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في ّ
ظل العقوبات الأمريكية
بكر البدور*
ملخص :تس ّلط هذه الدراسة الضوء عىل النفوذ اإليراين ،وامتداداته اجلغرافية،
وحمركاته ،وحمدّ داته ،والسيناريوهات املتوقعة ملستقبله ،و َت َّتبع العقوبات األمريكية
عىل إيران باستعراض تارخيي رسيع هلا ،علماً أن العقوبات األمريكية عىل إيران ليست
جديدة ،فهذه العقوبات هي السمة التي اتسمت هبا العالقات األمريكية اإليرانية منذ
الثورة اإليرانيةّ ،
وتركز عىل العقوبات احلالية ،وطبيعتها ،واآلثار املتوقعة هلا يف السلوك
السيايس اإليراين يف املنطقة ،مع األخذ بعني االعتبار تقييم العقوبات السابقة ،وهل
ستفلح يف حتقيق أهدافها املعلنة؟ وهل َست َُحدّ هذه العقوبات من النفوذ اإليراين يف دول
املنطقة وتدخالهتا فيها ،وبخاصة سوريا والعراق واليمن ولبنان؟ مع األخذ باالعتبار
حمددات السياسة اخلارجية اإليرانية.

* باحث ،األردن

The Future of the Iranian Influence in the Middle East
under the American Sanctions
*BAKER AL-BDOUR
ABSTRACT This study focuses on the Iranian influence and its geographical
extensions, motives and the limitations of that influence. Also, it discusses the expected
for that influence. The study takes a quick historical look, over the American sanctions
against Iran. These sanctions are the main character of the American-Iranian relations
since the Iranian revolution, so it’s not a new situation. The study cares more about
the current sanctions and its nature and the expected effects on the Iranian behavior in
the region. Also, the study is going to check the effectiveness of the current penalties
to limit the Iranian influence in the region.
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املبحث األول :النفوذ اإليراين يف الرشق األوسط :االجتاهات واآلفاق واملحدّ دات

�أولاً ّ :
محددات ال�سيا�سة الخارجية الإيرانية:

السياس�ة اخلارجي�ة ألي دول�ة هل�ا حمدّ دات ،تش�مل ه�ذه املح�دّ دات عد ًدا م�ن الظروف
والضواب�ط التي ّ
تؤطر آليات هذه السياس�ة ،وتش�كل قي�و ًدا عىل خيارات صان�ع القرار ،وال
يمكنه جتاهلها ،ومن َث ّم تحُ ِدث هذه املحدّ دات رقاب ًة ذاتي ًة عنده ،يف أثناء حتديد البديل املناسب
م�ن بين البدائ�ل املتعددة ،والش�ك أن هذه املح�دّ دات كثرية ومتنوع�ة ،إال أنّنا س�نتناول هنا
ريا يف السياس�ة اخلارجية إليران ،واملحدّ دات التي س�تكون حمل النقاش
ّ
املح�ددات األكث�ر تأث ً
هي :الثقافة السياسية واملرجعية األيديولوجية ،واملحدّ د االقتصادي ،واملحدّ د السيكولوجي
أو النفيس ،واملحدّ د اإلثني ،واملحدّ د األمني ،واملحدّ د اإلقليمي والدويل.
عرقي�ا إىل الساللة
 .1البع�د السيكولوج�ي أو النفيس :يعتقد اإليراني�ون أهنم ينتسبون ًّ
مستقر يف الضمري اجلمعي للمجتمع
اآلري�ة ،وهي من أعرق السالالت البرشية ،وهذا األم�ر
ّ
اإلي�راين ،ومن هنا انعكس يف س�لوك راس�م السياس�ة اخلارجية ،الذي ينطلق م�ن هذا الفهم
يف حماولت�ه لصن�ع مكان ودور ب�ارز يف اإلقليم والعامل ،عرب التدخل بص�ورة مبارشة يف خمتلف
القضايا اإلقليمية؛ ّ
لتتبوأ الدولة اإليرانية املكانة التي تستحقها عىل هذا األس�اس ،وربام يفسرّ
لن�ا ه�ذا جز ًءا من الرصاع اجليوس�يايس الذي ختوض�ه إيران مع الق�وى اإلقليمية األخرى إىل
جانب البعد األيديولوجي الذي يرتكز إىل أسس دينية ومذهبية ،وقومية ً
أيضا.1

 .2البع�د األيديولوجي :يف احلال�ة اإليرانية نجد أن البع�د األيديولوجي كبري التأثري يف
ريا هلذا البعد عند اختاذ القرارات،
السياس�ة اخلارجية ،وهذا جيعل صانع السياسة اخلارجية أس ً
إىل جان�ب تأث�ر العالق�ات والتحالف�ات السياس�ية اإليرانية هب�ذا املحدّ د ،وينعك�س ذلك يف
س�لوك النظام السي�ايس يف تعامله مع الواقع الدويل مستندً ا يف كثري م�ن األحيان إىل مرجعياته
األيديولوجية ،وال ينحرص البعد األيديولوجي يف السياس�ة اخلارجية اإليرانية يف البعد الديني
الطائف�ي املذهب�ي ،وإنما يمت�دّ إىل البعدي�ن الوطن�ي والقوم�ي ،عىل اعتب�ار أن البع�د الديني
أح�د مكونات ش�خصية الدولة اإليرانية ،لكن�ه ليس الوحيد ،وهذا يتي�ح الفرصة أمام صانع
السياس�ة اخلارجي�ة للتعامل مع بع�ض جوانب الواقع ال�دويل بدون االلتزام بالقي�ود الدينية،
وم�ع أن السياس�ة اخلارجي�ة اإليرانية متأثرة بالعام�ل األيديولوجي ،إال أهن�ا تتعامل بقدر من
املرونة مع النصوص الدينية وتفسرّ ها بطريقة حت ّقق كثري من الرباغامتية ،مع االحتفاظ باجلرعة
األيديولوجية البارزة 2.أما املحدّ د الثالث يف السياس�ة اخلارجية فهو املحدّ د االقتصادي ،وهو
مه�م ومؤثر ً
أيض�ا ،إذ متثّل املطالب الش�عبية بتحسن األوض�اع االقتصادية نقطة ضغط
ّ
حم�دد ّ
كبيرة عىل راس�م السياس�ة اخلارجية ،وه�و ما جيعله أكث�ر واقعية وبراغامتية يف أنماط حتالفاته
وعالقات�ه الدولي�ة وس�لوك نظام�ه السيايس ،ويش�كل املح�دّ د االقتصادي عامل ت�وازن بني
األيديولوجي�ة والرباغامتي�ةّ ،
ولع�ل ه�ذا يفرس لن�ا توقيع إي�ران لالتفاق الن�ووي مع جمموعة
( )1+5ع�ام  .2015كام ّ
أن تصاعد االحتجاجات الش�عبية يف إيران بني احلني واآلخر وتعايل
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هتافات املحتجني برضورة االلتفات إىل األوضاع الداخلية قد يساعدانا عىل التنبؤ بمدى تأثري
العقوبات األمريكية يف البالد.

املح�دد اإلثن�ي :نتيج�ة للرتكيب�ة اإلثنية املتنوع�ة للمجتم�ع اإليراين تتأثر السياس�ة
.3
ّ
اخلارجي�ة اإليرانية هب�ذا املحدّ د ،وبخاصة مع ال�دول التي يوجد هبا امتدادات عرقية مش�اهبة
لتل�ك املوج�ودة يف املجتمع اإليراين ،وبش�كل عام فإن ال�دول ذات الرتكيب�ة العرقية املتنوعة
تعمل عىل املوازنة بني ختفيض النزعة االنفصالية لدى األقليات ،وتقديم قدر من احلقوق هلم،
نظرا الرتباطه بالبعد األمني .3
وهذا األمر ال يسري باستمرار وفق وترية واحدة؛ ً

ي والدويل :وه�و حمدّ د متعلق بمصالح وسياس�ات القوى اإلقليمية
املح�دد اإلقليم 
.4
ّ
الفاعل�ة وال�دول الكربى ،وهذه املصالح والسياس�ات ذات طبيعة متش�ابكة ومتضادة ،وهذا
حي ّتم عىل راس�م السياس�ة اخلارجية التكيف مع ه�ذه احلالة الثنائية من التض�اد والتقاطع بني
املصال�ح الوطني�ة ومصالح الق�وى اإلقليمية والدولي�ة؛ لتعظيم املكاس�ب وتقليص اخلسائر
وتوظي�ف التضاد بني مصالح الدول الكربى؛ لتحقي�ق قدر مالئم من املصالح الوطنية ،وهذا
املح�دد تشترك فيه مجي�ع الدول بام فيها إي�ران 4.وم�ن األمثلة عىل ذلك املوق�ف اإليراين من
ّ
األزمة السورية ،وتدخلها هناك عسكر ًّيا ،وس�ط تنافس ش�ديد مع تركيا ،وحتالف مع روسيا،
مع وجود تضاد يف املصالح بينهام.

املح�دد األمن�ي :ختضع السياس�ة اخلارجي�ة اإليراني�ة يف ممارس�تها الفعلية الجتاهني
.5
ّ
موجودين يف النخبة احلاكمة ،االجتاه األول ينظر إىل السياسة اخلارجية من منظور ديني مذهبي
�م يرى هذا االجت�اه رضورة خل�ق حالة من الوع�ي الديني واالنتماء املذهبي
طائف�ي ،وم�ن َث ّ
والطائفي ،ثم حتديد مراكز التهديد واخلطر األمني يف السياس�ة اخلارجية عىل أسس دينية ،بينام
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ينظر االجتاه الثاين إىل أن السياسة اخلارجية اإليرانية جيب
أن تُبنَى عىل أس�س قومية ،وأن أمنه�ا جيب أن يستند إىل
طبيعة عالقاهتا السياسية وتبادالهتا االقتصادية ،وضامن
هذه العالقات مع اآلخرين ،ويمكننا القول :إن السياسة
اخلارجية اإليرانية متزج بني االجتاهني.5

يعتقد الإيرانيون �أنهم ينت�سبون عرق ًّيا �إلى ال�ساللة
الآري � ��ة وهي م � ��ن �أعرق ال�س �ل ��االت الب�شري � ��ة وهذا
الأم � ��ر م�ستق ّر ف � ��ي ال�ضمي � ��ر الجمع � ��ي للمجتمع
الإيراني ومن هنا انعك�س في �سلوك را�سم ال�سيا�سة
الخارجية الذي ينطلق من هذا الفهم في محاولته ثانيًاّ :
تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة
ودوافعه:
ل�صنع مكان ودور بارز في الإقليم والعالم

بع�د نج�اح الث�ورة اإليرانية ض�د نظام الش�اه وقيام
النظ�ام اجلدي�د مل يكن لدى ه�ذا النظام خط�ة واضحة أو إستراتيجية حمدّ دة لش�بكة عالقاته
الدولي�ة واإلقليمي�ة يف ضوء الواقع اجلديد ،إال أن النخبة اجلديدة كان لدهيا بعض التصورات
الذهني�ة التي تتمحور حول مجلة مفاهيم محله�ا اخلطاب السيايس هلذه النخبة ،وقد أ ّثرت هذه
التص�ورات واملفاهي�م يف السلوك السيايس للنظ�ام اإليراين ،ويف بناء ش�بكة عالقته اإلقليمية
والدولية.6

وم�ن املفاهيم الت�ي تناوهلا اخلط�اب السيايس ما بعد الث�ورة مفهوم الدول�ة املركز؛ أي أن
إيران هي مركز األمة اإلسالمية ،وقد َّ
نظر هلذه الفكرة حممد جواد الرجياين يف كتابه "مقوالت
إيرانيا بنظرية أم الق�رى ،وهنالك طروحات
وع ِرفت هذه الفك�رة
يف اإلستراتيجية الوطني�ة" ُ
ًّ
تستن�د إىل جذور تارخيية قديمة تتحدث عن إحي�اء النفوذ اإليراين يف النطاقات اجلغرافية التي
يسمونه "إيران الكربى"
خضع�ت لنفوذ املاملك الفارس�ية القديمة منذ عهد األمخينيني ،أو م�ا ّ
ً
أو "حوزة إيران احلضارية" ،ويمتد هذا النطاق اجلغرايف إىل أطراف الصني رشقا ،وإىل اجلزيرة
املاً 7
العربية غر ًبا ،ومن املحيط اهلندي جنو ًبا إىل البحر املتوسط ش .

ووفق اإلسرتاتيجية الوطنية اإليرانية العرشينية ( )2025 2005-فإن املنطقة العربية بد ًءا
من دول اخلليج العربية متثل نقطة االهتامم األوىل لدى صانع السياسة اخلارجية اإليراين ،تليها
مناطق آس�يا الوس�طى والقوقاز 8،وهذا يساعدنا يف فهم اإلندفاع اإليراين الكبري نحو التدخل
يف هذه املناطق.

وقد أس�همت الظروف السياس�ية التي س�ادت املنطقة العربية منذ قيام الثورة اإليرانية
وحت�ى الوق�ت احل�ارض يف فت�ح الطريق أم�ام التدخلات اإليراني�ة ،فبعد ان�دالع احلرب
العراقي�ة اإليراني�ة يف مطل�ع ثامنيني�ات القرن العرشي�ن ُب َعيد نجاح الث�ورة اإليرانية وقفت
أغل�ب ال�دول العربية إىل جانب الع�راق ،فعمدت إيران إىل توظيف أبناء الطائفة الش�يعية
وروج�ت هلذه السياس�ة حتت
يف البلاد العربي�ة لزعزع�ة أم�ن ه�ذه البلاد واس�تقرارهاّ ،
عناوي�ن متع�ددة ،أبرزه�ا تصدير الثورة إىل ال�دول املجاورة ،ونرصة املظلومني يف إش�ارة
إىل األقلي�ات الش�يعية يف عدد من ال�دول العربي�ة ،إىل جانب توظيف فك�رة دعم املقاومة
الفلسطيني�ة ض�د االحتلال اإلرسائيلي ،والت�ي متكنت إيران م�ن خالهلا من كس�ب تأييد
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خصوصا يف ظل جتاه�ل الدول العربية
ش�عبي عريب كبير يف مرحلة ما قبل الربي�ع العريب،
ً
للحركات املقاومة وهتميش�ها .9

كما س�اعدت الظروف اإلقليمي�ة والدولية إيران على امليض يف مرشوعها التوس�عي ،فقد
شهدت هناية األلفية الثانية ومطلع األلفية اجلديدة سلسلة من األحداث والتحوالت أسهمت
10
يف إخراج الطموحات اإليرانية إىل ح ِّيز التنفيذ ،ومن أبرزها:
 .1اندالع احلرب األهلية يف لبنانّ ،
وتفكك الدولة اللبنانية ،وتصاعد حدة االستقطاب
الطائفي فيها ،وحتول الساحة اللبنانية إىل ميدان حرب بالوكالة بني عدد من األطراف اإلقليمية
والدولية ،وهو ما ش�جع إيران عىل إنش�اء مليشيات موالية هلا من الطائفة الشيعية ،التي جمُ ِعت
الح ًقا باسم (حزب اهلل) اللبناين.
 .2سقوط االحتاد السوفييتي ،واهنيار الكتلة الرشقية املرتبطة به ،وما متخض عنه من قيام
والس�يام تلك التي تشترك معها بروابط
دول جدي�دة حتت�اج إىل بناء عالقات جيدة مع إيران،
ّ
ثقافية وتارخيية .11

حول العراق إىل نقطة رخوة ،وفتح
 .3احتالل العراق ،وسقوط نظامه السيايس ،وهذا ّ
املج�ال أمام إي�ران للتخ ّلص من القوة املعادلة هلا ،التي وقف�ت يف وجه نفوذها وحاربتها ثامين
املكون الشيعي .12
سنوات ،إذ نفذت إيران إىل العراق عرب ّ

 .4ختليّ احلكومات العربية عن احلركات الفلسطينية املقاومة ،وجتاهلها وحرص التعامل
مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ،مع وجود جهات فاعلة خارجة،
كحركة املقاومة اإلسلامية محاس ،وحركة اجلهاد اإلسلامي ،وهذا فتح الباب عىل مرصاعية
أمام إيران للتواصل معها ،وتوظيف فكرة دعم هذه احلركات يف مد نفوذها اإلقليمي13.
توجه
 .5صع�ود ح�زب العدالة والتنمي�ة الرتكي إىل س�دة احلكم ،وما ترتب علي�ه من ّ
السياس�ة اخلارجية الرتكية نحو اجلوار العريب واإلسالمي ،وصعود إيران بوصفها قوة إقليمية
منافسة.14
ّ
تف�كك احلال�ة العربي�ة ،وغياب نظ�ام أمني عريب مع�ادل ،وس�قوط منظومة العمل
.6
العريب املشرتك ،واشتعال األزمات الداخلية بني الدول العربية.
 .7ان�دالع ث�ورات الربي�ع العريب ،وح�دوث حالة م�ن الفوىض مصاحب�ه هلا يف بعض
البلدان ،وحتوهلا إىل رصاعات مسلحة.
 .8ان�دالع ث�ورات الربيع الع�ريب و ّحتوهلا إىل رصاع�ات مسلحة داخ�ل بعضها ،كام يف

احلالة السورية ،واستغالل إيران لعالقتها بالنظام السوري؛ إلدخال املليشيات الشيعية املوالية
15
هلا إىل األرايض السورية ،وانغامسها يف الرصاع املسلح بصورة مبارشة.
 .9توقي�ع االتف�اق النووي بني إي�ران وجمموعة الدول دائمة العضوي�ة يف جملس األمن
إضافة إىل أملانيا ،وهذا و َّفر إليران مزيدً ا من األموال لتمويل أنشطتها خارج احلدود.
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ً
ّ
للتمدد الإيراني في �إقليم ال�شرق الأو�سط
ثالثا :المحركات المبا�شرة
إىل جانب الظروف الدولية واإلقليمية التي فتحت املجال أمام متدّ د النفوذ اإليراين يمكننا
رصد عدد من املحركات املبارشة للتوسع اإليراين:

 .1إجي�اد خط�وط دفاع متقدم�ة خارج احل�دود السياس�ية املعتادة ،وتوظي�ف حركات
وأنظم�ة موالي�ة هلا يف دول املنطق�ة لتحقيق هذه الغاية ،وهذا يكسبه�ا أوراق تفاوضية إضافية
ويعزز موقفها يف أي صفقة سياسية.
 .2تنفيذ توجهات السياسة اخلارجية التي ُر ِسمت منذ نجاح الثورة.
 .3قطع الطريق أمام بروز طرف عريب قوي فاعل يف املحيط اإلقليمي؛ ّ
ألن ذلك س ُيحبِط
اإلسرتاتيجية اإليرانية يف املنطقة.

رابعًا :جغرافيا النفوذ الإيراني واتجاهاته
متثّ�ل املنطق�ة العربية نقط�ة االس�تهداف األوىل يف توجهات السياس�ة اخلارجي�ة اإليرانية
العتبارات متعدّ دة ،بعضها مرتبط باألبعاد التارخيية ،وبعضها مرتبط بأبعاد جغرافية ،وأخرى
بأبعاد اقتصادية ،وقد تزامنت الثورة اإليرانية مع أحداث إقليمية أتاحت إليران فرصة التمدّ د
والتدخل يف عمق املنطقة العربية ،وبتتبعنا مجلة األحداث التارخيية يمكننا حتديد جغرافية متدّ د
ّ
النفوذ اإليراين عىل النحو اآليت:

 .1فل�سطين:
كان�ت إي�ران أول دول�ة إسلامية تعترف بإرسائيل بع�د قيامه�ا بفترة وجيزة عام
 ،1949وبقي�ت السف�ارة اإلرسائيلي�ة يف طه�ران حت�ى ع�ام  ،1981حي�ث ُأ ِ
غلق�ت
ود ِع�ي ي�ارس عرف�ات إىل زي�ارة طه�رن ،فزارها
وحل�ت السف�ارة الفلسطيني�ة حمله�اُ ،
والتق�ى بآي�ة اهلل اخلميني ،وكان اخلميني قد حث املسلمني عىل دعم الث�ورة الفلسطينية،
ك�ي تتمك�ن من مواصل�ة القتال من أجل حتري�ر فلسطني ،ورفع الظلم عن ش�عبها ،وال
ش�ك أن مثل هذه االج�راءات تدغدغ عواطف ماليين املسلمني م�ن خمتلف املذاهب،
ونظر ا ملركزية قضي�ة فلسطني يف العامل
مل�ا حيملونه من تعاط�ف مع الش�عب الفلسطيني،
ً
اإلسلامي ،وبع�د توقي�ع اتفاقي�ات أوس�لو ب�ادرت إي�ران إىل التواصل م�ع احلركات
الفلسطيني�ة الت�ي ن�اوأت االتف�اق ،وقدمت هلا أش�كا لاً متعددة من الدع�م ،يف الوقت
ال�ذي عان�ت في�ه ه�ذه احلرك�ات هتمي�ش احلكوم�ات العربية ،وه�ذا ما أت�اح إليران
الظه�ور بمظه�ر املسان�د للمقاوم�ة الفلسطيني�ة.

 .2لبنان:

النقط�ة الثاني�ة الت�ي مت�دّ د هل�ا النف�وذ اإليراين بع�د فسطني ه�ي لبنان ،وقد ّ
ش�كلت
األرايض اللبناني�ة س�احة للمواجه�ة بين إي�ران وخصومه�ا ،فاس�تطاعت إي�ران إجياد
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وكالء هل�ا يف لبنان ،عبر توظي�ف الطائفة الش�يعية،
وتش�كيل ع�دد م�ن امليلش�يات املوالي�ة هل�ا ،الت�ي
فو ض�ت إيران
ُد مجِ �ت الح ًق�ا يف ح�زب اهلل ،حي�ث ّ
ه�ذه امليلش�يات باس�تهداف مصال�ح ال�دول الت�ي
خصوصا
مل ترح�ب بالث�ورة ،ونظ�رت إليه�ا بريب�ة،
ً
الوالي�ات املتحدة .بعد تأس�يس ح�زب اهلل وتدريبه
حت�و ل ه�ذا احل�زب إىل
وتسليح�ه م�ن قب�ل إي�رانّ ،
ً
ومنفذ ا لتوجهاته ،واس�تطاع
ممث�ل لإلردة اإليراني�ة،
احل�زب كسب ش�عبية كبرية يف الش�ارع العريب واإلسلامي ،إث�ر العمليات الت�ي نفذها
ض�د إرسائي�ل ،والتي تك ّلل�ت بخروج إرسائيل من جن�وب لبنان عام  ،2000وكذلك
بع�د احل�رب اإلرسائيلة عىل لبنان ع�ام  ،2006والتي ن ّفذ فيها احل�زب عمليات نوعية،
واس�تهدف العم�ق اإلرسائيلي بالصواري�خ.
ّ
ش�كل التموي�ل والتسليح والتدري�ب املقدم من إيران إىل حزب اهلل اللبن�اين رافعة قوية له
ليكون رقماً صع ًبا يف الساحة السياس�ية اللبنانية عرب التمثيل الربملاين ،واملش�اركة يف احلكومات
مهمة ،وهذا جعل احلزب كأنه كيان موا ٍز للدولة اللبنانية. وهبيمنة إيران عىل
بحقائ�ب وزارية ّ
احل�زب أصبحت تش�كل جز ًءا من صنع الق�رار يف لبنان ،إال أن السل�وك الطائفي للحزب يف
األزمة السورية وانخراطه يف القتال إىل جانب النظام السوري جعله يفقد قاعدته الشعبية لدى
األغلبية العربية السنية.16

ّ
�شكل � ��ت الأرا�ضي اللبنانية �ساح � ��ة للمواجهة بين
�إيران وخ�صومه � ��ا فا�ستطاعت �إيران �إيجاد وكالء
له � ��ا في لبن � ��ان عبر توظي � ��ف الطائف � ��ة ال�شيعية
وت�شكيل ع � ��دد من الميل�شي � ��ات الموالية لها التي
ُدمِ جت ً
الحقا في حزب اهلل

 .3دول الخليج العربية:
يع�ود الرصاع بني اجلزي�رة العربية وبالد فارس إىل عهد الفتوح اإلسلامية ،حيث متكنت
جي�وش الفتح م�ن إس�قاط اإلمرباطوري�ة الفارس�ية ،وتسعى إي�ران إىل إحياء "ح�وزة إيران
احلضاري�ة" ،وه�ذا يدفع الرصاع إىل التجدد بني احلني واآلخر ألس�باب كثيرة 17،وقد بدأت
األطماع اإليراني�ة يف دول اخللي�ج العربية املجاورة هل�ا يف وقت مبكر من الق�رن العرشين ،إذ
احتلت اجلزر اإلماراتية الثالث :طنب الصغرى وطنب الكربى وأبو موسى ،عام  ،1971كام
كانت تطالب بضم البحرين.18
ومع وقوف دول اخلليج العربية إىل جانب العراق يف احلرب العراقية اإليرانية سعت إيران
ماليا ،وتش�جيعها عىل التمرد
إىل توظيف األقليات الش�يعية يف هذه الدول ،من خالل دعمها ًّ
19
وزعزع�ة االس�تقرار بالتظاهرات ،وأعامل الش�غب ،والتفجريات ،وغريها من األس�اليب ،
وم�ع اندالع ثورات الربيع العريب اس�تغلت إي�ران هذه الثورات يف حتريك األقليات الش�يعية
خصوص�ا يف البحرين ،واملنطق�ة الرشقية من السعودية ،وأظهرت إي�ران ازدواجية يف
جم�د ًدا،
ً
مواقفه�ا ،فأعلنت دعمها للتظاهرات يف البحرين ،ووقفت إىل جانب النظام السوري يف قمعه
لثورة الشعب.
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 .4العراق:
اتسمت العالقات اإليرانية العراقية بالتوتر واالضطراب منذ عهد الشاه ،ونشبت خالفات
متع�ددة بين اجلانبني حول قضاي�ا حدودية يف مي�اه اخلليج العريب ،ووصل�ت إىل حد الصدام
م�رات عدة ،لكن الوس�اطات كانت تط�وق هذه اخلالفات ،وو ّقع اجلانب�ان اتفاق الرباط عام
 ،1976إال ّ
أن احلرب نشبت بني اجلانبني عام  ،1980واستمرت ثامين سنوات ،فكانت نقطة
والس�يام أن النظ�ام الثوري يف إيران ص ّنف الع�راق يف ذلك احلني عىل أنه خطر
ص�دام مبارش،
ّ
على الثورة اإليرانية ،وهدّ ده بالرغم م�ن االنتصار العسكري الذي ح ّققه العراق بدعم عريب،
خصوصا من دول اخلليج ،إال أن النظام السيايس اإليراين ّ
وظف هذه احلرب يف حش�د الدعم
ً
بحجة أن هذه احل�رب قامت بغرض محاية
الش�عبي ،واكتس�اب مزيد من الرشعية السياس�يةّ ،
ريا ما ُو ِصفت احلرب العراقية اإليرانية يف األدبيات السياسية
الثورة والتضحية من أجلها ،وكث ً
اإليرانية بالدفاع املقدس.20
وبع�د احتلال الع�راق ع�ام  ،2003وإس�قاط نظامه السيايسّ ،
وحل جيش�ه -س�يطرت
األحزاب واملنظامت واملليش�يات الش�يعية املوالية إليران عىل احلكم ،فأصبحت مطلقة اليد يف
مصدرا لتجنيد املقاتلني يف املليشيات اخلاضعة
أي دور عريب ،ليصبح العراق
العراق ،يف غياب ّ
ً
للح�رس الث�وري ،وفيلق القدس ،هذه املليش�يات التي اس�ت ِ
ُخدمت لتوس�يع النف�وذ اإليراين
وبتمويل عراقي.21
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� .5سوريا:

خال ًف�ا مل�ا كانت علي�ه العالقات العراقي�ة اإليرانية اتصف�ت العالقات السوري�ة اإليرانية
تعاونيا يف العديد من املجاالت ،وبالرغم من تشابه منظومة احلكم يف
طابعا
بالدفء ،واتخّ ذت ً
ًّ
كل من سوريا والعراق ،إال أن ذلك مل يؤثر يف عالقة النظام السوري بإيران ،وقد وصل األمر
إىل حد وقوف سوريا إىل جانب إيران يف احلرب العراقية اإليرانية ،خال ًفا ملرجعيته الفكرية التي
يش�كل الفكر القومي جوهرها ،وقد ُيعزَ ى هذا التقارب بني س�وريا وإي�ران إىل أبعاد طائفية،
وبعد اندالع الثورة السورية تدخلت إيران بصورة سافرة يف الرصاع املسلح ،وأرسلت عنارص
تروج
من احلرس الثوري وفيلق القدس للقتال جن ًبا إىل جنب مع قوات النظام ،وأخذت إيران ّ
رواي�ة النظ�ام التي تدّ ع�ي أن ما حدث يف س�وريا ليس ثورة ش�عبية ،بل مؤام�رة كونية كربى
عليه�ا ،ومع وجود املليش�يات املوالي�ة إليران عىل األرايض السوري�ة ،وضعف قوات النظام،
وانشقاق أعداد كبرية منها -أحكمت إيران قبضتها عىل سوريا ،وأصبح النظام السوري رهن
تضارب املصالح بني إيران وروس�يا ،وهبذا تكون إيران قد أقامت هالهلا الش�يعي من العراق
مرورا بسوريا.
إىل لبنان
ً
و ُي َع�دّ موق�ف إي�ران من الث�ورة السورية ،وانحيازها إىل نظام بش�ار األس�د نقطة حتول يف
املوقف الشعبي العريب منها ،عىل اعتبار أن هذا املوقف كشف الوجه الطائفي للنظام اإليراين،
وق�د تعززت النظرة الش�عبية العربية إلي�ران من خالل ازدواجية املوق�ف اإليراين من احلراك
الش�عبي العريب ،فقد دعمت إيران احلراك الش�يعي يف البحرين ،ووقفت بكل ثقلها إىل جانب
النظام السوري.22

 .6اليمن:
ويف اليم�ن اس�تغلت إي�ران حال�ة الفوىض التي ش�هدها اليم�ن يف أعقاب ان�دالع الثورة
الش�عبية ض�د نظ�ام عيل عب�د اهلل صالح بإم�داد احلوثيين باألس�لحة والذخائر ،وبع�د تنفيذ
خمرج�ات احلوار الوطن�ي اليمني واملبادرة اخلليجية وانتخاب رئي�س جديد للجمهورية ّ
متكن
احلوثي�ون من االنقالب عىل الرشعية الدس�تورية ،واحتالل العاصم�ة صنعاء ،والسيطرة عىل
املهمة ،لتكون إيران بذلك قد أضافت موطئ قدم جديدً ا يف الساحة العربية.
املوانئ البحرية ّ

خام�سً ا :حامالت التحوّل في النفوذ الإيراني في المنطقة العربية
بالنظ�ر إىل التح�ول الكبري الذي طرأ على النفوذ اإليراين يف املنطقة خلال العقود األربعة
مهمة ّ
مكنت من حتقيقها ،منها:
املاضية نجد أن هذه
التحوالت حمُ ِلت عىل روافع ّ
ّ
 .1إسرتاتيجية وطنية واضحة املعامل حمدّ دة األولويات والوجهات.

 .2تو ّفر البعد املؤسسي الذي و َّفر العديد من املؤس�سات املتآزرة واملسؤولة عن وضع
اإلسرتاتيجية حيز التنفيذ ،ضمن أدوار مرسومة وحمدّ دة.
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 .3قدرة راس�م السياس�ة اخلارجية عىل توظي�ف القضايا ّ
حمل االهتمام الدويل يف حتقيق
سوغت إيران تدخلها يف سوريا برغبتها يف مساندة اجلهود
إقليميا
مهمة
اخرتاقات ّ
ودوليا ،فقد ّ
ًّ
ًّ
الدولية يف حماربة اإلرهاب.

 .4التوظيف السيايس للقضايا التي حتظى باهتامم ش�عوب املنطقة كالقضية الفلسطينية؛
بغرض توسيع نطاق النفوذ.
 .5توظيف حالة العداء بني التيارات السياس�ية اإلسالمية والتيارات األخرى وبخاصة
اليساري�ة م�ن جهة ،وع�داء تلك التي�ارات م�ع أنظمة احلكم ،واس�تغالل حاج�ة بعض هذه
التيارات للتمويل ،مقابل تب ّني وجهات النظر اإليرانية وتعزيز نفوذها.

�ساد�سً ا :تحديات تواجه النفوذ الإيراني في المنطقة العربية

رغم كل ما ح ّققته إيران من توس�ع يف نفوذها اإلقليمي، وبخاصة خالل األعوام اخلمسة
عشرة املاضي�ة إال ّ
أن هذا النفوذ يواجه مجلة من التحديات احلقيقية التي قد توقفه عند حدّ ما،
أو تق ّلصه وتدفعه للتقهقر واالنحسار ،ومنها:
 .1والدة حالة عربية بسبب اخلطورة وجدية التهديدات اإليرانية يف املنطقة ،وقد ترتب
عىل ذلك تشكيل التحالف العريب لدعم احلكومة الرشعية يف اليمن ،وكبح مجاح النفوذ اإليراين
هناك.
 .2حالة الرفض الش�عبي العريب للوجود اإلي�راين يف األرض العربية ،ورفض املساعي
اإليرانية إلحداث مزيد من الفوىض والتوتر لتوسيع نفوذها.

 .3انسحاب الواليات املتحدة االمريكية من االتفاق النووي املوقع مع إيران ،وفرض
العقوبات األمريكية عليها ،وهذا س�يسبب مزيدً ا من املتاعب لالقتصاد اإليراين املثقل أصلاً ،
وسينعكس عىل متويل إيران ألنشطتها وللجهات املرتبطة هبا.
 .4حال�ة الوعي لدى احلركات السياس�ية اإلسلامية السني�ة بطبيعة السل�وك الطائفي
املذهبي للنظام السيايس اإليراين.

ّ .5ل�يّ
خت إيران عن دعم حركات املقاومة اإلسلامية يف فلسطين؛ نتيجة عدم تأييد هذه
احلرك�ات املوقف اإلي�راين من األزمة السوري�ة ،ورفضها االعتذار إليران ع�ن موقفها املؤيد
للث�ورة ،وهو ما أضاع من إيران فرصة االس�تمرار يف لع�ب دور الداعم للمقاومة كأداة يف مد
النفوذ وتوسيعه.

المبحث الثاني :العقوبات الأمريكية على �إيران :الم�ضامين والآثار المتوقعة
�أولاً  :العالقات الإيرانية الأمريكية:

ّ
نظرا للقيمة
شكلت الثورة اإليرانية حتد ًيا كب ً
ريا للنفوذ األمريكي يف منطقة الرشق األوسطً ،
اإلستراتيجية التي كانت تُوليها الواليات املتحدة إليران يف عهد الش�اه ،وهو ما دفع واشنطن
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إىل تبني إستراتيجية جديدة جتاه إي�ران واملنطقة يف أعقاهبا ،وكانت هذه اإلستراتيجية تسعى
مذهبيا أو على األقل حتجيمها ومنع انتش�ارها
دينيا
ًّ
إىل إجه�اض الث�ورة الت�ي أخذت منح�ى ًّ
خ�ارج إي�ران ،وقد تناولت إستراتيجية األم�ن القومي للواليات املتحدة ع�ام  2002منع ما
ُو ِصف بسعي اجلامعات اإلرهابية إىل امتالك أس�لحة الدمار ش�امل لتهديد مصالح الواليات
املتحدة وحلفائها ،وأشارت اإلسرتاتيجية إىل أن إيران تدعم مثل هذا التوجه لدى احلركات
اإلرهابية ،وقد ص ّنف الرئيس األمريكي يف ذلك احلني جورج بوش االبن إيران بإحدى دول
حمور الرش.23

ويمكننا قراءة الموقف الأمريكي من �إيران وفهمه من خالل المعطيات الآتية:

24

 .1س�عي الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة إىل اهليمنة عىل ثروات منطقة الرشق األوس�ط،
وبخاص�ة النف�ط :حي�ث تنتج هذه املنطق�ة ما يزيد على  % 30م�ن النفط العامل�ي ،وتستورد
الواليات املتحدة حوايل ثلثي نفطها من اخلارج ،وتشكل مستورداهتا من نفط الرشق األوسط
حوايل  % 20من إمجايل واردهتا النفطية.25

 .2انزع�اج الوالي�ات املتح�دة من املشروع النووي اإليراين :ولتوس�يع دائ�رة الرفض
للمرشوع النووي اإليراين دفعت واش�نطن بامللف إىل جملس األمن الدويل ،واستغلت نفوذها
يف إص�دار عدة ق�رارات دولية عرب املجلس؛ حلمل إيران عىل وقف هذا الربنامج ،إذ متحورت
معظم القرارات الدولية التي أ ّدت اإلدارة االمريكية الدور الفاعل يف إقرارها يف التضييق عىل
حركة أموال الرشكات اإليرانية.26
 .3التناف�س على النف�وذ يف العراق :بع�د احتالل الوالي�ات املتحدة العراق ،وإس�قاط
وحتوله إىل نقطة رخوة -أصبح س�احة للتنافس بني إيران والواليات املتحدة،
نظامه السيايسّ ،
وقد ّ
وظف ّ
كل جانب منهام القوى السياسية املوالية له يف الساحة العراقية يف هذا التنافس.
وم�ع وج�ود التنافس بني إي�ران والواليات املتح�دة يف الساحة العراقية إال أن�ه يمكننا أن
نلحظ وجود توافق غري مبارش بني اجلانبني ،يتمثّل يف رغبة كليهام بعدم عودة العراق إىل سابق
عه�ده ،ب�أن يصبح قوة إقليمية مؤث�رة ،إىل جانب رغبة الطرفين يف احليلولة دون عودة حزب
سياسيا منه إىل املشهد السيايس العراق.
البعث ،أو أي قوة قريبة فكر ًّيا أو
ًّ

أم�ا نق�اط التض�اد بين اجلانبين فه�ي كثيرة ،ن�ورد منه�ا على س�بيل املث�ال :رغبة
الوالي�ات املتح�دة يف تأمين ترتي�ب أمن�ي طوي�ل األمد مع الع�راق يضمن هل�ا وجو ًد ا
عسكر ًّي�ا م�ا هناك ،مقابل رغبة إيران يف انتهاء الوج�ود العسكري األمريكي يف العراق
بش�كل كامل ،وكذل�ك التباي�ن يف التصورات حول الف�رص االقتصادية الت�ي أتاحتها
احل�رب األخرية عىل العراق ،وتدمير بنيته التحتي�ة ،ومسعى كل جان�ب لتحقيق القدر
األكبر منه�ا ،وق�د انعك�س التباي�ن بين اجلانبين يف التجاذبات بين القوى السياس�ية
العراقي�ة.27
ربيع 113 2019

الأبحاث  -الدرا�سات بكر البدور

بع � ��د احت �ل ��ال الوالي � ��ات المتح � ��دة الع � ��راق ،مطالب الواليات المتحدة الأمريكية من �إيران
تطال�ب الواليات املتحدة إي�ران بأمور عدة لتتمكن
و�إ�سقاط نظامه ال�سيا�سي ،وتح ّوله �إلى نقطة
رخ � ��وة� -أ�صب � ��ح �ساح � ��ة للتناف�س بي � ��ن �إيران م�ن التعامل معها بصورة طبيعي�ة كبقية الدول ،من أبرز
تلك املطالب وقف إيران برناجمها النووي ،والتخليّ عن
ّ
ّ
والوالي � ��ات المتحدة ،وقد وظ � ��ف كل جانب السعي إىل امتالك أسلحة نووية؛ ألن ذلك هيدّ د املصالح
منهم � ��ا الق � ��وى ال�سيا�سي � ��ة الموالي � ��ة له في األمريكي�ة ومصال�ح حلفائه�ا ،وكذل�ك الك�ف ع�ن
دع�م املنظامت الت�ي تص ّنفها الوالي�ات املتحدة منظامت
ال�ساحة العراقية في هذا التناف�س
إرهابية ،ووقف النشاطات التي تعرقل التسوية السلمية
يف الرشق األوسط ،وقد وصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب هذه األنشطة بأهنا خبيثة ،كام
تطال�ب اإلدارة األمريكية النظام اإليراين باحرتام حقوق اإلنس�ان ،وااللتزام باملعايري الدولية
املتعلقة هبذا اجلانب.

مطالب �إيران من الواليات المتحدة

ّ
بالكف عن التدخل يف شؤوهنا الداخلية،
يف املقابل تطالب إيران الواليات املتحدة األمريكية
واالعتراف برشعية نظامها السيايس ،ووقف التحريض ضده داخل إيران وخارجها ،ووقف
املقاطع�ة االقتصادي�ة ،واإلفراج عن ال�وداع اإليرانية يف البنوك األمريكي�ة .ويرى باحثون أن
توقي�ع االتفاق النووي مع إيران كان بمثاب�ة اعرتاف بنظامها السيايس القائم ،وضامنة له بعدم
استخدام القوة لتغيريه.28
وباس�تعراض مسيرة العالقات بني إي�ران والواليات املتحدة نجد ّ
أن إي�ران ابتعدت عن
املواجهة املبارشة مع الواليات املتحدة ،ونجحت يف جتنيد واستقطاب بعض القوى واملنظامت
لتهدي�د املصال�ح األمريكي�ة ،وحماول�ة إفش�ال خططها ومرشوعاهت�ا يف املنطقة ،كام اس�تخدم
الطرف�ان أس�لوب املفاوضات الرسي�ة والعلنية ،أما الواليات املتحدة فق�د َّ
وظفت العديد من
األدوات يف مواجهة إيران ،من أمهها العقوبات ،والنفوذ يف جملس األمن لتوسيع نطاقها.

ثانيًا :االتفاق النووي بين �إيران ودول()1+5
يف أعق�اب التوص�ل إىل اتّف�اق إط�ار بني إيران وجمموع�ة دول ( )1+5يف جنيف يف ش�هر
نوفمرب /ترشين الثاين  2013خاضت األطراف مفاوضات صعبة وش�اقة اس�تغرقت ما يزيد
ُوص�ل فيها إىل اتّف�اق هنائي بني إي�ران والدول الكربى ح�ول الربنامج
على عرشين
ش�هرا ،ت ّ
ً
النووي اإليراين ،وقد متحور اتفاق اإلطار حول رفع العقوبات الدولية عن إيران ،وخت ّليها عن
الشق العسكري لربناجمها النووي.29
ُ
وأ ِ
عل�ن ع�ن التوص�ل إىل االتف�اق النهائي يف مدين�ة ل�وزان السويرسية يف ش�هر نيسان/
وو ِّق�ع عليه يوم  14متوز /يوليو من الع�ام نفسه .وكام يف االتفاق املبدئيّ ،
فإن
أبري�ل ُ ،2015
اإلط�ار الع�ام يقوم لالتفاق النهائي عىل تقييد الربنامج الن�ووي اإليراين مقابل رفع العقوبات
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االقتصادية واملرصفية املفروضة عىل إيران ،بعد التأكد من وفائها بالتزاماهتا بموجب االتفاق.
كام يعزز هذا االتفاق اإلجراءات والضامنات الرقابية الصارمة عىل األنشطة واملنشآت النووية
اإليرانية ،ويضع قيو ًدا عل مستوى ختصيب اليورانيوم والبلوتونيوم ،وحيدّ د عدد أجهزة الطرد
املركزي التي متلكها إيران.30

ويف حال انتهاك إيران لبنود االتفاق تعود العقوبات الدولية واألمريكية بش�كل فوري عليها،
واليقترص االتفاق عىل الربنامج النووي اإليراين ،بل يشتمل ً
أيضا عىل مسألة حظر مبيعات األسلحة
التقليدية والصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا املستخدمة يف إنتاجها إىل إيران.
حتول بارزة يف سياس�ة إيران
وقد ش�كل االتفاق النووي بين إيران والدول الكربى نقطة ّ
اخلارجي�ة وعالقاهت�ا الدولية .ومل يخُ ِ
إجيابيا عىل
ف املو ِّقعون عىل االتفاق تط ّلعهم إىل انعكاس�ه
ًّ
األمن واالستقرار يف منطقة الرشق األوسط خاصة ،وأن هذا االتفاق ق ّلل من فرص إيران يف
تصنيع قنبلة نووية ،واالعرتاف هبا دول ًة نووي ًة سلمية.31

وق�د س�عت ال�دول الغربية من خلال االتفاق إىل تأمين مصاحلها يف املنطق�ة ومحاية أمن
إرسائي�ل ،وتقليص هتديد إيران لألمن واالس�تقرار فيها ،ومل يعكس االتفاق القلق الدويل من
املامرسات اإليرانية املتمثلة يف هتديدها أمن دول جملس التعاون اخلليجي ،وتدخلها يف الشؤون
الداخلي�ة هل�ا ،وتدخلها املبارش يف كل من اليمن والعراق وس�وريا ،وه�ذا ّ
يدل بالرضورة عىل
يس�ع بنصوصه ومضامينه إىل تغيري السياس�ات اإليراني�ة يف املنطقة خارج امللف
أن االتف�اق مل َ
النووي.
ومل تكن املعادلة التي جاء هبا االتفاق النووي بني إيران والدول الكربى معادل ًة صفرية ،فكام
ٍ
بنسب خمتلفة ح ّقق ّ
ٍ
ٍ
خمتلفة ً
أيضا،
بنسب
كل طرف مكتسبات
قدّ م�ت أطراف االتفاق تنازالت
ويحُ َّ�دد مدى التن�ازالت واملكتسبات وأمهيتها لكل ط�رف وف ًقا لدوافع�ه وأهدافه وأولوياته،
وتطلعاته املستقبلية.32

النظرة الغربية لالتفاق مع �إيران
بتوقي�ع االتفاق النووي بني الدول الكربى وإيران حصلت الدول الغربية عىل ضامن بعدم
امتلاك إي�ران للقنبلة النووية ،وأنه باإلمكان التعاون مع إيران جتار ًّيا ،ويف مكافحة اإلرهاب،
ويف ح�ل مش�كالت اإلقلي�م ،وأن أدخ�ال إي�ران يف عملية تفاوضي�ة طويلة تعطيها ش�يئًا من
املكاس�ب يضم�ن خفض ميول اجلان�ب اإليراين نحو العن�ف يف التعامل مع ملف�ات املنطقة،
واملصال�ح الغربي�ة ،وأن إي�ران يمكن أن تسهم يف حل مش�كالت املنطقة الت�ي انغمست فيها
وأججتها عىل املَديني املتوسط والبعيد إذا التزمت األطراف باالتفاق.33
ّ

النظرة الإيرانية لالتفاق مع الدول الكبرى

بتوقيع إيران االتفاق حت ّقق هلا استبعاد اخليار العسكري يف التعامل معها ،وإعطاء األولوية
للخي�ار الدبلومايس ،وهذا األمر قد يمتد إىل مسائل خالفية أخرى بني إيران والدول الغربية،
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وأن املجتم�ع ال�دويل س�يتعامل معه�ا بص�ورة طبيعي�ة كبقي�ة ال�دول بعي�دً ا عن لغ�ة احلصار
والعقوبات.
ٌ
تنازل
وترى إيران أن عدم منعها بالكامل من ختصيب اليورانيوم عىل أراضيها ويف منشآهتا
غ�ريب معتبر ،وأن مفاوضاهتا املب�ارشة مع الدول الكبرى تعزيزٌ لدوره�ا اإلقليمي واعرتافٌ
ٌّ
دو ّيل بأمهيتها عىل الساحة الدولية ،وأهنا و ّلدت قناعة لدى الدول الكربى بقدرهتا الكبرية عىل
مهمة
يؤهلها للدخ�ول يف ّ
التف�اوض الدبلوم�ايس ،وهذا ّ
أي معاجلة مستقبلية مللف�ات إقليمية ّ
بوصفه�ا طر ًف�ا فاعلاً  ،كام تول�دت قناعة لدى الط�رف اإليراين بأن ال�دول الغربية بحاجة إىل
ال�دور اإليراين يف معاجل�ة كثري من املسائل املرتبطة باملصالح املشتركة ،وأن هذه الدول مل تعد
خصوصا مع تنامي دور اجلامعات املتطرفة املسلحة.
مصدرا للتهديد،
تص ّنف إيران
ً
ً

مالحظات عامة على االتفاق النووي بين �إيران ودول ()1+5
أي
 .1مل يتن�اول االتف�اق السل�وك اإليراين يف منطقة الرشق األوس�ط ،ومل يض�ع عليها ّ
رشوط تتع ّلق بالسياسات التي تنتهجها يف املحيط اإلقليمي ،التي ترمي إىل مدّ نفوذها يف دول
اجل�وار ،وحتقيق فكرة نرش الثورة اإليراني�ة وتصديرها إىل اخلارج ،ولذلك فإن رفع العقوبات
االقتصادية عن إيران سيزيد من قدرهتا عىل متويل نشاطاهتا يف اليمن والعراق وسوريا ،ودعم
املليشيات املسلحة املرتبطة هبا كحزب اهلل يف لبنان.
مؤثرا ومهماًّ  ،مع احتاملية تعزيز هذا الدور مستقبلاً
 .2أظهر االتفاق إيران طر ًفا
إقليميا ً
ًّ
من خالل االعرتاف الدويل به يف حال استمرار االتفاق وصموده.

 .3منح االتفاق إيران مكاس�ب اقتصادية ،من خالل السماح بتصديرها للنفط والغاز،
وعودهتا إىل األسواق العاملية ،واستعادة حوايل  120مليار دوالر ،من أمواهلا املجمدة يف بنوك
الغرب.
 .4استبعاد التهديد النووي اإليراين من األجندة الدولية.

 .5اس�تمرار خط�ر السلاح التقليدي اإلي�راين والصواري�خ والب�وارج احلربية بوصفه
مصدرا لتهديد أمن دول اخلليج العربية.
ً

 .6مل حي�د االتف�اق من توجهات إيران نحو دعم املجموعات الطائفية املوالية هلا يف دول
مصدرا لتسليح
حتسن الظروف االقتصادية إليران سيكون سب ًبا جلعلها
ً
اإلقليم ،وهذا يعني أن ّ
املجموع�ات املناهض�ة لل�دول العربية؛ أي ّ
أن منع إي�ران من إنتاج األس�لحة النووية ال يعني
بالرضورة حتقيق األمن يف املنطقة.
 .7ق�د حي ّقق االتف�اق األمن للمصال�ح الغربية وإلرسائي�ل ،لك ّنه ال حي ّق�ق ذلك لدول
اخلليج والعرب ،وال يسهم يف حل مشكالت املنطقة التي تتورط فيها إيران.

ونستخل�ص من التحليل الساب�ق أن املخاوف العربية إزاء االتفاق النووي مع إيران وإزاء
الطموح�ات اإلقليمية املتزايدة إليران يمكن تبديدها من خالل تب ّني إستراتيجيات تفيض إىل
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أي صيغة
احتواء التداعيات املرتتبة عىل االتفاق النووي حال استمراره ،أو جتديده ،أو استبدال ّ
أخرى به ،من خالل تفعيل معاهدة الدفاع العريب املشترك ،وإعادة إنتاج احلالة العربية داخل
ال�دول وفيما بينها ،وتب ّني سياس�ات تضامنية لتحجيم املرشوع اإليراين التوس�عي يف اإلقليم،
والسيام املنطقة العربية.
ّ

ً
ثالثا :قرار الرئي�س الأمريكي االن�سحاب من االتفاق النووي

َّ
ش�كل قرار الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب االنسحاب من االتف�اق النووي الذي أبرم
بين إي�ران ودول ( )1+5ع�ام  2015صفعة للتي�ار اإلصالحي يف النظ�ام السيايس اإليراين،
وقوى موقف املحافظني الذين ّ
شككوا يف جدوى توقيع االتفاق منذ البداية ،ويرى حم ّللون أن
َّ
ّ
تصو ًرا
يش�كل خطوة نحو املجهول،
هذا القرار
ً
خصوصا أن اإلدارة األمريكية احلالية مل تضع ّ
مبني بصورة أساس�ية عىل افرتاضات
ً
واضحا ملا بعد اخلروج من هذا االتفاق ،وأن هذا القرار ّ
تدور يف ذهن الرئيس ترامب مفادها ّ
أن إيران س�تقبل حت�ت الضغوطات واحلصار بالتفاوض
جم�د ًدا للتوص�ل إىل اتفاق جديد يتج�اوز حتفظات ترامب على االتفاق الساب�ق ،إال ّ
أن إيران
ّ
والس�يام مع رفض ال�دول األوروبية،
مصرة عىل ع�دم التفاوض على اتفاق جديد،
ال ت�زال ّ
ّ
وروس�يا ،والصين ق�رار ترامب ،ومتس�ك هذه ال�دول باالتف�اق القائم ،وهذا يع�زز الرفض
اإليراين للدخول يف مفاوضات جديدة.34

ن َيّة مبيته وقرار م�سبق
يف محلت�ه االنتخابية عَّب�رَّ الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن رفض�ه لالتفاق النووي مع
وسوغ ذلك بوجود عيوب جوهرية يف االتفاق بصيغته القائمة ،إذ إن االتفاق بالصيغة
إيرانّ ،
التي ُو ِّقع ال يمنع إيران من صناعة قنبلة نووية من وجهة نظر ترامب ،ويف الثامن من شهر أيار/
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مايو من هذا العام  2019أعلن ترامب قراره بانسحاب
الوالي�ات املتحدة األمريكية من االتف�اق النووي الذي
35
ُو ِّقع عام  2015بني إيران وجمموعة دول (.)1+5

َّ
�شكل ق � ��رار الرئي�س الأمريك � ��ي دونالد ترامب
االن�سحاب من االتفاق النووي الذي �أبرم بين
�إي � ��ران ودول ( )1+5ع � ��ام � 2015صفعة للتيار
36
الأ�سباب التي �سوّغ بها ترامب قراره:
الإ�صالح � ��ي في النظ � ��ام ال�سيا�س � ��ي الإيراني،
 .1عدم قدرة االتفاق بصيغته الراهنة عىل وقف
ّ
َّ
وق� � �وى موقف المحافظين الذي � ��ن �شككوا في املساعي اإليرانية المتالك أس�لحة نووية ،إذ إن االتفاق
جدوى توقيع االتفاق منذ البداية
سمح للجانب اإليراين باستمرار ختصيب اليورانيوم.
 .2قيام االتفاق بصورة أساسية عىل افرتاض أن
سلمي ،وهذا وهم كبري.
الربنامج النووي اإليراين هو برنامج
ّ

 .3رف�ع االتف�اق العقوبات االقتصادية القاس�ية التي كانت مفروضة على إيران مقابل
قيود بسيطة عىل نشاطاهتا النووية.
 .4ترتّ�ب عىل رف�ع العقوبات االقتصادي�ة عن إي�ران بموجب االتفاق زي�ادة اإلنفاق
العسكري اإليراين بنسبة  ،% 40يف حني مل تتحسن األوضاع االقتصادية يف البالد ،واست ِ
ُخدمت
األم�وال الت�ي جنتها إيران من رفع العقوبات يف بناء صواري�خ بالستية قادرة عىل محل رؤوس
نووية ،ويف دعم اإلرهاب ،ونرش الفوىض يف منطقة الرشق األوسط.
 .5خل�و االتف�اق من آليات صارمة لتفتي�ش املواقع النووية اإليراني�ة ،كام ّ
أن االتفاق مل
ِ
املهمة ،ومن ذلك منشآت عسكرية.
يعط حقّ التفتيش غري املرشوط للعديد من املواقع ّ
 .6مل ّين�ص االتف�اق على آليات حمدّ دة حتدّ من نش�اطات إي�ران التي من ش�أهنا زعزعة
االستقرار يف املنطقة ودعم اإلرهاب.

النتائج المترتبة على قرار ترامب من وجهة نظر منتقديه
يمكننا تلخيص املرتتبات السلبية عىل قرار الرئيس ترامب االنسحاب من االتفاق النووي
37
اإليراين من وجهة نظر معاريض القرار بام يأيت:

ّ .1
يقوض مساعيها ضد إيران،
إن انسح�اب الواليات املتحدة من االتفاق الن�ووي قد ّ
وال ّ
حترك مستقبيل ضدّ ه�ا ،وبخاصة فيام يتعلق
يمكنه�ا من حش�د حلفائه�ا األوروبيني يف ّ
أي ّ
بربنام�ج إي�ران للصواري�خ الباليستي�ة ،ونش�اطاهتا يف اإلقليم الت�ي تعدّ ها الوالي�ات املتحدة
مزعزعة الستقرار املنطقة.

 .2خل�ق أزم�ة ثق�ة بين واش�نطن ودول االحت�اد األورويب ،وبخاص�ة أملاني�ا وفرنس�ا
وبريطانيا.
 .3دفع إيران إىل إعادة إطالق برناجمها النووي العسكري ،وتعزيز موقف املتشددين يف
النظام اإليراين عىل حساب اإلصالحيني.
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 .4ح�دوث مواجهة عسكري�ة بني الواليات املتح�دة وإيران ،أو بين إرسائيل وإيران،
وهذا األمر له تداعيات خطرية عىل املنطقة املضطربة أصلاً .

 .5إعاق�ة جه�ود التوص�ل إىل اتفاق ن�ووي مع كوري�ا الشمالية التي قد ال تث�ق بجدية
قياسا عىل احلالة اإليرانية.
الواليات املتحدة بااللتزام بام ُي َّت َفق عليهً ،

ما وراء قرار ترامب
أج�ل ترام�ب ق�رار االنسحاب من االتف�اق النووي ثالث م�رات ،كان آخره�ا يف كانون
ّ
ألي مرشوع قان�ون يصدر عن
الث�اين /يناي�ر  2018وقد ح�دّ دت إدارة ترامب ع�دة رشوط ّ
الكونغ�رس ملعاجلة االختالالت التي يراه�ا ترامب يف االتّفاق املو ّقع عام  ،2015والذي بدأ
العمل به يف مطلع عام .2016
أجل قرار االنسح�اب ثالث مرات إلاّ أنه رف�ض التصديق عىل ّ
أن إيران
وم�ع أن ترام�ب ّ
ملتزم�ة باالتفاق النووي ،وفق ما يعرف بقان�ون مراجعة االتفاق النووي اإليراين الذي صدر
ين�ص على أن الرئي�س األمريكي ملزم
ع�ن الكونغ�رس يف ش�هر أي�ار /ماي�و  2015والذي ّ
بالتصدي�ق عىل الت�زام إيران ببنود االتفاق أمام الكونغ�رس ّ
كل  90يو ًما ،كام أن الرئيس ملزم
38
يقرر ّ
كل  120يو ًما ما إذا كان سيمدّ د تعليق العقوبات عىل إيران أو سيعيد فرضها .
بأن ّ

مهمة ترامب أكثر سهولة يف اختاذ قرار االنسحاب خروج وزير اخلارجية ريكس
ومما جعل ّ
تيلرس�ون ،ومستش�ار األم�ن القومي إتش آر ماكامستر من إدارت�ه ،ومها من كب�ار الداعمني
الستمرار االتفاق مع إيران.

مالحظات ترامب وم�سوّغاته لي�ست محل �إجماع �أمريكي
يب�دو أن احلج�ج التي س�اقها الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب لالنسح�اب من االتفاق
املسوغات
تعرضت ه�ذه ّ
الن�ووي م�ع إي�ران ليست حملاًّ لإلمج�اع يف الواليات املتح�دة ،وقد ّ
النتق�ادات ح�ادة ،واتهُّ ِ�م الرئي�س بأن�ه يض ّلل ال�رأي الع�ام ،ويبال�غ يف حديثه عن س�لبيات
االتف�اق .39كام أش�ار مسؤول�ون أمريكيون يف مواقف متعددة إىل الت�زام إيران باالتفاق ،وإىل
نجاعة نظام التح ّقق الذي ُو ِضع لضامن هذا االلتزام ،فقد أعلم وزير الدفاع األمريكي جيمس
ماتيس جلنة القوات املسلحة يف جملس الش�يوخ األمريكي ،يف ش�هر نيس�ان /أبريل ّ 2018
أن
"قوي إىل ح�دّ بعيد لضامن التزام
نظ�ام "التحق�ق" من التزام إي�ران بتعهداهتا بموجب االتفاق
ّ
إي�ران" .وتقول تقارير صادرة عن وكاالت أمريكية خمتصة أن إيران ملتزمة بتعهداهتا النووية،
وي�رى ماتي�ز أن من مصلح�ة الواليات املتحدة االلت�زام باالتفاق النووي م�ع إيران ،كام ترى
اهليئ�ة الدولي�ة للطاق�ة الذرية أن إي�ران ملتزمة باالتف�اق النووي 40،وأما حدي�ث ترامب عن
اس�تمرار إيران بتخصي�ب اليورانيوم يف منش�آهتا النووية فهذا منصوص علي�ه باالتفاق الذي
تقل عن  ،% 4وهذه الكمية ّ
سمح إليران بتخصيب كميات قليلة من اليورانيوم ّ
أقل بكثري من
41
املخصب .
الكمية الالزمة ،إذ حيتاج إنتاج قنبلة نووية إىل  % 90من اليورانيوم
ّ
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مسوغ�ات ترام�ب إللغاء االتف�اق الن�ووي أهن�ا تستن�د إىل معلومات
وم�ن املآخ�ذ على ّ
اس�تخباراتية إرسائيلية قدّ مه�ا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامين نتنياهو للرئيس األمريكي يف
شهر نيسان من هذا العام  ،2019وهذه املعلومات ال تتفق مع املعلومات والتقديرات املتوفرة
42
لدى أجهزة االستخبارات األمريكية.

رابعًا :العقوبات الأمريكية على �إيران
من�ذ ع�ام  1980فرضت الواليات املتح�دة عقوبات عىل إيران على خلفية أزمة احتجاز
الرهائ�ن األمريكيين يف السفارة األمريكية يف طه�ران ،وقطعت عالقاهتا الدبلوماس�ية معها،
واتهّ مت النظام اإليراين اجلديد بدعم اإلرهاب الدويل وممارسته 43،وقد شمل احلظر األمريكي
األول على إي�ران العدي�د من القطاع�ات ،منها الص�ادرات النفطي�ة ،والتب�ادالت التجارية،
وجتمي�د األص�ول ،وحظر السف�ر ،إضافة إىل منع دخ�ول الصادرات اإليراني�ة إىل الواليالت
املتح�دة .وق�د ُعزِّ زت العقوبات األمريكية على إيران يف عهد الرئيس ب�ل كلينتون الذي اتهّ م
إيران بعرقلة جهود السالم يف الرشق األوس�ط ،ودعم احلركات املناوئة للعملية السلمية التي
رعتها الواليات املتحدة يف عهد كلينتون ،والسعي المتالك أس�لحة دمار ش�امل .واس�تمرت
اإلدارات األمريكي�ة املتعاقب�ة بانتهاج سياس�ة احلظر ضد إيران ،وقد وصل�ت هذه العقوبات
ذروهتا يف عهد الرئيس باراك أوباما ،الذي أقر قانو ًنا شاملاً للعقوبات عىل إيران عام ،2010
وظ ّل�ت هذه العقوب�ات قائمة حتى توقي�ع االتفاق الن�ووي بني إيران وال�دول الكربى ،وقد
يك�ون هلذا احلظ�ر دور يف محل إيران عىل املفاوضات بش�أن برناجمها النوويّ ،ث�م التوقيع عىل
44
االتفاق حتت وطأة العقوبات.

وبع�د إعلان الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب انسح�اب الواليات املتح�دة من االتفاق
الن�ووي ع�ادت العقوب�ات الت�ي كان�ت قائمة قب�ل توقي�ع االتف�اق ،ومل يكن اهل�دف املعلن
ً
مرتبطا باالتفاق النووي كما جرت العادة يف العقوب�ات السابقة ،ولكن
للعقوب�ات هذه امل�رة
اهلدف بحسب ترامب هو دفع إيران لتغيري سلوكها السيايس يف املنطقة ،الذي وصفه بالسلوك
اخلبيث ،إضافة إىل وضع حدّ لرباجمها املتعلقة بالصواريخ البالستية ،ومل يقترص حديث ترامب
ُطبق عىل مرحلتني:
عىل إعادة العقوبات السابقة ،بل ختطاها إىل التهديد بعقوبات "ش�ا َّلة" ،ست َّ
45
بدأت األوىل يف  6آب /أغسطس  ،2018وشملت ما يأيت:

 −حظ�ر تب�ادل ال�دوالر م�ع احلكومة اإليراني�ة ،إضاف�ة إىل حظر التعاملات التجارية
والس�يام الذهب ،وفرض عقوب�ات عىل املؤس�سات واحلكومات
املتعلق�ة باملع�ادن النفيس�ة،
ّ
التي تتعامل بالريال اإليراين ،أو بسندات حكومية إيرانية.
 −حظر توريد أو رشاء قائمة من املعادن ،أبرزها األلومنيوم واحلديد والصلب ،وفرض
قيود عىل قطاع صناعة السيارات والسجاد يف إيران.
 −حظر استرياد أو تصدير التكنولوجيا املرتبطة بالربامج التقنية الصناعية ذات االستخدام
املزدوج املدين والعسكري.
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المرحلة الثانية من العقوبات:
 ف�رض عقوبات ضد الرشكات التي تدير املوان�ئ اإليرانية ،إىل جانب الرشكات العاملةيف الشحن البحري وصناعة السفن.
 فرض عقوبات شاملة عىل قطاع الطاقة اإليراين ،وبخاصة قطاع النفط. -فرض عقوبات عىل البنك املركزي اإليراين وتعامالته املالية.

وبمراجعة سياسة العقوبات األمريكية عىل إيران نجد أن األهداف التي ساقتها اإلدارات
األمريكي�ة املتعاقبة كانت تتمحور حول مح�ل إيران عىل ايقاف برناجمها النووي ،إال أن اهلدف
م�ن العقوبات األخيرة يتمثل يف تغيري س�لوك إيران يف
منطق�ة الشرق األوس�ط ،وتقيي�د برناجمه�ا للصواريخ بعد �إعالن الرئي�� � ��س الأمريكي دونالد ترامب
ان�سح� � ��اب الوالي� � ��ات المتح� � ��دة م� � ��ن االتفاق
البالستية ،ومحلها عىل إعادة التفاوض من جديد.

خام�سً ا :الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكية في الن� � ��ووي عادت العقوبات الت� � ��ي كانت قائمة
قبل توقي� � ��ع االتفاق ،ولم يكن الهدف المعلن
�إيران
ً
مرتبطا باالتفاق النووي
مع انسحاب الواليات املتحدة االمريكية من االتفاق للعقوبات هذه المرة
الن�ووي ،وبدء تطبي�ق العقوبات عىل إي�ران بمرحلتيها كما جرت العادة في العقوبات ال�سابقة

األوىل والثاني�ة -يواج�ه النظ�ام السيايس اإلي�راين مجلة
حتدّ يات ضاغطة وحرجة ،منها:
جراء رسيان
 .1األوضاع االقتصادية املرتدية أصلاً قبل بدء العقوبات ،وما سيلحق هبا ّ
ه�ذه العقوبات .ويبدو ّ
أن مش�كالت االقتصاد اإليراين ليست نامج�ة عن العقوبات األمريكية
فق�ط ،ب�ل يبدو أن هناك خللاً يف إدارة االقتصاد اإليراين ،إذ أش�ارت بعض التقارير الرس�مية
إىل أن ثلث�ي اإلش�كاليات الت�ي يواجهه�ا االقتص�اد اإلي�راين ترج�ع إىل ضع�ف إدارة املل�ف
االقتصادي ،وأن ثلث اإلشكاالت االقتصادية فقط ترتب عىل تطبيق العقوبات السابقة ،وقد
بل�غ إمجايل الناتج املحيل االس�مي حوايل  430مليار دوالر يف ع�ام ( ، )2017ووصلت نسبة
البطال�ة إىل ح�وايل  ،% 12.5ووصلت نسبة التضخ�م إىل حوايل  ،% 10.5وبلغ معدل الفقر
ح�وايل  ،% 18.7أم�ا حج�م التج�ارة اخلارجية إليران فبل�غ حوايل  162ملي�ار دوالر ،منها
ح�وايل  92ملي�ار صادرات ،وتراجعت قيم�ة العملة بحوايل  ،% 28.5خلال الفرتة من عام
 2013وحتى الوقت احلايل.46
 .2س�عي إرسائيل وأطراف إقليمية أخرى إىل إثارة مش�اعر العداء ضد النظام اإليراين
لدى دول املنطقة وش�عوهبا ،ولدى الرأي العام العاملي ،وحتريض الداخل اإليراين ،وتوظيف
األحوال االقتصادية الصعبة لتحريك الشارع اإليراين بني احلني واآلخر.

 .3الضغ�ط األمريك�ي املتزاي�د من خالل إحك�ام احلصار االقتصادي ال�ذي ال يقترص
يم�س العديد م�ن الدول والرشك�ات واهليئات الت�ي ال تلت�زم بتنفيذ احلصار
على إي�ران ،بل
ّ
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منذ ع � ��ام  1980فر�ضت الوالي � ��ات المتحدة
عقوبات على �إيران على خلفية �أزمة احتجاز
الرهائن الأمريكيين ف � ��ي ال�سفارة الأمريكية
في طه � ��ران ،وقطعت عالقاته � ��ا الدبلوما�سية
معهاّ ،
واتهمت النظام الإيراني الجديد بدعم
الإرهاب الدولي وممار�سته

ومقتضيات�ه ،و ُي َع�دّ الضغ�ط األمريك�ي على النظ�ام
والس�يام أن
ريا،
الس�يايس اإلي�راين
ّ
التح�دي األكث�ر تأث ً
ّ
تع�ول عىل ه�ذا الضغط
إدارة الرئي�س دونال�د ترام�ب ّ
يف خل�ق حال�ة من االضطراب�ات الداخلي�ة التي تزعزع
النظام الس�يايس ،وتقود يف هناية املطاف إىل إس�قاطه ،أو
عىل األقل إرباك�ه وإضعافه ،ومن هنا يأيت تركيز اهتاممه
عىل احلالة الداخلية ،وحتجيم دوره اإلقليمي.

 .4االحتجاجات الش�عبية التي تش�هدها البالد
بين احلين واآلخر حت�ى يف فرتة رف�ع احلص�ار ،وعاد ًة
تتبن�ى ه�ذه االحتجاجات مطال�ب ذات طبيعة اقتصادية معاش�ية ،إال ّ
أن ه�ذه االحتجاجات
طالبت أحيا ًنا بوقف تدخل النظام يف الشؤون اإلقليمية ،وتوظيف األموال يف حتسني الظروف
املعيشية للمواطنني.

بي�د أن نجاع�ة العقوبات واحلصار االقتص�ادي مرتبطة بحج�م التأييد الدويل هلا ،ويف
احلال�ة اإليرانية نج�د أن فرض العقوبات األخرية ال حيظى بتأيي�د ودعم القوى الفاعلة يف
والس�يام ّ
أن التقاري�ر واملؤرشات تدل عىل التزام إي�ران باالتفاق النووي
املجتم�ع الدويل،
ّ
م�ع ال�دول الكربى ،وه�ذا يعن�ي انفراد الوالي�ات املتح�دة باحلصار عىل اي�ران .فاالحتاد
األورويب أعل�ن متس�كه باالتف�اق م�ع اي�ران ،وتب ّن�ى تقديم الدع�م للشركات األوروبية
الت�ي ق�د ختضع لعقوب�ات أمريكية إذا رفضت االلتزام باحلظر ،وقد ُف ِّوض بنك االس�تثامر
األورويب بتمويل التبادالت التجارية بني أوروبا وإيران ،كام ّ
أن الصني أعلنت عزمها عدم
االلت�زام بتخفي�ض كميات النفط املس�توردة م�ن إيران ،وقالت اهلند :إنهّ �ا ال تلتزم باحلظر
أقرت�ه األمم املتحدة ،كام رفضت تركي�ا العقوبات األمريكية ،وأعلنت عدم التزامها
إال إذا ّ
هب�ا بل أدانته�ا ،وهذه املواقف الدولية تضعف تأثير العقوبات يف االقتصاد اإليراين ،ومن
هنا عىل املواقف السياس�ية اإليرانية.

وم�ن العوامل املؤ ّثرة يف نجاح احلصار حجم التبادل التجاري بني الدولة التي تتعرض
كبيرا ّ
فإن العقوب�ات املفروضة
للعقوب�ات والدول�ة الت�ي تفرضها ،فإذا كان ه�ذا التبادل ً
تأثيرا ،ويف حال�ة إيران والوالي�ات املتحدة نج�د ّ
أن حجم التب�ادل التجاري
تك�ون أكث�ر
ً
بينهما ال ي�كاد يذك�ر ،وه�ذا مرتب�ط باضط�راب العالق�ات السياس�ية بين اجلانبين طيلة
العق�ود األربع�ة املاضية ،إىل جان�ب تعزيز إيران عالقته�ا االقتصادية مع ال�دول الرافضة
للعقوب�ات ،إىل جان�ب وجود إيران بصفة مراق�ب يف بعض التكتلات االقتصادية ،وهذا
ً
أيض�ايضع�فم�نتأثيرالعقوب�ات.
غير أن�ه ال يمكننا إغفال تأثير العقوبات يف املجتم�ع اإليراين ،من حيث تراجع مس�توى
املعيشة ،وتدين مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني ،وانخفاض القدرة الرشائية.47
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السيناريوهات املتوقعة لتأثري العقوبات األمريكية يف النفوذ اإليراين يف الرشق األوسط

يمك�ن اآلن ،بع�د التحليلات الس�ابقة للنفوذ اإلي�راين يف الرشق األوس�ط ،وللعقوبات
األمريكي�ة على إيران -أن نرس�م س�يناريوهات العقوب�ات األمريكية عىل النف�وذ اإليراين يف
منطقة الرشق األوسط عىل النحو اآليت:
السناريو األول :عدم إحداث تأثري مبارش يف النفوذ اإليراين وبقاؤه يف حدوده احلالية

• تو�صيف ال�سيناريو

احتف�اظ إيران بمناط�ق نفوذها ،وباإلنجازات التي حتققت هلا يف هذه املناطق ،واس�تمرار
تأثريها يف القرار السيايس للدول اخلاضعة لنفوذها.

• �شروط تحقق هذا ال�سيناريو

ّ
متكن إيران من االلتفاف عىل العقوبات بطرق مبتكرة عرب قنوات غري مبارشة.
.1

 .2استثناء دول فاعلة من العقوبات األمريكية عىل إيران بشكل كامل ،أو بنسبة ُمرضية
تق ّلل من تأثريها ،وتبقي مس�توى الس�يولة املتدفق إىل إيران يف حدوده االعتيادية ،أو انخفاضه
بنسبة غري مؤثرة.
إيراني�ا؛ لتخفيف العبء
 .3قي�ام احلكومات املوالي�ة إليران بتمويل األنش�طة املوجهة
ًّ
املايل عىل اجلانب اإليراين.

 .4ثب�ات مواقف بقية ال�دول املو ّقعة عىل االتّفاق واالس�تمرار يف االلت�زام به ،ورفض
العقوبات.

• النتائج المترتبة على تحقق ال�سيناريو

 .1استمرار النفوذ اإليراين يف املنطقة الوترية بنفسها التي سبقت العقوبات.

 .2ثبات شبكة العالقات والتحالفات التي بنتها إيران واستمرارها.
السيناريو الثاين :إحداث تأثري قليل يف النفوذ اإليراين

• تو�صيف ال�سيناريو

تراجع النفوذ اإليراين بشكل جزئي وطفيف يف بعض املناطق ،وتقديم تنازالت خفيفة ،كأن
يقبل حلفاؤها يف اليمن ببعض التس�ويات يف بعض امللفات ،وأن تق ّلص مواقعها العس�كرية،
وتعيد انتشارها وأماكنها يف سوريا ،وأن تقيد بعض أنشطة املليشيات املوالية هلا يف العراق.

• �شروط ّ
تحقق ال�سيناريو

جزئيا بالعقوبات؛ جتن ًبا للصدام مع الواليات املتحدة.
 .1التزام الدول
ًّ

 .2متديد فرتة استثناء الدول املعفاة من العقوبات إىل مدة جديدة.
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تفهم اجلانب اإليراين خطورة العقوبات ،واختاذ إجراءات لتش�جيع الدول عىل عدم
.3
ّ
القبول بالعقوبات من خالل تقليص بعض األنشطة.

• النتائج المترتبة على تحقيق ال�سيناريو

 .1إلزام حلفاء إيران بااللتزام باالتفاقات املتو ّقعة خلفض التوتر وأماكن اهلدنة ،وختفيض
خمصصات املليشيات واملؤسسات املرتبطة بنسبة غري مربكة ،واالستغناء عن بعضها ،وكف يدها.
ّ
 .2مح�ل حلفائه�ا عىل القبول ببع�ض املبادرات اجلزئي�ة املتعلقة باجلوانب اإلنس�انية يف
بعض مناطق الرصاع  ،كاحلديدة وإدلب.

الس�يناريو الثال�ث :أن ت�ؤ ّدي العقوب�ات األمريكية إىل تقلي�ص النفوذ اإلي�راين وتراجعه
بشكل ملموس

• تو�صيف ال�سيناريو

أن ت�ؤدي العقوب�ات األمريكي�ة عىل إي�ران إىل إحداث خل�ل كبري يف االقتص�اد اإليراين،
بحيث يدفع إيران إىل القبول بالتفاوض جمد ًدا ،وتقديم تنازالت كبرية.

• �شروط ّ
تحقق ال�سيناريو

 .1االلتزام الدويل الكامل بالعقوبات.

 .2انسحاب أطراف فاعلة جديدة من االتفاق النووي حتت ضغط الواليات املتحدة.

 .3قي�ام روس�يا بالضغط على إيران لالس�تئثار بالنف�وذ يف س�وريا ،بعد انته�اء احلاجة
للمليشيات اإليرانية.

 .4جتدّ د االحتجاجات الشعبية بصورة قوية حتت وطأة الظروف االقتصادية ،والضغط
عىل النظام السيايس لاللتفات إىل الشؤون الداخلية.

• النتائج المترتبة على تحقيق ال�سيناريو:

 .1قبول إيران بالتفاوض جمدّ ًدا مع الواليات املتحدة والدول الكربى ،وتقديم تنازالت
تتعلق بنفوذها اإلقليمي، وكذلك بخصوص برامج الصواريخ البالستية.
 .2حل املليشيات املوالية إليران ،أو التخيل عنها والتوقف عن متويلها.

 .3توق�ف إيران عن التدخل يف ملفات املنطق�ة ،أو اعتامد آليات جديدة للمحافظة عىل
ي من خالل توظيف أدوات القوة الناعمة.
احلضور اإلقليم 

الخاتمة
حاليا -نجد
بالنظر إىل الس�ياق التارخيي للسلوك الس�يايس للدولة اإليرانية وواقعه القائم ًّ
أن الس�يناريو الثاين هو األكث�ر إحتاملاً لتأثري العقوبات األمريكي�ة يف النفوذ اإليراين يف منطقة
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الشرق األوس�ط؛ أي أن تأثير العقوب�ات عىل النف�وذ اإلي�راين يف املَدي ِ
ني القريب واملتوس�ط
س�يكون حمدو ًدا ،إذ إن النظام الس�يايس اإليراين يقدّ م االحتفاظ بنفوذه اخلارجي عىل حتسين
والس�يام أنه حيكم س�يطرته عىل ّ
كل مفاصل الدول�ة من خالل العديد من
الظ�روف الداخلية،
ّ
املؤسس�ات والعالقات املتوازنة ،التي ّ
مكنت هذا النظام من االحتفاظ بالس�لطة طيلة العقود
األربعة املاضية.

جمرد العقوبات االقتصادي�ة ال يكفي لتحجيم نفوذ دولة ما يف نطاق جغرايف معني؛
كما أن ّ
ألن ذلك يعتمد وبشّ ل ملموس عىل إحداث خلل بالتوازنات القائمة ملصلحة األطراف الراغبة
يف حتجي�م تلك الدولة ،وهذا يتطلب إعادة النظر يف ش�بكة العالقات الدولية واإلقليمية .ويف
احلال�ة اإليراني�ة فإن الدول العربية بحاجة إىل بناء منظومة أمنية خاصة هبا تش�مل مجيع الدول
العربي�ة ،ومؤيدة من القوى الش�عبية العربية الفاعلة واملؤثرة كاف�ة ،وإحداث مصاحلات بينية
عربي�ة :بني األقط�ار العربية ،وداخل األقط�ار؛ بني القوى السياس�ية واملجتمعية يف كل دولة،
ث�م االنطالق بعد ذلك لبن�اء نظام أمني إقليمي قائم عىل حف�ظ التوازنات بني مجيع األطراف
والسيام تركيا ،وحفظ مصالح مجيع هذه األطراف ومحايتها ،وتضييق اخلناق
اإلقليمية الفاعلة،
ّ
عىل أطامع القوى االستعامرية الكربى ومصاحلها.

أ ّما ما يتعلق باإلجابة عن تس�اؤالت الدراس�ة فقد توصلت الدراس�ة إىل أن العقوبات لن
ريا يف الس�لوك الس�يايس اإلي�راين ،وأن العقوبات األمريكية ل�ن تكون قادرة
حتولاً كب ً
حت�دث ّ
عىل زعزعة النظام الس�يايس اإليراين وإس�قاطه باالحتجاجات الشعبية؛ ألن النظام يتكئ عىل
مؤسس�ات عميق�ة ومت�آزرةّ ،
مكنته من االحتفاظ بالس�لطة م�دة طويلة ،وال ت�زال قادرة عىل
االس�تمرار على املدي ِ
ني القريب واملتوس�ط ،وأن العقوبات االقتصادي�ة بمفردها لن تؤدي إىل
انحس�ار التأثري اإليراين يف امللفات اإلقليمية الس�اخنة ،كامللفني الس�وري واليمني؛ ّ
ألن ذلك
حيتاج إىل إعادة بناء العالقات والتحالفات يف اإلقليم بشكل عام ،ويف النطاق اجلغرايف العريب
بشكل خاص؛ لتشكيل قوة معادلة للنفوذ اإليراين.
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