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 الممخص:

في توازف القوى اإلقميمي في  امؤثرً  امحوري   اتمعب دورً  والتزاؿلعبت إيراف 
الشرؽ األوسط والمنطقة العربية، حيث تعتبر إيراف مف الدوؿ اإلقميمية األساسية 

 ؛ المنطقة العربية، والشرؽ األوسط الفاعمة والمحركة لمتفاعالت السياسية واألمنية في
ارات لما تمتمكو مف قدرات عسكرية وسياسية تمكنيا مف التدخؿ والتأثير في مس انظرً 

إلى  وتهدف هذه الدراسةة في المنطقة، وتطورات القضايا المحورية الرئيسوسياقات 
تحميؿ ودراسة سياسات إيراف اإلقميمية في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية، 
وتداعيات السياسة الخارجية اإليرانية عمى أمف منطقة الشرؽ األوسط، والنظاـ 

قضايا المحورية التي تؤثر عمى توازنات القوى اإلقميمية اإلقميمي العربي خاصة تجاه ال
 في المنطقة ومنيا األزمات في كؿ مف سوريا واليمف والعراؽ.

مفادىا أف التدخؿ اإليراني في األزمات  وتنطمق هذه الدراسة من فرضية أساسية
اإليراني ودعـ لبناف(، ساىـ في تعظيـ النفوذ  -اليمف  –سوريا  –العربية المعاصرة )العراؽ 

نو ساىـ في زيادة تعقيد ىذه األزمات إية عمى حساب الدوؿ العربية، كما مكانة إيراف اإلقميم
السعودية(، وزاد مف  -مف تسويتيا، وأضعؼ مف دور الدوؿ العربية المحورية )مصر  بداًل 

سرائيؿ،  حدة التنافس اإلقميمي في المنطقة وخاصة بيف قوى إقميمية غير عربية مثؿ تركيا وا 
عمى أمف منطقة الشرؽ األوسط، وعمى أمف النظاـ اإلقميمي العربي الذي يشيد  اوأثر سمبً 

 التيديدات والتحديات غير المسبوقة في تاريخ تطوره. مجموعة مف احاليً 
مف تركيزىا عمى تحميؿ ودراسة التفاعالت والتطورات  وتنبع أىمية الدراسة

والتداعيات الرئيسية في المنطقة الناتجة عف سياسات إيراف في المنطقة العربية 
ؽ األوسط، والشرؽ أوسطية التي تسعى بال شؾ إلى إعادة تشكيؿ وىيكمة منطقة الشر 

لتنفيذ المشروع اإليراني وزيادة نفوذىا ومكانتيا اإلقميمية، حتى تتمكف مف توظيؼ ذلؾ 
في صراعيا مع الدوؿ الكبرى في النظاـ الدولي، كما تنبع أىمية الدراسة مف تركيزىا 
عمى دراسة محددات وسيناريوىات مستقبؿ الصراع اإلقميمي في ظؿ التيديدات 

 ية، السياسية، والعسكرية الراىنة. االستراتيجية، األمن
 إيراف، الشرؽ األوسط، المنطقة العربية، السياسات اإلقميمية، أمف الشرؽ األوسط.الكممات المفتاحية: 



 0202 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                            مجمة بحوث الشرق األوسط

 -401- 

 Abstract: 
  Iran has played and continues to play a pivotal role 

influencing the regional balance of power in the Middle East and the 

Arab region. As Iran is considered one of the main regional states that 

are active and driving political and security interactions in the Arab 

region and the Middle East, Considering its military and political 

capabilities that enable it to intervene and influence the tracks, 

contexts, and developments of the major pivotal issues in the region. 

This study aims to analyze Iran's regional policies in the Middle East 

and Arab region, And the impact of Iranian foreign policy on the 

security of the Middle East, and the Arab regional system, especially 

towards the central issues that affect the balances of regional powers 

in the region, including crises in Syria, Yemen and Iraq. 

This study is based on a basic hypothesis that Iranian 

intervention in contemporary Arab crises (Iraq - Syria - Yemen - 

Lebanon) contributed to maximizing Iranian influence and supporting 

Iran's regional role. It also contributed to the complexity of these crises 

instead of settling them, and weakened the role of the main Arab 

countries (Egypt - Saudi Arabia). In addition, it contributed to the 

intensification of regional competition in the region, especially between 

non-Arab regional powers such as Turkey and Israel. The Iranian 

intervention has negatively affected on the security of the Middle East 

and the security of the Arab regional system, which is currently facing 

unprecedented threats and challenges in its development history. 

The importance of the study is due to the focus on analyzing, 

studying and clarifying the main interactions, developments and 

impacts in the region resulting from Iran's policies in the Arab and 

Middle East region. Which undoubtedly seeks to reshape and 

restructure the Middle East region, to implement the Iranian project 
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and increase its influence and regional role. So that Iran can use that in 

its conflict with the major powers in the international system, The 

importance of the study also stems from its focus on studying the 

determinants and scenarios of the future of the regional conflict in 

light of the current strategic, security, political, and military threats. 
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 مقدمة:

تعتبر منطقة الشرؽ األوسط مف أكثر مناطؽ العالـ مواجية لمتحديات، حيث 
تواجو ىذه المنطقة العديد مف التحديات السياسية واألمنية والعسكرية، ومف أىـ ىذه 
التحديات مشروعات وخطط التقسيـ والتفكيؾ، فمـ تتعرض ىذه المنطقة لممشروع األمريكي 
المعروؼ بالشرؽ األوسط الكبير كأحد مشروعات التفكيؾ والتقسيـ لدوؿ المنطقة العربية 

مشروعات أخرى إقميمية أشد خطورة تغمفيا صبغات  افقط، بؿ تواجو ىذه المنطقة أيضً 
قومية ومذىبية ودينية مثؿ المشروع اإليراني أو الشيعي، والذي ييدؼ إلى إقامة حزاـ 

ؿ شيعي خصيب كما يسمونو، وىناؾ المشروع التركي والذي شيعي في المنطقة أو ىال
ييدؼ إلى إعادة أمجاد الدولة العثمانية والذي ييدؼ إلى تعظيـ الدور اإلقميمي والنفوذ 

المشروع اإلسرائيمي المسمى  االتركي في المنطقة، كما تواجو المنطقة العربية أيضً 
 نيؿ والفرات. )إسرائيؿ الكبرى( الذي ييدؼ إلى السيطرة عمى ال

وترتكز ىذه الدراسة عمى المشروع اإليراني وما يرتبط بو مف سياسات إقميمية 
نو ال يستطيع باحث أف يجمع إالعربية والشرؽ األوسط فقط، حيث في المنطقة 

بالبحث والتحميؿ كافة خطط التقسيـ والتفكيؾ المذكورة في دراسة واحدة، ولعؿ تركيز 
بالتحديد يرجع إلى ما تتمتع بو ىذه الدولة بأىمية كبيرة عمى الباحث عمى إيراف 

لطبيعة موقعيا  اوذلؾ نظرً  ؛الت السياسية اإلقميمية والدوليةخريطة التفاع
الجيواستراتيجي المميز، فقد مكنتيا ىذه الميزة الجغرافية مف أف تكوف نقطة تواصؿ 

ارد التجارة العالمية بيف شرؽ قارة آسيا وغربيا، فضال عف وقوعيا عمى طرؽ مو 
والثروات البترولية، باإلضافة إلى امتالكيا المزايا المادية والمعنوية التي أىمتيا ألداء 

 .اودولي   اخارجية عززت مف سياستيا ومكانتيا إقميمي   اأدورً 
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 مشكمة الدراسة: -أواًل 

: أف إيراف سعت في الماضي أولهاتنبع مشكمة الدراسة مف عدة اعتبارات 
وتسعى في الوقت الحاضر إلى إعادة تعزيز سياساتيا اإلقميمية في المنطقة العربية 
والشرؽ أوسطية مستغمة بذلؾ جممة مف المتغيرات التي شيدتيا المنطقة مثؿ تصاعد 

اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة ترامب و ظيور تنظيـ داعش الثورات العربية و موجة 
كو مف قوة االتفاؽ النووي مع القوى الكبرى، وبما تممو تحالؼ اإلسالمي بقيادة السعودية الو 

العمؽ الحضاري، إلخ، وقوة ناعمة متمثمة في المغة، الثقافة اإليرانية، التأثير الديني، 
ثمة في البرنامج النووي، القدرات العسكرية المتصاعدة، الحشد الشعبي، حزب صمبة متم

الحوثيوف، إلخ، واستغالؿ ثقميا الجيوبولتيكي والجيوسياسي لفرض سد، اهلل، نظاـ األ
: أف إيراف أصبحت قوة وثانيهامكانتيا كقوة وقطب إقميمي مؤثر في إقميـ الشرؽ األوسط، 

ولبناف واليمف وفي إقميمية مؤثرة في الصراعات اإلقميمية العربية في العراؽ وسوريا 
أي ترتيبات لمتسوية السياسية ليذه األزمات في جعميا طرؼ أصيؿ في البحريف، مما 

: نجاح إيراف في الجمع بيف قوتيا الناعمة والصمبة وتوظيفيا مف الناحية وثالثهاالمستقبؿ، 
السياسية والعسكرية في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية، جعميا تطرح نفسيا 

لمؤثرة، كما أف إيراف استيدفت كقطب إقميمي يتجاوز موضوع الدولة الفاعمة أو الدولة ا
مف األدوار اإلقميمية  االشعوب دوف الدوؿ والنخب دوف الحكومات، وكؿ ىذا جاء خصمً 

لمدوؿ العربية الفاعمة في المنطقة وأضعؼ مف دورىا وتأثيرىا في حؿ وتسوية الصراعات 
ية في ظؿ وجود : بروز مشاريع توسعية إقميمية تجاه المنطقة العربورابعهاالعربية الراىنة، 

حالة مف فراغ القوة في سوريا وليبيا واليمف والعراؽ، وفي ظؿ حالة مف الشمؿ التاـ لمنظاـ 
 اإلقميمي العربي وضعؼ جيود جامعة الدولة العربية.
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 أهداف الدراسة: -اثانيً 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ ورصد المتغيرات اإلقميمية والدولية الجديدة في 
العربية، ومنطقة الشرؽ األوسط التي تؤثر عمى سياسات إيراف الخارجية عمى المنطقة 

المستوى اإلقميمي، ودراسة تداعيات وتأثيرات ذلؾ عمى أمف منطقة الشرؽ األوسط 
 واستقرارىا.

 أهمية الدراسة: -اثالثً 

 :تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات أهمها

سياسية مختمفة في التعامؿ اإلقميمي  اد أنماطً ف السياسة الخارجية اإليرانية تشيإ .1
والدولي مع المتغيرات المستجدة، وبحكـ موقعيا الجيواستراتيجي، والثقؿ السكاني، 

 في ىذه المتغيرات. فاعاًل  اواإلرث اإلمبراطوري، والقوة العسكرية، كانت عنصرً 
لمقياـ بأدوار تتمتع إيراف بمجموعة مف اإلمكانات والموارد السياسية بما يؤىميا  .2

إقميمية ودولية ذات شأف استراتيجي مؤثر معتمدة عمى توظيؼ كافة مواردىا 
 الصمبة والناعمة لتحقيؽ المصمحة القومية العميا اإليرانية.

في العديد مف القضايا اإلقميمية العربية الرئيسة  اوحيوي   امؤثرً  اتمعب إيراف دورً  .3
ية، والمبنانية، مما يعظـ مف النفوذ اإليراني ومنيا األزمة السورية والعراقية واليمن

 في المنطقة.
تركيز الدراسة عمى تحميؿ االستراتيجية اإليرانية اإلقميمية وبياف مالمحيا وسماتيا  .4

وخصائصيا وأدوات تنفيذىا في الصراعات اإلقميمية في المنطقة العربية والشرؽ 
 أوسطية.
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 تساؤالت الدراسة: -ارابعً 

 :الدراسة إلى اإلجابة عمى عدد من التساؤالت البحثية منهاتسعى هذه 
ما ىي المحددات الرئيسة المؤثرة في عممية صنع قرارات السياسة الخارجية  .1

 اإليرانية تجاه المنطقة العربية والشرؽ األوسط؟
ىؿ ىناؾ سمات وخصائص معينة تميز االستراتيجية اإليرانية اإلقميمية في ىذه  .2

 لميمة؟ وما ىي أىـ مالمحيا، وآلياتيا، وأدواتيا؟الحقبة الزمنية ا
ماذا تستيدؼ إيراف في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية؟ وما ىي مالمح  .3

 خريطة النفوذ اإليراني في ىذه المنطقة؟
إلى أي مدى تسيـ سياسات إيراف اإلقميمية في تحقيؽ استقرار منطقة الشرؽ األوسط  .4

السعودية( ستسمح باستمرار سياسات -بية المحورية )مصرأو تيديده؟ وىؿ القوى العر 
 إيراف اإلقميمية المؤثرة في التفاعالت السياسية اإلقميمية والدولية؟

كيؼ تؤثر السياسة األمريكية عمى سياسات إيراف اإلقميمية في المنطقة العربية؟  .5
 وما ىي تداعيات ذلؾ عمى أمف منطقة الشرؽ األوسط؟

معادلة التوازف االستراتيجي اإلقميمي في الشرؽ األوسط ىؿ ستخرج إيراف مف  .6
 بفعؿ العقوبات األمريكية المفروضة عمييا؟

ما ىي أىـ التحديات التي تواجو النفوذ اإليراني في منطقة الشرؽ األوسط  .7
والمنطقة العربية؟ وما ىي أبرز السيناريوىات المستقبمية المحتممة بشأف إيراف 

 وسياساتيا اإلقميمية؟

 : فرضيات الدراسة -اامسً خ
أف التدخؿ اإليراني في  تنطمؽ ىذه الدراسة مف فرضية أساسية مفادىا

لبناف(، ساىـ في تعظيـ النفوذ  -اليمف  –سوريا  –األزمات العربية المعاصرة )العراؽ 
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اإليراني ودعـ مكانة إيراف اإلقميمية عمى حساب الدوؿ العربية، كما أنو ساىـ في 
مف تسويتيا، وأضعؼ مف دور الدوؿ العربية المحورية  ىذه األزمات بداًل زيادة تعقيد 

السعودية(، وزاد مف حدة التنافس اإلقميمي في المنطقة وخاصة بيف قوى  -)مصر 
سرائيؿ، وأثر سمبً  عمى أمف منطقة الشرؽ األوسط،  اإقميمية غير عربية مثؿ تركيا وا 

مجموعة مف التيديدات والتحديات  احاليً  وعمى أمف النظاـ اإلقميمي العربي الذي يشيد
 غير المسبوقة في تاريخ تطوره.

 منهج الدراسة: -اسادسً 

عمى المنيج التاريخي، ومنيج صنع القرار، والمنيج االستقرائي الدراسة تعتمد 
المستوى الدولي  التحميمي، وذلؾ الرتباط ىذه المناىج بتحميؿ السياسات الخارجية عمى

عتمد الباحث عمى ىذه المناىج في دراسة وتحميؿ المحددات األساسية اواإلقميمي، وقد 
التي تؤثر في صنع قرار السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية، ومنطقة 
الشرؽ األوسط الستخالص أىـ النتائج المتعمقة بسياسات إيراف اإلقميمية وتأثيرىا عمى 

 أمف منطقة الشرؽ األوسط واستقرارىا.

 حدود الدراسة: -اابعً س
، بعد ـ2111: تركز الدراسة عمى سياسات إيراف اإلقميمية منذ عاـ الحدود الزمنية -

ف كانت بدايات تصاعد النفوذ اإليراني في المنطقة  قد موجة الثورات العربية، وا 
وتنتيي ىذه ، بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ اوتحديدً  ـ2113بدأت منذ عاـ 
المتغيرات والتطورات المؤثرة في السياسات اإليرانية حتى الربع الدراسة بتحميؿ 
 . ـ2121األوؿ مف عاـ 

في  اتنطمؽ الدراسة بتحميؿ سياسات إيراف اإلقميمية وتحديدً  :الحدود المكانية -
لمعرفة أثر ىذه السياسات وتداعياتيا عمى أمف الشرؽ األوسط،  المنطقة العربية
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مف  ايحدث في المنطقة العربية التي تعتبر جزءً حيث يوجد ارتباط وثيؽ بيف ما 
النظاـ اإلقميمي العربي، وأمف واستقرار  وبيف أمف واستقرارالشرؽ األوسط إقميـ 

الذي يشمؿ كافة المشرؽ العربي ومصر والسوداف وتركيا  إقميـ الشرؽ األوسط
يراف وأفغانستاف،     ريقيا.وباكستاف وآسيا الوسطى واألقطار العربية في شماؿ أفوا 

 تقسيم الدراسة: -اثامنً 

في ضوء ما سبؽ وفي إطار سعى الدراسة إلى تحقيؽ أىدافيا واإلجابة عمى 
تساؤالتيا البحثية واختبار فرضياتيا األساسية، تـ تقسيـ الدراسة إلى عدة مباحث، 

والمعنوف "استراتيجية إيراف اإلقميمية  المبحث األولوذلؾ عمى النحو التالي: تناوؿ 
ومحددات سياساتيا الخارجية"، دراسة محددات السياسة الخارجية اإليرانية في منطقة 
الشرؽ األوسط والمنطقة العربية، وعرض ألىـ السمات والخصائص التي تتسـ بيا 

إليراني في والمعنوف "خريطة النفوذ ا المبحث الثانياستراتيجية إيراف اإلقميمية، أما 
منطقة الشرؽ األوسط"، فركز عمى تحديد األىداؼ اإليرانية في منطقة الشرؽ األوسط 

المبحث والمنطقة العربية، واستعرض جغرافية النفوذ اإليراني واتجاىاتو، في حيف ركز 
والمعنوف "السياسة األمريكية وتأثيراتيا عمى سياسات إيراف اإلقميمية" عمى  الثالث

اكمة في العالقات األمريكية اإليرانية، وأوضح أثر االنسحاب األمريكي المحددات الح
والمعنوف  المبحث الرابع واألخيرمف االتفاؽ النووي عمى مستقبؿ النفوذ اإليراني، أما 

"مستقبؿ سياسات إيراف اإلقميمية والسيناريوىات المحتممة" فقد ناقش تحديات النفوذ 
 مستقبؿ الدور اإليرانيوالمنطقة العربية، وأوضح اإليراني في منطقة الشرؽ األوسط 

 في الشرؽ األوسط.
  



 0202 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                            مجمة بحوث الشرق األوسط

 -431- 

 

 المبحث األول

 استراتيجية إيران اإلقميمية ومحددات سياساتها الخارجية

يركز ىذا المبحث عمى بياف سمات وخصائص استراتيجية إيراف اإلقميمية وما 
الشرؽ األوسط، تمؾ المنطقة يرتبط بيا مف سياسات تجاه الصراعات اإلقميمية في منطقة 

التي تعتبر بيئة إقميمية مضطربة تسودىا صراعات مسمحة مفتوحة، واحتجاجات شعبية 
مستمرة، وتحالفات إقميمية مرنة، وأشباه جيوش جوالة، وجماعات جريمة منظمة خطرة، 
وسباقات مصالح دولية متعارضة، عمى نحو يشير إلى حالة حرب مستمرة، سواء داخؿ 

، كما تيتـ الدراسة في ىذا المبحث بدراسة المحددات الرئيسة التي (1)أو بيف الدوؿالدوؿ 
تؤثر في عممية صنع قرارات السياسة الخارجية في إيراف، حيث أتضح لمباحث أف ىناؾ 
العديد مف المحددات الميمة التي تؤثر في صنع وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية اإليرانية، 

 الدراسة والتحميؿ في ىذا المبحث.وسيتناوليا البحث ب
 لسياسة الخارجية اإليرانية:في االحاكمة محددات ال -أواًل 

تنبع مبادئ االستراتيجية اإليرانية مف الدستور اإليراني، ومف أىـ المبادئ 
التي تقوـ عمييا االستراتيجية اإليرانية في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية، ىي 

المقصود مف ىذا المبدأ أنو منذ المحظة األولى النتصار الثورة في مبدأ العالمية، و 
إيراف، تبنى الخميني عشية الثورة البعد التطبيقي لمفيـو تصدير )والية الفقيو(، تحت 

، وتستند مقولة العالمية إلى أقواؿ قائد الثورة اإليرانية (2)شعار الدولة اإلسالمية العالمية
نصو " نحف في جميورية إيراف اإلسالمية سوؼ نعمؿ بجيد "الخميني" الذي قاؿ، ما 

نو بمقدورنا تحدى العالـ باأليديولوجية اإلسالمية" . (3)مف أجؿ تصدير ثورتنا لمعالـ، وا 
وأكد عمى أف إيراف بعد الثورة تيدؼ إلى تصدير الثورة اإليرانية إلى كؿ الدوؿ 

 .(4)ؿ األوؿ في المادة الثالثةاإلسالمية، وىذا ما أكده الدستور اإليراني في الفص
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كذلؾ تقـو االستراتيجية اإليرانية عمى المذىبية، حيث ال يخفى عمى أحد أف  
المشروع السياسي اإليراني ىو مشروع ديني مذىبي بحت، وبرغـ ذلؾ نجحت إيراف في 
إسباغ التوجو اإلسالمي العاـ عمى الخطاب السياسي اإليراني، وفي الوقت التي تتظاىر 

و إيراف أنيا مع وحدة العالـ اإلسالمي، وتحارب الطائفية، بؿ وتتيـ دوؿ المنطقة بإثارة في
، ومف تحميؿ السياسة (5)الخالفات المذىبية، فإنيا تنظر باستعالء إلى المذاىب األخرى

أف المذىبية الخارجية في منطقة الشرؽ األوسط وفي القمب منيا المنطقة العربية، نجد 
، فالبعد اوخارجي   افي توجيو السياسة اإليرانية داخميً  اومؤثرً  اا ميم  دورً  اإليرانية تمعب

المذىبي يطرح نفسو كمحدد ميـ مف محددات السياسية الخارجية اإليرانية في المنطقة 
العربية وخاصة تجاه الصراعات اإلقميمية في منطقة الشرؽ األوسط، فعمى الرغـ مف عدـ 

ما  اف السياسة الخارجية اإليرانية غالبً إينية في السياسة اإليرانية، إال إبراز اليوية الد
تكشؼ عف طبيعة ىذه السياسة أو االستراتيجية في حالة المقارنة بيف عالقات إيراف 

ف ىذا ال يمغي الصفة إالمسمحة مف السنة والشيعة، إال  الدولية، فإيراف تدعـ الجماعات
 ات إيراف اإلقميمية والدولية.الطائفية أو المذىبية عف سياس

كذلؾ ىناؾ العديد مف المحددات األخرى التي تنتمي إلى المحددات الرئيسة 
في السياسة الخارجية اإليرانية وىي: المحدد األيديولوجي، السيكولوجي  ااألكثر تأثيرً 

فنجد أف صانع  ، فيما يتعمق بالمحدد األيديولوجيأو النفسي، االقتصادي، األمني، 
سياسة الخارجية اإليرانية يتأثر باألبعاد األيديولوجية عند اتخاذ القرارات، إلى جانب ال

، وال ينحصر البعد       تأثر العالقات والتحالفات السياسية اإليرانية بيذا المحدد
نما     األيديولوجي في السياسة الخارجية اإليرانية في البعد الديني الطائفي المذىبي، وا 
فيتعمؽ  أما عن البعد السيكولوجي أو النفسي، (6)بعديف الوطني والقومييمتد إلى ال

أنيـ ينتسبوف عرقي ا إلى الساللة اآلرية، وىي مف أعرؽ السالالت  ينيفباعتقاد اإليرا
البشرية، وىذا األمر مستقر في الضمير الجمعي لممجتمع اإليراني، ومف ىنا انعكس 
في سموؾ صانع السياسة الخارجية، الذي ينطمؽ مف ىذا الفيـ في محاولتو لصنع 
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صورة مباشرة في مختمؼ القضايا مكاف ودور بارز في اإلقميـ والعالـ، عبر التدخؿ ب
 .(7)اإلقميمية، لتتبوأ الدولة اإليرانية المكانة التي تستحقيا عمى ىذا األساس

ميـ     ، وىو محدداالقتصادي       يوجد المحددباإلضافة إلى المحددات السابقة 
إذ تمثؿ المطالب الشعبية بتحسف األوضاع االقتصادية نقطة ضغط  ؛ومؤثر أيًضا

نع السياسة اإليرانية عمى صانع السياسة الخارجية في إيراف، كما يتأثر صاكبيرة 
ثني نتيجة لمتركيبة اإلثنية المتنوعة لممجتمع اإليراني، وبخاصة مع الدوؿ بالمحدد اإل

 .(8)التي يوجد بيا امتدادات عرقية مشابية لتمؾ الموجودة في المجتمع اإليراني
عممية صنع قرارات السياسية الخارجية اإليرانية، في  األمني       المحددكما يؤثر 

حيث تخضع السياسة الخارجية اإليرانية في ممارستيا الفعمية التجاىيف موجوديف في 
ينظر إلى السياسة الخارجية مف منظور ديني مذىبي  : االتجاه األولالنخبة الحاكمة، 

ديني واالنتماء طائفي، ومف ثـ يرى ىذا االتجاه ضرورة خمؽ حالة مف الوعي ال
المذىبي والطائفي، ثـ تحديد مراكز التيديد والخطر األمني في السياسة الخارجية عمى 

إلى أف السياسة الخارجية اإليرانية يجب أف  االتجاه الثانيأسس دينية، بينما ينظر 
تبنى عمى أسس قومية، وأف أمنيا يجب أف يستند إلى طبيعة عالقاتيا السياسية 

قتصادية، وضماف ىذه العالقات مع اآلخريف، وال شؾ في أف السياسة وتبادالتيا اال
 .(9)الخارجية اإليرانية تمزج بيف االتجاىيف

 :ومالمحها سمات وخصائص االستراتيجية اإلقميمية اإليرانية -اثانيً 

 تتميز االستراتيجية اإليرانية عمى المستوى اإلقميمي بعدد مف السمات مف أىميا: 
االستراتيجية اإلقميمية اإليرانية مرتكزاتيا األساسية مف الدستور اإليراني، تستمد  .1

والذي ينص عمى ضرورة وأىمية دعـ األقميات الشيعية في مختمؼ دوؿ العالـ، 
وبشتى الوسائؿ المتاحة، ونتيجة لذلؾ يمكف القوؿ إف االستراتيجية اإلقميمية 

 ميمة في دعـ استمرار النظاـ السياسي اإليراني. ااإليرانية لعبت أدورً 
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مف أىـ السمات المميزة لالستراتيجية اإلقميمية اإليرانية ىي قدرتيا عمى توزيع  .2
األولويات واالىتمامات، حيث تختمؼ اىتمامات االستراتيجية اإلقميمية اإليرانية 

ثير ومكانة باختالؼ المناطؽ واألقاليـ التي تنطمؽ نحوىا، وكذلؾ باختالؼ تأ
الدوؿ عمى الساحة اإلقميمية، فالموقع الجيوبولتيكي إليراف حتـ عمييا توزيع 
اىتماماتيا الخارجية بحكـ قربيا أو بعدىا عف المسارح االستراتيجية المتغيرة، ذات 
التأثيرات الكبرى عمى نفوذىا ومكانتيا اإلقميمية والدولية، فنجد أف إيراف قد أولت 

ربي والشرؽ األوسط أولوية استراتيجية كبرى، بحكـ طبيعة منطقة الخميج الع
الفرص واألدوات الفاعمة في استراتيجيتيا اإلقميمية، وىو ما ال نراه في أفريقيا 

ف كانت تمتم ؾ أدوات وأدوار مؤثرة وآسيا الوسطى أو حتى شبو القارة اليندية، وا 
ستراتيجي في الخميج نيا ال ترقى إلى مستوى تأثيرىا السياسي واالإىناؾ، إال 

 .(11)العربي والشرؽ األوسط
قامة  اأيضً  .3 مف السمات المميزة لالستراتيجية اإلقميمية اإليرانية اىتماميا بالتحالؼ وا 

الشراكات مع القوى الكبرى التي تؤثر في التفاعالت اإلقميمية والدولية، وىذا ما 
لصيف مف خالؿ عقد تحادية وااب التحالؼ اإليراني مع روسيا االيوضح لنا أسب

اتفاقيات الشراكة االقتصادية والتعاوف األمني ومجاالت أمف الطاقة، ويعتبر 
 .(11)التحالؼ الروسي اإليراني في سوريا مثاؿ عمى ذلؾ

تنفيذ البعد اإلقميمي لالستراتيجية اإليرانية، لتوظيؼ مختمؼ األدوات الصمبة والناعمة  .4
عف المخصصات المالية الكبيرة التي تـ توفيرىا في ىذا  مف أجؿ إنجاحيا، فضاًل 

المجاؿ، ويتضح ىذا األمر في الحجـ المتصاعد لمميزانية الخارجية المقدمة لدعـ 
في  االدوؿ والجماعات المسمحة، التي تدور في فمؾ استراتيجيتيا اإلقميمية، وتحديدً 

 يقية. العراؽ، سوريا، اليمف، البحريف، وبعض دوؿ القارة اإلفر 
ومف سمات االستراتيجية اإلقميمية اإليرانية القدرة عمى توظيؼ عدد مف األدوات  .5

واآلليات لتحقيؽ السياسة الخارجية اإليرانية، حيث توظؼ إيراف األدوات واآلليات بما 
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فقار"، المصدر عمى  : عبد الوىاب بدرخاف، اليالؿ اإليراني إذ يتحوؿ "ىالؿ بؤس وا 
 الرابط التالي: 

http://altahreernews.com/11058/ 13/5/2121، تاريخ الدخوؿ. 

مع طبيعة القضية المستيدفة، وكذلؾ الدولة التي تتوجو نحوىا السياسة اإليرانية،  يتواءـ
ال تستخدـ إيراف  ألنماط الفرعية ليا أدوات محددة تتناسب معو، فمثاًل فكؿ نمط مف ا

الدعـ العسكري والتدخؿ السياسي والقوة الصمبة إال مع الدوؿ العربية واإلسالمية، بينما 
 تستعمؿ األدوات الدبموماسية والقوة الناعمة مع الدوؿ الالتينية واألوروبية.

في المراحؿ األولى مف الثورة اإليرانية كانت االستراتيجية اإلقميمية اإليرانية تقـو  .6
شيدتيا منطقة عمى سياسة عدـ االنغماس في التفاعالت الدولية واإلقميمية التي 

إذ بدأت  ؛ير بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽف األمر تغإالشرؽ األوسط، إال 
، االشديد في الشأف اإلقميمي والعراقي تحديدً  االستراتيجية اإليرانية باالنغماس

وبدأت االستراتيجية اإليرانية تتحدث عف اليالؿ الشيعي والمكانة والنفوذ عمى 
المستوي اإلقميمي والشرؽ أوسطي، ثـ بدأت إيراف تتحدث عف الشرؽ األوسط 
اإلسالمي بعد الثورات العربية التي أدت إلى خمؿ كبير في توازنات القوى في 

لى حالة مف الشمؿ التاـ لمنظاـ اإلقميمي العربي بعد ضعؼ جيود ا لمنطقة، وا 
 .(12)جامعة الدوؿ العربية في حؿ وتسوية الصراعات اإلقميمية العربية

مف السمات المميزة لالستراتيجية اإلقميمية اإليرانية أنيا تنطمؽ مف خالؿ  اأيضً  .7
التعامؿ مع قضايا إقميمية 
ودولية معينة، تمثؿ ركيزة 
أو ركائز استراتيجية 
لتحركيا اإلقميمي والدولي، 
وىنا يمكف طرح تساؤؿ 
ميـ وىو ما ىي القضايا 
التي تمثؿ أولوية في 
 سياسات إيراف اإلقميمية؟،

مكف اإلجابة عمى وي
التساؤؿ المطروح مف خالؿ التأكيد عمى قضايا الحفاظ عمى النظاـ السياسي 



 د. أحمد جالل محمود                سياسات إيران اإلقميمية في المنطقة العربية وتأثيرها عمى أمن الشرق األوسط 

-431- 

 ،وتصدير الثورة اإليرانية، وتمكيف األحزاب السياسية الشيعية في دوؿ العالـ العربي
شكمت األولويات األساسية بالنسبة إليراف، كذلؾ شكمت قضية البرنامج النووي 

         .ستراتيجية اإلقميمية اإليرانيةفي اال اميم   اموضوعً  ااإليراني أيضً 

إذ مرت  ؛اإليرانية عدـ الثبات أو التماسؾلالستراتيجية  اومف السمات المميزة أيضً  .8
بحقب كاف في أوليا العامؿ الثوري ىو األساس الموجو لمسياسة الخارجية 

وطني الداخمي ومنع اإليرانية، بينما سيطر في فترة ثانية العامؿ األمني والتماسؾ ال
ثني بيف مكونات المجتمع اإليراني، وفي مرحمة ثالثة كاف لمعامؿ التفتت اإل

 جية إيراف في السياسة الخارجية.االقتصادي دور كبير في صنع استراتي

وبناء عمى ما سبؽ، سعت إيراف إلى االعتماد عمى مبدأ االستمرارية والتغيير في 
استراتيجيتيا الخارجية، وسعت المتالؾ الطاقة النووية، والتحوؿ مف المستوى التقميدي إلى 

مية إليراف، والسعي المستوى النووي، وذلؾ لعدة أسباب منيا: تدعيـ المكانة الدولية واإلقمي
، واالستفادة دوؿ المنطقة )إسرائيؿ وباكستاف(لتحقيؽ المساواة والتكافؤ النووي مع بعض 

مف وسائؿ الردع التي توفرىا األسمحة لنوويةػ وتحقيؽ التوازف االستراتيجي النووي خاصة 
منطقة ، وذلؾ لممشاركة في الترتيبات اإلقميمية الخاصة بإعادة ىيكمة (13)مع إسرائيؿ

الشرؽ األوسط والمنطقة العربية عف طريؽ إقامة منظمة إقميمية جديدة تخص الشرؽ 
ا أوسع مما ىو متعارؼ األوسط وتحؿ محؿ جامعة الدوؿ العربية وتخمؽ نظاما إقميمي  
يراف سرائيؿ وا   .(14)عميو، تتحكـ فيو وفي تفاعالتو وعالقاتو تركيا وا 

 المبحث الثاني

 اإليراني في منطقة الشرق األوسطخريطة النفوذ 

بعد االنتياء في المبحث األوؿ مف الحديث عف المحددات األساسية المؤثرة في 
عممية صنع قرارات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة 
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وآلياتيا، العربية، وبعد بياف سمات وخصائص االستراتيجية اإلقميمية اإليرانية وأىـ أدواتيا 
يناقش ىذا المبحث خريطة النفوذ اإليراني في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية، 

أف نقـو برصد  وقبؿ تحميؿ خريطة النفوذ اإليراني في المنطقة العربية، يجدر بنا أواًل 
 وتحديد األىداؼ اإليرانية في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية.

 نية في الشرق األوسط والمنطقة العربية:األهداف اإليرا -أواًل 

تسعى إيراف إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة 
 العربية مف أىميا: 

تقديـ الدعـ والمساندة لمحمفاء لتحقيؽ أىدافيا، وذلؾ مف خالؿ تسخير  .4
سط، االستراتيجية والسياسة في خدمة "الجيوبولتيؾ الشيعي" في الشرؽ األو 

في خدمة استراتيجيتيا اإلقميمية، الساعية  مف غير الدوؿوتوظيؼ أطراؼ إقميمية 
إلى إنشاء كيانات طائفية موالية ليا متجاوزة لمحدود القومية، تمتد مف إيراف إلى 
لبناف وتشمؿ العراؽ وسوريا، وقد ساىمت األدوار اإليرانية في الشرؽ األوسط، في 

لصراعات تأجيج الصراع الطائفي في المنطقة، فيي منغمسة بفاعمية وتأثير في ا
الدائرة في العراؽ وسوريا، واليمف، والبحريف، باإلضافة إلى دعميا المستمر لحزب 
اهلل في لبناف والمميشيات المسمحة في العراؽ، وكذلؾ إبراـ شراكات استراتيجية مع 
العديد مف الفواعؿ مف غير الدوؿ التي تختمؼ معيا مف حيث المذىب والعقيدة، 

اإليراني المساعدات إلى حركتي حماس والجياد  فقد ضخت عبر الحرس الثوري
لى جانب احتفاظ إيراف  اإلسالمي، إلى جانب الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، وا 
 ابعالقات جيدة مع الفواعؿ االستراتيجية مف غير الدوؿ، فإنيا أسست أيضً 

لعالقات مميزة مع دوؿ غير إسالمية، فيي أقرب إلى اليند مف باكستاف، وأقرب 
عف االرتباط السياسي واالستراتيجي مع دوؿ  ى أرمينيا مف أذربيجاف، فضاًل إل
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سياسي اإليراني كالصيف وروسيا تعتبر ممحدة وكافرة، حسب الفكر والتقسيـ ال
 .(15)تحادية وكوريا الشمالية وفنزويالاال

إقامة نظاـ أمني إقميمي جديد يخدـ األىداؼ واالستراتيجية اإليرانية تكوف إيراف  .0
اعدتو المركزية، وجعؿ منطقة الخميج العربي والدوائر الجغرافية المحيطة بإيراف ق

خالية مف التواجد العسكري الدولي، وتخفيؼ معدالت التسمح في الخميج العربي، 
في العراؽ وسوريا  اواإلقرار بالنفوذ السياسي اإليراني في الشرؽ األوسط وتحديدً 

بحؽ إيراف بامتالؾ السالح النووي، أو عمى  واليمف ولبناف والبحريف، واالعتراؼ
األقؿ التكنولوجيا النووية، ولكف ثمة تحديات تواجو التصور اإليراني لمنموذج 

اليات المتحدة اإلقميمي الذي تريده ومف أىميا استمرار الضغوط الدولية مف قبؿ الو 
عامة حريات الفي مجاؿ ال ا، والضغوط الداخمية المستمرة وتحديدً ئيااألمريكية وحمفا

ف التصور المقترح لمنظاـ اإلقميمي األمني الجديد لـ إوالتضييؽ عمى اإلعالـ، كما 
ف السعودية لـ ولف تتنازؿ عف موقع إو دوؿ خميجية مثؿ السعودية، حيث تقبؿ ب

 .(16)القيادة اإلقميمية في أية نظاـ أمني إقميمي في الخميج العربي
 ، في الثقؿ والتأثير ولتحقيؽ إيراف ليذا اليدؼ منع صعود قوى إقميمية موازية ليا .3

فقد قامت األنظمة اإليرانية المختمفة باستغالؿ عناصر اليشاشة والضعؼ في بناء 
الدوؿ العربية الحديثة أو انكشافيا األمني، أماـ التحديات الخارجية لتؤسس 
مرتكزات لنفوذىا وتأثيرىا، سواء في التفاعالت السياسية الداخمية لتمؾ الدوؿ أو 

تجيت إيراف إلى تبني عدة استراتيجيات، في مجمؿ التفاعالت اإلقميمية، كما ا
ومف أىميا: إعادة إنتاج مخاطر أمنية جديدة تيدد الوجود اإليراني في المنطقة، 
مغمفة إياه بثوب الدفاع عف المستضعفيف، والقتاؿ في سبيؿ تحرير القدس، ومنازلة 
ا الشيطاف األكبر المتمثؿ في الواليات المتحدة ومحاربة تنظيـ داعش، وعبر ىذ
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استطاعت إيراف أف تتجذر في سوريا وتصؿ إلى السوداف، واليمف،  ، الشعار
وفمسطيف وغيرىا، إضافة إلى إثارة شعار الثورة لدى المواطنيف "الشيعة العرب" في 
شعارىـ بأف إيراف إلى جانبيـ في الوقت التي تسعى فيو إيراف  المناطؽ العربية، وا 

يحمييا مف أي ىجوـ غربي محتمؿ،  اإلى تعزيز قوتيا العسكرية لتكوف حصنً 
سيكوف  انووي   افإيراف لدييا قناعة بعد اجتياح العراؽ، بأف البمد الذي ال يممؾ سالحً 

 .(17)عرضة لالحتالؿ والتدخؿ
زيادة النفوذ ودعـ الدور اإلقميمي والدولي إليراف، مف خالؿ االستحواذ عمى فرص  .1

ي يصؿ إلى حد التحالؼ بيف إيراف مف واسعة لمتحرؾ الدولي الفاعؿ، والتقارب الذ
تحادية والصيف مف جية أخرى خير مثاؿ عمى ذلؾ، وذلؾ بحكـ االجية، وروسيا 

امتالكيا لموارد ذاتية عالية القيمة في االعتبارات الدولية كمصادر الطاقة، 
المعادف غير الوقودية، ثروات مائية، كفاءات عممية وفنية، قوة بشرية، ثقؿ 

، فروسيا عمى سبيؿ (18)جغرافي، وزف سياسي، قدرة عسكرية" تاريخي، عمؽ
المثاؿ ال تنظر إلى إيراف عمى أنيا مجرد شريؾ تجاري أو نفطي ميـ، أو مجرد 

قبؿ ذلؾ كمو، دولة  ،لمسالح الروسي بأنواعو المختمفة، بؿ ترى في إيراف دمستور 
لنسبة إلى روسيا ذات موضع استراتيجي ال يمكف تجاىؿ نفوذه أو تأثيره، سواء با

 . (19)نفسيا أو بالنسبة إلى مصالحيا في الخميج والشرؽ األوسط

ف إيراف تنظر لنفسيا باعتبارىا الدولة األكبر في منطقة الخميج العربي، إكما 
، 2113خاصة بعد خروج العراؽ مف دائرة الفعؿ العربي نتيجة لمغزو األمريكي عاـ 

مما عظـ مف النفوذ اإليراني في المنطقة بسيطرة إيراف عمى أربع عواصـ عربية ىي 
إيراف إلى تعزيز مكانتيا الدولية رغبة دمشؽ، بيروت، صنعاء، بغداد، مف ىنا تسعى 

في أف تكوف مركز العالـ اإلسالمي، ولعؿ ىذا يفسر صراعيا المستمر مع المممكة 
العربية السعودية.، ومما سبؽ يؤكد الباحث عمى إف االندفاع االستراتيجي اإليراني 
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مثؿ  مف الشرؽ األوسط والخميج العربي، انحو تحقيؽ مكانة دولية مرموقة انطالقً 
 ركيزة أساسية في النسؽ العقيدي لصانع القرار اإليراني. 

 :وأبعادهاخريطة النفوذ اإليراني في المنطقة العربية  -اثانيً 
بعد نجاح الثورة اإليرانية سيطرت مجموعة مف المفاىيـ السياسية الميمة  

ف إأي مفاىيـ مفيوـ الدولة المركز، عمى الخطاب السياسي اإليراني ومف أىـ ىذه ال
فإف المنطقة العربية بدًءا مف دوؿ  ،إيراف ىي مركز األمة اإلسالمية، وبناًء عمى ذلؾ

الخميج العربية تمثؿ نقطة االىتماـ األولى لدى صانع السياسة الخارجية اإليراني، 
الوطنية اإليرانية     لالستراتيجية اوفقً  ،وذلؾ ،تمييا مناطؽ آسيا الوسطى والقوقاز

 . (21) (2125-2115)العشرينية 

وقد ساعدت بعض الظروؼ اإلقميمية والدولية إيراف عمى المضي في 
 :(21)مشروعيا التوسعي وفي إخراج الطموحات اإليرانية إلى حيز التنفيذ، ومف أبرزىا

اندالع الحرب األىمية في لبناف، وتفكؾ الدولة المبنانية، وتصاعد حدة االستقطاب  .1
الساحة المبنانية إلى ميداف حرب بالوكالة بيف عدد مف الطائفي فييا، وتحوؿ 

األطراؼ اإلقميمية والدولية، وىو ما شجع إيراف عمى إنشاء مميشيات موالية ليا مف 
 .الطائفة الشيعية، التي جمعت الحًقا باسـ )حزب اهلل( المبناني

عنو  سقوط االتحاد السوفييتي، وانييار الكتمة الشرقية المرتبطة بو، وما تمخض .2
مف قياـ دوؿ جديدة تحتاج إلى بناء عالقات جيدة مع إيراف، والسيما تمؾ التي 

 تشترؾ معيا بروابط ثقافية وتاريخية.
احتالؿ العراؽ، وسقوط نظامو السياسي، وىذا حوؿ العراؽ إلى نقطة رخوة، وفتح  .3

وجو نفوذىا المجاؿ أماـ إيراف لمتخمص مف القوة المعادلة ليا، التي وقفت في 
 إذ نفذت إيراف إلى العراؽ عبر المكوف الشيعي. ؛وحاربتيا ثماني سنوات
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تخمي الحكومات العربية عف الحركات الفمسطينية المقاومة، وتجاىميا وحصر التعامؿ  .4
مع منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الوطنية الفمسطينية، وىذا فتح الباب عمى 
مصراعيو أماـ إيراف لمتواصؿ مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وحركة الجياد 

 حركات في مد نفوذىا اإلقميمي. اإلسالمي، وتوظيؼ فكرة دعـ ىذه ال
صعود حزب العدالة والتنمية التركي إلى سدة الحكـ، وما ترتب عميو مف توجو  .5

السياسة الخارجية التركية نحو الجوار العربي واإلسالمي، وصعود إيراف بوصفيا 
 قوة إقميمية منافسة.

لعمؿ تفكؾ الحالة العربية، وغياب نظاـ أمني عربي معادؿ، وسقوط منظومة ا .6
 .العربي المشترؾ، واشتعاؿ األزمات الداخمية بيف الدوؿ العربية

اندالع ثورات الربيع العربي، وحدوث حالة مف الفوضى مصاحبو ليا في بعض  .7
كما في الحالة السورية، واستغالؿ إيراف  البمداف، وتحوليا إلى صراعات مسمحة

موالية ليا إلى األراضي لعالقتيا بالنظاـ السوري، إلدخاؿ المميشيات الشيعية ال
 السورية، وانغماسيا في الصراع المسمح بصورة مباشرة.

توقيع االتفاؽ النووي بيف إيراف ومجموعة الدوؿ دائمة العضوية في مجمس األمف  .8
 .إضافة إلى ألمانيا، وىذا وفر إليراف مزيًدا مف األمواؿ لتمويؿ أنشطتيا خارج الحدود

توظيؼ حركات وأنظمة موالية ليا في دوؿ لمما سبق سعت إيران  اوانطالقً 
المنطقة لتحقيؽ ىذه الغاية، فقامت بتقديـ الدعـ لممميشيات المسمحة في اليمف والعراؽ 
ولبناف وسوريا، ويأتي ذلؾ ضمف توجو إيراني عاـ يقوـ عمى ضرورة توظيؼ المزيد 

انييار سيادة  مف ىذه الكيانات مف غير الدوؿ، لسد الشواغر االستراتيجية التي خمفيا
 ا.في العراؽ وسوري الدوؿ وتحديدً ا
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وقد احتمت المنطقة العربية مكانة وأولوية كبرى في االستراتيجية اإليرانية 
اإلقميمية، ويتضح ذلؾ مف 
خريطة توزيع النفوذ اإليراني في 

منطقة العربية وانخراطيا في ال
التفاعالت السياسية  كافة

المرتبطة بالقضايا المحورية في 
المنطقة العربية، وفيما يمي 
 رتوضيح لخريطة االنتشا

الجغرافي لمنفوذ اإليراني في 
 العالـ العربي. 

 

 النفوذ اإليراني في فمسطين: -4

دراؾ إيراف لمدى  انظرً  لمركزية القضية الفمسطينية في العالـ اإلسالمي، وا 
مسطينية مثؿ أىميتيا لمعالـ العربي، فقد بادرت إيراف إلى التواصؿ مع الحركات الف

حركة حماس التي قدمت لو الدعـ، مستغمة في ذلؾ التيميش الذي عانت منو ىذه 
وىذا ما أتاح إليراف الظيور بمظير المساند لممقاومة  ،الحركات مف الحكومات العربية

الفمسطينية، وذلؾ بعد تأكيدىا المستمر عمى أف إسرائيؿ تعتبر ىو العدو األوؿ لمعالـ 
حيث  ، وقد شكؿ فوز حركة حماس في االنتخابات أىمية كبيرة إليراف، (22)اإلسالمي

اعتبرتو جزء مف منظومة جديدة تخدـ القضايا اإليرانية، ويوفر إليراف فرص جديدة في 
 .(23)التعامؿ مع إسرائيؿ والغرب والدوؿ العربية

Source: Kenneth Katzman, "Iran’s Foreign and Defense 

Policies", Congressional Research Service, January 2020, P.19, 
Available At: https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf 
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 النفوذ اإليراني في لبنان: -0

د إلى لبناف، حيث شكمت متاوذ اإليراني عند حدود فمسطيف بؿ لـ يقؼ النف
األراضي المبنانية ساحة لممواجية بيف إيراف وخصوميا، فاستطاعت إيراف إيجاد وكالء 
ليا في لبناف، عبر توظيؼ الطائفة الشيعية، وتشكيؿ عدد مف الميمشيات الموالية ليا، 
التي دمجت الحًقا في حزب اهلل، الذي قامت إيراف بتدريبو وتسميحو وتحوؿ ىذا 

، وقد أصبح حزب اهلل رقًما (24)إلى ممثؿ لإلرادة اإليرانية، ومنفًذا لتوجياتيا الحزب
صعًبا في الساحة السياسية المبنانية عبر التمثيؿ البرلماني، والمشاركة في الحكومات 
بحقائب وزارية ميمة، وىذا جعؿ الحزب كأنو كياف مواز لمدولة المبنانية، وبييمنة إيراف 

ف السموؾ الطائفي إا مف صنع القرار في لبناف، إال كؿ جزءً عمى الحزب أصبحت تش
السورية وانخراطو في القتاؿ إلى جانب النظاـ السوري جعمو يفقد     لمحزب في األزمة

 .(25)قاعدتو الشعبية لدى األغمبية العربية السنية

 :النفوذ اإليراني في الخميج العربي -3

في االستراتيجية اإليرانية، وتسود كما احتمت دوؿ الخميج العربية مكانة ميمة 
بعد احتالؿ إيراف 1971العالقات اإليرانية الخميجية التوتر وعدـ االستقرار منذ عاـ 

طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، بيدؼ إبقاء  ة:لمجزر اإلماراتية الثالث
 ألنو يمثؿ أحد الركائز األساسية ؛السيطرة عمى مضيؽ ىرمز االستراتيجي والحيوي

لتحقيؽ استراتيجية إيراف والسيطرة عميو يمكنيا مف السيطرة عمى مصادر النفط 
ونتيجة لذلؾ تزايدت حدة التوترات بعد  ؛(26)والتحكـ في حركة المالحة في مياه الخميج

وقوؼ دوؿ الخميج العربية إلى جانب العراؽ في الحرب العراقية اإليرانية مما جعؿ 
، اات الشيعية في ىذه الدوؿ، مف خالؿ دعميا ماليً إيراف تسعى إلى توظيؼ األقمي

، وغيرىا مف تقرار بالتظاىرات، وأعماؿ الشغبوتشجيعيا عمى التمرد وزعزعة االس
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األساليب، ومع اندالع ثورات الربيع العربي استغمت إيراف ىذه الثورات في تحريؾ 
مف السعودية، األقميات الشيعية مجدًدا، خصوًصا في البحريف، والمنطقة الشرقية 

وأظيرت إيراف ازدواجية في مواقفيا، فأعمنت دعميا لمتظاىرات في البحريف، ووقفت 
 .(27)إلى جانب النظاـ السوري في قمعو لثورة الشعب

 النفوذ اإليراني في العراق: -1

كما صنؼ النظاـ السياسي اإليراني العراؽ عمى أنو يمثؿ خطر عمى الثورة 
ثماني سنوات بيف إيراف والعراؽ، خرجت العراؽ بتحقيؽ  اإليرانية، وبعد حرب استمرت

انتصار عسكري بدعـ عربي وخاصة مف دوؿ الخميج العربية، وبعد احتالؿ العراؽ عاـ 
سقاط نظامو السياسي، وحؿ جيشو 2113 سيطرت األحزاب والمنظمات والمميشيات  -، وا 

العراؽ، في غياب أي دور الشيعية الموالية إليراف عمى الحكـ، فأصبحت مطمقة اليد في 
عربي، ليصبح العراؽ مصدًرا لتجنيد المقاتميف في المميشيات الخاضعة لمحرس الثوري، 

 . (28)وفيمؽ القدس، ىذه المميشيات استخِدمت لتوسيع النفوذ اإليراني في المنطقة العربية

 النفوذ اإليراني في سوريا: -1

وريا وخاصة بعد وقوؼ توجد ىناؾ عالقات قوية تربط النظاـ اإليراني بس
سوريا إلى جانب إيراف في الحرب العراقية اإليرانية، وبعد اندالع الثورة السورية تدخمت 
إيراف بصورة سافرة في الصراع المسمح، وأرسمت عناصر مف الحرس الثوري وفيمؽ 
القدس لمقتاؿ جنًبا إلى جنب مع قوات النظاـ، ألنيا ترى أف ما يحدث في سوريا ليس 

شعبية، بؿ مؤامرة كونية كبرى عمييا، ومع وجود المميشيات الموالية إليراف عمى ثورة 
أحكمت إيراف  -وانشقاؽ أعداد كبيرة منيا  ؛راضي السورية، وضعؼ قوات النظاـاأل

قبضتيا عمى سوريا، ويعد موقؼ إيراف مف الثورة السورية، وانحيازىا إلى نظاـ بشار 
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ي العربي منيا، عمى اعتبار أف ىذا الموقؼ األسد نقطة تحوؿ في الموقؼ الشعب
، فقد دعمت إيراف الحراؾ الشيعي في البحريف، الوجو الطائفي لمنظاـ اإليراني كشؼ

ووقفت بكؿ ثقميا إلى جانب النظاـ السوري، وبيذا تكوف إيراف قد أقامت ىالليا 
 .(29)الشيعي مف العراؽ إلى لبناف مروًرا بسوريا

 اليمن:النفوذ اإليراني في  -1

إيراف بتوسيع دائرة نفوذىا في فمسطيف ولبناف والعراؽ وسوريا، بؿ  لـ تكتؼ  
اتجيت إلى اليمف واستغمت إيراف في اليمف حالة الفوضى التي شيدتيا البالد في 
أعقاب اندالع الثورة الشعبية ضد نظاـ عمي عبد اهلل صالح بإمداد الحوثييف باألسمحة 

ت الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخميجية وانتخاب والذخائر، وبعد تنفيذ مخرجا
رئيس جديد لمجميورية تمكف الحوثيوف مف االنقالب عمى الشرعية الدستورية، واحتالؿ 
العاصمة صنعاء، والسيطرة عمى الموانئ البحرية الميّمة، لتكوف إيراف بذلؾ قد 

 .(31)أضافت موطئ قدـ جديًدا في الساحة العربية
 

 الثالمبحث الث
 السياسة األمريكية وتأثيراتها عمى سياسات إيران اإلقميمية

يناقش ىذا المبحث أثر السياسة األمريكية عمى سياسات إيراف اإلقميمية في 
لطبيعة السياسة األمريكية التي  اوذلؾ نظرً  ؛ة الشرؽ األوسط والمنطقة العربيةمنطق

تتبعيا إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب تجاه إيراف في الفترة الراىنة التي تتسـ 
بالتوتر وعدـ االستقرار وعودة العقوبات األمريكية بعد خروج الواليات المتحدة 

مى تحميؿ األمريكية مف االتفاؽ النووي اإليراني، مف ىذا المنطمؽ يركز ىذا المبحث ع
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أىـ المحددات الحاكمة لمعالقات األمريكية اإليرانية، وكذلؾ بياف أثر االنسحاب 
 األمريكي مف االتفاؽ النووي اإليراني عمى مستقبؿ النفوذ اإليراني في المنطقة.

 معالقات األمريكية اإليرانية:لالمحددات الحاكمة  -أواًل 

المنطقة العربية بمعزؿ عف ال يمكف تحميؿ السياسات اإلقميمية إليراف في 
دراسة العالقات األمريكية اإليرانية، وخاصة أف أحد أىـ التساؤالت التي طرحتيا 

كيف الدراسة تتعمؽ بالعالقات األمريكية اإليرانية وتـ صياغتيا عمى النحو التالي: 
تؤثر السياسة األمريكية عمى سياسات إيران اإلقميمية في المنطقة العربية؟ وما هي 
تداعيات ذلك عمى أمن منطقة الشرق األوسط؟ وهل ستخرج إيران من معادلة 
التوازن االستراتيجي اإلقميمي في الشرق األوسط بفعل العقوبات األمريكية 

وبعد  المفروضة عميها بعد خروج الواليات المتحدة األمريكية من االتفاق النووي؟،
مدتيا الدراسة وىي المنيج التاريخي، المناىج العممية التي اعتأف قاـ الباحث بتوظيؼ 

توصؿ الباحث إلى مجموعة مف  ومنيج صنع القرار، والمنيج االستقرائي التحميمي،
المحددات الميمة في العالقات األمريكية اإليرانية تؤثر بال شؾ في سياسات إيراف 

ية إلى : سعي الواليات المتحدة األمريك(31)اإلقميمية في المنطقة العربية ومف أىميا
الييمنة عمى ثروات منطقة الشرؽ األوسط، وبخاصة النفط حيث تنتج ىذه المنطقة ما 

% مف النفط العالمي، وتستورد الواليات المتحدة حوالي ثمثي نفطيا مف 31يزيد عمى 
% مف إجمالي واردتيا 21الخارج، وتشكؿ وارداتيا مف نفط الشرؽ األوسط حوالي 

مف  المتحدة مف المشروع النووي اإليراني، وخروجيا مؤخرً النفطية، وانزعاج الواليات ا
االتفاؽ النووي اإليراني والذي يعتبر نقطة تحوؿ ميمة في العالقات األمريكية 
اإليرانية، باإلضافة إلى ما سبؽ يوجد التنافس عمى النفوذ في العراؽ، حيث أنو بعد 

سقاط نظامو السياسي  –، وتحولو إلى نقطة رخوة احتالؿ الواليات المتحدة العراؽ، وا 
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أصبح ساحة لمتنافس بيف إيراف والواليات المتحدة، وقد وظؼ كؿ جانب منيما القوى 
 .(32)السياسية الموالية لو في الساحة العراقية في ىذا التنافس

أال وهو: ما هي مطالب الواليات  امهم   وفي هذا الشأن تطرح الدراسة تساؤاًل 
وفي اإلجابة ان؟ وما هي مطالب إيران من الواليات المتحدة؟ المتحدة األمريكية من إير 

عمى الجزء األوؿ مف التساؤؿ نجد أف الواليات المتحدة تطالب إيراف التي تنظر إلييا عمى 
أنيا مف الدوؿ الراعية لإلرىاب في المنطقة بأمور عدة لتتمكف مف التعامؿ معيا بصورة 

عف ، ومف أبرز تمؾ المطالب: وقؼ إيراف برنامجيا النووي، والتخمي (33)طبيعية كبقية الدوؿ
ألف ذلؾ ييدد المصالح األمريكية ومصالح حمفائيا،  ؛السعي إلى امتالؾ أسمحة نووية

وكذلؾ الكؼ عف دعـ المنظمات التي تصنفيا الواليات المتحدة منظمات إرىابية، ووقؼ 
لشرؽ األوسط، كما تطالب اإلدارة األمريكية النشاطات التي تعرقؿ التسوية السممية في ا

أما النظاـ اإليراني باحتراـ حقوؽ اإلنساف، وااللتزاـ بالمعايير الدولية المتعمقة بيذا الجانب، 
نو في المقابؿ تطالب إيراف الواليات إفيمكف القوؿ  عن مطالب إيران من الواليات المتحدة

نيا الداخمية، واالعتراؼ بشرعية نظاميا المتحدة األمريكية بالكؼ عف التدخؿ في شؤو 
السياسي، ووقؼ التحريض ضده داخؿ إيراف وخارجيا، ووقؼ المقاطعة االقتصادية، 
واإلفراج عف الودائع اإليرانية في البنوؾ األمريكية، ورغـ أف بعض الباحثيف يعتبروف التوقيع 

 ؛ات األمريكية اإليرانيةاألمريكي عمى االتفاؽ النووي نقطة تحوؿ كبرى في مسيرة العالق
عدـ استخداـ القوة لتغييره، إال ألنو كاف بمثابة اعتراؼ بنظاميا السياسي القائـ، وضمانة لو ب

مف ىذا االتفاؽ قد ساىـ في إعادة توتر  اف خروج الواليات المتحدة األمريكية مؤخرً إ
ف العقوبات ، ودخوؿ إيراف في موجة جديدة ماالعالقات األمريكية اإليرانية مجددً 

 .(34)األمريكية
 االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي وأثره عمى مستقبل النفوذ اإليراني: -اثانيً 

شكؿ االتفاؽ النووي بيف إيراف والقوى الدولية الكبرى الذي تـ التوقيع عميو يـو 
في سياسة إيراف الخارجية وعالقاتيا الدولية. ولـ  ، نقطة تحوؿ بارزة2115يوليو  14
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يخؼ الموقعوف عمى االتفاؽ تطمعيـ إلى انعكاسو إيجابي ا عمى األمف واالستقرار في 
وأف ىذا االتفاؽ قمؿ مف فرص إيراف في تصنيع قنبمة  منطقة الشرؽ األوسط خاصة،

وذلؾ ألف اإلطار العاـ ليذا االتفاؽ يقـو  ؛ واالعتراؼ بيا دولة نووية سممية نووية،
عمى تقييد البرنامج النووي اإليراني مقابؿ رفع العقوبات االقتصادية والمصرفية 

بموجب االتفاؽ. كما يعزز ىذا  المفروضة عمى إيراف، بعد التأكد مف وفائيا بالتزاماتيا
االتفاؽ اإلجراءات والضمانات الرقابية الصارمة عمى األنشطة والمنشآت النووية 

، ويحدد عدد أجيزة  ىاإليرانية، ويضع قيوًدا عم مستوى تخصيب اليورانيوـ والبموتونيـو
اؽ تعود نو وفي حاؿ انتياؾ إيراف لبنود االتفإالمركزي التي تممكيا إيراف، كما الطرد 

العقوبات الدولية واألمريكية بشكؿ فوري عمييا، وال يقتصر االتفاؽ عمى البرنامج 
النووي اإليراني، بؿ يشتمؿ أيًضا عمى مسألة حظر مبيعات األسمحة التقميدية 

 .(35)والصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا المستخدمة في إنتاجيا إلى إيراف
ى االتفاق النووي بين إيران والدول وهناك بعض المالحظات المهمة عم

 :(36)الكبرى، ويمكن توضيحها عمى النحو التالي
أظير االتفاؽ إيراف طرًفا إقميمي ا مؤثًرا وميم ا، مع احتمالية تعزيز ىذا الدور    .1

 مستقباًل مف خالؿ االعتراؼ الدولي بو في حاؿ استمرار االتفاؽ وصموده.
 ةاإليراني في منطقة الشرؽ األوسط، ولـ يضع عمييا أيلـ يتناوؿ االتفاؽ السموؾ  .2

، التي ترمي إلى مد نفوذىا  شروط تتعمؽ بالسياسات التي تنتيجيا في المحيط اإلقميمي
 في دوؿ الجوار، وتحقيؽ فكرة نشر الثورة اإليرانية وتصديرىا إلى الخارج.

حربية بوصفو استمرار خطر السالح التقميدي اإليراني والصواريخ والبوارج ال .3
 مصدًرا لتيديد أمف دوؿ الخميج العربية.

منح االتفاؽ إيراف مكاسب اقتصادية، مف خالؿ السماح بتصديرىا لمنفط والغاز،  .4
مميار دوالر، مف أمواليا  121وعودتيا إلى األسواؽ العالمية، واستعادة حوالي 

 المجمدة في بنوؾ الغرب.
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المجموعات الطائفية الموالية ليا في  لـ يحد االتفاؽ مف توجيات إيراف نحو دعـ .5
دوؿ اإلقميـ، وىذا يعني أف تحسف الظروؼ االقتصادية إليراف سيكوف سبًبا لجعميا 

ف منع إيراف مف إنتاج إأي مصدًرا لتسميح المجموعات المناىضة لمدوؿ العربية، 
 األسمحة النووية ال يعني بالضرورة تحقيؽ األمف في المنطقة.

األمف لممصالح الغربية وإلسرائيؿ، لكنو ال يحقؽ ذلؾ لدوؿ الخميج  قد يحقؽ االتفاؽ .6
 والدوؿ العربية، وال يسيـ في حؿ مشكالت المنطقة التي تتورط فييا إيراف.

إلدراؾ اإلدارة األمريكية وخاصة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتمؾ  اونظرً 
اب الواليات المتحدة ، بانسح2119المالحظات، فقد قرر في الثامف مف شير مايو 

 ابيف إيراف والدوؿ الكبرى، مبررً  2115األمريكية مف االتفاؽ النووي الذي وقع عاـ 
ذلؾ بوجود عيوب جوىرية في االتفاؽ بصيغتو القائمة، ومف أىـ األسباب التي 

 صاغيا الرئيس األمريكي دونالد ترامب لرفض االتفاؽ النووي ما يمي:
 ؛ي اإليرانية المتالؾ أسمحة نوويةلراىنة عمى وقؼ المساععدـ قدرة االتفاؽ بصيغتو ا .1

.  إذ إف االتفاؽ سمح لمجانب اإليراني باستمرار تخصيب اليورانيـو
رفع االتفاؽ العقوبات االقتصادية القاسية التي كانت مفروضة عمى إيراف مقابؿ  .2

 قيود بسيطة عمى نشاطاتيا النووية.
إيراف بموجب االتفاؽ زيادة اإلنفاؽ  ترتب عمى رفع العقوبات االقتصادية عف .3

%، في حيف لـ تتحسف األوضاع االقتصادية في 41العسكري اإليراني بنسبة 
البالد، واستخدمت األمواؿ التي جنتيا إيراف مف رفع العقوبات في بناء صواريخ 
بالستية قادرة عمى حمؿ رؤوس نووية، وفي دعـ اإلرىاب، ونشر الفوضى في 

 سط.منطقة الشرؽ األو 
ف االتفاؽ لـ يعط إالمواقع النووية اإليرانية، كما خمو االتفاؽ مف آليات صارمة لتفتيش  .4

 حؽ التفتيش غير المشروط لمعديد مف المواقع الميمة، ومف ذلؾ منشآت عسكرية.
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مف االتفاؽ النووي عادت العقوبات التي ف األمريكي باالنسحاب عالاإلوبعد 
ولـ يكف اليدؼ المعمف لمعقوبات ىذه المرة مرتبًطا  كانت قائمة قبؿ توقيع االتفاؽ،

باالتفاؽ النووي كما جرت العادة في العقوبات السابقة، ولكف اليدؼ بحسب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ىو دفع إيراف لتغيير سموكيا السياسي في المنطقة، إضافة إلى 

 وضع حد لبرامجيا المتعمقة بالصواريخ الباليستية.
إلى أي مدى ستؤثر ؤؿ الميـ الذي طرحتو الدراسة في تساؤالتيا ىو والتسا

العقوبات األمريكية عمى إيران عمى نفوذها في المنطقة العربية؟ وهل ستخرج إيران 
من معادلة التوازن االستراتيجي اإلقميمي في الشرق األوسط بفعل العقوبات 

مى ىذا التساؤؿ أنو مع ويرى الباحث في اإلجابة ع األمريكية المفروضة عميها؟
انسحاب الواليات المتحدة االمريكية مف االتفاؽ النووي، وبدء تطبيؽ العقوبات عمى 

يا: إيراف أصبح النظاـ السياسي اإليراني يواجو جممة تحديات ضاغطة وحرجة، من
، والضغط األمريكي المتزايد مف خالؿ إحكاـ الحصار األوضاع االقتصادية المتردية

الذي ال يقتصر عمى إيراف، بؿ يمس العديد مف الدوؿ والشركات والييئات االقتصادي 
التي ال تمتـز بتنفيذ الحصار ومقتضياتو، كذلؾ ىناؾ االحتجاجات الشعبية التي 

 تشيدىا البالد بيف الحيف واآلخر التي تطالب تحسيف الظروؼ المعيشية لممواطنيف.

فإف السيناريوىات المتوقعة لتأثير العقوبات األمريكية في النفوذ  ،ومف ثـ
اإليراني في الشرؽ األوسط تتمحور بيف عدة سيناريوىات: السيناريو األوؿ: ىو عدـ 
إحداث تأثير مباشر في النفوذ اإليراني وبقاؤه في حدوده الحالية، وبيف السيناريو 

اإليراني، أما السيناريو الثالث: أف تؤدي الثاني: وىو إحداث تأثير محدود في النفوذ 
العقوبات األمريكية إلى تقميص النفوذ اإليراني وتراجعو بشكؿ ممموس، وبالنظر إلى 

نجد أف  -السياؽ التاريخي لمسموؾ السياسي لمدولة اإليرانية وواقعو القائـ حالي ا 
راني في ة في النفوذ اإليلتأثير العقوبات األمريكي السيناريو الثاني ىو األكثر احتمااًل 

ف تأثير العقوبات عمى النفوذ اإليراني في المدييف القريب إمنطقة الشرؽ األوسط؛ أي 
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وقد استند الباحث في ترجيح هذا السيناريو إلى عدة والمتوسط سيكوف محدوًدا، 
 :اعتبارات مهمة منها

الخارجي عمى تحسيف إف النظاـ السياسي اإليراني يعطى األولوية لالحتفاظ بنفوذه  .1
الظروؼ الداخمية، والسيما أنو يحكـ سيطرتو عمى كؿ مفاصؿ الدولة مف خالؿ 
العديد مف المؤسسات والعالقات المتوازنة، التي مكنت ىذا النظاـ مف االحتفاظ 

 بالسمطة طيمة العقود األربعة الماضية.
نطاؽ جغرافي فوذ دولة ما في أف مجرد العقوبات االقتصادية ال يكفي لتحجيـ ن .0

ألف ذلؾ يعتمد وبشكؿ ممموس عمى إحداث خمؿ بالتوازنات القائمة  ؛معيف
لمصمحة األطراؼ الراغبة في تحجيـ تمؾ الدولة، وىذا يتطمب إعادة النظر في 

 شبكة العالقات الدولية واإلقميمية. 
الدوؿ العربية بحاجة إلى بناء وبناء عمى ما سبؽ يمكف التأكيد عمى أف 

مصالحات بينية  مع تحقيؽ منية خاصة بيا تشمؿ جميع الدوؿ العربية،منظومة أ
عربية: بيف األقطار العربية، وداخؿ األقطار، بيف القوى السياسية والمجتمعية في كؿ 
دولة، ثـ االنطالؽ بعد ذلؾ لبناء نظاـ أمني إقميمي قائـ عمى حفظ التوازنات بيف 

 .(37)جميع األطراؼ اإلقميمية الفاعمة

 المبحث الرابع

 مستقبل سياسات إيران اإلقميمية والسيناريوهات المحتممة

ينتقؿ ىذا المبحث لمناقشة جزئية محورية في الدراسة متعمقة بالتحديات التي 
تواجو النفوذ اإليراني في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية، وتأثير ىذه التحديات 

ىؿ تستطيع إيراف التغمب عمى التحديات  ،رعمى مستقبؿ النفوذ اإليراني، بمعنى آخ
ويحد  عمى دورىا اإلقميمي مستقباًل  االتي تواجييا؟ أـ أف ىذه التحديات ستضع قيودً 
 مف نفوذىا في المنطقة العربية والشرؽ األوسط. 
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 تحديات النفوذ اإليراني في منطقة الشرق األوسط والمنطقة العربية: -أواًل 

ف ىذا النفوذ إتوسع في نفوذىا اإلقميمي، إال  فرغـ كؿ ما حققتو إيراف م
يواجو جممة مف التحديات الحقيقية التي قد توقفو عند حد ما، أو تقمصو وتدفعو 

 :(38)لمتقيقر واالنحسار، ومنيا
بسبب خطورة وجدية التيديدات اإليرانية في  ؛رفض الدوؿ العربية لمنفوذ اإليراني .1

المنطقة، وقد ترتب عمى ذلؾ تشكيؿ التحالؼ العربي لدعـ الحكومة الشرعية في 
 .اليمف، وكبح جماح النفوذ اإليراني ىناؾ

مريكية مف االتفاؽ النووي الموقع مع إيراف، وفرض انسحاب الواليات المتحدة األ .2
سيسبب مزيًدا مف المتاعب لالقتصاد اإليراني، العقوبات األمريكية عمييا، وىذا 

 .وسينعكس عمى تمويؿ إيراف ألنشطتيا ولمجيات المرتبطة بيا
تخمي إيراف عف دعـ حركات المقاومة اإلسالمية في فمسطيف، نتيجة عدـ تأييد  .3

السورية، وىو ما أضاع مف إيراف فرصة     ىذه الحركات الموقؼ اإليراني مف األزمة
 .لعب دور الداعـ لممقاومة كأداة في مد النفوذ وتوسيعو االستمرار في

 في الشرق األوسط: لدور اإليرانيا مستقبل -اثانيً 

وفي سياؽ الحديث عف تأثير العقوبات  السابؽطرحت الدراسة في المبحث 
: ىو السيناريو األول :ىات وىيريو األمريكية عمى مستقبؿ النفوذ اإليراني ثالثة سينا

لسيناريو تأثير مباشر في النفوذ اإليراني وبقاؤه في حدوده الحالية، وبيف اعدـ إحداث 
: أف تؤدي السيناريو الثالث: وىو إحداث تأثير محدود في النفوذ اإليراني، أما الثاني

ورغـ أف ىناؾ  العقوبات األمريكية إلى تقميص النفوذ اإليراني وتراجعو بشكؿ ممموس،
 تقميص النفوذ اإليراني دوث السيناريو الثالث وىواتجاىات تؤكد عمى احتمالية ح

بالعقوبات األمريكية وبالتحديات األخرى التي ذكرتيا  اتراجعو بشكؿ ممموس تأثرً و 
ىو  ويرى أنو ،السيناريو الثانيتحقؽ احتمالية يميؿ نحو الباحث  فإال إ الدراسة،
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النفوذ اإليراني في  ف تأثير العقوبات عمىإأي  ،في الوقت الراىف األكثر احتمااًل 
توقع السموؾ وبناء عمى ما سبؽ يمكف  ،المدييف القريب والمتوسط سيكوف محدوًدا

 ومستويات. في عدة مجاالتاإليراني الخارجي 

 البينية الخالفات استغالؿ إلى استمرار سعى إيراف ،في مجاؿ السياسة الخارجية
 األخيرة التطورات ضوء في اخصوصً  ،اتحديدً  العربي الخميج ودوؿ المنطقة، دوؿ بيف

والبحريف  المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية المممكة بيف العالقات بقطع المتمثمة
 وتبني اإلتحادية، روسيا مع التحالفية العالقات مف مزيد إلى قطر، واالتجاه مع ومصر
 النووي، مع التوجو االتفاؽخاصة بعد األوروبي، االتحاد دوؿ مع مرونة أكثر سياسات

 أي تفرزىا قد وتداعيات نتائج ألي اتحسبً  سوريا، في والعسكري السياسي نفوذىا زيادة إلى
سوريا،  في بمصالحيا تطيح قد دولية أو إقميمية برعاية سياسية محادثات ترتيبات أو

 – الشعبي الدوؿ مثؿ )الحشد غير مف الفاعموف مع والتنسيؽ الدعـ باإلضافة إلى زيادة
 والطرؼ الطويمة ذراعيا كونيـ ،) البحريف في المعارضة – الحوثيوف – اهلل حزب

 .األوسط الشرؽ في بو الموثوؽ

 بتطوير إيراف أما عمى المستوى االستراتيجي والعسكري، فمف المتوقع أف تقـو
 بتطوير قياميا عف فضاًل  ،ياحمولت ونطاؽ مداىا وزيادة الباليستية، صاروخييا
 الحديث يشيد قد المستقبؿ فإف ،المفخخة، وبالتالي القوارب أو طيار بدوف الطائرات

، (39)النووي ممؼ برنامجيا أثارىا التي الوتيرة بنفس الباليستية، الصواريخ ممؼ عف
 وكالء خالؿ مف لمعمؿ القادمة المرحمة خالؿ القصوى األولوية إيراف ستوليكما 

 واليمف وسوريا العراؽ في المسمحة والميميشيات المبناني اهلل حزب مثؿ إقميمييف
 الشأف في العسكري االنغماس مف المزيد إلى إيراف وفمسطيف، وستتجو والبحريف
 األىمية ذات اإلفريقي، القرف كما ستتجو أنظار إيراف بشكؿ أكبر إلى منطقة اإلقميمي،

 اإليراني. القرار صانع لدى متزايد اىتماـ محؿ باتتألنيا  ؛البالغة االستراتيجية
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يوجد أكثر مف سيناريو بشأف ف ،مستوى التوازنات االستراتيجيةأما فيما يتعمؽ ب
 دور إيراف في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة العربية ىما:

 زيادة دور إيران كدولة محورية: -السيناريو األول

 ستقـو األوسط، الشرؽ في االستراتيجية التوازنات أف السيناريو ىذا يفترض
 بيا تتميز التي التفاعالت طبيعة وبحكـ إذ أنو ؛)المحورية الدولة دور(أساس عمى

 المصالح واألىداؼ، في والتضارب النفوذ في التنافس أساس عمى والقائمة المنطقة،
 األمريكية، المتحدة الواليات مثؿ الدولية لمقوى كبيرة أىمية ذات المنطقة لكوف اونظرً 
 ؛مستقباًل  الممكنة السيناريوىات أحد ىو الشكؿ ىذا عمى التوازف قياـ احتماؿ فإف

 ممؼ مف بأكثر وتؤثر تمسؾ اإلقميمية التي القوى إحدى إيراف لكوف انظرً  وذلؾ
 مع بعض الجيدة لعالقاتيا اونظرً  تممكيا؛ التي والقدرات اإلمكانيات عف فضاًل  إقميمي،

 لمقياـ المؤىمة اإلقميمية القوى أكثر مف غير الدوؿ، وتعتبر إيراف جماعاتالو  دوؿ،ال
 عمى المنطقة، في االستراتيجي التوازف في محوري دور ممارسة ثـ الدور، ومف بيذا
 المنطقة. في االستراتيجية األمريكية نطاؽ عف الدور ىذا يخرج ال أف

 :األطراف متعدد توازن من كجزء السيناريو الثاني: إيران

 ستقـو األوسط، الشرؽ في االستراتيجية التوازنات أف السيناريو ىذا يفترض
 تمعب إيراف، مثؿ قوة وجود فإ إذ ؛)المتعدد األطراؼ االستراتيجي التوازف(أساس  عمى
 مثؿ اإلقميـ أخرى في قوى وجود عف فضاًل  ىذا اإلقميـ، تفاعالت شؤوف في مؤثر دور

سرائيؿ وتركيا، مصر، السعودية،"  االستراتيجي التوازف" بأف لمقوؿ يدفع ىذا كؿ ،"وا 
 .وبقوة نفسيا تطرح التي السيناريوىات ىو أحد "األطراؼ المتعدد

 عدد لوجود بنسبة كبيرة، ويرجح احتمالية حدوثو ويؤيد الباحث السيناريو الثاني 
 اتأثيرً  األكثر ىي القوى ىذه جميع إف :أىميا ولعؿ ،يذا السيناريول الداعمة المعطيات مف
ف)اوعسكري   اواقتصادي   اسياسي   (اإلقميـ في  اأدوارً  مارست قد كانت القوى ىذه جميع ، وا 
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 طبيعة في األخر لمطرؼ طرؼ كؿ تجاىؿ إمكانية عف عدـ المنطقة، فضاًل  في توازنية
 تمتمؾ القوى ىذه ألف جميع انظرً  ؛اإلقميـ في والمحتممة القائمة والترتيبات التفاعالت
، بينيا الموجودة الفوارؽ بعض ومتطورة بالرغـ مف وجود متقدمة عسكرية إمكانيات

 اتسمح دوؿ عربية كبرى مثؿ مصر والسعودية بأف تمعب إيراف دورً  باإلضافة إلى أنو لف
لقضايا العربية المحورية الراىنة، خاصة في المنطقة وخاصة تجاه ابمفردىا  فاعاًل  امحوري  
 السيطرة مف استراتيجية التمكيف السياسي الشيعي التي مكنت إيراف زيادة مخاطربعد 
 .(41)وسوريا واليمف ولبناف والبحريف العراؽ ممفات عمى اوأمني   اسياسي  

 األطراؼ المتعدد التوازف لقياـ المستقبؿ احتماالت إف : القوؿ يمكف تقدـ ومما
 ىذه فأل أعاله، ذكره ما تـ عمى بناءً  يتحقؽ القوى قد ىذه جميع مف مكوف اإلقميـ في

 وىي اإلقميمية، البيئة في تفاعالت األساس الدور ليا سيكوف التي ىي الدوؿ
 .مستقباًل  المنطقة في االستراتيجي التوازف معادلة أطراؼ أىـ ستكوف بالمحصمة
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 خاتمة:ال

بعد توظيؼ الباحث لممناىج التي اعتمدتيا الدراسة وىي المنيج التاريخي، 
صنع القرار، والمنيج االستقرائي التحميمي، أجابت الدراسة عمى التساؤالت  ومنيج

صحة الفرضية كما أكدت الدراسة عمى  البحثية التي طرحتيا الدراسة في بدايتيا،
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من ، األساسية التي استندت إلييا الدراسة في التحميؿ

 التحميمي ومنها:النتائج المهمة المتعمقة بذات السياق 
بمجموعة متنوعة مف  السياسة الخارجية اإليرانية عممية صنع قرارتأثرت  .1

 تولعبواالقتصادية  ،األمنية، السيكولوجية، يديولوجيةالمحددات األ مثؿ المحددات
 .صياغة استراتيجية إيراف اإلقميمية في إقميـ الشرؽ األوسطفي  امؤثرً  ادورً 

اإليرانية اإلقميمية بمجموعة مف السمات منيا: القدرة عمى االستراتيجية  تميزت .2
في تحقيؽ األىداؼ  لصمبة والقوة الناعمة بشكؿ متواز  توظيؼ أدوات القوة ا

لقدرة عمى توزيع المياـ واألولويات واالىتمامات والتأثير او  ،االستراتيجية إليراف
قامة شراكات مع الدوؿ الكبرى في النظاـ و اإليرانية،  لممصالح اوالنفوذ طبقً  ا 

 لممتغيرات اإلقميمية والدولية. اوالتغير وعدـ الثبات طبقً والمرونة الدولي، 
تسعى إيراف إلى تحقيقيا في منطقة الشرؽ األوسط والمنطقة  األىداؼ التي تعددت .3

ة : إقامة نظاـ أمني إقميمي جديد يخدـ األىداؼ االستراتيجيومف أىميا العربية
اإليرانية، وتقديـ الدعـ والمساندة لمحمفاء لتحقيؽ أىداؼ استراتيجيتيا التوسعية، 
ـ والحد مف صعود قوى إقميمية موازية ليا في الثقؿ والتأثير، وزيادة نفوذ ودع

 .الدور اإلقميمي والدولي إليراف
 اسمبً  التي تأثرتالدوؿ تبيف أف أكثر خريطة النفوذ اإليراني في المنطقة  بعد تحميؿ .4

 .واليمف ،سوريا، العراؽ دوؿ الخميج العربية،، لبناف، فمسطيفبالسياسات اإليرانية ىي 
عمى أمف واستقرار إقميـ الشرؽ األوسط، بسبب  اأثرت سياسات إيراف اإلقميمية سمبً  .5

في وذلؾ ، اإليراني في معظـ قضايا اإلقميـ كما أوضحت الدراسة االنخراطزيادة 
 ا، مما أثر سمبً التركي واإلسرائيمي في الصراعات اإلقميميةالتدخؿ تصاعد  ظؿ
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مف نفوذىا  اعمى دور القوى العربية اإلقميمية )مصر والسعودية( وجاء ذلؾ خصمً 
   ودورىا اإلقميمية.

 ؛سياسات إيراف اإلقميمية وخاصةصياغة  في امؤثرً  ادورً السياسة األمريكية  لعبت .6
بسبب العقوبات األمريكية، وأف االنسحاب األمريكي مف االتفاؽ النووي لف يؤثر 

مف معادلة التوزاف إيراف لف تخرج و عمى مستقبؿ النفوذ اإليراني في المنطقة، 
ألنيا لدييا بدائؿ وشراكات مع قوى  ؛االستراتيجي اإلقميمي في الشرؽ األوسط

 راتيجية قوية. كبرى في النظاـ الدولي تربطيما مصالح است
نجحت االستراتيجية اإلقميمية اإليرانية في الموائمة بيف األىداؼ المراد تحقيقيا،  .7

وبيف األدوات الموظفة في ىذا اإلطار، ففي قضية تحقيؽ األمف القومي اإليراني، 
وظفت إيراف القوة الصمبة، وفي قضية تحقيؽ التنمية واالنفتاح االقتصادي وظفت 

ة االقتصادية والعالقات التجارية، وفي قضايا التأثير الثقافي إيراف الدبموماسي
والحضاري وظفت إيراف قوتيا الناعمة، وفي مسألة الممؼ النووي وظفت إيراف 

 دبموماسية التفاوض ودبموماسية المؤتمرات.
استغمت إيراف الثورات العربية التي شغمت العديد مف الدوؿ العربية في أمورىا  .8

ت إيراف أف تفرض نفوذىا وسيطرتيا عمى المنطقة ككؿ، وحاولت أف الداخمية، وحاول
يكوف ليا الدور األكبر، وأف تصبح القوة الفاعمة الوحيدة في المنطقة، التي تسعى إلى 

 إعادة تشكيؿ الدوؿ العربية األخرى، مف أجؿ مصمحتيا العميا وأىدافيا الخاصة.
 ذات إقميمية كدولة إيراف مكانة تعزيز في اإلرىاب عمى األمريكية الحرب ساىمت .9

 تمت لطيراف، مباشرة اتيديدً  يشكؿ كاف الذي العراؽ فبعد احتالؿ ،قوي نفوذ
 ليا وأصبح والبحريف، واليمف ولبناف وسوريا العراؽ في يدىا بإطالؽ إيراف مكافأة
 وأمريكا الالتينية، وأفريقيا، الوسطى، آسيا مثؿ ميمة، أخرى مناطؽ في نفوذ اآلف
، ثماره إيراف جنت ما وىو  .مستقباًل  عميو الحفاظ إلى تسعى وسوؼ اليـو

 أعطت لمعراؽ، األمريكي االحتالؿ ما بعد مرحمة في واإلقميمية الدولية البيئة إف .11
 النظاـ بدوره أعطى والذي النووية، قدراتيا تعزيز نحو لالتجاه ميمة فرصة إليراف

 خالؿ مف الداخؿ والخارج، في وسياسية تاريخية شرعية إيراف، في السياسي
 .الحكـ نظاـ تثبيت إلى باإلضافة النووية، بحقوقيا االعتراؼ
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فراس إلياس، مستقبؿ مكانة إيراف اإلقميمية في الشرؽ األوسط، مجمة الدراسات اإلقميمية،  (44)
 (.2117)تركيا، مركز أنقرة لدراسة األزمات والسياسات، )أنكاساـ(، أكتوبر 

 محمد السعيد إدريس، تحالؼ الضرورة بيف إيراف وروسيا جدؿ التفاعؿ بيف الفرص (40)
والتحديات، مجمة الدراسات اإليرانية، )السعودية، مركز الخميج العربي لمدراسات اإليرانية، السنة 

 (.2117األولى، العدد الثالث، يونيو 
محمد عبد الرحمف العبيدي، النظاـ السياسي اإليراني وتحديات العالقة مع الغرب، مجمة  (43)

 (.2111، 17، جامعة الموصؿ، العدد دراسات إقميمية، )العراؽ، مركز الدراسات اإلقميمية
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محمد عبد الرحمف يونس، إيراف وجميوريات آسيا الوسطى اإلسالمية، دراسة في العالقات  (41)
السياسية واالقتصادية والثقافية، مجمة التربية والعمـ، )العراؽ، مركز الدراسات اإلقميمية، جامعة 

 (.2118، 4، العدد 15الموصؿ، المجمد 

 العممية:الرسائل  -ارابعً 
أحمد سميـ حسيف زعرب، التغيرات السياسية اإلقميمية وانعكاسيا عمى توزاف القوى في الشرؽ  (1)

، رسالة ماجستير، )غزة، جامعة األزىر، كمية االقتصاد والعمـو 2112 – 2113األوسط 
 (.2113اإلدارية، 

حركة المقاومة اإلسالمية اإليرانية تجاه  السياسة الخارجية حمداف عبد اهلل نصر اهلل أبو عمراف، (2)
، رسالة ماجستير )غزة، جامعة األقصى، أكاديمية اإلدارة والسياسة 2113-2116حماس 

 (.2114لمدراسات العميا، 
يراف نحو الشرؽ األوسط  طايؿ يوسؼ عبد اهلل عدواف، (3) االستراتيجية اإلقميمية لكؿ مف تركيا وا 

، ، رسالة ماجستير )األردف، جامعة الشرؽ 2112-2113  (.2113األوسط، كمية اآلداب والعمـو
- 1991فؤاد عاطؼ العبادي، السياسة الخارجية اإليرانية وأثرىا عمى أمف الخميج العربي ) (4)

، قسـ العمـو 2112 (، رسالة ماجستير، )األردف، جامعة الشرؽ األوسط، كمية اآلداب والعمـو
 (.2112السياسية، 

 مواقع اإلنترنت: -اخامسً 
، منتدى العالقات العربي والدولية، الدوحة، ايراف والعالـ العربي: لبناف نموذجً سعود المولى، إ (1)
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أغسطس  23، نياية النظاـ اإلقميمي العربي، صحيفة الشروؽ، الثالثاء عبد المنعـ المشاط (2)

 https://bit.ly/2IjofpA، رابط: 2116
، بيئات مضطربة: التحوالت الستة األكثر تأثيًرا في تفاعالت الشرؽ األوسط محمد عز العرب (3)

: ، عمى الرابط التالي2121يناير  2، مركز المستقبؿ لألبحاث والدراسات المتقدمة، 2121
https://bit.ly/2wyZX8c 

معمر فيصؿ الخولي، البعد الطائفي في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المشرؽ العربي، مركز  (4)
، 2121مارس  31، تاريخ الدخوؿ 2116يناير  19الروابط لمبحوث والدراسات االستراتيجية، 
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