية وايران في العام ذاته ،فضال عن اللجنة
االقتصاديةالمشتركة واللجنة السياسية  ،واتفاق نقل المواطنين واعادة افتتاح الخط البحري بينهما

(

 )19اضافة الى الكويت التي لها مشروع لنقل المياه من ايران اليها ،ووقعت قطر خمس اتفاقيات

ومذكرات تفاهم في المجاالت الثقافية والفنية مع الجانب االيراني،واالمارات العربية المتحدة حيث
تعد دبي شريك شريك تجاري مهم اليران كونها المركز الرئيسي العادة التصدير الى ايران التي

تبلغ اجماليها  105مليار دوالر عام ،1000هذا باالضافة الى نشاط مجلس العمل االيراني في
دبي والذي يهدف الى تطوير العالقات االقتصادية بين البلدين خاصة وان عدد الشركات االيرانية
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العاملة في االمارات قد بلغ ثالثة االف شركة تعمل في مختلفالقطاعات ،يضاف ذلك الى ما

شهده قطاع السياحة من تطورات حيث بلغ عدد السائحين االيرانيين الى االمارات ليبلغ  15ألف

سائح شهريا ،ويضاف ا لى ذلك كله ابرز المؤشرات للتقارب االيراني الخليجيهو توقيع ايران اتفاق
امني مع المملكة العربية السعوديةعام  1001تضمنت مكافحة الجريمة المنظمة واالرهابوكذلك
التهريب والتعاون في المجال التديبي واالمني واالنقاذ البحري وتسيير سبل الحجيج لاليرانيين

،وتتعدد اشكال وصور التفاعالت االيرانية الخليجية

()10

 ..اال ان الموضوع الهام ازاء تلك العالقة

على مدى تاريخها المعاصرهو كيف تق أر ايران تلك التفاعالات وماهي الرؤية االيرانية لها؟ ويمكن

االجابة تكون كاالتي -:

 -1ان ايران ترفض مخاطبة مجلس التعاون الخليجي بوصفه منظمة تمثل دول الخليج

الـعربي  ،وهذا متأتي من الرغبة في ممارسة دور اقليميبارز فهي تتعامل مع هذه الدول بشكل
فردي

() 11

وما يؤكد هذا عندما رفضت ايران استقبال اللجنة الثالثية التي شكلها مجلس التعاون

الخليجيلحل قضية الجزر االماراتية الثالثالتي تقع تحت السطرة االيرانية وظلت تلك المشكلة دون

حل لغاية هذه اللحظة  .فايران تنظر الى ان التفاوض مع هذه اللجنة يعني االقرار بوجود قضية
للخالف ليس مع االمارات فحسب انما مع الدول الخليجية وما يؤكد ذلك اعالنمستشار وزير

الخارجية االيراني صباح زنكنة انذاك بان حكومته ترحب باعضاء اللجنة الثالثية بصورة

منفردة(.)11

 -1ترى ايران ان مسؤولية امن الخليج هومسؤولية الدول المطلة علية ،وبالتالي فهي التحدد
تعريف محدد لمفهوم المصالح االقليمية المتبادلةالن ذلك يعطي معاني متباينة ومتعارضة حسب

نظرها (،)13فاعالن دمشق عام  1991على سبيل المثال انقدته ايران بشدة

()14

كونه استبعدها

من الترتيبات التي تضمنها ،فضال عن ذلك اعتبرت هذا االعالن هو تقدير لمساهمة الواليات
المتحدة االمريكة لتحرير دولة الكويت والذي اشار له االعالن صراحةمعتبرة ان الواليات المتحدة

االمريكية هي العدو التقليدياليران .

 -3ان قضية الوج ود االجنبي يثير حفيظة ايرانالتي تشجع دول المنطقة الى تامين االمن

واالستقرار دون الحاجة الى االخرين ،وهذا ما اكده احمد خاتمي عندما تم االتفاق االمني مع
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العربية السعودية واعتبره نموذجا جيدا للتعاون المثمر والناجح بين دول المنطقة واعرب في حينها

عن امله ان تكون االتفاقية مقدمة للوصول الى اساليب بين دول المنطقة لتامين االمن واالستقرار
دون تدخل احد) . )15

 -4هناك رغبة ايرانية للبحث عن االسواق لتصريف منتجاتها من خالل االسواق الخليجية

الفرديةفضال عن الرغبة الى الوصول الى حصص واسعار مناسبة في ظل منظمة االوبك من

خالل تنسيق المواقف مع دول المنطقة ،ومن هنا نجد ان ايران التفصل بين الواقع االقتصادي

وتحركاتها في المنطقة السيما وهي تعاني من نسبة البطالة التي تقدر بحوالي  %61فضال عن

ارتفاع معدل التضخم ( . )16

 -5تسعى ايران الى تطوير قدرتها التسليحية بما يفوق احتياجاتها الفعلية وتنوع التسليحوخير

ما يدلل على ذلك هو التعاون الرسمي االيراني في هذا المجال .

 -6لم تكتف ايرانبادانة الوجود االجنبي حيث طرحت مشروعات امنية لمنطقة الخليجاهمها
( )19

مشروع السالم االسالمي الذي طرحته عام  1990والذي يقوم على اربع محاور هي :
 -1توسيع مجلس التعاون ليشمل إيران ثم العراق .
 -1تشكيل ايديولوجية اسالمية الغطاء للتنظيم االمني .

-3تستخدم ايران القوة التي حصلت عليها من هذا التنظيم (اي القوة التي تتحكم في نفط

الخليج واحتياطاته ) في مواجهة الغرب واسرائيل وبالتالي خدمة المصالح االيرانية .

 -4انشاء صندوق مالي تموله دول مجلس التعاون الخليجي العمار العراق وايران .

3-3التفاعالت اإلقليمية بين إيران والعراق
يعتبر العراق في مقدمة في مقدمة االهتمام السياسي لصناع السياسة االيرانيةوربما يعزو ذلك

لسببين رئيسين  :االول هو عامل الجوار الجغرافي ،والثاني هو الثقل االقليمي ،حيث ايران تعتبر
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العراق احد القوى االقليمية التي اليمكن تجاهلها عند النظر الى هيكلية موازين القوى في المنطقة

وذلك لعدة اعتبارات منها القدرة البشرية للعراق الذي يزيد سكانه على العشرين مليون نسمة،

فضال عن احتالل العراق عالميا بعد المملكة العربية السعوديةالمؤكدة في ارصدته التي تزيد عن

 114مليار برميلتكفيه تكفيه النتاج اكثر من ثالثة ماليين برميل يوميا لمدة تزيد على المائة عام

(

،)11ومن هنا يدرك صانعوا القرار السياسي االيراني اهمية الورقة العراقية في التوازنات االقليمية

الراهنة والمستقبلية ،وعليه فان ايران ت درك ان تعزيز العالقات مع العراق ينعكس بشكل مباشر
على الدور الذي يمكن ان تؤديهفي الترتيبات االقليمية الحالية والمستقبلية الذي يركز على جملة

من النقاط اهمها-:

 -1مما اليقبل الشك ان ايران تدعم نفوذها في الخليج من خالل توثيق عالقتها مع

العراقوهذا يجعلها مرشحة بقوة لدور الشريك الفاعل في اي ترتيبات امنية مستقبلية ،وهو ما تسعى
اليه ايران على الرغم من المعارضة االقليمية والدولية لهذا الدور .

 -1تجمع ايران مصلحة مع العراقفهي تسعى الستخدام الورقة العراقية كأداة مهمة في

سياستها الخارجية الن صناع القرار السياسي االيراني يدركون الحاجة الفعليةلتعزيز دورهم في
العراق كي تقويض المشروع االمريكي في المنطقةاوال  ،وليكونوا مستعدين لليوم التالي لمغادرة

الواليات المتحدة االمريكية لـ( مليء الفراغ ) وبالتالي بسط نفوذهامستفيدة من تجربتها في لبنان

من خالل دعم اصدقائها في الداخل وتعزيز قدراتهم وجعلهم االقوى فيالساحة اللبنانية(.)19

 -3تخشى ايران استقرار العراق في ظل حكومة غير موالية لها فربما توظف هذه الحكومة
ضدهاوخصوصا عندما يصار لها االنضمام الى مجلس التعاون الخليجيوبالتالي اعادة تشكيل

االطار االمني االقليميبطريقة تصد مصالح ايران ،فاالسلحةالتي تستخدم لمهاجمة الواليات
المتحدة االمريكية وحلفاؤها في العراق ماهي اال لمعرفة ان االيرانيين لديهم القدرات في العراق )

()30

 -4تريد ايران ان تلعب دو ار اقتصاديا في العراقحيث قيمة واردات العراقمع ايران زادت نسبة

 %30منذ عام 1003

()31

وقد اشار محافظ النجف حول ذلك بقوله ( ان الحكومة االيرانيةتقدم
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الى النجف 10مليون دوالر بالسنة من اجل بناء وتحسين المنشأت التي تستقبل الزائرين والحجاج
الذين يقدر عددهم باكثر من  11الف ايراني كل شهر

()31

.

 4-3التفاعالت اإلقليمية بين إيران والواليات المتحدة األمريكية
لو نظرنا إلى طبيعة العالقات اإليرانية األمريكية خالل عقد التسعينات نالحظ تميزها بالمد

والجزر وما الدعوات التييطلقها احد الطرفين بشأن التقارب عادة ما تواجه بتحفظ من الطرف
()33

اآلخر

 .وهذا متأتي من تعارض الرؤى والمصالح ومضاهر الخالف بين الجانبين تدفع نحو

تعميق هوة الخالف  ،فمن منظور الرؤية االيرانية للتفاعالت االقليمية والدولية ينطلق من ان
ايران تسعى الطالق دعوات للحوار مع الواليات المتحدة االمريكيةالقناع االدارة االمريكية ان

ايران اصبحت ضمن دول المنطقة ولم تعد مصدر تهديد لها وال داع الى عزلتها  ،في حين نجد

الواليات المتحدة االمريكية انطالقا من المواقف االيرانية المعلنةتجاه القضايا االقليمية تسعى الى
صياغة ترتيبات امنية مفادها الربط بين النظام االمني الخليجي الجديد والعناصر االخرى لمشروع

النظام الشرق اوسطي وخاصة تسوية الصراع العربي االسرائيلي وتطبيع العالقات العربية –
االسرائيلية وضبط التسليح في المنطقة بما يحول دون ظهور قوة اقليمية يكون في مقدورها تهديد

المصالح االمريكية او اعاقة المشروع االمريكي للسالم في الشرق االوسط ()34وهو االمر الذي

يتعارض مع التوجة االيراني الساعي لدور اقليمي متميز وهو ما يتضح ابتداءا باعالن طهران

مواقف تعارض مع واشنطن بشان مفهوم امن الخليجوانتهاءا بسعي ايران لزيادة تسليحها كما

ونوعا

()35

وانطالقا من هذا الطرح يمكن تفسير مظاهرالمد والجزر في العالقات بين الجانبين خالل

العقدين الماضيين ما يلي:

 تجميد ارصدة ايرانية بمليارات الدوالرات في بنوك الواليات المتحدة االمريكية . ايقاف التبادل التجاري المشترك . منع الدول االخرى من االستثمار في ايران من خالل قانون داماتو . -تسليح العراق وتشجيعه على خوض حرب ضد ايران دامت ثمان سنوات .
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 الزج بحركة طالبان في افغانستان ودعمها بهدف زعزعة الجناح الشرقي لالمنااليراني.
 -التشجيع والمسانده الفعلية للمحور االمريكي – التركي –االسرائلي – االذريبجاني في

منطقة بحر قزوين واسيا الصغرى .

اال ان احداث  11ايلول وما ترتب عليها من تداعيات كانت فرصة سانحة اليران الستعادة

وتطمين على االقل امريكا عندما سارعت الى ادانة الهجمات  ،فضال عن تاكيدها على عدم
ايواء اي من عناصر القاعدةفي ايران  ،ولكن هناك ثمة عقبات حالت دون التقارب من بينها
 -1الضغوط االسرائيلية التي ترى في مثل هذه العالقات تهدد مصالحها
 -1الصراع الداخلي بين المحافظين واالصالحين حول مدى التقارب بين الدولتين
 -3تصنيف االدارة االمريكية ايران ضمن (محور الشر) .

من هنا يمكن الوصول الى استنتاج مفادهان الدور واالنفجار في العالقات بين الجانبين يعني

قيام دور فاعل اليران في امن الخليج وهو ما يتعارض مع المصالح االمريكية في منطقة الشرق

االوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص ،وعلى الرغم من المعارضة االمريكية للدور
االقليمي اليران في هذه المنطقة التزال هناك مصلحة امريكية تقضي اما االبقاء على قنوات
اتصال مع ايران او انتهاج استراتيجية جديدة قد تغير النظام في ايران وهذا خيار مطروح من بين

الخيارات كما تشير بعض التقارير()36اال ان الواليات المتحدة االمريكية تدرك بان ايران تعد احد
مفاتيح حل ازمة الطاقة في الواليات المتحدةاخذةبنظر االعتبارانها تعد اكبر مصدر للنفط بين
دول اوبك وخامس اكبر مصدر للنفط العالمي  ،وتفترض مصادر الطاقة االمريكية ان انتاج

النفط الغاز الطبيعي االيراني سوف يلبي  %5من احتياطيات العالم للطاقة في العاميين

الماضيين وتزايد الطلب العالمي بنسبة .)39(%10
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 -4الخاتمة واالسنتاجات

تتسم السياسة االيرانية على اختالف توجهاتها بان لها قنوات محددة ينطلق منها صانعوا

الق اررتعتمد بتفسيرها ومن ثم تنفيذها من خالل السياسة الخارجية  ،مما يمكن ان يحدد ذلك قوة

دورها وتاثيرها في المحيط االقليمي والدولي الذي يجسده التفاعل بين عامليناساسين هو االسياسة

الداخلية والتماسك بين االطراف التي تشترك في بناء الدولة ومقوماتها من جانب وبين السياسة

الخارجية الوسيلة التي من خاللها يتم تحقيق االهداف االستراتيجية واالهداف الشاملة للدولة وبناء

عالقاتها مع المجتمع الدولي من جانب اخر ،وبالتاكيد تختلف الدول من حيث نفوذها وتاثيرهافي
المجتمع الدولي وفقا لمدى التماسك الداخلي اوال  ،وصنع السياسة الخارجية وطبيعة صنع

الق اررات الخارجية ثانيا ،فداخليا تتميز ايران بتعدد مصادر السياسةفهناك (( الدستور  ،والقائد او

المرشد (مجمع تشخسص مصلحة النظام –مجلس الخبراء )  ،مجلس الشورى االسالمي (مجلس

صيانة الدستور ) ،الحكومة او السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء –رئاسة الجمهورية-مجلس االمن

الوطني )،و ازرة الخارجية))فضال عن وجود تياران للحكم في ايران هما االصالحيون

والمحافظونوبطبيعة هذا التنوع في مصادر القرار يؤثرحتما في مجريات السياسة الخارجية ،ومهما

كان من تنوع في مدخالت السياسة هناك ثوابت تحددها المصلحة العامة للبلد اليمكن المساس

بها يتفق عليها جميع السياسين االيرانيين هي الحفاظ على مكانة ايـران( ورسالتها التارخية )
المتمثلة في اعتزازها بهويتها االسالميةالى حد الذي يؤمن به الفرد العادي بان بلده يسهم في دعم

االسالم اكثر من اي دولة اخرى.
ان هذا الصراع ينعكس جليا على الدور الذي يمكن ان تلعبه ايران في المنطقة منافسة

للواليات المتحدة االمريكية  ،ففي اعقاب حربها بعد اجتياح العراق للكويتعام  1991وبدء ما
اطلق عليه سياسة االحتواء المزدوجتجاه كل من العراق وايران وظهور الواليات المتحدة االمريكية

كقوة اقليمية عالمية في المنطقة  ،فالحديث عن مثلث الصراع في الخليج بين ايران والعراق

والمملكة العربية السعودية حل محله مفهوم اخر وهومستطيل التوتر في منطقة الخليج الذي

يعكس بوضوح الحالة الراهنة للعالقات االقليمية وادوارهابين طرفين رئيسيين هما الواليات المتحدة
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االمريكية وايران  ،ومن هنا بدا العالميركز انظاره الى ايران وخصوصا بعد اصرارها على المضي

قدما في تحقيق برنامجها النووي الذي اثار حفيظة الواليات المتحدة االمريكية والمجتمع الدولي

وبدات ايران تدفع الثمن في ظل هذه االوضاع ،وخصوصا بعد اتخاذ قرار من مجلس االمن

بفرض عقوبات على ايران والسعي نحو مزيد من هذه الق اررات في حال عدم تعاون ايران في هذا

المجال  .مما اثر ذلك سلبا وبدات المنطقة تتمحور حول اقطاب في ظل الدعوات االمريكية
لتشكيل ما يعرف ( االعتدال العربي ) ودعمه سياسيا وعسكريا ليكون في مواجهة الدور االيراني

 ،وفي ظل هذه التجاذبات وهذا الصراع يمكن تسجيل مايلي :
- 1

لكي تكون دولة ايران دولة قوية وعصرية سليمة ويمكن لها ان تصبح قطبا

لالستقرار والتقدم في المنطقة  ،على صناع القرار وصناع السياسة فيها ان يوضحوا للمجتمع
الدولي فيما اذا كانت قضية ايران االساسية هل ترويج اليديولوجية معينة ام التعاون الدولي ،

وعلى مايبدو ان ذلك يقلق الواليات المتحدة االمريكية السيما و حسب ما هو معلن لها انها تقود

حملة لمكافحة التطرف واالرهاب ونشر الديمقراطية ..الخ  ،وهدف دبلوماسية الدول الست مؤخ ار(
الواليات المتحدة االمريكية ،وبريطانيا  ،وفرنسا ،والمانيا،وروسيا،والصين )هو ضرورة الزام ايران

بمواجهة هذا االختيار.
- 1

ان المطلوب في العالقات مع ايران هي دبلوماسية تننقلها الى اقامة عالقات طيبة

مع المجتمع الدولي من خالل ايجاد قوانين دولية تؤدي الى الى احترام الدولها وحقها في ممارسة

ماتراه مفيد لبلدانها على الجميع المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية  ..وهذا ما يعزز الثقة
المتبادلة وبالتالي يؤدي الى االستقرار بدال من الصراع والبحث عن االدوار من خالل تعزيز القوة
العسكرية ومهاراتها التكنلوجية  ،كما هو الحال ما يجري في قضية البرنامج النووي االيراني ...

ولتحقيق تلك العالقات على الواليات المتحدة االمريكية ان تترك االختيار اليران بطريقة تعاملها

مع المجتمع الدولي وفقما يعزز مكانتها بعيدا عن الشروط والضغوط بما تدفعها في االتجاه
االخر .

- 3

ان التحديات االيرانية واالصرار االمريكي على عزل ايران وابعادها عن ان تلعب

دو ار في المنطقة  ،جعل االقتراب في وجهات النظر تكاد ان تكون اكثر تعقيدا ،ومن هنا فان
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ايران لم تصل الى االن الخت يار نموذج العلم الذي تسعى اليه والذي يؤدي الى االستقرار الدولي،

ومن هنا ركزت ايران في هذه المرحلة على جمع اكبر قدر ممكن من القدرات النووية حتى تصبح

في وضع يسمح لها بالتهديد باستئناف العمل في برامج االسلحة كوسيلة لتعزيز نفوذها في

المنطقة حتى حال تعليقها لعمليات تخصيب اليورانيوم .
- 4

بالنظر الى الوضع الدولي الجديد نجد ان الواليات المتحدة االمريكية في حال

قرارها بشن هجوم على ايران لن تستطيع ان تحشد المجتمع الدولي وراء خططها  ،فاالمر اصبح

مختلفاعن وضع ايام التحضيرات لضرب العراق  ،والواقع يقول ان ايران قادرة على تلقي ضربة

اولى واستيعابها ومن ثم الرد بضربة ثانية قد تكون موجهة الى القدرات النووية االسرائيلية  ،فضال

عن عقد صفقات اقتصادية كبيرة مع كل من روسيا والصين وبالتالي لن تغامر كل من الدولتين

بمصالحها لصالح الواليات المتحدة االمريكية.

ولعل االستنتاج الذي يترتب على هذه النتائج ان اطراف القوة االقليمية ( ايران الدول العربية

اضافة الى الواليات المتحدة االمريكية ) تجد نفسها امام تحديات كبرى  ،غير متشابهة فالواليات
المتحدة تواجه التحديات ازاء مشروعها في منطقة الشرق االوسط الذي ظل يعاني من متناقضات

عدة السيما في العراق وافغانستان ومشكلة التاثير االيراني ازاء كل من الدولتين وهي على مفترق
طرق مع التوجهات االمريكية  ،اما ما يتعلق كل من ايران والدول العربية نرى ان التحديات

تفرض العمل على بناء اطار مفاهيمي جديد للعالقات فيما بينهايتجاوز االطر التقليدية التي

كانت قائمةحتى انهيا ر القطبية الثنائية ،فهناك عوامل تشجع على تبني اطار جديد للطرفينواحد
هذه العوامل وربما اهمها هو المستقبل حول اهمية بناء اطار جديد للعالقات بين الدول االسالمية

.
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