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رئيس املركز الديمقراطي العربي
أ .عمار شرعان

رئيس التحرير
أ.د نداء مطشر صادق الشرفه
مديرة املركز الديمقراطي العربي  -بغداد

نائب رئيس التحرير
د .محمد محمد عبد ربه املغير
أستاذ التخطيط وإدارة املخاطر املساعد في الجامعات الفلسطينية.

هيئة التحرير
 د .أمجد سعد شالل املحاويلي – استاذ مساعد في تاريخ إيران السياس ي  -جامعة القادسية  -كلية التربية-
العراق.
 د .عبد الحليم طالبي -باحث في القانون الدستوري و العلوم السياسية  -جامعة محمد الخامس  -اململكة
املغربية.
 أ .هيبة غربي  -كلية العلوم السياسية  -جامعة قسنطينة  - 3الجزائر.
 أ -هشام عميري – باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية -جامعة محمد الخامس – اململكة
املغربية.
 أ .اسالم محمد املغير -الجامعة االسالمية – غزة -فلسطين.
 د .حمدان عبدهللا ابو عمران _ معهد فلسطين للدراسات  -فلسطين املحتلة.





دكتور فراس عباس هاشم  -باحث باالستراتيجية والشؤون االقليمية  -العراق.
د .علي طارق الزبيدي  -الجامعة العراقية -كلية االدارة واالقتصاد تخصص علوم سياسية -قسم الدراسات
الدولية – العراق.
د .عبد الرحمان فريجة -من الجزائر -كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة باتنة ،الجزائر -تخصص-
عالقات دولية -الجزائر.
د .علي عبد الخضر املعموري – جامعة بابل – كلية القانون – العراق.

 د .زهرة الثابت -كلية اآلداب والعلوم االنسانية القيروان -التخصص العام اللغة والحضارة العربية
والتخصص الدقيق أديان مقارنة – تونس.
 د .ميثاق بيات الضيفي – استاذ مساعد في العالقات الدولية واالستراتيجية  -جامعة تكريت  -العراق.
 م .ميثاق مناحي العيس ى – مختص في الفكر السياس ي – مركز الدارسات االستراتيجية – جامعة كربالء –
العراق.
 أ .محمود البازي – ماجستير في القانون – رئيس قسم الدراسات املختصة بالدول العربية في كرس ي حقوق
اإلنسان يونسكو (التابع لجامعة الشهيد بشتي/إيران) – سوريا.
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رئيس الهيئة العلمية
دكتور إياد خازر املجالي -االردن

الهيئة العلمية االستشارية
 د .خضر عباس عطوان القرغولي_ جامعة النهرين_ العراق
 د .محمد زاهي املغيربي /جامعة بنغازي /ليبيا
 د .وليد كاصد الزيدي /باحث سابق في املدرسة العليا للعلوم االجتماعية EHSS/باريس /فرنسا
 د .عائشة عباش /كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية /جامعة الجزائر /الجزائر
 د .أحمد الزروق األنصاري /جامعة بنغازي وأكاديمية الدراسات العليا /بنغازي /ليبيا
 د .شيماء الهواري /جامعة امللك الحسن الثاني /املغرب
 د .منال محمد احمد الريني /أكاديمية العالقات الدولية /تركيا
 د .أمال عبد املنعم أحمد /جامعة اإلسكندرية /مصر
 د .أمين الطاهر بلعيفة /كلية العلوم السياسية واإلعالم /جامعة جيجل /الجزائر
 د .بالل عمر موزاي /جامعة سطيف /الجزائر
 د .سعيد عبد القادر عبيكش ي /جامعة الجزائر /الجزائر
 د .عماد محمد لبيد /جامعة سطيف /الجزائر..
 د .بن علي لقرع /الجزائر
 د .فاطمة نسيسة /الجزائر
 د .عبلة مزوزي /الجزائر
 د .حاتم زايدة /مدير مركز دراسات املستقبل  -فلسطين
 د .محمد علي عوض /فلسطين.
 د .نوال مجذوب املركز الجامعي /الجزائر

التنسيق واملراجعة
 د .صباح أحمد أبو شرخ -فلسطين
 د .محمد محمد املغير -فلسطين

التدقيق اللغوي
 د .زهرة الثابت -تونس
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شروط النشر
 تنشر ررر المجلر ررة اعبمر رراي العلمير ررة اعنر رريلة التر رري تلر ررزم بمنعجير ررة البمر رري العلمر رري

ط ات ر ر المتعر ررار

عالمير ر ررا ،عل ر ر ر أن تك ر ر ر ن مكت برر ررة بلمر ر رردع الل تر ر ررين العربير ر ررة أ ا نكليزيرر ررة التر ر رري لر ر ررم ي ر ر ررب
عليعر ر ررا
ل
نشرها.
ر ( )A4بن ر ر ر ر ر ة ام ر ر ر ررد بم ر ر ر ررد د ( )10.000-5.000كلم ر ر ر ررة

 يق ر ر ر رردم اعن ر ر ر رر( مطب لع ر ر ر ررا علر ر ر ر ر
ترقيما مت ل لًل.
ب ط ( )Simpelied Arabicعل أن ترقم النفمات
ل
 تق ر ررديم مل ر ررل للبم ر رري بالل ر ررة العربي ر ررة ،ر ررر بالل ر ررة ا نكليزي ر ررة ،ك ر رر( ر ر ري م ر ررد د ن ر ررفمة م ر ررتقلة
علر ر ر أن يمتر ر ر ع ال ر ررو عنر ر ر ان البم ر رري ،يكر ر ر ن المل ر ررل بم ر ررد د ( )350كلم ر ررة ،علر ر ر أن يمتر ر ر ع

البمي عل الكلمات المفتامية.
 أن تمت ر ر ر ع النر ر ررفمة اع ل ر ر ر مر ر ررن البمر ر رري عل ر ر ر ا ر ر ررم البامر ر رري عن ان ر ر ر  ،جعر ر ررة العمر ر رر( (بر ر ررالل تين
البمر رري

العربير ررة ا نجليزير ررة) ،البرير ررد ا لكتر نر رري ،م ر ر م ارعر ررا عر رردم اك ر رر ا ر ررم البامر رري ر رري نر ررل

أ أية إشار إل الو.
ُ يش ر ررار إلر ر ر المن ر ررادر جميعع ر ررا بنرق ر ررام العر ر ر اما الت ر رري تنش ر ررر ر رري أ ا ر ررر البم ر رري ت ارعر ر ر اعنر ر ر (
العلمية المتعار ة ي الت ثي ا شار بنن تتضمن :ا م الكتا  ،رقم النفمة.
 ي ر ر ررزث د البم ر ر رري بقافم ر ر ررة المن ر ر ررادر منفن ر ر ررلة ع ر ر ررن العر ر ر ر اما ،ر ر رري مالر ر ر رة جر ر ر ر د من ر ر ررادر أجنبي ر ر ررة
تض ر ر ررا

قافم ر ر ررة بع ر ر ررا منفن ر ر ررلة ع ر ر ررن قافم ر ر ررة المن ر ر ررادر العربي ر ر ررة ،ي ارع ر ر رري ر ر رري إع ر ر رردادها الترتير ر ر ر

اعلفبافي ع ماء الكت

أ اعبماي ي المجًلت أ أ ماء المؤلفين.

 تطبرر ر الج ر رردا ( النرر ر ر الل م ر ررات علرر ر أ ار م ر ررتقلة ،يش ر ررار ر رري أ ر ررف( الش ر ررك( إلر ر ر من ر رردر،
أ منادر م تمديد أماكن ظع رها ي المتن.
 إر ر ررا ن ر ر ر ة م ر ررن ال ر ررير العلمي ر ررة إاا ك ر رران البام ر رري يتع ر ررا ن مر ر ر المجل ر ررة للم ر ررر اع لر ر ر  ،علير ر ر أن
يش ر ررير يم ر ررا إاا ك ر رران البم ر رري ق ر ررد ق ر رردم إلر ر ر م ر ررؤتمر أ ن ر ررد  ،أنر ر ر ل ر ررم ينش ر ررر ض ر ررمن أعمالع ر ررا ،كم ر ررا

ُيشر ر ررار إل ر ر ر ا ر ر ررم أي ر ر ررة جعر ر ررة علمير ر ررة ،أ
إعداد .

ي ر ر ررر علمير ر ررة قامر ر ررت بتم ي ر ر رر( البمر ر رري أ الم ر ر رراعد ر ر رري

ردما إل ر ر أير ررة
 أال يك ر ر ن البمر رري قر ررد نشر ررر ر ر ل
رابقا ،لر رريس مقر ر ل
تععد م تق( بالو.

ر رريلة نشر ررر أ ر رررع عل ر ر البامر رري تقر ررديم

 تعتبر ر ررر جمي ر ر ر اع كر ر ررار المنش ر ر ر ر ر ر رري المجلر ر ررة عر ر ررن راء كاتبيعر ر ررا ال تعبر ر ررر بالضر ر ررر ر عر ر ررن جعر ر ررة
نظر جعة ا ندار ،ي ض ترتي

 ت ض اعبماي المنش ر لبرنامج ا
 ال يج ر ر ز للبامر رري أن يطل ر ر

اعبماي المنش ر لم جبات نية.
تًل( العلمي ()Turnitin

تقتن ر ر

عر رردم نشر ررر بمث ر ر بعر ررد عرض ر ر عل ر ر هيفر ررة التمرير ررر إال ع ر رربا

بعا هيفة التمرير ،عل أن يك ن ًل( مد ا ب عين من تاريخ ت لم بمث .
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 يم ر ر للمملر ررة ترجمر ررة البمث ر ر المنش ر ر ر ر رري أعر ررداد المجلر ررة إل ر ر الل ر ررات اع ر رررع ،مر ررن ير ررر الرج ر ر
إل البامي.
 تر ( البم ي عل ا يمي( ()orbitd@democraticac.de

 ت ضر ر ر اعبم ر رراي لتقر ر ر يم ر رررش لبي ر رران ن ر ررًلميتعا للنش ر ررر ،ال تع ر رراد البمر ر ر ي إلر ر ر أن ر ررمابعا ر ر ر اء
أقبلت للنشر أم لم تقب( ،الو

اآللية التالية:

أ .يبلغ البامي بت لم الماد المر لة للنشر ًل( مد أقناها أ ب عان من تاريخ الت لم.
 .ي ط ر ر ررر أن ر ر ررما

اعبم ر ر رراي المقب ل ر ر ررة للنش ر ر ررر م ا ق ر ر ررة هي ر ر ررن التمري ر ر ررر علرر ر ر نش ر ر رررها م ع ر ر ررد نش ر ر رررها

المت ق .
ت .اعبم ر رراي الت ر رري ي ر رررع المق مر ر ر ن جر ر ر

إجر ر رراء تع ر ررديًلت أ إض ر ررا ات عليع ر ررا قب ر رر( نش ر رررها تع ر رراد إلر ر ر

نعافيا للنشر.
أنمابعا م المًلمظات الممدد  ،علي يعمل ا عل إعدادها َ
ي .اعبماي المر ضة يبلغ أنمابعا من د ن ضر ر إبداء أ با الر ض.
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فهرس المحتويات
م

عنوان المقالة

الباحث
أ.د .نداء مطشر صادق
الشرفة

الصفحة
7

كلمة رئيس التحرير

ملف العدد :النفوذ الشرق أوسطي إليران ،رهانات .الفوضى واالستقرار
المحور األول :إيران من الداخل
1
2

د .مممد

مؤ ة الية الفقي ي اال ًلم ال يا ي الشيعي

يلمي

مفارقات الد لة المعانر

د .أمجد عد شًل(

امتجاجات تظاهرات الشع

المما يلي

ي ر د ت رش ع ر مك مي
أ با

3

أ .هيبة ربي

4

د .راس عباس هاشم

االيراني عام 2019

المظاهرات ي إيران أهم ال يناري هات

المت قعة-د ار ة تمليلية-

ا تراتيجية العق بات االمريكية تجا إيران-
الممددات مجاالت التنثير

10
30
41
60

المحور الثاني :الدور االيراني في إدارة اعادة الهيكلة االقليمية لدول الربيع العربي ودول
المقاومة والممانعة.

5

6

د.م مممد مممد عبد رب
الم ير

د ر إيران ي إدار الجبعات الدا لية ي الشر

اال ط انعكا عا عل ا رافي( (د ار ة مال د ر

76

مم ر المقا مة الممانعة)

د .شاهر ا ماعي( الشاهر
ا .مازن جب ر

7

د .إياد المجالي

8

د .زهر الثابت

إيران اعاد العيكلة االقليمية لمنطقة الشر

اال ط بعد امداي الربي العربي

ال يا ات االيرانية ي المنطقة انعكا اتعا عل
الث رات العربية ( ريا انم اجا)
الق االيرانية الثقا ية تنثيرها عل الع ية العراقية

86
104
114

المحور الثالث :السياسة اإليرانية وانعكاساتها على اسرائيل
9
10
11

أ .عبد الرممن م ن انم
د .عيد اممد ليمان
ال ع دش
د .كنعان رز دي

يا ة ا رافي( مالة التنعيد بين ايران ال اليات
المتمد االمريكية 2020 _2015
الق الناعمة االيرانية .تنثيرها عل الق اررات
ا

الدي

رافيلية

المت يرات االقليمية أثرها عل العًلقات ال ليجية

االيرانية
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كلمة رئيس التحرير
بادئ ذي بدء من املفيد التنويه بالدور املهم الذي تلعبه إيران يف جممل القضايا املركزية للشرق األوسط ،ويساعدها يف
دول
ذلك ما متتلكه من إمكانيات وموارد تؤهلها لدعم حمور أطلقت عليه (حمور املقاومة واملمانعة) والذي يشمل ً
اهتماما عاليًا بصناعة النخب والتأثري على
عديدة مثل العراق وسوريا وجنوب لبنان واليمن وفلسطني ،حيث أبدت
ً

سياساهتا الداخلية واخلارجية على حد سواء ،وذلك من أجل ترتيب الظروف اإلقليمية والدولية لتحقيق اسرتاتيجيتها
دوما (مبحاربة دول الستكبار العاملي) ،وقد استندت يف ذلك على مبدأ
املرتكزة على حمور أساسي .يتمثل كما تعلنه ً

مهم يعد روح نظامها السياسي أل وهو (ولية الفقيه) والذي يعد لبنة عززت من خالله النظام املؤسسي الشيعي،
ومتكنت من الستحواذ على الفكر السياسي والديين.

وبنظرة سريعة لتاريخ اجملتمعات اإلنسانية نرى أن احلقل الديين أثبت بأنه أكثر اجملالت ارتباطًا باملأسسة متمثلة بقدرته
العالية على صياغة بنية مؤسساتية تدير اجلموع وتليب احتياجاته اليومية ،األمر الذي كفل .دميومة السلطة على العقول
والضمائر ،والتكيف التارخيي املستجيب لضرورات اإلنتاج املؤسسايت لألديان املتمثل بسعيه لتأمني هويته عرب التحولت
الجتماعية والثقافية والقتصادية والسياسية للعامل احمليط به ،من خالل شبكة مؤسسية مرتاصة خترتق اجلنس واهلوية
والدور والقيم مدعومة بنخب رمزية دينية فاعلة اخرتقت اجلسم اجملتمعي وسيطرت على موارد السلطة واكتسبت
الشرعية يف ذلك.
ومن هنا متكنت ولية الفقيه جبعل الفقهاء واملراجع واجملتهدين والولة فاعلني حقيقيني يديرون اجلمهورية السالمية
اإليرانية بنجاح على الصعيد الداخلي واإلقليمي والدويل.
وترجم هذا بأيدلوجيا واسرتاتيجية تفاعلت مع معظم أزمات الشرق األوسط كاألزمة السورية حيث وضعت اسرتاتيجية
للتحالف مع سوريا لتشكل بذلك جبهة ضد اسرائيل وأمريكا ،والسعي لتوظيف الطريق الواصل إىل لبنان ودعم قوات
مرورا بالعراق والبادية السورية.
حزب اهلل ولتأمني وصوهلا إىل سواحل البحر األبيض املتوسط ً
إضافة للدور املهم إليران يف دعم احلوثيني يف اليمن اليت تعد مفتاح للباب اجلنويب للبحر األمحر ،مع التداخل ما بني
مهما لناقالت النفط اخلليجية املتجهة ألوروبا ،إضافة لكون اليمن حزام
مضيقي باب املندب وهرمز ،الذي ميثل طريقا ً

أمن اجلزيرة العربية واخلليج.

مجلة مدارات إيرانية  -المركز الديمقراطي العربي  -برلين ألمانيا ،المجلد ( )02العدد ( ،)07مارس 2020م

7

مجـــــــــــــــلة مدارات إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية

2020م

ومن هنا تبنت السرتاتيجية اإليرانية مبدأ وسياسة دعم احلوثيني من خالل توجيههم بالسيطرة على باب املندب
للضغط على أمريكا والسعودية وعموم دول جملس التعاون اخلليجي .األمر الذي أفضى إىل خلق توتر وقلق خليجي
من الدور اليراين يف سوريا واليمن والعراق.
من هنا اخذت على عاتقها أسرة حترير جملة مدارات ايرانية اعداد مل ًفا حيمل عنوان (النفوذ الشرق أوسطي إليران،
رهانات .الفوضى والستقرار).
مسلطة بذلك الضوء على أبرز ما ترتكز عليه روح السرتاتيجية اإليرانية املنطلقة من مبدأ ولية الفقيه يف رسم الدور
اليراين املهم يف الشرق الـوسط.
رئيس التحرير
استاذ دكتور نداء مطشر صادق الشرفة
مارس 2020م
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المحور االول :إيران من الداخل

مؤسسة والية الفقيه في اإلسالم السياس ي الشيعي ومفارقات الدولة
املعاصرة.
د .محمد سويلمي

احتجاجات وتظاهرات الشعب االيراني عام  2019يسر
دستوري وعسر حكومي
د .أمجد سعد شالل المحاويلي

أسباب املظاهرات في ايران وأهم السيناريوهات املتوقعة -دراسة
تحليلية-

أ.هيبة غربي

استراتيجية العقوبات االمريكية تجاه ايران -املحددات ومجاالت التأثير-
د .فراس عباس هاشم
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الشيعي ومفارقات الدولة
السياسي
مؤسسة والية الفقيه في اإلسالم
ّ
ّ
ّ
المعاصرة
The institution of the Wilayat al-Faqih in Shi'a olitical Islam and the
paradoxes of the contemporary state .

محمد سويلمي
ّ

Swilmi Muhammed
التطبيقية
الثقافية بالمعهد العالى للدراسات
اإلسالمية والدراسات
جامعي وأستاذ الحضارة
باحث
ّ
ّ
ّ
ّ
.التونسية
الجمهورية
. جامعة قفصة.اإلنسانيات
في
ّ
ّ
ّ
University researcher and professor of Islamic thought and cultural
studies at the High Institute for Applied Studies in Humanities. Gafsa
University. Republic of Tunisia.
ملخص
ّ

ًلم ال يا ي الشيعي المعانر بالكش

ير رتعا ي ا

ة الية الفقي من ميي تشكلعا

( ال يتنت الو إال برند تم التعا ي عًلقة بالمق.الدينية ي تننيلعا التشري لعا

ها المقالة إل تفعم مؤ

ظاففعا أد ار الن

تعد

عن مرجعياتعا

 ا م او بم الو ال لطة،ال يا ي ا يراني قدر رجا( الدين عل ا تًل الشرعيات المتعدد لًل تم اا عل الميا العامة
ةَ ي

 أ ( تمليلي يتمث( ها المؤ: لعاا جمعنا ي مقاربتنا بين م ت يين. تشكي( النم اج المجتمعي ا يراني،م اردها

مفارقاتعا م اطن القن ر يعا ثارها ال لبية ي

 ثان نقدش يكش،منابتعا تط راتعا ما تنط ش علي من لفيات مقاند
.ميا ا يرانيين يا يا اجتماعيا

تننيلعا ما شعدت من مراجعات تم يرات منا

 أ ل تُعن بانبثا:قد ق منا مقالتنا إل مرملتين
 ثانية تعتم بجل ة المطاعن االنتقادات التي جابعتعا من الفقعاء،المؤ س اع ( لجمع رية إيران ا ًلمية ر ح اهلل ال ميني
ة قن رها عن تمقي تطلعات ا يرانيين
.ًلم ال يا ي الشيعي المعانر

ها المؤ

ة الية الفقي
أعطا

مؤ

أنف عم ناهيو عن رم ز التيار ا نًلمي العلماني بما كش

أ هام المؤ ة الدينية م الطات ا

إل الديمقراطية جمع رية المريات العامة لتنكش

.ة ر الية الفقي ر ر المرشد اععل ر ر الديمقراطية ر ر ال لطة

 مؤ:الكلمات المفاتيح

Abstract
The main purpose of this article is to understand the institution of the Wilayat al-Faqih (The Rule
by Islamic Jurist) in terms of its formation and its development in contemporary Shiite political
Islam by revealing its backgrounds and its functions and the roles of religious elites in both
authenticating and legislating it. This can only be achieved by monitoring its transformations in
relation to the Iranian political sphere and the ability of clergy to fabricate multiple legitimacies
to appropriate public life, seize power and resources, and form the Iranian community model.
For this purpose, we have combined two levels: the first is the analytical analysis of this
institution, its origins and developments, its background and purpose, and the second is critical
in that it reveals its paradoxes, shortcomings and negative effects on the lives of Iranians at the
political and social level. We have divided our article into two phases: the first is concerned with
the emergence of the Wilayat al-Faqih Foundation, its origins and its revisions and refinements
since the first founder of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, and the
second is concerned with the series of objections and criticisms of the scholars themselves, not
to mention the symbols of the reformist and secular movements which revealed that this
institution is unable to achieve the aspirations of Iranians to democracy and the Republic of Public
10
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Freedom so that the illusions of the religious establishment and the fallacies of contemporary
Shiite political Islam are uncovered.
Key words: Institution, Wilayat Al-Faqih, Supreme Leader, Democracy, Authority.

مقدمة
ّ

البشر عالق ن عل الد ام ي عالم مجتمعي تمكم شبكة متضا ر من المؤ
الرمزش المجرد ت ت ع

ات تت ار ح بين العيني العملي

شت مق ( الممار ة االجتماعية الثقا ية ال يا ية الدينية ي ن يج كلي نارم

َم ِرن ي ٍن.
االنضباط الجمعي ن ن االنتظام العمراني القدر عل اال تجابة النتظارات المن رطين ي ها المؤ
البا ما ُيقاس انتظام الجماعات المجتمعات بتعاضد مؤ

امتياجاتعم االعتيادية الطارفة عل مد
عي الجم

اات لطة رمزية عملية عل

اتعا مر نتعا نجاعتعا ي رض
ات

اء .لكن المؤ ات ان كانت ي مقيقتعا أبنية نظرية متعالية
المن رطة يعا ممار اتعم عي نتاج ت اطؤ مجتمعي منيلة
م لقة،

م ارات تاري ية من التشك( التععد التم ير مما يعني أن اعبنية المؤ ية لي ت كيانات جامد

ب( عل العكس من الو مشر تفا ض مجتمعي مجا( لن ار مش د من الفاعلين عل ال لطة الشرعية.
قد أثبت تاريخ المجتمعات ا ن انية قديمعا مديثعا ر ر بما يعا المجتمعات ا

أكثر المجاالت ارتباطا بالمن
مقاما مكينا ي إدار الجم

ة  Institutionalisationأجًلها قدر عل

ًلمية ر ر أن المق( الديني ه

ن غ أبنية مؤ ية كفلت ل

المؤمنة معايشة االمتياجات الي مية عل تن ععا م اكبة ا كراهات المت ارعة

انة ي المقبة المعانر تم التعا البني ية المربِكة .هاا يكف( للديني ديم مة ال لطة عل

لملَكة التكي
الضمافر يشي بميازت َ

التاري ي عن "هناو ضر ر نتاج مؤ

إل تنمين ه يت عبر التم الت االجتماعية للعالم المميط ب ".1
ي ال يا

ا

ًلمي ما يق م دليًل عل

العق (

اتي ي ك( دين مت ي ع

ها النجاعة المؤ ية الدينية ،ا

ًلم الاش عبر المجاالت

الثقا ات عايا المجتمعات ي ير راتعا التاري ية المتقلبة أ لح ي إر اء شبكة مؤ ية مترانة ت تر

النظام الطق ي الع يات الجندرية اعد ار االجتماعية أن ا القيمة المعن  ،ب( أ لح ي ن نعا من
التند

االنفراط.

ما كان لعاا النظام المؤ

الممار ة ،أن يجدد أبنيت

ي أن ينمد أمام عن

التم الت البني ية العميقة ي طراف التفكير أنظمة

يتععدها بالترميم أ الت ي أ االبتكار ل ال ج د ن

ا ت طنت م ام الج م االجتماعي برمت

أمكمت يطرتعا عل م ارد ال لطة م الكعا ما دامت تمتلو

ال ناية عل المقدس ،تم ز م اطن إنتاج المعن

القيمة ،ت تنثر ب ج الشرعية كلعا .قد كانت ها

المؤ ات الدينية عل تن ععا ا ير أيدي ل جية ناجعة عل
أ اعنالة ،ا تثمرتعا مركات ا
عنظمة المكم ال افد أ

رمزية دينية اعلة

رار ال ًل ة أ الشريعة أ الش رع أ اعمة

ًلم ال يا ي المعانر ي تمشيدها للجمع ر ال يا ي أ

ي شرعنة ا تفثارها بال لطة ادار المجا( العام .لع( ا

ًلم ال يا ي المعانر

ي إيران نم اج عل اقتدار ن بة العلماء الشيعة عل ا تثمار التراي اعرث دك ي انشاء مؤ
1

عبد المجيد الشر ي" ،المؤ ة الدينية ي ا

ًلم" ،لبنات ،ط  ،1ت نس :دار الجن

ي مقارعتعا
ات دينية

للنشر ،1994 ،ل .82
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رار "والية الفقيه" التي انقلبت إل أدا أيدي ل جية جبار ت تم ا عل ك( تفاني( النظام ال يا ي

تم ( الفقعاء إل

اعلين مقيقيين يدير ن الجمع رية ا

ًلمية الناشفة.

الشيعي ومفارقات الدولة المعاصرة" يجم
السياسي
مؤسسة والية الفقيه في اإلسالم
بما أن م ض عنا " ّ
ّ
ّ
بين ال يا ي الديني التاري ي قد ت يرنا مقاربة تجم مق ال بمثية شت ا تنانات معر ية عد مت

نميط بنبعاد الم نلة ضمنياتعا .الد ار ات التاري ية كفيلة با بانة عن تم الت المجتم ا يراني مراو ن ب
الفاعلة تقلبات مقل ال يا ي .أما تاريخ اع كار ال يا ية يتيح عقد النًلت العض ية بين مماضن كر

" الية الفقي " الننية بيفاتعا العقدية من جعة ،تشكًلتعا العملية ي م اراتعا الم تلفة .بينما ت ر اعدبيات
النقدية لإل ًلم ال يا ي الشيعي المعانر تم الت من المعارضة إل اال تيًلء عل ال لطة ما نجم عن

من تناقضات تداعيات أضرت بالمجتم ا يراني.
لاا ن ع

ي ها المقالة إل إثار جملة من ا شكاليات التي ت تدعيعا مؤ

تاريخ اع كار ال يا ية الدينية ي اع

الشيعي ا يراني ،ي ر ابطعا بالن بة الدينية التي ت تم ا عل

الشرعية مفان( ال لطة .بناء علي نثير اع فلة ا شكالية التالية :كي
ا تًل نظرية الية الفقي

ة الية الفقي نظريا عمليا ي

تم يلعا إل مؤ

أ لمت الن بة الدينية الشيعية ي

ة مقد ة؟ أية انعكا ات لعا المؤ

المن ا( المجتمعي ي إيران المعانر ؟ ألم تكن الية الفقي تج يدا

إر اء د لة المريات المجتم المدني؟ هي إشكاليات تعد

فاقات ا

ة عل المشعد ال يا ي
ًلم ال يا ي الشيعي ي

إل معالجة رضية بمثية تتعل بم الطات

مفع م " الية الفقي " ارتدادات ال لبية عل المجتم ا يراني .مت تكت
بين أط ار منعجية ثًلثة :ط ر نفي يعتم با تعراض تاريخ مؤ

المعالجة البمثية جد اها جمعنا

ة الية الفقي نش ءا تنظيرا،

يتفعم لفياتعا رهاناتعا ما شابعا من جاالت ،ثم ط ر نقدش ُيبين م الطات ها المؤ

النظرية العملية يظعر إ فاقاتعا المتن عة.

ر تمليلي

ة يرند مفارقاتعا

مؤسسة والية الفقيه :مرتكزاتها وسيرورتها
1ــــ ّ
كان للفكر الشيعي االثني عشرش عل رار نظير ال ني م ارات المتقلبة التي أبانت عن ديناميكيت  ،بيفات
المنتِجة لمفاهيم مقاالت العقدية الفقعية ال يا ية ي تفاع( مي م تمر م ضر ر ِ
ات االنتظام المجتمعي

للجماعة الشيعية .ها ال ن نية هي من متطلبات أية ه ية أرث دك ية تقيم مد دا تميزها عن يرها من
الع يات التي تمتلكعا جماعات دينية أ ثقا ية أ رع تتعايا مععا أ تنارععا ي ضاء اجتماعي ُيعم(
لية االمت اء ا قناء يجع( تقمل اعبنية المؤ ية ال ض

ر م االلتقاء ي ك ن عقدش ر مي مشترو م مشد من الط اف

لعا معيا ار لًلنتماء االنضباط.
المااه

الجماعات ه ا

أن الشيعة االثني عشرية قد طت لنف عا كين نة م تقلة معل مة المد د مت
ا

ماعيلية ي اع

الشيعي مما يمي( إل

جدن

عن مثيًلتعا من الزيدية

اعتقادش م ن ل بناء مؤ

شنن ا مامة ال الية ال نية ال يبة العنمة المجتعد مرج التقليد مجة ا

ًلم ،إال

ي قافم مكتم(

ًلم ية اهلل .1لي ت الية
1

Amirpur, Katajun, “A Doctrine in the Making? Velāyat-E Faqīh in Post-Revolution Iran”, Speaking For Islam,
(Leiden: Brill, 2006), p 219.
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الفقي

ع َلبِنة عززت النظام المؤ ي الشيعي ،أ لمت ر م نشنتعا المتن ر ي القرن التا

الم

ًلمية.

عشر ي

اال تم اا عل الفكر الديني ال يا ي الشيعي المعانر ،ا تطاعت أن تك ن ر ح النظام ال يا ي ا يراني
م بالجمع رية الد ت رية الديمقراطية ا

الدينية
المؤسسة
حد
1ـــ 1ــ في ّ
ّ
المؤسسة و ّ
ّ
ال لفية النظرية التي اعت رت ها التعريفات ،لكنعا تجم
نكت للمؤ ة بم
تباينت التعريفات التي ُ

ة هي ر ح النظام االجتماعي أدات التنظيمية ي ت ير االن يابية التبادلية بين أ راد ،

عل أن المؤ

ضمان االنضباط التماث( ي ك( اعداءات الم تلفة .المؤ

ة بعاا المعن ت ت ج

المشتركية الت اتر

ي أش ل و أ اعتقاد أ مفع م ،عي "مشد من ال ل كيات المنمطة المتعلقة ب امد أ طاففة متعدد من
الق اعد المقننة المفر ضة بطر م تلفة ،يمكن تط يرها ب ا طة التبني أ البناء أ االثنين معا".1
تتن

ك( مؤ

ة بثًلي

اعتقادية تت ر عل ا جما

نافل متعاضد  :المعيارية ا لزامية التعالي ،عي تننيفات ل كية

م ن لة بنظام مشترو ثابت من الض ابط بما يجعلعا "أنظمة اات معايير

مترابطة تنب من القيم المشتركة المع ثممة" .2هي إل

الو تملو ق

رقابة الزام تجع( م تل

اعداءات الع يات ضربا من البداهة االجتماعية شرطا لًلن راط ي الجمعية عن المؤ

اعد ار

ة ال تعد أن

تك ن إال "المعايير القيم المشتركة التي تُق ثدم ب نفعا أبعادا ت جيعية تقييمية اجبارية ي الميا االجتماعية".3
أما التعالي الاش تت م ب المؤ

التي تجع( المؤ

ة مرد إل اعهلية التاري ية الرمزية لألنظمة ال ل كية االعتقادية المعيارية

ة كيانا م ِ
فارقا ال يثير الفض ( أ ال ؤا( ،ب( لعا ميز ا ر من ال ًل ة البداهة ي عق (

اع راد المؤمنين بعا بفض( عملية الت ضي  Subjectivicationالتي تم ( ك( المنت جات البشرية إل كافنات
منفلتة من القي د التاري ية لعا انية الديم مة اال تم اررية ًل ا للكافن البشرش ،المؤ
"كانت هناو قب( أن ي لد
إال أن المؤ

تك ن هناو بعد ات ".4

ة لي ت مجرد أنظمة شكلية معل مة مضب طة الترتيبات م

تبادلي ت ا قي عل رار اعع ار
من تعا ي شك( أُ ِندت إليعا داللة مازت عل

" Luckmannالمن

ة ي ميا الفرد

 ،ب( تشم( ك( نظام ل كي

ال نن الثقا ية الممار ات الطق ية شب الطق ية أش ك( ممار ة قعت
مقب لية اجتماعية .يق ( برجر Berger

ل كمان

متبادلة ع عا( اعتيادية من طر أن ا من الفاعلين".5
ة تمدي كلما كانت هناو نماجة َ

هاا يم ( المجتم برمت إل نظام مؤ

ي كبير يشم( جملة اع عا( الفاعلين معا ي ك( مق ( الممار ة

االجتماعية معما تباينت طبيعة اع عا( ه يات الفاعلين ما دامت شرعية تشاركية بديعية اات مرد دية
1

George, Ritzer and Michael, Ryan, The Concise Encyclopedia of Sociology, (U.S.A-U.k: Wiley-Blackwell, 2011), p
321.
األساسية ،ترجمة :مممد عثمان ،ط  ،1بير ت :العربية لألبماي النشر ،2009 ،ل .357
 2ج ن ك ت ،علم االجتماع :المفاهيم
ّ
3
George, Ritzer, Encyclopedia of Social Theory, (Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage Publications, 2005), p
410.
4
Peter, Berger and Thomas, Luckmann, The Social Construction of Reality a Treatise in The Sociology of
Knowledge, (England: Penguin Books, 1966), p 77.
5
Ibid, p 72.
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2020م

مجتمعية ي تمقي االنضباط الضبط معا .بعاا ك( اعنظمة ير الشكلية
هي مؤ

ات عر ية أ ضمنية تنط ش عل ق ا لزام التشارو .لاا المؤ

ير المج د بن ر عيانية
ة عل نلة ثيقة بك( نشاط

بشرش جماعي مضب ط بمعايير الزامات ترتيبات شنن العافلة الز اج المدر ة العم( ا تاء الم بة
ال از ية الم جد.

ة نارمة متعاقبة ،الدين ال يك ن ناجعا

ُيعد المق( الديني امدا من المق ( التي ضعت لعمليات من
إال بتنظيم مجال االعتقادش الطق ي ،ت زي اعد ار بين م تل
ا تدامة ج د  .هاا االمتياج الملح إل المن

الفاعلين الم ِعمين ي إقامة نظام

ة الدينية يتنت من عاملين متعاضدين :أ ( يتن( بالضر ر

البني ية التاري ية للتدين التي تفرض عل الفاعلين االجتماعيين االنتقا( من ط ر الممار ة المر إل ط ر

الممار ة المقثننة عن " ج د المؤ

ة الدينية – معما كان الشك( الاش تت ا ضر ر تاري ية تفرضعا مقتضيات

تج يم الدين ي اق الميا " ،1ثان يقترن بعمليات التبرير الشرعنة التي تنب عا المؤ

ات الدينية عل

النظام االجتماعي بما ي من اعلين أنظمة ل كية أد ار أن ا ثقا ية بفض( "نمط من التبريرات النظرية
ال النة التي تف ر تبرر قطاعات معينة من النظام االجتماعي" تقدم "أبنية نظرية راقية تبرر نام س
المجتم كليا تدمج ك( التبريرات الجزفية ي نظر إل الك ن تشم( الك(".2
بعاا المؤ

ة الدينية ي ا

ًلم ننيعة تاري ية أ رزتعا ق ع العيمنة المادية المعن ية ،نعضت بند ار

مجتمعية ما مة ي تشكي( مًلمح المؤمنين الاهنية المعر ية ،ضبط أج ادهم تقنين أد ارهم عًلفقعم
الدا لية ال ارجية بما مكنعا من معايشة الت ترات التم الت ال يا ية الثقا ية ،ال( لعا ا تنشاء أمة مت يثلة
تمتلو رم زها مد دها ،تنط ش عل ه ية تمت ش بالقدر الاش تقني ،تفرض عل الم لم أن يشترو م
أعضاء اعمة اآل رين ي نفس مس اعشياء ،أن ين رط مععم ي المجا( الرمزش نف .
لمؤسسة والية الفقيه
الثقافية
النص ّية و
المرجعيات
1ــ 2ــ
ّ
ّ
ّ
ّ
مفع م الية الفقي ي العقافدية الشيعية عل نلة ثيقة بمفع م ا مامة ب نفعا من أن ( الدين ا يمان،
بدالالتعا الر مية الرمزية العملية التي ترع ي ا مام نافبا عن نام

النب  ،عي تتن( "با

ًلل

لألفمة طاعتعم" تمي( إل "نيابة ا مام" أ "النيابة العامة" أ "التف يض العام" .3هاا يمنح الية الفقي
القدا ة الشرعية معا ي مياز ال لطتين المادية الرمزية ادار الجم

المؤمنة ،ع يملو "من أمر ا دار

الرعاية ال يا ة للناس ما كان يملك الر ( (ل) أمير المؤمنين ( )".4

لكن الن

الشيعية الدينية ط رت دالالت مفع م الية الفقي مررت من ميز المقام الر مي الفقعي

أبعاد لينير داال عل معن ال لطة الكلية الجامعة ي المك مة ا
1

عت

الماكم عليعا المعيمن
ًلمية " ،يك ن
ُ

عبد المجيد الشر ي ،المرجع نفسه ،ل .82

سوسيولوجية في الدين ،تعري  :مجم عة من اع اتا  ،ت نس :مركز النشر الجامعي ،2003 ،ل
نظرية
المقدس :عناصر
 2بيتر برجر ،القرص
ّ
ّ
ّ
.66
3
Richard, Martin, Encyclopedia of Islam and The Muslim World, (U.S.A, Thomson Gale, 2004), p 722.
اإلسالمية ،ل .http://www.narjes-library.com ،49
 4ر ح اهلل ال ميني ،الحكومة
ّ
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عل

شؤ نعا رجًل عاقًل عادال عالما برم ز ال يا ة قاد ار عل

مقررات ب( أعلم يعا من ير ال نريد ب الية الفقي

2020م

التنفيا معتقدا با

ًلم عالما بض ابط

ير هاا" .1قد ارتبط اكتما( المفع م بآية اهلل ال ميني

الاش انزاح عن المشترو المفع مي ي التقاليد الشيعية أمدي ي الية الفقي " ر جا راديكاليا عن االتجاهات

التقليدية ال افد ي الشيعة" تعارض "النظرية التقليدية لإلمامة التي تنل عل أن القياد الشرعية للمجتم
الم لم تنتمي إل النبي مممد

لفاف االثني عشر أ اعفمة".2

إال أن ا تمداي المفع م تم يل إل مؤ

ة إلزامية تشاركية يقتضي ا تنشاء م

ات تبررها تمنمعا

الشرعية اعهلية االجتماعية بين جم الشيعة ،كان لزاما عل الفاعلين الدينيين ال يا يين أن يل ا ا بالم ارد
الرمزية التي تم ز المظ المقد ة المقب لية االعتبارية ي ضمافر المؤمنين .ليس ي الا ير المقد ة ما

ه أكثر تملكا للمجة الشرعية من النن ل القرنية المديثية التي ت ر مًلاات تن يلية تمتم( أ قا ا عا

من ا قاطات االنزيامات ي اال تنطا اال تدال( ،كننما ها النن ل المقد ة ُعد أيدي ل جية يق
اجتثاثعا من معاداتعا الننية ياقاتعا الماضنة بك( مًلب ات ال طا يعا ليعاد إنتاجعا ضمن من ا(
تن يلي طارئ ا تدعت إكراهات اجتماعية

يا ية ألزمت الن

الدينية با تقناء المعن

اعت ار البرهان

من م ارد ننية تت م بالعم مية ت تجي لتن المنظ رات تباين القراءات تلبي ك( اع عام اعه اء ال اعية

إل شرعنة رؤاها ال يا ية.

مث( النل القرني عل الد ام مًلا الجمي

ي انطنا المعن

القيمة ا تًل المبررات أيا يكن مجالعا أ

مًلب اتعا ،عن النل القرني ضًل عن مقام الرمزش ي جدان المؤمنين ي ر للبامثين عن الشرعية ك(

ا مكانات التن يلية ،الفكر الشيعي المديي لم تع ز المجة ي تن ( الماجة إل

الية الفقي من النل القرني

الاش ينط ش عل يارات داللية متن عة شنن مفع م "أُ لِي اع َْم ِر" الاش اقترن تركيبيا دالليا بطاعة اهلل طاعة
ِ
ِ
ِ
الر ُ َ( أُ لِي اع َْم ِر ِم ْن ُك ْم" الن اء  .63/هاا ما غ
الر ( ي ق ل َ"يا أَيعا الا َ
اهلل َ أط ُ
ين َم ُن ا أَط ُ
يع ا َ
يع ا َ
لإل ًلم ال يا ي الشيعي أن يجع( الية الفقي امتددا للنب لطةل دني ية ر مية تف يضا إلعيا ي ن.3
كثي ار ما يلجن ال طا

الشيعي إل اجتثاي الماد القرنية من مقاماتعا الننية ا تعار إماالتعا الداللية
رار

لتفعيلعا ي يا م ال ي عملية م الطة أيدي ل جية مبنية عل ضر من المقاي ة الم َقطة عل
قنل اعنبياء ما تمف( ب من ال ار التي يط ععا هاا ال طا ي تبرير مفع م ال الية التك ينية ب نفعا
قدر عجافبية يت م بعا ال لي الفقي عل التنر

الم ت ع الثاني من الية الفقي

ي الم ج دات الك نية 4بالقدر الاش تي ر ها الماد القرنية

ه "ال الية التشريعية" باعتبارها إدار عامة تف يضا مطلقا ي يا ة

المؤمنين .رج( الدين الشيعي م ين منتظرش ر ر ه من منظرش نظرية الية الفقي ر ر ال يجد مرجا ي أن

اإلسالمية ،ط  ،2ريا :الدار ا ًلمية ،1988 ،ل .11
 1مممد م ين منتظرش ،دراسات في والية الفقيه أو فقه الدولة
ّ
2
Mojtaba, Mahdavi, “Ayatollah Khomeini”, The Oxford Handbook of Islam and Politics, (Oxford-New York: Oxford
University Press, 2013), p 184.
 3ال ميني ،مرجع سابق ،ل .24
4

منتظرش ،مرجع سابق ،ل .75
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2020م

يعقد نًلت قافمة عل المطابقة المماثلة بين الية اعنبياء من جعة الية الفقعاء المعانرين من جعة
ليف لة ِي اع َْر ِ
ض
أ رع ما دامت جعة التف يض امد هي اهلل م تدال بالنبي دا د َ"يا َدا ُ د إِثنا َج َعْلَن َ
او َ َ
الن ِ
الم " .1ل .26/38
ام ُك ْم َب ْي َن َ
ْ
اس ِب َ
ال تننع الماد المديثية الشيعية عن النل القرني ي ت ير ها المًلاات التن يلية بما لعا من ن نية

تميزها عن نظيرتعا ال نية ،عي ال تكتفي بالمر يات النب ية ب( ت ععا لتشم( اآلثار المنق لة عن اعفمة
ب نفعم مافزين عل النب الباطنة بالكش

ا لعام .ال الية ي العقافد الشيعية ا مامية االثني عشرية أس

معن ا يمان ،ب( هي اعس اععظم ي ت جيعات ا مام جعفر الناد

من أ ا ات ا ًلم عليعا يت ق
ِ
ِ
امعُن ال َ الي ه الدلي( عليعن" .2بيد أن ا ًلم الشيعي المعانر ي ( ي ا تدعاء
ض ُ( عنعا م ْفتَ ُ
"ال َِالَيةُ أَ ْ َ
ها الماد المديثية ليجع( ال الية أكثر ت نينا بالفقعاء الاين ماثلعم ي المقام ال لطة الشرعية بالر (
الد ْنَيا" .3ب( إن الفكر الشيعي ال يت ان
الر ُ ِ( َما َل ْم َي ْد ُ لُ ا ِي ُ
ُمَن ُ
اء ُ
اعتبرهم امتدادا عمليا رمزيا لعم ،عم "أ َ
ي اال تنجاد بالمنادر المديثية ال نية نف عا ر م الت ترات الطاففية التاري ية بينعما ي لي ها المر يات
م ارد الشرعية تعززها كاال تشعاد بمد نات م لم م ند أممد

أهمية كبرع ما دامت ت

يرهما .4لاا

المرتكزات الننية عل تن ععا مر نتعا التبا عا لية أيدي ل جية ي التبرير الشرعنة ت ( بعا ال طا

الشيعي المعانر ي انطنا مفع م الية الفقي
م لت إل
قد ألف

اقامة أ د

تمكين من ال جاهة الدينية ال يا ية التي

اق د ت رش ي المجتم ا يراني.
طا

قاف تاري ية

ا

ًلم ال يا ي الشيعي نف

ير مناق

يدعم بعا تن ر عن الية الفقي  ،لكن بلعاد ا تراع

معانر مبايِن ك( المباينة .هي ماد ثقا ية جم
اعفمة المعن مين

5

مجب ار عل ا تدعاء تراي ثقا ي ض م من أدبيات قعية
يعا منظر الية الفقي بين الم

ت ييل

ي يا

ات الفقعية التراثية عن

تلو المتعلقة بنعًلم الفكر الشيعي ي المقبتين المديثة ما قب( المديثة الاين مار ا

ال الية العامة عل جم

"ناد ار ي مكم عن م ق

المؤمنين بفتا اهم مث( ت ع تمريم التبغ للمير از الشيرازش (ت  )1895الاش كان
الية الفقي العامة عل الناس" أ مير از مممد تقي الشيرازش(ت  )1920الاش

كان يمارس " اليت الشرعية العامة" ي الفت ع بالجعاد.6
ير أن الملفت لًلهتمام ه االلتجاء إل التراي ال ني الاش ق تن ل عل نم ير د مفع م الية الفقي ي

مشر عيتعا متميتعا الدينية ال يا ية عل

رار ما أ رد الما ردش ابن مزم ابن لد ن ي أدبعم ال لطاني

الملو ،7كننما ال طا الشيعي المعانر قد ا تعاض عن شح الم ارد الننية ب ن الم ارد
تمثلعم لإلمامة ُ
1

نفسه ،ل .37

3

ال ميني ،مرجع سابق ،ل .67

2

نفسه ،ل .13

4

نفسه ،ل -ل .63-56

6

نفسه ،ل-ل .116-115

5

ال ميني ،مرجع سابق ،ل-ل .107-101

7

منتظرش ،مرجع سابق ،ل-ل .88-87
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الثقا ية التي

رت ماد ا تداللية كثيفة ي تبرير ال الية العامة للفقي

2020م

داللتعا عل التف يض الثي قراطي

المطل .
إال أن المجج الننية التي اقتعا الن بة الدينية الشيعية المعانر ي تبرير مفع م الية الفقي عل تن ععا
ال تلق القب ( الت ليم االطمفنان مت من دا ( المق( الديني نف

الاش تنازعت أطر مات متباينة ،رج(

الدين ا نًلمي مم ن كاديفار  M.Kadivarتلميا ية اهلل منتظرش شكو ي ها الم

ات أقر ببطًلنعا

تعا ت مجيتعا عن "مفع م ال الية (ال ناية) ال معن ل إال يما يتعل بمفع م الممج رية قط دا ( الفق

الشيعي ،الممج رية تشير إل ا عاقة العقلية للفرد مما يجع( من الم تمي( علي أن يدير شؤ ن بنف ".1
ه تعا ت ال يؤازر ل التاريخ الشيعي ا مامي من تف يرات داعمة م
أج ار أننار نظرية الية الفقي عل

التن يلي الاش

ب( التع

النن ل الم تلفة ال تدرار المعن الفقعي ال يا ي لمفع م الية

الفقي  ،إا "ال يمكن للمرء أن يثبت نمة الية الفقي يما يتعل بالقرن أ ال نة أ المجج المقنعة" .2ب( إن
شت التن يًلت التي قُدمت ي ا

يربو مد الم ق

التن يلي

ًلم ال يا ي الشيعي تت م بتناقضات جمة مت دا ( المنظ ر ال امد بما

جاهت ما دامت ها الم ارد عرضة "لتن يًلت م تلفة للدين ي أزمنة م تلفة

من طر أ راد متباينين".3

الدستورية
عية
عية
ّ
الرمزية إلى الشر ّ
ّ
 1ـــ  3ــــ من الشر ّ
كان علماء الدين عل الد ام اعًل يا يا مم ريا ي تاريخ المجتمعات ا

م ن لين بتفاني( المعيا الي مي للجم
المجتمعية ،لكن هاا الد ر لم يم لعم إل

المؤمنة بامتياجات الن

ًلمية قديمعا مديثعا ما دام ا
الماكمة إل

الشرعية المؤازر

اع( يا ي اش تم ق م ن ل بنية معل مة ي مباشر ال لطة

أ االن راط ي المق( ال يا ي بما جعلعم يما ظ ن عل ضر من اال تقًللية الننش بالنفس عن الت رط
المباشر العياني ي الميثيات الترتيبات ال يا ية د ن االنقطا عن التشابو ال في ننا َ القرار ال يا ي.
ه ما جع( رجا( الدين تمديدا الفقعاء ن بة رمزية اعلة ي معاا المؤمنين منافرهم عايش ا التم الت

االجتماعية ال يا ية الكبرع عل ا يعا معاضد أ معارضة ضمن أطر مضب طة لم ت رجعم عن م اقععم
الدينية إل الفع( ال يا ي المباشر مت عندما ا تقل ا بمؤ ات إدارية

ظيفية مث( شيخ ا

أ دار ا تاء.

لكن المجا( الشيعي قد امتفظ بضر من ال ن نية نتيجة كراهات ال ًل ة ال نية بتن

ًلم أ المفتي
أط ارها أشكالعا

ما ا تتب الو من تعظيم لألفمة المعن مين ت قير مقامعم الزمني الر مي بمثا عن بدي( رمزش عملي
للزعامة ال نية المر ضة عندهم .يكاد دار

تاريخ الفكر ال يا ي الشيعي يجمع ن عل أن الد لة القاجارية

( )1925-1848مثلت المنطل اع ( لتم ( الفقعاء الشيعة إل مؤ

معتر بعا اعلة
ة يا ية ر مية َ
1

Yasullah, Shahibzadeh, Islamism and post-islamism in Iran: an Intellectual History,
(New York: Palgrave
Macmillan, 2016), p 170.
2
Ibid, p 171.
3
Ali, Pedran, “Political Thinking on Islam and Democracy: The Case of Iran”, in, Routledge Handbook of Political
Islam, (U.S.A-Canada: Routledge, 2012), p 159.
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2020م

انة ي تر مكم نانر الدين شا ()1896-1848

المَلكية القاجارية" 1ي تت يج لما قامت ب الد لة
عندما أنبح "العلماء الشيعة طبقة يا ية م تقلة م تراج َ

النف ية التي تبنت التشي ماهبا ر ميا للد لة .بعاا انتق( الفقي من ط ر االنش ا( باالمتياجات الفردية
الشؤ ن الي مية للم لمين الشيعة إل ط ر التفا ض عل المنا
يمث( القرن التا

ال لط ية ي المق( ال يا ي.

عشر ط ر نش ء نظرية يا ية مديثة نا تعا ن بة الفقعاء ي إعاد إنتاج لمفع م

ا مامة بت ي نًلمياتعا تطعيم ا تمقاقاتعا ال يا ية ،تم لت طاعة الفقي ي أمكام االنقياد لعا إل

ناية عامة مطَلقة تت ط الديني إل ال يا ي عل يد الفقي الشيعي أممد الناراقي (ت  )1829الاش

"كان عل اعرجح أ ( من نعت ها الطاعة بال الية بما يد( عل مزيد من الت عة ي لطة الفقعاء أثناء
ال يبة" .2قد مرت نظرية الية الفقي بثًلثة أط ار قب( أن تكتم( ي ن رتعا النعافية م ال ميني (ت
 )1989ي ث ر  ،1979الط ر اع ( ي دمج الية الفقي ي المجا( العام كانت م مير از مممد ناعيني

(ت  )1936لكن ي إطار د ت رش ال يل ي التمثي( الديمقراطي .أما الط ر الثاني كان م مممد باقر
الندر (ت  )1980الاش اعتبر الية الفقي رقابة عل المك مة أعمالعا ال ظيفة إدارية لينتعي المفع م بما
ما علماء الم ز العلمية ي قُ ْم "نظرية الية الفقي اال تيارية المشر طة" كما شكلعا منتظرش (ت )2009
تق م عل ا تيار اعجدر من الفقعاء عرض عل الم ا قة الشعبية .3ه م ار تاري ي تراكمي يجع( الية
الفقي ا تًلقا مفع ميا لن

دينية مت رطة ي المق( ال يا ي بالقدر الاش يكش

للنظرية قب( بل غ ن رتعا النعافية ما شا

عن الم ار التراكمي

الو من نشاط تفا ضي بشنن المفع م مد د .

إال أن التنظير لمفع م ال لي الفقي قد بق عم( تن ي ي أكبر نكت ًلل الن بة الدينية الشيعية مفع مين

أثيلين هما ية اهلل مرج التقليد ي يا المن
المؤ

ة الدينية الشيعية قد أر ت جملة من الض ابط الترتيبات لتقنين مجا( ال لطة م اقععا بين رجا(

الدين ،مرج التقليد أ مؤ
ت تج
ا

ة الدينية القافمة عل اال تمقا الفقعي التنظيم العرمي.

ة المرج التي ضبط أ

عا مرتض اعننارش (ت  )1864ه رتبة دينية

كفاء علمية مقننة تتمق بعد  15نة من تعلم الفق ليمم( دارس الفق لق

"المجتعد" أ "مجة

ًلم" ت ( ل إندار ر الة علمية راء قعية يعتر بعا المراج اآل ر ن يك ن ل أتباع من المقلدين

الشيعة أش المؤمنين العاديين.4

قد لقت ها الرتبة تندعا بني يا اشكاال د ت ريا ي مكم ال ميني عن المر ثشح المنتظر ل

ليا قيعا ال

يتمت برتبة مرج تقليد ه علي امنافي (  -1939؟) ،كان أن "أمر بتعطي( الماد  109من الد ت ر
التي تنل عل أن ال لي الفقي يك ن مرج تقليد" .5أما رتبة ية اهلل ع "لق

تشريفي ا داللة يا ية
1

Gerhard, Bowering, The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought, (Oxford-Princeton: Princeton
University Press, 2013), p 56.
2
Richard, Martin, Op. Cit., p 722.
3
Mohsen, Kadivar, “Wilayat al-Faqih and Democracy”, Islam, The state, and Political Authority, (New York:
Palgrave Macmillan, 2001), p-p 216-217.
4
Amirpur, Op. Cit., p 218.
5
Ibid, p 221.
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ظعر ي التقليد الشيعي االثني عشرش ًل( ععد ًللة قاجار" يرتبط بففة تمث( "الطبقة العليا من الفقعاء
القادرين عل التفكير القان ني الم تق((المجتعدين)"

البا "ما لعب ا د ار مم ريا ي د ( الطبقة الدينية

الشيعية التقليدية ي المجاالت ال يا ية المعانر ".1
قد ارتبط انطنا ها الرت

التي تمث( العماد النظرش لنظرية الية الفقي بمًلب ات المجا( ال يا ي

ا يراني تجربة الد لة المديثة التي تبنت مشاري تمديثية مش ث هة م َقطة منا مكم نانر الدين شا  .قد
تعاظم الد ر ال يا ي للن بة الدينية التي ا تثمرت الطق س
تعزز بظع ر المركة الد ت رية ()1911-1905
ُ
الشيعية العتبات المقد ة ي التعبفة ال يا ية رضت إرادتعا عل ال لطة الماكمة بقية الفاعلين ال يا يين

ي اقتراح د ت ر اش معالم إ ًلمية للفقعاء د ار قياديا رقابيا .2هاا االن راط المتناعد للفقعاء ي الشنن
تقليد شيعي مرر الن بة الدينية من ط ر اال تكانة العد ء د

ال يا ي تم ( إل

بعم إل

المطالبة

با تمقاقات يا ية ا تثمار مزال اعنظمة الماكمة المم بة عل العلمانية المداثة ،ال ميني انتق( من
قي ثافر عل إنًلمات الشا مممد رضا بعل ش ( )1979-1941المعر ة با م

قي ن ي مطمفن إل

"الث ر البيضاء" انة بعد هج م الشا عل المدر ة الفايزية ي قم بالمظليين مقت( عدد من الطًل .3
ير أن ال ميني الثافر ط ر نظرية الية الفقي ي تفاع( م المعارضة الشعبية للمكم الملكي القافم ي إيران

معتب ار المك مة ا

ًلمية بديًل من المكم الملكي الفقي جدي ار بال لطة بدال من الملو مما يعني أن الن بة

الدينية قد نارت ي نميم المق( ال يا ي ،قد كانت نظرية ال ميني ي الية الفقي انقًلبا عل التقاليد
الشيعية ال ار

ة بجع( "ال لي الفقي الق يم ه الماكم ال ميد المؤ ثه( الاش يق م بعا المعمة بعد النبي اعفمة".4

تك ن الث ر عل نظام مممد رضا بعل ش ي  1979لمظة ارقة د عت بالن بة الدينية ا يرانية إل

اعتًلء ال لطة تم ي( نظرية الية الفقي إل
بمطال

اجتماعية

الفقعي الشيعي إل

اق د ت رش ي أج اء ل

يا ية بعيد عن رهانات المك مة ا

قان ن الد لة"

عليعا المماس الث رش المد

ًلمية التي ق إنشاؤها عندما "تم ( القان ن

ق "دمج رجا( الدين الجمع رية" لتمقي

"مطابقة الفرد للشريعة" ي

مماكا للمفع م الشيعي لتبعية المقلد لمرجع أش "التن يت بال الء لل لطة" .5لكن تفعي( مفع م الية الفقي
ياه

بنمًلم الشع

الثافر ضد الف اد الفقر ال اعي إل المرية الديمقراطية ،قد تمكن رجا( الدين من

اال تم اا عل ال لطة نيابة الجمع ر الشيعي ي بناء نم اج جمع رش هجين يجم الشريعة الد لة مثلما

يؤال

بين الديمقراطية

الشعبية بالقدر الاش ي

ياد الن بة الدينية .ب( إن ال لي الفقي با تم اا عل ال لطة ي

االنتظارات

اعن ات الدينية اع رع ،من " ًل( ربط العلماء بال الية عل أعل م ت ع لم

1

Bowring, Op. Cit., p 56.
Ibid, p-p 56-57.
3
Mahdavi, Op. Cit., p 183.
4
Ibid, p 185.
5
Ibid, p 186.
2
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 ،ب( أزا( تعدد ال لطات

الدينية ي إيران".1
مرت د تر الية الفقي بثًلثة أط ار ابتداء من اعتًلء ال ميني ال لطة ي إيران ي  1979مت قبي( ات

ي  ،1989قد ُعرضت ديباجة الد ت ر عل ا تفتاء شعبي ي أ ري(  1979ثم قعت المنادقة علي ي
أ ا ر ال نة نف عا ليق تعديل ي  .1989قد مكنت ها الشرعنة الد ت رية ال لي الفقي من مياز ياد

قان نية

يا ية قعية عل الد لة الجمع ر معا عن "شرعية ك( الق اررات اععما( ي المجا( العام تق م
لي اعمر".2

عل م ا قة المرشد اععل اان ُي م
ها الشرعية الد ت رية جعلت ال ميني قافدا مدع الميا مكنت المرشد اععل من نًلميات مطلقة ب نف

القافد اععل للق ات الم لمة ل م إعًلن المر ال لم ُيشر عل المرس الث رش شبكات التلفزي ن
ا ااعة النشريات المك مية يعين القاضي اععل يناد عل انت ا رفيس الجمع رية تة من أعضاء
مجلس نيانة الد ت ر ،ه ما "يجع( المرشد اععل الرج( اعق ع ي إيران ي منمن من التدقي " "يت ط
العي

ير م ؤ ( أمام الجمع ر

ير مما

من قب( أش أمد".3

ر م ها النزعة اال تبدادية الثي قراطية التي تزيت بلب س د ت رش قان ني ،مؤ

ة الية الفقي تًلقي

مش دا من المطاعن االعتراضات تشكيكات جمة ي تنا قعا م الديمقراطية الجمع رية ا تجابتعا
ال تمقا ال ياد الشعبية مشاركة الجمع ر ي نناعة القرار ال يا ي .تزايدت مد االنتقادات ي الية
المرشد المالي علي امنافي من دا ( الطبقة الدينية من ارجعا عل مد

اء ،ال ميني الاش تقلد ال الية

اع ل كان يمتلو معارات كاريزمية تاري ا يا يا علميا د ار مم ريا ي الث ر ا يرانية مكن مفع م الية

الفقي من شرعية متعاظمة مجبت مآ اها نقافنعا .بعاا اقتدارات "الكاريزمية القيادية كانت قادر عل
ال لطة عل جمي ج ان

إقنا النا بين ا يرانيين بالتندي عل د ت ر يمنح الزعيم الر مي ير المنت َ
المك مة" ،4ه ما لم يتمق ل امنافي الاش يفتقر إل الجدار الفقعية بما أن ليس مرج تقليد ال ينتمي إل
الطبقة العليا لرجا( الدين بما يقدح ي أهليت ما دام "ال يجم بين أعل رتبة يا ية أعل رتبة دينية ي
ش ن " هاا "يق ض دع ت ي قياد الجماعة الشيعية".5
الشيعي
السياسي
مؤسسة والية الفقيه وتجربة اإلسالم
 2ــــ ّ
ّ
ّ
تم لت الية الفقي إل ج هر النظرية ال مينية ي المك مة ا ًلمية عندما أ لح ي تمكينعا من الم
الدينية ال يا ية زج بعا ي إطار مراو ث رش ا تعد

نظام الشا بعل ش الم

ات

م بالعلمانية اال تبداد ي

ن ،عي بالو ا تًل مفع مي مديي ال نلة ل بالتقاليد الم ر ي عن ال ميني " ار بشك( جارش التقاليد
1

Rebecca, Barlow and Shahram, Akbarzadeh, “The Institutionalisation of Political Islam in Iran”, Routledge
handbook of Political Islam, (New York: Routledge, 2012), p 143.
2
Kadivar, Op. Cit., p 211.
3
Barlow and Akbarzadeh, Op. Cit., p 143.
4
Beeman, “Iran’s Islamic Republic”, The Oxford Handbook of Islam and Politics, (Oxford-New York: Oxford
University Press, 2013), p 401.
5
Amirpur, Op. Cit., p-p 222-223.
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الشيعية للعد ء ال يا ي ي م اجعة الظلم االجتماعي ال يا ي" عندما قام "بلعاد تن ي( يا ي عملي
للنن ل المقد ة تط ر إل شعب ية ث رية" .1هاا يف ر ما اجعت الية الفقي من أعطا
عملية منا تبنيعا عقيد

يا ية للد لة ي جمع رية إيران ا

المما ظة ا نًلمية الفاعل ن ال يا ي ن با تًل
بالتشكيو ي شرعيتعا جاهة أ

ًلمية ،الن

الدينية عل

مشاربعم لم يكف ا عن ا تعدا

عا الدينية ال يا ية .أما من جان

مؤ

مزال نظرية
نزعاتعا

تن

ة الية الفقي

ر المك مات ال مس التي تعاقبت

عل ال لطة ي إيران قد كشفت عن أزمة بني ية عميقة تتن( بماهية الد لة ااتعا بالقدر الاش ترتبط بمزاعم
يا" هي

الديمقراطية الجمع رية التي يدعيعا نظام ال لي الفقي  ،ال لطة الناشفة "كانت طبيعتعا متنا ر مؤ

"مزيج من الشم لية اال تبدادية شب الديمقراطية".2
عية
مؤسسة والية الفقيه وصراع الشر ّ
 2ـــ  1ــــ ّ
لم يكن من الي ير من ة الية الفقي نظريا عمليا لد ا عد تتن( ي ج هرها بطبيعة الفكر الديني

الشيعي الاش يمتفظ ب ن نية تاري ية تننع بالطبقة الدينية عن تندر المشعد ال يا ي االن راط المباشر
ي مًلب ات د ن االنقطا
االقتراح ،مؤ

عن التفاع( مع ضمن ترتيبات معل مة تجع( لرجا( الدين ظيفة الرقابة

ة "رجا( الدين ظلت ير يا ية إل مد كبير مما يعني أنعا لم تقترح قط يا ات بديلة

من ال لطات الماكمة" .3لكن مالة الجمع رية ا
الدين

ًلمية ا يرانية قد كشفت عن تم ( ن عي ي د ر رجا(

ر جعم من ط ر النمت ال كينة إل ط ر القياد ادار الد لة ،لم تكن نظرية الية الفقي إال

ا تراعا أيدي ل جيا لم ينمد ط يًل ي ج مطاعن ُ جعت إل نًلمية المفع م ي جاهت الدينية ال يا ية

مثلما ُ جعت إل ال لي الفقي نف  .هاا يعدد اع س النظرية الد ت رية ل الية الفقي
جمع رية رجا( الدين المديثة.
قد عد كثير من رجا( الدين الشيعة مؤ

َة الية الفقي بدعة دينية

ي عم ي تق يض

يا ية تفتقر إل المشر عية ليس لعا

ما ير دها ي العقافد الشيعية أ ما يمكن أن يك ن ندا ي التاريخ الثقا ي للشيعة انة أن ها االعتراضات

نادر عن مؤ

ة العلماء نف عا ،يشترط ن ي نفس الرنيد الفقعي االنتماء الديني بما يجع( مطاعنعم

جيعة ما دامت نادر عن جعة م لمة ،الية الفقي مجرد أهلية قعية ال يج ز تم يلعا إل

ناية يا ية

مفتعلة "أ لفو الاين ينتقد ن تنفيا الية الفقي ي المجا( العام هم من الم لمين
عامة تتار بم ات دينية َ
المتدينين عل قدم الم ا ا م الفقعاء" يعتقد ن أن تطبيقعا "يفتقر إل أش أ اس ي الفق ا ًلمي".4
قد انبنت الية الفقي عل إقامة رابطة ر مية زمنية بين اعفمة الفقعاء بنن جعلت ال ميني ناف
ال اف

المعدش المنتظر مما ي ل

ا مام

"االنطبا بنن ا مام الثاني عشر قد عاد م ال ميني" ،ه ما أثار

اعتراض بعض رجا( الدين مث( ية اهلل مممد كاظم الشريعتمدارش (ت  )1986الاش "يرع أن هاا اللق

1

Mahdavi, OP. Cit., p 183.
Ibid, p 193.
3
Mahdavi, OP. Cit., p 182.
4
Kadivar, Op. Cit, p 209.
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تجدي

نارخ" .1هاا الم ق

عن يعد

2020م

المنا ئ لجع( الية الفقي نيابة عن ا مام ال اف

إل إضفاء القدا ة عل المرشد اععل

مت اتر بين الطبقة الدينية

الما نفة العنمة بش ن

ق اررات بما يجعل

الم اءلة الد ت رية.

ُيعتبر منتظرش أكثر المنتقدين ل الية الفقي التعيينية المطلقة القافمة عل التعيين الن ب ش من مجم عة ممدد

من الفقعاء تجع( المرشد اععل اا لطة ا تبدادية ،الو أن يرع ي ها الني ة انم ار ا عن المعن اع (
ه "نظرية الية الفقي اال تيارية المقيثد " المبنية عل

المباشر من الجمع ر الممد د

االنت ا

ي

م ؤ لياتعا .2ر م أن منتظرش كان من باء الث ر ا يرانية أمد المنظرين اال تراتيجيين لنظرية الية الفقي
اعًل مم ريا ي د ت ر  1979قد امتج ر ر ه الاش كان ناف
المرشد العام ر ر عل انم ار

ال ميني

النظرية عن إطارها العام ،إا كانت الفكر "أن يق

للد لة يراقبعا كي ال تنمر عن مبادئ ا

ليفت المنتظر ي منن
عل م ار ة ال لطات الثًلي

ًلم لم يكن من المفترض أن يتد ( ي شؤ ن الد لة" متعما

امنافي "بتل يي الن ايا اعنلية للد ت ر" انفا ما "أتا ي إيران بنن دكتات رية المرشد اععل " .3قد كل
هاا الم ق

منتظرش العز( من مننب أشع ار قليلة قب( ا ال ميني ا قامة الجبرية النارمة ل ن ات ط يلة

مما د ع إل العزلة االن ما من المق( ال يا ي الاش لم يعد إلي إال بعد انت ا ا نًلمي مممد اتمي

( 1943ر ر ؟) ي  ،41997ب( إن تلميا منتظرش نف

مم ن كاديفار رج( الدين ا نًلمي (1959ر ر ؟)

ُمكم علي بال جن ثمانية عشر شع ار بتعمة "الدعاية المزع مة ضد الجمع رية ا

المرشد اععل

ًلمية" ب ب انتقاد لعنمة

نيابت لألفمة.5

إل الو قد ُ جعت إل نظرية الفقي مطاعن من ارج الطبقة الدينية الداعمة لعا عل امتداد م ارها التشكلي
منا ب اكيرها اع ل  ،آية اهلل مرتض منتنرش (ت  )1864شكو ي الرابطة المفتعلة بين ا مام ال اف
ال لي الفقي

كان من الاين "ينظر ن إل

الية الفقي ببعض الريبة" .6ب( إن طاففة هامة من يات اهلل ا ش

المكانة العلمية الرمزية المرم قة قد ات ا ا م قفا مادا من الية الفقي
الميا ال يا ية ،دعا ية اهلل ر عاني (ت  )1997إل "االن ما
منير ا يقا

ا قامة الجبرية .7مت

االن ماس اععم لرجا( الدين ي

الكام( لرجا( الدين من ال يا ة" كان

الم ال ن لنظام لي الفقي من ا نًلميين مث( معدش كر بي

( 1937ر ر ؟) الاش كان من المقربين إل ال ميني شريك ي ث ر  1979امتج عل التع
لطة ال لي الفقي مج ثدا ي المرشد اععل .8

ي ا ت دام

1

Amirpur, Op. Cit., p 222.
Kadivar, Op. Cit., p 218.
3
Amirpur, Op. Cit., p-p 235-236.
4
Ibid, p 235.
5
Shahibzadeh, Op. Cit., p 169.
6
Martin, Op. Cit., p 722.
7
Amirpur, Ibid, p 223.
8
Beeman, Op. Cit., p 406.
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2020م

لكن اعمر لم يقتنر عل الن بة الشيعية المملية ي إيران ب( شم( رجا( الدين الفاعلين ي أقطار أ رع
مث( ية اهلل علي ال ي تاني (  1930ر ر ؟) الاش لم ينانر ال لطة المطلقة ل الية الفقي
الديمقراطي االنت ابي ي الع ار أ ية اهلل مممد م ين ض( اهلل (ت  )2010الاش طال
ديني قافم عل العلمانية بدال من د لة ممك مة بالشريعة ا

ًلمية".1

دعم المن ا(

بنظام "اجتماعي
الية الفقي

إال أن أزمة الشرعية الفقعية ال يا ية لم تنمنر ي المطاعن التشكيكات التي ُ جعت إل
اء م ال ميني
باعتبارها نظرية متعا تة المرتكزات م  ،ب( طالت االنتقادات ش ل ال لي الفقي نف
أ

امنافي .آية اهلل منتظرش الاش يع د إلي ض( التنني( النظرش لنظرية الية الفقي أمد المقربين البارزين

إل

ردانية ا تبدادية تل ي الملمح

ال ميني عا

العملي ي تطبي

االنم ار

الية الفقي

تم يلعا إل

الديمقراطي يعا ،كان أن "انتقد ي كثير من اعميان انتعاو مق ا ن ان من قب( النظام" ،ه ما لم ير ْ
لل ميني الاش "طل من اال تقالة أمر مجلس ال براء باالجتما ات اا قرار بشنن القياد الم تقبلية
للجمع رية" .2بالو كان لتطبي الية الفقي أثر البالغ ي ظع ر ما ُ م ا بر "أعداء الية الفقي " الاين تم
الت لل منعم أثناء المر ا يرانية العراقية ( )1988-1980ليت ا ال ميني نفة "ال لي الفقي المطل "
الاش تكف( مقيقة بلدار الد لة ي ت جعاتعا العامة بلندار م ار يم تتن( بالش ا ( االقتنادية االجتماعية
ال يا ية ي تجا ز نارخ لت زي المعام الم ؤ ليات بين البرلمان الرفا ة.3

ااا كانت كاريزما ال ميني جا المماس الث رش قد طم تا أن ات المعارضة العنيفة ل الية الفقي نظري لة

ممار ة لم تُبن مزالقعا أعطابعا ،لن المرملة الثانية من الية الفقي قد أججت مم المطاعن الشك و
انة أن تعيين علي امنافي قد تم ي يا ينط ش عل إكراهات تمديات جمة .لزامة منتظرش من
ًل ة ال ميني ي منن

المرشد اععل د

الطبقة العليا بما ُيعد تجا از عع ار

اجعة ال لطة أقن

بالطبقة ال ط من رجا( الدين إل

التراتبية الدينية أثار مفيظة كبار يات اهلل الاين لم يكن أش منعم "متعاطفا

م نظرية ال ميني ي الية الفقي " ضًل عن ا تقارهم "إل الكاريزما الش نية أ المؤهًلت ال يا ية العالية

المطل بة للمنن ".4
لاا ت لدت مطاعن ااتية م ض عية ا تعد ت جدار علي امنافي بالمنن

أهلية ا تمقاق

انة أن ال

مكانت الفقعية القان نية ي ظ(

ُيعتبر مرجعية ي المجا( الشيعي لم ين( رتبة "مرج تقليد" بما يضع
ج د ش نيات دينية أكثر جدار مقب لية عند جمع ر الشيعة ،عناو "ماليا العديد من علماء الدين الاين
تتجا ز مؤهًلتعم الفقعية امنافي بكثير بالتالي لن ال لطة الدينية الق ية يمكن تمديعا بما يق ض دع ت
ي قياد الجماعة الشيعية".5

1

Bowering, Op. Cit., p 57.
Mahdavi, Op. Cit., p 189.
3
Ibid, p 187.
4
Mahdavi, Ibid, p 189.
5
Amirpur, Op. Cit., p 223.
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قد عمقت ها ال ضعية الفقعية العلمية للمرشد اععل علي امنافي تلو النراعات بين

2020م
بين الطبقة الدينية

المتنفا مت ا أشكاال اراف شت  ،البمي عن الشرعية الفقعية قد تم ( إل هاجس ا تبد ب امنافي انة
بعد م ت ية اهلل أبي القا م ال في (ت  )1992تلميا الكلبيكاني (ت  )1993عندما ع إل إقامة
جناز لعاا اع ير ي طعران امامة الناس يعا ،لكن عافلة الكلبيكاني أ شلت م عا

د نت

ي قم .1لالو

ع امنافي إل تقليل نف ا رجا( الدين الطاعنين ي شرعيت  ،اقترح أن يت ل مكتب جم َ عم ا مام
من المؤمنين الشيعة ثم ت زيع عل مراج التقليد ي عم( يعد إل تجفي الم ارد المالية لرجا( الدين
تمجيم نف اهم ،ه إجراء أثار ا تياء عارما عن ي تعد

مؤ

ة المرجعية ا ضاععا ل لطة المرشد
النانعي ( 1937ر ر ؟) .2لاا مؤ

ة

مفترضة كما أشار إل الو ية اهلل ي
اععل عيا إل زعامة َ
ال لي الفقي قد تم لت إل مثار للجد( التشكيو أمار عل اال تبداد الثي قراطي الاش أثار مطاعن تكاثرت
ي الية امنافي من دا ( الدافر الدينية كما من ارجعا.

اطية
مؤسسة والية الفقيه وأوهام الديمقر ّ
 2ـــ  2ـــ ّ
إاا كانت الديمقراطية تعني ي أدن مفاهيمعا ال ياد الشعبية للجمع ر ي إدار مجال العام ضمن أطر
مؤ ية تكف( المشاركة اال تيار لن نظرية الية الفقي تنظي ار ممار ة ال تعد أن تك ن نظاما شم ليا
نلت منا رندت  H. Arendtمعالم باالن ًل

ال يا ي ا يراني ي مي نف

اال تبداد ي اعيدي ل جيا المركة نظام المكم .3النظام

د ت ريا جمع ريا ر م ال ناية العامة المطلقة للمرشد اععل

التشريعية الرقابية التنفياية التي ي تمدها من التعيين الرباني ما دامت "شرعية الية الفقي

نًلميات
لطت قافمة

عل أ اس الت ل ( العرمي ال طي من اهلل إل ر ل إل اعفمة المعن مين من ثمة إل الفقعاء علي

لن ال ناية القضافية قياد الناس تمنمعا ا راد ا لعية ال ت ض لم ا قة جماعية" .4يكفي تنم( لطات

المرشد اععل

ي الد ت ر لل ق

عل عم المفارقة بين مزاعم الديمقراطية النز

اال تبدادش

انة

ي التعدي( الد ت رش ل نة  1989تمديدا الم اد  110-107التي عززت هيمنت عل ال لطات الثًلي
مت با طًلقية ي ا دار القرار .5ه إل الو يب ط لطان عل ك( العيفات المنت َ بة

عل ك( المؤ

ات الع كرية اعمنية القضافية ا عًلمية الد ت رية.6

ير المنت َ بة

نظرية الية الفقي عل ها الشاكلة التي ج دها المرشد اععل مناقضة لمفع مي الديمقراطية ا جرافي

الج هرش ،الديمقراطية ا جرافية تقتنر "عل العمليات االنت ابية" أما الديمقراطية الج هرية تشم( "المريات
المدنية الفردية المق

ن( ال لطات م م تل

الض ابط الت ازنات" مثلما ر م مًلممعا ر .داه( R.

1

Ibid, p 223.
Ibid, p 225.
3
Bassam, Tibi, Islamism and Islam, (U.S.A-U.K: Yale University Press, 2012), p 213.
4
Pedran, Op. Cit., p 160.
5
Mahdavi, Op. Cit., p 189.
6
Beeman, Op. Cit., p 402.
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 .1 Dahllهاا ما ال يت ا

م مقتضيات ال الية الفقعية العامة التي ت تدعي جملة من الم ارات تقني

ال ياد الشعبية اال تيار المر الم ؤ ( تن
الية الفقي تقتضي أربعة مق مات تن

عل إان من ال لي الفقي

2020م

االتجاهات ي المجا(.

أش معن للديمقراطية هي الوصاية تفرض "عل الجمي المن (

ي أش قرار أ إجراء ي المجا( العام" ،التعيين الاش يعتبر المرشد اععل

اإلطالقية التي تمكن من " لطة مطلقة
"م ؤ ال أمام اهلل قط ليس م ؤ ال أمام أش إن ان عن ل ك "،
ّ
القان ن قط ب( يفرض تمجيرات علي يمكن إل اء الد ت ر أيضا" ،االختصاص
ير مقيد ه ليس
أ الفقاهات باالنطًلح الشيعي التي تجع( المكم "مقا منريا للفقعاء الم لمين الشيعة" ،2كننما الية
الفقي شم لية ا تبدادية ر م ك( ا جراءات الشكلية الديمقراطية.
قد أل ت د تر الية الفقي أية داللة للديمقراطية التي يق تج يدها ي االنت ابات الرفا ية البرلمانية،
المرشد اععل يم و بك( المؤ ات الع كرية اعمنية النظامية شب النظامية

انة ًل( رفا ة هاشمي
الزعيم

ر نجاني عندما "تم ض كًل العيكلين (الجيا المرس الث رش) ي قياد عامة مشتركة تمت إش ار

الر مي" الاش يعين "جمي قاد الجيا المرس الث رش يك ن ن م ؤ لين أمام قط" 3بما مكن من قم ك(
أعضاء

ممتملة .إل الو المرشد اععل يعين رفيس الجعاز القضافي الاش ي تار بد ر نن
معارضة
َ
مجلس نيانة الد ت ر أعل جعاز قضافي د ت رش ،ها العيمنة القضافية مكنت ال لي الفقي من ا ت دام
"النظام القضافي لتق يض ا نًلمات من ًل( جن الش نيات ا نًلمية النمفيين مجر النم
ا نًلمية".4

أما العيفات اع رع مث( مجلس ال براء مجلس تش يل منلمة النظام مجلس نيانة الد ت ر مؤ

ت ض لنف ا المرشد اععل

تم لت إل

ليات قان نية د ت رية ي تعزيز االنفراد بالقرار ادار الد لة

تعزيز هيمنة ال لي الفقي الطبقة الدينية الم الية ل  .5هاا يكش
عامة عندما أقمم الديني ي ال يا ة مر

ات

عن معضلة أ ا ية ي ا

ًلم ال يا ي

اشتراطات الديمقراطية ج هرها ،الو "أن التديين ا

لل يا ة ال يترو أش مجا( للمفا ضة عن المقدس ير قاب( للتدا ( ال ًل
ر م االنتظارات الملمة التي ثار من أجلعا ا يراني ن ي  1979ضد

ًلم ش

بدعة".6

اد النظام الملكي ا تبداد  ،لن

النظام ال يا ي الجديد قام عل نظرية أعادت إنتاج نظام ثي قراطي جديد ث
مدجج بالمؤ ات الن رية التي

أبطلت العم الداللي لمفاهيم الديمقراطية الجمع رية الد ت رية ،الجماهير الثافر كانت تطمح إل "نظام
ديمقراطي جديد تك ن ي القياد م ؤ لة أمام الشع " "كانت كر ال ياد الشعبية ي قل نم اج الجمع رية"

1

Bowering, Op. Cit., p 128.
Kadivar, Op. Cit., p-p 212-214.
3
Beeman, Ibid, p 402.
4
Beeman, Op. Cit., p 403.
5
Barlow, Op. Cit., p 143.
6
Tibi, Op. Cit., p 123.
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لكن ال اق

2020م

ند الو عن "الد ت ر ا يراني يما ظ عل الممااير ا لعية لل ياد الشعبية ،ب( إن يمم( اال م

الر مي للد لة :الجمع رية ا

ًلمية".1
ًلم ال يا ي الشيعي بنن عل الديمقراطية أن تراعي ال ن نية ا

قد ُيبرر هاا ي أيدي ل جيا ا

ض ابطعا ،لكن الية الفقي لي ت هي ا
إل من ا( مؤ ي أل

ًلم ب( مجرد ا ت ار مفع مي اش منا

المشاركة الشعبية المقيقية بالقدر الاش أبط( التن

قد كشفت تجربة المرشد اععل

ًلمية

يا ية ن ب ية تم (

الفقعي ي اآلراء المرجعيات.
طيفة

امنافي عن ها المفارقة البني ية التي م لت الديمقراطية إل

مضارية دينية تناقض الماكمية ا لعية ر ر هي بشرية زمنية ي مقيقتعا رر ،قد نرح امنافي ي رد عل

مطال ا نًلميين بنن "ال ُيقب( أش مكم ي الديمقراطية ا يرانية لكن ي م ب إل المرشد من قب( اهلل".2
منا من

ة الية الفقي ي د ت ر  1979تعاقبت عل ال لطة الن رية ي إيران مس مك مات كانت

شاهد عل مم رية الد ر القيادش التنفياش للمرشد اععل
ارجيا ،ه ما يشكو بق
اععل

ام اك بك( تفاني( المشعد ال يا ي دا ليا

ي النعج الديمقراطي للجمع رية ا يرانية يعزز االقتنا بدكتات رية المرشد

الاش "أنبح مكتب مؤ

ة تشب بشك( ير عادش مؤ

المؤ ات التشريعية التنفياية التي انت بعا الشع

م ؤ لياتعا الد ت رية ،في نة  1987ق
أ رع ي مشر قان ن يتعل بالضراف

ًل

ة الرفا ة" كما نعت منتظرش .3عا

ا يراني ال تملو مقيقة القدر النجاعة ي ممار ة

بين مجلس نيانة الد ت ر من جعة البرلمان من جعة

العم( تد ( ال ميني "أان للمك مة أن تقدم مشاريععا الضر رية

لمنالح الد لة" .4قد تعزز الو لما أندر ال ميني ي  1988مر ما عاما يفرغ العملية الديمقراطية من
داللتعا عل مشاركة الجمع ر ي نناعة القرار ،اعتبر أن المرشد اععل ه "ناف

إنشاء اع امر ا لعية الثان ية" بما يعا "تعلي أركان ا

اهلل" "ل الم

ي

ًلم".5

ت اترت منا العشرية اع ير من القرن العشرين دالف( جمة عل النز

اال تبدادش لثي قراطية الية الفقي

التي أ ر ت الجمع رية مؤ اتعا من ك( داللة عل الديمقراطية معيا ار ي المجا( العام ،في الفتر الممتد
من  1997إل  2001مند التيار ا نًلمي بزعامة مممد اتمي أربعة انتنارات انت ابية هامة تمثلت
ي انت ا

اتمي رفي ا للجمع رية ي مرتين متتاليتين ي  2001 1997اع لبية المطلقة لإلنًلميين

ي االنت ابات المملية ي  1999االنت ابات البرلمانية ي  .2001لكن الو لم ي ير اق اال تبداد أُ شلت

العديد من التشريعات التم يرات التي ت تعد

تعزيز مق

ا ن ان مرية النما ة الطاب المدني للمجتم

ا يراني.
هاا عافد إل النًلميات المؤ ية ال ا عة للمرشد اععل عن "المؤ ات ير المنت َ بة مث( ال لطة
القضافية المرس الث رش مجلس نيانة الد ت ر قا مت ا نًلمات ال يا ية الديمقراطية ،قد عرق( مجلس
1

Barlow, Op. Cit., p 142.
Amirpur, Op. Cit., p 234.
3
Amirpur, Op. Cit., p 236.
4
Mahdavi, Op. Cit., p 188.
5
Ibid.
2
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نيانة الد ت ر مقترمات القان ن الرامي إل مماية مرية التعبير التجم

2020م

اجراء انت ابات مر نزيعة" .1ب(

إن اعمر تط ر إل ما يشب ممًلت قم منظمة م جعة ا تعد ت العديد من المفكرين المعارضين ال يا يين
باال تيا( ي دي مبر  ،1998ي ني

 1999قمعت ميليشيا "البا يج"  Basijشب الع كرية امتجاجات

طًلبية ُمظرت عشرات النم المعارضة ُ جن العديد من اعن ات ا نًلمية من بينعا أكبر انجي
ض مجلس نيانة الد ت ر أكثر من ألفي
لمد مس ن ات ب ب انتقاد لعلي امنافي علي شريعتي ،رَ َ
مرشح لًلنت ابات البرلمانية منعم مافة ناف

ش ل ا منانبعم ي البرلمان للفتر .22004-2000

ر م أن المرشد اععل يتعمد أال يتد ( مباشر ي ميثيات الميا ال يا ية الي مية ،لن ل من اآلليات ما

يجعل يفرض إرادت ال يا ي ة يعط( بن ر علية اعجعز المك مية المنت َ بة من بينعا البرلمان(المجلس)
الرفا ة ،في نة  2004طرح الفني( الن افي ا نًلمي ي البرلمان اتفاقية القضاء عل جمي أشكا(
التمييز ضد الم أر  CEDAWعل المجلس الاش ا

عليعا لكن مجلس نيانة الد ت ر ال اض للمرشد

اععل طعن ي االتفاقية أل اها بمجة أنعا منا ية للشريعة ،هي إل الو " ير إيرانية
لاا المرشد اععل ه المافز الفعلي لل لطة ر م ج د تر انة من المؤ
يظعر هم ال طا

ير إ ًلمية".3

ات التمثيلية الديمقراطية بما

عن نظام جمع رش قافم عل المشاركة الشعبية ،قد كشفت إعاد انت ا

أممدش نجاد

ي  2009عن ج د ه بين الجمع ر نظرية الية الفقي ترجمتعا مركة امتجاجية ُ ميت المركة ال ضراء،
قد كانت "ردا عل مدع ال

ط ا مباط ي المجتم " أمدثت "شق قا كبير ي القمة" مثلت "تمديا لن ر

تضامن الن بة ال لطة المطلقة للمرشد اععل علي امنافي".4

خاتمة

ر م التعال البني ش بين الن بة الدينية من جعة الن بة ال يا ية الماكمة من جعة أ رع ي إدار المجا(
العام ،قد ما ظت مؤ

ة العلماء ي اع

الشيعي عل ن

من المياد اال تقًللية من ان ارطعا المباشر

ي المق( ال يا ي .لكن مرملة الد لة القاجارية ا فا مشاريععا التمديثية العلمانية قد أ رع ن بة العلماء
اعلين يا يين بمنظ رات ممدد

بتعزيز م قععم ت ي نًلمياتعم ال يا ية ،كان أن تم ( الفقعاء إل

مشاري م ن نة تناهض ال افد ال يا ي تراهن عل بداف( جديد ي تزامن م انطنا بنية تراتبية
هرمية دينية لعا مفاهيمعا ال انة كالمجتعد مرج التقليد ية اهلل الية الفقي .

لكن مكم مممد رضا بعل ش( )1979-1941بما ي من ا تبدادية ملكية اجراءات تمديثية ن رية م َقطة
ت جعات علمانية مش ث هة أثارت ض الشار مكنت الن بة الدينية من مبررات ق ية لتنلي الجمع ر علي ،

ا تثمرت ما ُ مي "الث ر البيضاء" ا تعدا

العلماء ي قم بالقت( االعتقا( التنكي( ت يير التق يم ا

بالتق يم الشاهنشاهي امتفاالت اكرع مر ر  2500نة عل

الملكية

5

ًلمي

ي تكفير هاا النظام ا تعدا
1

Shahibzadeh, Op. Cit., p 191.
Shahibzadeh, Op. Cit., 189.
3
Barlow, Op. Cit., p 148.
4
Ibid, p 150.
5
Mahdavi, Op. Cit., p 185.
2
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ال ر

العلمانية التمريض عل

2020م

التبشير بمك مة إ ًلمية يق دها ال لي الفقي نافبا إلعيا يم ز التف يض

العنمة العدالة يمث( ا مام ال اف

كما تر خ مفع م ي اعدبيات الشيعية.

قد أ لمت الن بة الدينية عل أر عا ال ميني ي انطنا نظرية الية الفقي ي مجع د تنظيرش قام عل

مرتكزات ننية ثقا ية أُ ضت لتن يلية يا ية أقممت الدين بق
الشرعية ال جاهة بما مكنعا من أن تتم ( إل
اععل

ي المق( ال يا ي ،اكت بت الية الفقي

اق د ت رش ي  1979ثم ي  1989تعزز بقيا د المرشد

ي ط رين متًلمقين :ال ميني ثم علي امنافي .قد ل هاا مفارقة نظرية عملية ي الجم بين

ال ناية الفردية المقد ة عل المؤمنين الشيعة مقتضيات النظام الديمقراطي القافم عل ال ياد الشعبية
مشاركة الجمع ر ي نناعة القرار.

إال أن العشريتين اع يرتين من زعامة المرشد اععل
الفقي التي عجزت عن تمقي

امنافي قد كشفت عن قن ر بني ش ي نظرية الية

الم ت يات الدنيا لمجتم ديمقراطي ترت م ي مؤ

د ت رية نارمة تضمن مرية القرار نزاهة االنت ابات انفتاح المجا( العام عل تن

ات م تقلة ض ابط
اآلراء الت جعات.

عل النقيض من ها اآلما( ألفت نظرية الية الفقي نف عا أمام معارضة عنيفة من رجا( الدين التيار
ا نًلمي ق ع المجتم المدني الناشئ

إل تراج ا

انة الشبا

الن اء تمديدا بعد امتجاجات " 2009بما يشير

ًلم ال يا ي ي إيران لنالح النم اج الجمع رش للمكم" .1قد يك ن هاا دا عا لتم ( ا

ال يا ي من ط ر ا

ًلم ية إل ط ر ما بعد ا

بعد ال مينية.2

ًلم

ًلم ية أ ما ما بعض الدار ين للمالة ا يرانية ما
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 يسر... م2019 احتجاجات وتظاهرات الشعب اإليراني عام
دستوري وعسر حكومي
Protests and demonstrations of the Iranian people in Years 2019
Constitutional facilitation and government hardship

الدكتور امجد سعد شالل

Dr Amjad Saad Shallal

 كلية التربية – قسم التاريخ/ جامعة القادسية- استاذ مساعد
،م2019 ًلمية ا يرانية أال هي "االحتجاجات – التظاهرات" ي عام

تناولت ها الد ار ة أزمة يا ية عنفت بالجمع رية ا

 تمث( ي إجراء قراء مقارنة بين الحق الدستوري،معم ريد من ن ع ي معالجتعا

إا لط البامي يعا الض ء عل م ض

 م رسم خارطة لعا، أد ات الرد لعا االمتجاجات،م1979 د ت ر الجمع رية لعام

(عدد المعتقلين ًل

جرم

الملخص

القارئ الكريم إحصائيات أولية عن قتل

لًلمتجاج التظاهر للفرد ا يراني

 رد،ت ضح المدن التي عمتعا تلو االمتجاجات

ضًل عن اشتما( الد ار ة عل عرض بيليوجرافي لًلمتجاجات ا يرانية ًل( الفتر الممدد ما بين
،م2019 امتجاجات عام
ل
.م) م تبيان مبرراتعا2017-1979( عام
 امتجاجات، المركة ال ضراء،م1979 ًلمية لعام

 د ت ر الجمع رية ا،م2019  امتجاجات عام:الكلمات المفتاحية

. م ن ر ماني، ر ح اهلل ميني،طًلبية

ABSTRACT

This study dealt with a political crisis that hit the Islamic Republic of Iran, except the `` protests
- demonstrations '' in 2019, where the researcher highlighted an important and unique topic in its
treatment, represented in a comparison reading between the constitutional right of protest and the
demonstration of the Iranian individual according to the Constitution of the Republic of 1979,
and the tools of deterrence for these protests, with a map showing the cities that were covered by
these protests, and the reader readers preliminary statistics on the deaths and injuries and the
number of detainees during the protests in 2019, as well as the study includes a bibliographic
presentation of the Iranian protests during the extended period General (1979-2017m) with an
indication of their justification.
Keywords: 2019 protests, 1979 Islamic Constitution, Green Movement, student protests,
Ruhollah Khomeini, Hassan Rouhani.
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المقدمة
ًلمية ا يرانية أثناء ععد الرفيس م ن ر ماني ي تاريخ ي م ال ادس عشر من شعر

اجتاحت الجمع رية ا

تشرين الثاني ي عام  2019م م جة من التظاهرات االمتجاجات عل تقنين ا تعًلو ال ق د ارتفا أ عار
عل ميثيات القرار رد ع( الشع

البنزين ،بعد إقرار من قب( المجلس االقتنادش ،مندد بعاا القرار لل ق

ا يراني تجاه  ،ارتنع البامي إ راج ها الد ار ة:
أهمية الدراسة
تنتي أهمية الد ار ة لل ق

عل مبررات د عت إل تد ينعا ،هي:

 العم( عل تبيان مبرر امتجاجات الشع

ا يراني تظاهرات .

 إبراز الم اد الد ت رية ي د ت ر الجمع رية ا
 كش

أ الي

ًلمية ا يرانية التي تكف( م االمتجاج التظاهر.

المك مة ا يرانية تجا االمتجاجات التظاهرات الشعبية ي إيران م مقارنتعا

جاء ي د ت ر الجمع رية ا

ما

ًلمية ا يرانية.

إشكالية الدراسة
تكمن إشكالية الد ار ة ي أن يطرح بعض ا بعامات منعا:
 ما مفع م االمتجاج التظاهر الد ت ر؟.

 ما مبررات االمتجاجات التظاهرات ا يرانية ي (16تشرين الثاني2019م)؟.
 ما الم اد الد ت رية التي تجيز م االمتجاج التظاهر ي د ت ر الجمع رية ا
 ما المدن التي تظاهرت امتجت ي امتجاجات عام 2019م؟.
 ما إمنافيات القتل

الجرم

ًلمية ا يرانية؟.

المعتقلين من التظاهرات؟.

فرضية الدراسة

انطلقت الد ار ة من رضية أ ا ية مفادها " :إن احتجاجات وتظاهرات الشعب اإليراني جاءت وفق ما أقرره

دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بالمقابل صدور قرار المجلس االقتصادي حيال رفع أسعار الوقود

ٍ
متماش مع احدى مواد هذا الدستور".
هو أيضاً
منهجية الدراسة

اعتمد البامي الد ار ة ي ها الد ار ة عل منعج ثبات رضيتعا هي:
أوالً :المنهج التاريخي  :جاء ا تيار هاا المنعج لضر ر تتب أمداي االمتجاجات التظاهرات الشعبية ي
إيران م

ت ل عا الزمني ما بين الفتر بين عام (2019-1979م).

ثانياً :المنهج التحليلي  :ركز نام

الد ار ة عل هاا المنعج يضاح الكثير من ا بعامات اال تفعامات

ي بعض قرات .

ثالثاً :المنهج الوصفي :عمد البامي إل ا ت دام هاا المنعج لل ق

عل إعطاء ن ر نفية قبي( بعد

امتجاجات تظاهرات عام 2019م ،من ميي مبررات امنافيات القتل

الجرم

المعتقلين ًللعا.
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2020م

هيكلية الدراسة
قسم الد ار ة عل مقدمة مطلبين خاتمة نتائج هما:
 -المطل

اع ( :تبيان الداللة والمفهوم لمصطلح ((االحتجاج – التظاهر – الدستور)).

 -المطل

الثاني :ببليوجرافيا االحتجاجات والتظاهرات في إيران خالل المدة (2018-1979م)

 المطل الثالي :احتجاجات وتظاهرات عام 2019م ٌيسر في دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةوعسر الحكومة اإليرانية.
لعام 1979م ٌ
 المطل الراب  :خارطة التظاهرات واالحتجاجات واإليرانية لعام 2019م واحصائيات أولية بعددالقتلى والجرحى واالعتقاالت بلغة األرقام.
 خاتمة نتائج تضمنت أهم النتافج التي ت ن( إليعا البامي ي ها الد ار ة.منابع الدراسة
تنوعت مناب الد ار ة ما بين منادر مراج عربية ،معل مات منتقا من شبكة المعل مات الد لية " اإلنترنت"،
ا يرانية الد لية " اإللكترونية " من الر رضعا إغناء متن الد ار ة.

بعل النم

مصطلح الدراسة :االحتجاج والتظاهر.

شغل منطلح " االحتجاج " " التظاهر" اهتماما كبي ار بين أ اط الكثير من بامثين كتا
ا يراني -المعاصر -ي عالمنا الي م ،عل
لعام  1979م ،مت تعالت اعن ات بين الت ا
تار أ رع.

قراء ي الشنن

ج ال ن ل من جعة نظر د ت ر الجمع رية ا

ًلمية

ي رؤع طر مات بعضعم البعض تار  ،التعارض التضاد

المطلب األول

تبيان الداللة والمفهوم لمصطلح (االحتجاج – التظاهر – الدستور)
وفق هاا المطل

يمكن إعطاء معن

تعري

لمنطلح "االحتجاج" "التظاهر" "الدستور"؛ لتك ن تلو

المفاهيم اضمة المعالم الرؤع عند القارئ الكريم أثناء تنفح ط ر العن ان اآلن

الاكر ،ي مقدمتعا:

أو ًال :االحتجاج
لغةِ :ا ْم ِتجاج :ا م ،احتج :ع( ،جمع :امتجاجات ،تد( تلو الكلمات عل معن  :اعتراض ا تنكار،
يتضمن اعتراضلا عل مالة راهنة مطالبال ي ت ييرها(،)1
قيل :امتجاج ر مي بمعن  :بيان مكت
اصطالحاً د( عل  :طريقة للتعبير عن رأش جماعة أ مز

شرافح المجتم

يا ي أ ش ل ينا( ن تعم إل أ ل

رجا( الد لة(.)2

( )1جبران م ع د ،الرافد معجم ل ش عنرش ،ط( ،7بير ت :دار العلم للمًليين ،)1992 ،ل25؛ معن امتجاج ،شبكة المعل مات الد لية (ا نترنت)،
. https://www.almaany.com

( )2االمتجاج ،شبكة المعل مات الد لية (ا نترنت). https://ar.wikipedia.org ،
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ثانياً :التظاهر  ...المظاهرة

2020م

طعم ي أمر يعمعم ،تظاهر القوم :قام ا بمظاهر ،

ظاه َر :ع( ،تظاهروا :تجمع ا ليعلن ا رضاهم أ
لغة :تَ َ
اصطالحاً التظاهر :ع( يا ي جماعي ،المظاهرة :هي أن ت ير م اك من الناس ي الش ار أ تتجمعر
ي ال امات ممتجة عل ش ل أ عم( ،أ مؤبد ش نيال أ عمًلل(.)1

ثالثاً :الدستور

الدستور :جم  :د اتير ،هو  :القاعد التي يعم( بعا ،ي م  :القانون األساس عمة من اعمم ،يتضمن
الق انين القضافية ال يا ية ي ت ج العًلقات بين الراعي الرعية( ،)2الدستور :ه أهم ثيقة ي الميا
ال يا ية للمجتم

الد لة(.)3

بنيان الد لة ،اشتمال عل مجم عة ق اعد قان نية تمدد نظام المكم شك( المكم ي

المطلب الثاني

ببليوجرافيا االحتجاجات والتظاهرات في إيران خالل المدة (2019-1979م)
عصفت الجمع رية ا

ًلمية ا يرانية م ج من االمتجاجات التظاهرات بعد تر جيز من إعًلنعا ي

إيران بتنريخ اع ( من شعر ني ان ي عام 1979م( ،)4ال مجا( يراد تفاني( عن االمتجاجات ا يرانية

ما بين الفتر ( 2018-1979م) ،لاا ارتنع البامي عرض أبرزها ،بشيء من اال تزا( الشديد ي قد معا:
أوالً :احتجاجات األقليات العرقية عام 1979م

كان كرد إيران ار ب ن ي من لعم عل مكم ااتي ا تقًللية ي إدار شؤ ن أم رهم ؛ هاا ما د ععم إل
تنييد ا يرانيين االنطفا

مععم ي ث رتعم ا

ًلمية عام 1979م( ،)5لكن مالعم باتت ياال عل الر م

من مناشداتعم المتكرر للمك مة ا يرانية ،ي بداية شعر أاار من العام اات
 كرد تان منددين ب يا ة التعميا التقاعس عن تمقيم اجعات مباشر م جيا الجمع رية ا

ًلمية عق

مطالبعم ،مت

رج الكرد ي ش ار – سكناهم
تناعدت االمتجاجات إل

هج م اعكراد ي تنريخ الراب عشر من شعر

ي

عام 1979م عل مدينة با  ،بعد االلتمام الع كرش بين الطر ين لقرابة أكثر من شعرين نًل إل ت قي
اتفا بينعما ي تنريخ الثاني من شعر تشرين الثاني ي عام 1979م يقا

االلتمام الع كرش(.)6

( )1جبران م ع د ،المندر ال اب  ،ل ل  ،749 ،219التظاهر ،شبكة المعل مات الد لية (ا نترنت). https://ar.wikipedia.org ،
( )2جبران م ع د ،المندر ال اب  ،ل.359

( )3جعفر عبد الر از  ،الد ت ر البرلمان ي الفكر ال يا ي الشيعي (( ،)1920-1905ب داد :دار ر ابي  ،)2005 ،ل.14
( )4لل ق

عل حيثيات انبثاق الجمهورية اإلسالمية وتتبع إعالنها في إيران .ينظر :أممد ليح م ين الجب رش ،إيران ي ععد ا مام ال ميني (د ار ة

ي ال يا ة الدا لية  ،)1981-1980ر الة ماج تير( ،جامعة باب( :كلية التربية  ،)2015 ،ل20-17؛ أممد ليح م ين الجب رش ،مك مة أب

الم ن بني ندر ي إيران( ،باب( :دار الناد ( )  ،)2018 ،ل.41-38

( )5لتتب حيثيات الثورة اإلسالمية من حيث المبررات ومجريات أحداثها ونتائجها .ينظر :ناد زيبا كًلم ،الث ر ا
المقدمات) ،ترجمة :ه يدا عزت مممد( ،القاهر  :المشر

الق مي للترجمة )2004 ،؛ عباس عل مميد زنجان  ،انقًل

ًلمية ي إيران (اع با

إ ًلمي ريش ءهاع ن ،

چاپ د ازدهم ( ،تعران  :چاپ ان ط ب 1377 ،ا) .

( )6أممد ليح م ين الجب رش  ،مك مة أب الم ن بني ندر  ، ...ل.51-46
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رغب العرب ي اعم از ي تمقي طم ماتعم التي تتمث( ي االعت ار
ا

2020م

بالق مية العربية ي لطة الجمع رية

ًلمية ا يرانية ،تشكي( مجلس مملي كن اس لمكم ااتي ،جع( الل ة العربية ل ة ر مية ي رب ععا،
العف العام عن ال جناء العر ال يا يين ...

يرها ،إال أن المك مة ا ي ارنية أ ات تماط( ي تنفيا تلو

المطال  ،ي بداية شعر أاار ي عام  1979م نز( العر إل ش ار مدنعم ي اعم از منددين بت ي
مطالبعم ا تنا

مق قعم ،لكن المك مة ردت عل تلو االمتجاجات برش المتظاهرين بلطًل عيارات

نارية مية ،امت( جيا الجمع رية ي تنريخ الثًلثين من شعر ني ان ي عام 1979م اعم از ،عمد عل
شن مملة شع اء من القت( االعتقا( نعاء االمتجاجات ،راح ًل( الو الكثير من الضمايا بين الطر ين(،)1
كاا الما( لألقلية التركمانية ي نمراء التركمان(.)2

ثانياً :احتجاجات قادة الثورة اإلسالمية عام 1979م
أعلن ال كثير من قاد الث ر ا

ًلمية امتعاضعم من يا ة المرشد األعلى للجمع رية ا

ًلمية ا يرانية

ر ح اهلل ميني ،ن عز ا إل مؤيديعم بال ر ج ي مظاهرات تندد يا ت تجا طم مات ر بات قاد الث ر ،
عل

بي( التمثي( ال المنر امتجاجات الجناح الي ارش لإل ًلميين أننار منظمة مجاهدي خلق ي عام

 1980م ،ال يما بعد إيضاح ت جعات المرشد اععل
الاش د

ي تشكي( ن عية المكم " النظام " ي إيران  ،اعمر

اع ير إل ا ت دام الكفاح الم لح عل أثر يا ة التعميا ا قناء ،تفجير مقرات مراكز

المنظمة ي العام اات  ،ردت المنظمة ي تفج ير مقر المز الجمع رش ا

1981م

ق ط نم

ًلمي ي شعر مزيران من عام

بعين ش نال بين قتي( جريح ،ا تيا( رفيس الجمع رية ا

ًلمية علي رجائي رفيس

ال زراء محمد جواد باهنر ي العام اات  ،ي المقاب( شنت المك مة ا يرانية مملة شع اء لمتابعة أعضاء
منظمة مجاهدش ل

قادتعا مت اضطر ا إل العر

ارج إيران(.)3

وعلى المن ا( اات  ،ي عام 1981م لما دعا أننار الجبهة الوطنية اإليرانية مؤيديعا لل ر ج ي تظاهرات
ماشد تندد با عدامات اال تياالت ل ا ة قاد إيرانيي ن ،هدد ر ح اهلل ميني ي إندار ت ع تمم(
مضم ن التكفير ك( من ي رج يعا ،شعر قاد الجبعة ال طنية ب يبة أم((.)4

ثالثاً :احتجاجات " الفتنة " عام 1989م

عاشت الجمع رية ا

ًلمية ا يرانية أزمة يا ية انطلح عل ت ميتعا بر "الفتنة" ،أثر ر ج الكثير من

مؤيدش الشيخ حسين علي منتظري إل ش ار المدن ا يرانية ،مندد ب يا ة التفرد لر ح اهلل ميني ي
منن

المرشد اععل للجمع رية ،علملا أن الشيخ مرشمال ل ليفة اع ير ي هاا المنن

"الولي الفقيه"(.)5

( )1المندر نف  ،ل.53-51

( )2مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية ،المركات االمتجاجية أزمات النظام ال يا ي ي إيران ،شبكة المعل مات الد لية " اعنترنت " ،

 ، https://arsanah-iiis.orgل.7
( )3المندر نف  ،ل.8
( )4المندر نف  ،ل.7

( )5لًلطًل عل حيثيات األحداث ومجرياتها  .ينظر :علي ا لم ترشد ،أربعة ملفات م ا ة م ( الشيخ م ين علي منتظرش( ،بير ت  :دار الممجة
البيضاء ،)2010 ،ل.64-43
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2020م

رابعاً :احتجاجات طالب جامعة طهران عام 1999م
واجهت الجمع رية ا

ًلمية ا يرانية أ طر أشد االمتجاجات الطًلبية ي ععدها ،إا رج عدد ليس بالي ير

من طًل جامعة طعران إل الشار المجا ر للمجم ال كني لعم ي الثامن من شعر تم ز ي عام 1999م،
مكت

نميفة (إسالم – اإلسالم) اات الت جعات ا نًلمية ،لما

إطًل

تطال

ت اضت المك مة ا يرانية عن الو المطل

اشتدت االمتجاجات الم اجعات م ق ات مفظ النظام ،اعمر

الاش د

المريات عق

أ ًل

المك مة ا يرانية إل إر ا( ق ات من الباسيج الحرس الثوري م الشرطة

مادها ،عل أثرها

قدر عدد القتل بنم أربعة قتي( جرح أكثر من ( )200جريح(.)1
خامساً :احتجاجات الطالب والعمال (2007-2003م)
اندلعت امتجاجات طًلبية لم تن( الت
امتجاجات طًل

االنتشار ي رب

الجمع رية ا

ًلمية ا يرانية ،ي مقدمتعا

جامعة طعران ي عام  2003م ،للمطالبة با راج عن الكثير من ال جناء ا نًلميين

ال يا يين ،التنديد بدع ات بعض ال ا ة ا يرانيين ي ن نة التعليم ،تجدد االمتجاجات ي مشاركة
طًل

الجامعات ا يرانية ي عام 2005م ،المندد بر أ عار ال ق د ي البًلد ،احتجاجات العمال عام

 2006م

ًللعا عملت المك مة ا يرانية عل اعتقا( عما( النق( العام ،معاملتعم معاملة ير مضارية

كتعايبعم رض رامات مالية عل بعضعم ،ي عام 2007م أرادت المك مة ا يرانية العم( عل نفس
النعج ي ر أ عار ال ق د مت انطدمت بم ج من االمتجاجات الطًلبية ضدها(.)2

سادساً :احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009م

جاءت ها االمتجاجات نتيجة التعارض التناد
الرفا ة ي الجمع رية ا

بين التيارين "اإلصالحي" "المحافظ" عل

انت ابات

ًلمية ا يرانية عام  2009م ،لما م م اعمر للتيار الثاني الاش مثل أممد نجاد

ت نم رفا ة الجمع رية ي الثالي عشر من شعر مزيران ي عام 2009م بوالية ثانية ،اتعم اع ( الثاني

بتز ير االنت ابات ،بزغ عن تلو التناد ات حركة احتجاجية أطل عليعا بر"الحركة الخضراء"؛ عنعا اكت بت
ا معا من وشاح أخضر ميز ب دعا الممًلت االنت ابية لإلنًلميين ،عل الر م من تقط ا تمرارها
لقرابة م ة أربع ن ي ملا إال إنعا قمعت بشت الطر

ال اف( من قب( اعجعز اعمنية المرس الث رش

البا يج ي البًلد(.)3

سابعاً  :احتجاجات عام 2017م

انطلقت ها امتجاجات من إمدع المدن المقد ة ي إيران أال هي مدينة مشعد المقد ة ي الثامن العشرين
من شعر كان ن اع ( ي عام  2017م ،أثر تفاقم اعزمة االقتنادية ت تر ال يا ية ال ارجية للجمع رية

ا

ًلمية ا يرانية م  -سياسة العالم الغربي  -ال اليات المتمد اعمريكية أنم اجلا ،إال أنعا انتعت بعد

( )1مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية ،المندر ال اب  ،ل.11-10
( )2المندر نف  ،ل.9

( )3المندر نف  ،ل.15-14
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2020م

تعرض المتظاهرين ما بين قتي( جريح اعتقا( من قب( اعجعز اعمنية للمك مة ا يرانية المرس الث رش
البا يج(.)1

المطلب الثالث

احتجاجات وتظاهرات عام 2019م ٌيسر في دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لعام
وعسر الحكومة اإليرانية
1979م ٌ

جهد ا يراني ن عل

مر العن ر التاري ية ي بًلدهم عل

العضبة ا يرانية ،ي د اععا عن مرية التعبير أبداء الرأش

م تل

اء بالمكت

أشكا( المك مات التي شيدت عل
كان أ بن ر االمتجاج التظاهر

بين أرنفة مدنعا ،إال أن من ( ا يرانيين –نوعاً ما -عل مبت اهم مق قعم ي رعة تكاد ال تتجا ز إال
اعات أ أيام ممد د ؛ مباا لديعم اع ل

جم

اع ير ،اعمر الاش د ععم إل نز ( ش ار مدنعم عل هيفة

جما ( بشرية ير م لمة لًلمتجاج التظاهر تجا أش إجراء تعم( الد لة عل تطبيق  ،في ضوء

ما تقدم ،جاءت الماد ( ) 27من د ت ر الجمع رية ا

ًلمية لعام 1979م تؤكد تقر الكًلم أعًل  ،ما

ننعا " :يجوز عقد االجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السالح ،وبشرط أن ال تكون مخلفة باألسس
اإلسالمية"(.)2

إال أن ما يثير الدهشة بم  ،أن الرفيس ا يراني م ن ر ماني اعتر بل ان

ي الو ،إا نرح ي تاريخ

ًل " :االحتجاج حق لجميع
التا عشر من شعر تشرين الثاني ي عام 2019م ي هاا الندد ،قاف ل
المواطنين ،لكننا لم نسمح لمثيري الفوضى والشغب بزعزعة األمن في المجتمع"(.)3

جاء هاا التنريح للرفيس ا يراني م ن ر ماني عق نز ( الشع ا يراني ش ار مدنعم ،معلنين امتجاجعم
عل قرار المجلس االقتنادش ي ر أ عار البنزين ،ي جل ت التي مضرها ه م رفيس ال لطة التشريعية
ال لطة القضافية...

يرهم ،المنعقد ي تا ريخ ال ادس عشر من شعر تشرين الثاني ي عام 2019م،

أكدت ال لطات الثًلثة ًل( ها الجل ة عل

المؤ ات للعم( عل تطبيقعا(.)4

تطبي

طة تقنيين ر

أ عار البنزين ،دعت جمي

في هذا المضمار ،ضح الرفيس ا يراني م ن ر ماني ي تاريخ الجل ة للمجلس االقتنادش ااتعا عن
مبت

اية من ر أ عار البنزين ي بًلد  ،ما نن " :إن زيادة سعر البنزين جاء لصالح الشعب اإليراني،

ولمساعدة ذوي الدخل المحدود والفقيرة" (.)5

( )1المندر نف  ،ل.19
( )2د ت ر الجمع رية ا

 ،ل.253

ًلمية ا يرانية ،الماد ( .)27نفًل عن :مممد علي الت

يرش ،الد ت ر ا

ًلمي ا يراني( ،طعران  :جر ا

ًلم )2003 ،

( " )3ال ا "( ،نميفة) ،طعران ،العدد ( 19 ،)6283تشرين الثاني 2019م ،ل.1
( " )4ال ا " ،العدد ( 17 ، )6281تشرين الثاني 2019م  ،ل.11
( )5المندر نف

 ،ل.1
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2020م

عر تنييد مباركة من قب( المرشد اععل ال يد علي

ًل" :سأدعم أي قرار يتخذه رؤساء السلطات الثالث باإلجماع؛ ألنهم اتخذوا
ال امنفي ،بعاا الندد نرح قاف ل
قراراً مدروساً ،ويتعين تطبيقه "(.)1

ما يبعث عل المير الدهشة ،أن الرفيس ا يراني م ن ر ماني أجعز اعمن مفظ النظام ي إيران ارت
عكس ما أقر د ت ر الجمع رية ا
امتجاجات تظاهرات الشع

عام  2019م ،اتبا

ًلمية ا يرانية لعام 1979م ي مادت ( )27المشار إليعا لفلا ،تجا

ا يراني عل أ عار البنزين ي تاريخ ال اب عشر من شعر تشرين الثاني ي
م إمدع م اد هاا الد ت ر ي قيد معا الماد ( )32التي

اف( طر رادعة تتنا

ننت عل :

" ال يجوز اعتقال أي شخص إال بحكم القانون ،وبالطريقة التي يعينها ،وعند االعتقال يجب تفهيم المتهم
فوراً ،وابالغه تحريراً بموضوع االتهام مع ذكر األدلة ،ويجب إرسال ملف التحقيقات األولية إلى المراجع
القضائية المختصة ،خالل أربع وعشرين ساعة كحد أقصى ،ويلزم إعداد مقدمات المحاكمة في أسرع وقت
ممكن ،ومن يعمل خالف هذه المادة يعاقب وفق القانون"(.)2

مما يلفت االنتبا مقلا ،أن المك مة ا يرانية أجعزتعا اعمنية كا ة عمدت إل انتعاو مرمة كرامة

المتظاهرين الممتجين أمام مرأع الشع

عبر العين المجرد تار ،

ارجعا

ا يراني ،التي شاهدها القاطن ي مدن العضبة ا يرانية

اف( االتنا( االجتماعي التلفاز تار أ رع ،مت جاءت ها الممار ات م الفة

للماد ( )39من الد ت ر ،التي ننت:

"يمنع بتاتاً انتهاك كرامة أو شرف من ألقي القبض عليه أو أوقف أو سجن أو أبعد بحكم القانون ،ومخالفة
هذه المادة تستوجب العقاب"(.)3

وعلى صدق الق ( أعًل  ،أعلن التلفزي ن ا يراني أن م لمين مجع لي الع ية أطلق ا النار عش افيلا ي ش ار
مدينة (خرمشهر – المحمرة ) جن

إيران،

قط بعضعم ما بين قتي( جريح ،ردت اعجعز اعمنية بال از

الم ي( للدم ؛ لتفري المتظاهرين(.)4
في نفس ال قت ،نجد أن المك مة ا يرانية جاد ي تطبي
الماد ( )176القان نية ي د ت ر الجمع رية ا

طة تقنين ا تعًل( ال ق د ارتفا أ عار البنزين

ًلمية ا يرانية التي تضمنت:

" يتم تشكيل مجلس األمن الوطني األعلى برئاسة رئيس الجمهورية ،ويكون أعضاءه من رؤساء السلطات

(التنفيذية – التشريعية – القضائية) ورئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة ومسؤول شؤون
التخطيط والميزانية ومندوبان يعينان من قبل المرشد األعلى وزراء الخارجية والداخلية واألمن  ...وغيرهم؛

لغرض المصالح الوطنية وحراسة الثورة؛ وذلك للقيام بالمهام التالية :تنسيق النشاطات السياسية
( " )1ال ا " ،العدد ( 18، )6282تشرين الثاني 2019م ،ل.1
( )2د ت ر الجمع رية ا
( )3د ت ر الجمع رية ا

ًلمية ا يرانية  ،الماد (. )32
ًلمية ا يرانية  ،الماد (. )39

( " )4ال ا "  ،العدد ( 17 ، )6281تشرين الثاني 2019م  ،ل.11
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واالجتماعية واالقتصادية ذات العالقة بالخطط الدفاعية واألمنية ،واالستفادة من اإلمكانيات المادية لمواجهة

التهديدات الداخلية والخارجية.)1("...

المطلب الرابع

خارطة االحتجاجات والتظاهرات اإليرانية لعام 2019م واحصائيات أولية بعدد القتلى
والجرحى واالعتقاالت (بلغة األرقام)

حقيق ًة  ،امتازت امتجاجات تظاهرات ال ادس عشر من شعر تشرين الثاني ي عام 2019م بننعا شاملة
رميبة اع

عل العضبة ا يرانية ،ا تقارها إل م ض ممدد من العضبة أ

فة أ مك ن من مك نات

المجتم ا يراني ،عل الر م من قنر مدتعا لنعا مندت أر اح الكثير من هاا المجتم  ،لكثر أعداد من
المنم اآلتي(:)2

قط ًللعا من المتظاهرين ما بين قتي( جريح اعتقا( ارتنع البامي تبيانعا
أو ًال  :أبرز المدن التي خرج بعض من سكانها لالحتجاج والتظاهر

((طهران – األحواز – بهبهان  -ماه شهر – كرمانشاه – كرج – تبريز – خوزستان – شوستر  -عبادان
(آبادان) – شيراز  -سنندج  -بوكان – سيرجان – مريوان – جوانرود – خرمشهر – بجنورد – هشتكرد
– ساوه – ايرانشهر – أصفهان – بيرجند – مرودست – نور آباد ممسنى – انديمشك – جوان رود –
اردبيل – كجسار – اروميه – بوشهر – بندر ريك))  ،مت

ن( عدد المدن التي شملعا االمتجاج التظاهر

قرابة ( )146مدينة .

ثانياً  :إحصائيات أولية بعدد القتلى والجرحى واالعتقال
 يوم السبت  16تشرين الثاني 2019م

مدد نم ثمانية شعداء ي مدينة بعبعان

يرجان كرج شيراز

رمشعر مري ان عدد من الجرم .

 يوم األحد  17تشرين الثاني 2019م
ًل ،اعتقا( أل
م ة ثمانين قتي ل

بلغ عدد القتل

ش ل ي كا ة المدن الممتجة.

 يوم االثنين  18تشرين الثاني 20219م
قدر عدد القتل م الي مفتي قتي( اعتقا( ثًلثمفة ش ل اآل ا من الجرم ،
عشر قتي( ي مدينة كرج مجا ريعا.

ي نفس الي م ق ت عة

 يوم الثالثاء  19تشرين الثاني 20219م
اعتقل من مدينة البرز قرابة مفة
ثمانين ش نلا ،أم ار

م ين ش ل ،من

ز تان بمد د مفة ثمانين ،من شعريار نم

م ة عشر بنو ي مدينة إ ًلم شعر ،قت( يعا أربعة جرح أربع ن ش نلا.

جدير اكر ي هاا ال يا  ،أن هناو إمنافيات عن االمتجاجات التظاهرات ا يرانية عام 2019م ارجة
عن المنط

العق( تناقلت اكرها عل نفمة المعل مات الد لية " اإلنترنت " ،عل

( )1د ت ر الجمع رية ا

بي( التمثي( ال المنر:

ًلمية ا يرانية  ،الماد (. )176

( )2اإلحصائيات م تقنا منادرها من عنا ين متفرقة من شبكة المعل مات الد لية " األنترنت " .
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 -قتل :أكثر من  251قتيًلل.

 جرحى :أكثر من  3700جريح . اعتقل :أكثر من  7000معتق( . -بلغ عدد المنار المدمر ي مدينة شيراز مقدارها يت ار ح ما بين ( )100-76منر .

خاتمة الدراسة والنتائج
خالل تنفح نفمات هاا التقرير ت ن( البامي إل جملة من اال تنتاجات ،أهمعا:
 ر ج الشع

ا يراني بشك( تظاهرات ي كا ة المدن ا يرانية؛ ب ب

عدم اكتراي المك مة ا يرانية

ل اقع المعيا المزرش ،قد ضعت الزيت عل النار ي ارتفا أ عار البنزين.

 إن د ت ر الجمع رية ا
يمس اقع ي كا ة ج ان

ًلمية ا يرانية كف( م التظاهر االمتجاج للفرد ا يراني تجا أش عم(
ميات الي مية.

 تعام( المك مة ا يرانية بن الي

ير مضارية

ماد التظاهرات االمتجاجات ا يرانية ،بعيدال عن

الطر ال لمية القان نية التي الزمعا د ت ر الجمع رية ا

 عل الر م من قنرها إال أنعا لفت أعداد كبير من القتل

ًلمية ا يرانية اتباععا.
الجرم

المعتقلين.

ثبت المصادر
أوالً  :الرسائل

 أممد ليح م ين الجب رش ،إيران ي ععد ا مام ال ميني (د ار ة ي ال يا ة الدا لية ،)1981- 1980
ر الة ماج تير( ،جامعة باب( :كلية التربية .)2015 ،

ثانياً  :الكتب (العربية – المترجمة – الفارسية)
الكتب العربية

أ-

 أممد ليح م ين الجب رش ،مك مة أب الم ن بني ندر ي إيران( ،باب(  :دار الناد ( ). )2018 ،
 جبران م ع د ،الرافد معجم ل ش عنرش ،ط( ، 7بير ت  :دار العلم للمًليين )1992 ،
 جعفر عبد الر از  ،الد ت ر البرلمان ي الفكر ال يا ي الشيعي (( ،)1920-1905ب داد :دار ر ابي،
.)2005

 علي الم ترشد ،أربعة ملفات م ا ة م ( الشيخ م ين علي منتظرش( ،بير ت :دار الممجة البيضاء،
.)2010
 مممد علي الت

ب-

يرش ،الد ت ر ا

ًلمي ا يراني( ،طعران :جر ا

ًلم. )2003 ،

الكتب المعربة

 ناد زيبا كًلم ،الث ر ا

ًلمية ي إيران (اع با

المشر الق مي للترجمة.)2004 ،

– المقدمات) ،ترجمة :ه يدا عزت مممد( ،القاهر :

ج -الكتب الفارسية
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 عباس عل

مميد زنجان  ،انقًل

ا ًلم

2020م

ريش ءهاع ن ،چاپ د ازدهم( ،تعران :چاپ ان ط ب ،

1377ا) .

ثالثاً  :الصحف

 " ال ا " ( ،نميفة)  ،طعران  ،العدد ( 17 ، )6281تشرين الثاني 2019م .
 ، =================== العدد ( 18 ،)6282تشرين الثاني 2019م .

 ، =================== العدد ( 19 ،)6283تشرين الثاني 2019م .

رابعاً  :شبكة المعلومات الدولية " اإلنترنت "

 التظاهر ،شبكة المعل مات الد لية (ا نترنت). https://ar.wikipedia.org ،
 االمتجاج ،شبكة المعل مات الد لية (ا نترنت). https://ar.wikipedia.org ،
 معن امتجاج ،شبكة المعل مات الد لية (ا نترنت). https://www.almaany.com ،

 مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية ،المركات االمتجاجية أزمات النظام ال يا ي ي إيران ،شبكة
المعل مات الد لية " ا نترنت ". https://arsanah-iiis.org ،
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)أسباب المظاهرات في إيران واهم السيناريوهات المتوقعة (دراسة تحليلية
The reasons for the demonstrations in Iran and the most
important scenarios expected (an analytical study)
 هيبة ربي.أ
Gharbi Hiba
الجزافر/ 3  جامعة ق نطينة،ماج تير ي العل م ال يا ة ق م العًلقات الد لية.
Master's degree in Political Science, Department of International Relations,
University of Constantine 3 / Algeria.
 كالو االمتجاجات التي شعدتعا مدينة،قرار مك مي بر أ عار البنزين
 ميي ُيمكن،ًلمية

:الملخص

لم تكن ها االمتجاجات التي اندلعت عق

 بر ر ر ر مدي جديد ي تاريخ الجمع رية ا،2017  ي دي مبر،مشعد عدد من المدن ا يرانية

 ير أن ها،إمناء عشرات الماالت االمتجاجية اات الطبيعة ال يا ية االقتنادية منا انتنار الث ر ال الي م

ِّ ُمن ميي أنعا ظاهر يا ية اجتماعية ت- االمتجاجات ي مجم ععا نارت
 تت-اقعا
شك( ل
أ فلة تتعل ب ر ر ر ر ر ر ال يا ات ا دار اعهم اال تقرار الثبات ال يا ي؛ إا أن المالة االمتجاجية انة منا نة
 تفرض،م امة

 هاا ما جع( ها.معما من ع ام( عدم اال تقرار ال يا ي
 تظاهرات المركة ال ضراء قد أنبمت2009
ًّ عامًل
ل

اجتماعي يمتد عل م ت ع أجنمة-يا ي

اع ير ي إيران أبعادها الم تلفة ما تممل من مؤشرات عل ن ار

(ال إل أمد ال يارين إما ب ر ر ر ر الم انلة اال تمرار للني
ًل انطًلقلا من أ بابعا ن ل
مل

 تتطل، المكم طبقات المجتم

( اعمر تم

من النظام القافم هاا لن يك ن إال من ًل( نظام جديد يك ن أكثر منداقية شرعية ا ْن تطل
أ التعايا م نظام ا تبدادش اش( ليس لدي ما ُيندر ير ال ًلح البؤس...االنتفاضة إل ث ر مقيقية
.الميليشيات ال رافز الماهبية

Abstract:
The protests that erupted following a government decision to raise gasoline prices, as well as the
protests in Mashhad and a number of Iranian cities, in December 2017, were not a new event in
the history of the Islamic Republic, where dozens of protests of a political and economic nature
can be counted since the victory of the revolution and to Today, however, these protests as a
whole are a socio-political phenomenon that is a reality. They are expanding and imposing policy,
administrative and, most importantly, political stability issues. The protests, especially since
2009, and the Green Movement demonstrations It is an important factor of political instability.
This is what made the latter in Iran and its various dimensions and the signs it carries on a sociopolitical conflict that extends at the level of the wings of government and classes of society,
require a solution from the causes to one of the two options either to continue and continue to
undermine the existing regime and this will only be through A new one would be more credible
and legitimate, and if necessary, it would turn the Intifada into a real revolution ... or coexist with
an authoritarian and failed regime that has nothing to do but arms, misery, militias and sectarian
instincts.
 أهم السيناريوهات/ أسباب التظاهرات في إيران/  إيران:الكلمات المفتاحية
Key words: Iran / Reasons for demonstrations in Iran / The most important scenarios.
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.1اإلطار العام للدراسة:
 1.1مقدمة:
شعدت طعران مدن إيرانية امتجاجات م اء الجمعة 16 ،نوفمبر  ،2019عق
ي أ عار البنزين ،شملت االمتجاجات التظاهر

رض زياد ب ر ر ر ر ن بة %50

ل الش ار بر ر ر ال يارات معاجمة بن و منشآت مك مية.

اعتبار من الجمعة ،ي
لا
بدأت المك مة ا يرانية تقنين ت زي البنزين ر عت أ عار بن بة ال تق( عن %50
ط قالت إنعا تعد إل جم اعم ا( لر م اعد الم اطنين الممتاجين التندش لتعري ال ق د ،ب ر ر م ج

ال طة التي أقرها المجلس اععل للتن ي االقتنادش ي إيران .بدأت إيران ب ر ر ر ر ر ر ر تطبي
تتضمن ر الدعم عن عدد من ال ل

اعتمدت نظام بطاقات ال ق د للمر اع ل

نًلح منظ مة الدعم المك مي لل ق د
لم تكن ها االمتجاجات التي اندلعت عق

ض مد للتعري

طة اقتنادية

نة  ،2007ي م ع

الاش ينتشر عل نطا

ا

.

قرار مك مي بر أ عار البنزين ،كالو االمتجاجات التي

شعدتعا مدينة مشعد عدد من المدن ا يرانية ،ي ديسمبر  ،2017بر ر ر ر مدي جديد ي تاريخ الجمع رية
ا ًلمية ،ميي ُيمكن إمناء عشرات الماالت االمتجاجية اات الطبيعة ال يا ية االقتنادية منا انتنار
الث ر ال الي م ،لكن ها االمتجاجات ي مجم ععا نارت -من ميي إنعا ظاهر يا ية اجتماعية تُ ِّ
شك(
اقعا -تت
ل

م امة ،تفرض أ فلة تتعل بال يا ات ا دار اعهم اال تقرار الثبات ال يا ي؛ إا إن المالة

معما من ع ام( عدم
االمتجاجية انة منا نة  2009تظاهرات المركة ال ضراء قد أنبمت
عامًل ًّ
ل

اال تقرار ال يا ي .عل هاا اع اس انطًلقال من ك( ها المقدمات تبمي ها الد ار ة التمليلية ي المالة

االمتجاجية ي إيران أبعادها الم تلفة ما تممل من مؤشرات عل ن ار

يا ي-اجتماعي يمتد عل

ال إل أهم ال يناري هات التي ُيمكن ال ر ج بعا كنتيجة أ
م ت ع أجنمة المكم طبقات المجتم ( ،)1ن ل
م( ُينعي اعزمات االجتماعية الم تلفة المنتشر بين الناس ي ظ( مك مة أنانية ا د .
 2.1مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تتمث( مشكلة الد ار ة ي أن ها االمتجاجات التي اندلعت لم تكن عق

قرار مك مي بر أ عار البنزين،

كالو تلو التي شعدتعا مدينة مشعد عدد من المدن ا يرانية ،ي ديسمبر  ،2017بر ر ر ر مدي جديد ي تاريخ
الجمع رية ا ًلمية ،ميي ُيمكن إمناء عشرات الماالت االمتجاجية اات الطبيعة ال يا ية االقتنادية
منا انتنار الث ر ال الي م ،لكن ها االمتجاجات ي مجم ععا نارت من ميي أنعا ظاهر يا ية
اجتماعية تُ ِّ
اقعا تت م امة ،تفرض أ فلة تتعل ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ال يا ات ا دار اعهم اال تقرار الثبات
شك( ل
ال يا ي ،لاا يظعر من ا شكالية ال ابقة الت اؤ( التالي :ما مدى مساهمة االحتجاجات اإليرانية في إبراز
طبيعة وحقيقة الحالة االحتجاجية المتعددة األسباب واألبعاد ضد األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي
تُعاني منها البالد؟ .من تفرعت اع فلة التالية:
()1

اطمة النمادش " ،المظاهرات في إيران ...عن سيناريوهات التصعيد الشعبي وصراع األجنحة" ،م ق ،https://midan.aljazeera.net/ :

.2019/11/26
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المقيقية لقيام المظاهرات ي إيران؟.

 ما هي أهم ال يناري هات المت قعة للمظاهرات ي إيران؟.
 3.1أهداف الدراسة:

الد ار ة البمثية إل ا شار بن ر مركز عهم أ با المالة االمتجاجية اع ير التي شعدتعا تشعدها

تعد

الجمع رية ا

ًلمية .التي ال تق

قط عند قرار مك مي بر أ عار البنزين الاش ُيعتبر القشة التي ق مت
بالمرمان الن بي ب نف ما الز رفي لا

ظعر البعير ،انما بر ر ر ر ر ر ال ل ي أد التفاني( كلم اس الشع

للتعبير العلني عل الظلم التعميا الًلعدالة االجتماعية ،النف ا ا يراني ي ال ارج التي لعا مآر أ رع،
تنتي ي إطار جم مضاعفة عنانر الق  ،أين أنبح هاا الفع( ال ارجي يران ِّ
مكل اقتناديًّا يا يًّا،
فات دا ( إيران ترع أن قراء إيران أ ل ب ر ر ر ر ر الدعم من مز اهلل مماس

ُيثير ن
العق بات اعمريكية المفر ضة عيعا من جعة ثانية .من تفرعت اعهدا

ريا ،هاا من جعة

التالية:

 ت ليط الض ء عل تعامًلت إيران ال ارجية التي تق م عل مبدأين أ ا يين ،نظرية الد ر الو ي
يا تعا ال ارجية ،نظرية ال اقعية الكًل يكية التي تُف ر عًلقات الد ( كلعا
إطار تمقي أهدا
عًلقات منلمة المراد ة للق .

 ق اع كار لدع الشع

ا يراني التي لعبت د رها الو من ًل( الت يير ال لمي الاش م ( رؤيت

للنظام ا يراني من نظام قاب( للتعايا التعا ن مع  ،إل عد يج

القضاء علي

ت ير ب ر ر ر ر رنظام

ر يك ن أكثر منداقية شرعية.
 4.1أهمية الدراسة:
ي تطي البامي هنا عم مقيقة مفادها ،ان عند التمدي عما يمدي الي م ي إيران علينا أن نن ا بعين

االعتبار أن المجتم ا يراني مجتم مت ير ل قابلية الت يير ،بالتالي ان الجي( ال امس ي إيران بعد
الث ر  ،الطم مات التي ي ع للمن ( عليعا تكاد أن تك ن م تلفة عن الطم مات التي أرادها الجي( اع (
الثاني ربما مت

الثالي ،علي

ان هاا الجي( الشبابي ل ن

الماضي القافمة عل القب ( الرضا ال ك ت عن مق

الشع

من القطيعة االب تم ل جية م شعارات

المنتعكة أمام مرأع الجمي د ن تمريو

اكن.
 5.1فرضية الدراسة:
ُيمكن إمناء عشرات الماالت االمتجاجية اات الطبيعة ال يا ية االقتنادية منا انتنار الث ر ال الي م،
ير أن ها االمتجاجات ي مجم ععا نارت -من ميي أنعا ظاهر يا ية اجتماعية تُ ِّ
اقعا -تت
شك( ل
م امة ،تفرض أ فلة تتعل ب ر ر ر ر ر ر ال يا ات ا دار اعهم اال تقرار الثبات ال يا ي .هاا ما جع( ها

االمتجاجات أبعادها الم تلفة ما تممل من مؤشرات عل
أجنمة المكم طبقات المجتم

ي إيران ،تتطل

ن ار

يا ي-اجتماعي يمتد عل

م تع

ال إل أمد ال يارين إما ب ر ر ر ر
ًل انطًلقلا من أ بابعا ن ل
م ل
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الم انلة اال تمرار للني( من النظام القافم هاا لن يك ن إال من ًل( نظام جديد يك ن أكثر منداقية
شرعية.
 6.1منهجية الدراسة:

اعتمدت ها الد ار ة عل المنعج ال نفي الاش ين

لنا اع ضا االمتجاجية انطًلقلا من أهم اع با

التي أدت إل الو ،انة أن إيران د لة شر أ طية مالعا ك افر بلدان المنطقة ،تُعاني من العديد من
ا شكاليات الدا لية ،ها ه الشع ا يراني الي م ُيعاني من أزمات اقتنادية اجتماعية نعبة ،ل م اق
ًل الو أن إيران ب ر ر ر ر ر ر ماجة إل أم العا ،أكثر من
متباينة م ( ال يا ة ا يرانية تجا القضايا ا قليمية معل ل
ريا لبنان اليمن

يرهم من الد ( الشر اع طية .انطًلقا من هاا المنعج ا تطا البامي أن يربط

بين ما يمدي ي إيران ،بين ما تف ر "نظرية الحرمان النسبي" التي ترع ان هناو شب إجما بين كثير
من الممللين البامثين عل

ج د ممرو رفي ي لظاهرتي العن

التطر

ه ا م اس بالمرمان الن بي

ب نف ما الز رفي ال للتعبير العلني عل الظلم التعميا الًلعدالة االجتماعية.

 7.1الدراسات السابقة :هناو مجم عة من الد ار ات ال ابقة التي جاءت تقريبا ي نفس الندد أهمعا:

_ كتا

م راء مممد علي قا م تمت عن ان :االستبعاد االجتماعي وعالقته بسلوك االحتجاج (رؤية

نظرية) ،ركز الكات

هنا عل عد نظريات التي تنا لت مت ير االمتجاج من بين نظرية "الحرمان النسبي"

مؤكدال عل أ ن هناو ثمة إدراو ا

لك ن ظاهر العن

التطر تبدأ من ًل( المظل مية انعدام العد(،

ما يتبع انعزا( الفرد عن المجتم الظالم اآلثم ،كرد ع( عل ها المظل مية يبمي هاا اع ير عن ه ية

جديد أ

ل فة أ رع للميا من ًل( االن راط ي الجماعات المتطر ة الم لمة ( اء بال عي ل ر االنضمام
مدع الشع ر

لعا أ بالتجنيد من قبلعا) أين ُينبح جزءلا من ها الجماعة المتطر ة .علي ُيعتبر عم
با مباط الناتج من إدراو المرمان ه الما ز الرفي ي للعنيان ،كلما زادت رقعة المرمان ي المجتم ،
تقلنت شرعية النظام ،نمت اع كار الث رية ،كانت قدر الناس عل العن

التمرد كبير .

_ مقا( اطمة النمادش تمت عن ان :المظاهرات في إيران ...عن سيناريوهات التصعيد الشعبي وصراع
األجنحة ،ركز الكات

هنا عل أهم اع با

المقيقية لقيام المظاهرات ي إيران معتمدال ي الو عل "نظرية

الدور" لر ر ر ر ر ر ر ر عم تف ير ال ل و ال يا ي ال ارجي ا يراني ،ي مقدمت الدعم الاش تقدم إيران لر ر ر ر ر ر ر ر ر ملفافعا
ي ال ارج عل الر م من اعزمة التي يعيشعا اقتنادها ،ه ؤا( بقي مطر لما ُيعاد طرم م ك( عق بات
كانت ت اجععا إيران .أين ُي ِّ
معما لمعر ة
شك( البمي ا يراني عن "دور إقليمي ودولي" معتر ب مد لًل ًّ
لفيات إنرار نان القرار ا يراني عل

م انلة تقديم الدعم للملفاء ي ال ارج؛ الو عل الر م مما

تُعاني البًلد من ض اقتنادش مرج كانت العق بات المفر ضة عل إيران منا عق د أمد أ باب المعمة.
التعقيب على الدراسات السابقة :ا تعرض البمي عل مجم عة من الد ار ات اات العًلقة المباشر ير
المباشر ب ر ر ر ر م ض

البمي مم( الد ار ة ،أين ت نلت اعبماي من ًل( تلو الد ار ات إل مجم عة من
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النتافج أعانت عل إثراء ا طار النظرش للد ار ة المالية ،من ًل( اال تعراض للد ار ات ال ابقة ُيمكننا
التعقي

عل ها اع ير ي النقاط التالية:

االستفادة من الدراسات السابقة:

تتمث( ها اال تفاد ي النقاط التالية أهما:
_ تمديد ا طار العام للد ار ة.
_ تمديد مت يرات الد ار ة امكانية نيا ة أ فلتعا.
_ ا تيار منعج الد ار ة اعدا المنا بة لعا.

_ مقارنة بعض النتافج ي الد ار ات ال ابقة ب ر ر ر ر ر نتافج الد ار ة المالية.

_ اال تفاد من مراج الد ار ات ال ابقة.
أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية:
أوجه التشابه :كًلهما يعد ان إل

البمي ي أدبيات م ض

الد ار ة من

مناقشة

ًل( التركيز عل

االمتجاجات التي شعدتعا إيران ،انة أن مشكلة إيران المقيقية اآلن تتمث( ي االقتناد ،أن مشكلة
االقتناد ترج

ي نعاية اعمر عداء المك مة ال يئ ،م ؤ لية ال يا ات المك مية

ال اء ب ر ر ر ر ر ر امتياجات الناس،
تمق

انة الشبا

ي

شلعا المتعاق

منعم .يرتبط الو بن ر كبير بالفج بين الشعار ال اق  ،ما

ي إيران الي م مقارنة بالشعارات المطر مة قلي( قلي( ًّ
جدا.

أوجه االختالف :قدمت الد ار ات ال ابقة ي نتافجعا ت نياتعا انتقادات قط ،د ن اع ا بعين االعتبار أن
المجتم ا يراني مجتم مت ير ل قابلية الت يير ،بالتالي لن الجي( ال امس ي إيران بعد الث ر  ،الطم مات

التي ي ع للمن ( عليعا تكاد أن تك ن م تلفة عن الطم مات التي أرادها الجي( اع ( الثاني ربما مت
الثالي ،علي

ل ن هاا الجي( الشبابي ل ن

القب ( الرضا ال ك ت عن مق

الشع

من القطيعة االب تم ل جية م شعارات الماضي القافمة عل
المنتعكة أمام مرأع الجمي د ن تمريو اكن .عكس الد ار ات

المالية التي انطلقت من انتقاد الاات نف عا تق يتتعا تط يرها تق يمعا انطًلقلا من ت يير أ كارها .هاا
التي نادت بعا

الت يير الاش ال ينتي إال من ًل( إ قاط النظام القديم ،اقامة نظام جديد ُيعبر عن المطال
الجماهير .يطيح هاا الت زي الجدي د ب ر ر مؤ ات النظام الد لي القديم ليم( مكان مؤ ات جديد تبل ر

نظامعا .عل مد ق ( الكثير من الممللين المنظرين ي العل م ال يا ية أن النظام ال يت ير إال ب ر ر نظام

جديد.
 .2األسباب الحقيقية لقيام المظاهرات في إيران:
إيران د لة شر أ طية مالعا ك افر بلدان المنطقة ،تعاني من العديد من ا شكاليات الدا لية ،قد شعدت

أراضيعا ،العديد من النراعات بعد قيام الث ر ا يرانية نة  ،1979التي بدأت بالن ار بين التيار ا
الشي عي نتي  ،1981/1980بين التيار ا

ًلمي

ًلمي العلماني نة  ،1984التي انتعت لنالح جماعة

"التيار اإلسالمي المقاتل " ،قد أُعدم ي ها النراعات العشرات من م اطنيعا ربما الث ر ال ضراء نة
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 ،2009مثاالل ميال ُي ضح أن اال تقرار ي إيران ه ليس مطلقلا ثابتلا أين ر عت ي معا شعارات "الموت
للخميني" "إيران أو ًال" هي نفس الشعارات التي ر عت ي مظاهرات نوفمبر .2019
الشع ا يراني الي م ُيعاني من أزمات اقتنادية اجتماعية نعبة ،ل م اق

متباينة م ( ال يا ة ا يرانية

تجا القضايا ا قليمية معلًلل الو أن إيران ب ر ر ر ر ر ر ماجة إل أم العا ،لع( ر الد لة ا يرانية إنفاقعا الع كرش

ب ر ر ر ر ر ر ر ن بة  %17ما بين نتي  2016/2015بر ر ر ر ر ر ر ر ب ت اجدها الع كرش ي ريا كفي( أن ُي ضح مجم
ا نفا ال ارجي يران .ك( ما تشعد المدن ا يرانية الي م هي امتجاجات شعبية ضد اع ضا االقتنادية
االجتماعية التي تعاني منعا البًلد(.)1
ضًل عن
هاا قد نجد أن المجتم ا يراني ي بنيت ه مجتم امتجاجي ،كما ينف "حسين بشيريه".
ل
البعد الث رش الاش جرع التر يج ل َكُل ٍّ للفكر ال يا ي الشيعي ،يمكن هنا الع د إل ث ر
ثقا ة التشي
ُ
المشر طة ،تنميم النفط مركة مند  ،ث ر ال ابة ،انتفاضة "خرداد" نة  ،1963الث ر ا

ًلمية

نف عا ،ما تًلها من امتجاجات .يرتبط الو بن ر كبير بر ر ر ر ر ر "الحق في االحتجاج السياسي" ،عل الر م
من أن الو مكف ( ي الد ت ر ا يراني ي المادة  27من ميي تقر الماد بر ر ر "حق االحتجاج السياسي"
للم اطنين ،لكن تطبي هاا النل يش ب الكثير من اللبس ال ل( .هاا ما يجع( المالة االمتجاجية متعدد

اعبعاد اع با ،
الجمع رية ا

ًلمية.

ُنشير بن ر مركز عهم أ با الماالت االمتجاجية اع ير التي شعدتعا تشعدها

 1.2الحرمان والفقر:
هنا ال يمكن المديي عن االمتجاج كفع( يا ي عقًلني ،بقدر ما ه

يعا ما تتج إل ت ري
التظاهرات ر ل
المرمان الفقر ي الجمع رية ا

ع( عاطفي شعب ش ،لالو نجد أن

الممتلكات العامة ع( العن  ،عل مدع العق د الماضية كانت دافر

ًلمية تت

 ،ه ما م ثكن من نش ء تيار ي ن

بنن شعب ش ه تيار

"محمود أحمدي نجاد" الاش ت ج بن ر أ ا ية للطبقات الممر مة الفقير  .ما زا( إل الي م يمتلو تلو
ال نافل الشعب ية ي ن

اد اععظم ب ر ر ر ر ر ر ر ر المرمان الفقر ا م اس بالتعميا ا قناء .ال تنكر

ا مناءات الر مية ا يرانية ات ا رقعة الفقر المرمان ،في طاب ي مدينة كرمان مؤ لرا ،نرح الرفيس
إن الوضع االقتصادي في البالد أسوأ من سنوات الحرب التي استمرت
ا يراني" ،حسن روحاني" قاف ل
ًلّ ":

لثماني سنوات وا ّن األوضاع في البالد غير طبيعية ،وليس لدينا أموال إلدارة البالد ،ويعيش  18مليون
من أصل  25مليون أسرة في ظروف صعبة".
ُينرح "ناصر موسوي الركاني" ،عض اللجنة االقتنادية ي مجلس الش رع قافًلل" :إنه بــــــــــ النظر إلى

فإن  %55من األسر اإليرانية هي تحت خطر الفقر .ورغم االختالف في اإلحصاءات إال
مؤشر خط الفقرّ ،
()1

"احتياجات إيران....هل تسير على خطى العراق ولبنان؟" ،مركز الر ابط للبم ي الد ار ات اال تراتيجية ،م ق ،http://rawabetcenter.com/ :

.2019/11/20
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أنها تكاد تُجمع على أن  %40من اإليرانيين يرزحون تحت خط الفقر" .بر ر ر ر ر ر ر الم ا از  ،يتمدي تقرير "مركز
اإلحصاءات اإليراني" عن بطالة تن( إل  ،%12أن عدد العاطلين عن العم( ي إيران يتجا ز الـــــــــ3

ماليين و 200ألف ش ل ممن هم ي ِّن العم( ،تزيد ن بة البطالة ي الففة العمرية  29-15عن
.%25
مؤتمر ل ر ر ر ر ر مناقشة االمتجاجات التي شعدتعا إيران بر ر ر ر ر ر ر مشاركة مفكرين
لا
ي جانفي  ،2018شعدت طعران
قاد مزبيين ،ادت مالة من ا جما بين المشاركين عل أن المجتم ا يراني ي ض لت ييرات اجتماعية
ريعة اضمة ،أن مشكلة إيران المقيقية اآلن تتمث( ي االقتناد ،أن مشكلة االقتناد ترج

اعمر عداء المك مة ال يئ ،م ؤ لية ال يا ات المك مية شلعا المتعاق
انة الشبا

ي نعاية

ي ال اء ب ر ر ر ر ر ر امتياجات الناس،

منعم .يزيد من تعقيد مالة المرمان الفقر أنعا تتركز ي المما ظات المد دية التي ت جد

يعا اعقليات العر

اعكراد البل ا .يرتبط الو بن ر كبير بالفج بين الشعار ال اق  ،ما تمق

إيران الي م مقارنة بالشعارات المطر مة قلي( قلي( ًّ
جدا.1

شخص يشعر بالحرمان النسبي

هل شخصيته توجه عقابها نحو
الخارج أم نحو الداخل ؟

هل يمتلك تحكما واضحا أم

هل يمتلك تحكما واضحا أم واطئا

واطئا باألحداث

باألحداث

واطئ

عال

واطئ

العنف ضد المجتمع

عال

هل الفرص أمامه متاحة أم

هل الفرص أمامه متاحة أم

محظورة

محظورة

متاحة

محظورة

متاحة
تغيير بناء المجتمع

محظورة

العنف ضد المجتمع

تطوير الذات

أعراض الضغط النفسي

شكل رقم  :1.1نظرية الحرمان النسبي

المصدر :حوراء محمد علي قاسم ،االستبعاد االجتماعي وعالقته بسلوك االحتجاج (رؤية نظرية) ،ص .150
()1

اطمة النمادش ،المرجع سبق ذكره.
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هذا ما تفسره "نظرية الحرمان النسبي" والتي ترى انه هناك شبه إجماع بين كثير من المحللين
والباحثين على وجود محرك رئيسي لظاهرتي العنف والتطرف وهو اإلحساس بالحرمان النسبي بوصفه حافزاً

رئيساً للتعبير العلني على الظلم والتهميش والالعدالة االجتماعية .خاصة وانه هناك ثمة إدراك واسع لكون

ظاهرة العنف والتطرف تبدأ من خالل المظلومية وانعدام العدل ،ما يتبعه انعزال الفرد عن المجتمع الظالم

واآلثم ،وكرد فعل على هذه المظلومية يبحث هذا األخير عن هوية جديدة أو فلسفة أخرى للحياة من خالل
االنخراط في الجماعات المتطرفة المسلحة (سواء بالسعي لــــــــــ االنضمام لها أو بالتجنيد من قبلها) أين
ُيصبح جزءاً من هذه الجماعة المتطرفة .وعليه ُيعتبر عمق ومدى الشعور باإلحباط الناتج من إدراك
الحرمان هو الحافز الرئيسي للعصيان ،فكلما زادت رقعة الحرمان في المجتمع ،وتقلصت شرعية النظام،
ونمت األفكار الثورية ،كانت قدرة الناس على العنف والتمرد كبيرة(.)1
 2.2صراع األجنحة وتضاد الخطاب:
هي مالة لي ت بالجديد ال تتعل بلقناء التيار ا نًلمي قط ال بما أعق

امتجاجات المركة ال ضراء

ًلمية عل مدع أربعة عق د ،بعد ن ( الث ر

نة  ،2009مالة ن ار اعجنمة ار قت الجمع رية ا
ايتعا ،كان االفتًل الاش تش ثك( ي ال اب ين ا ب ر ر ر ر ر ر ر االنعيار ،بدأت ال ًل ات التي ظلت كامنة
إل
بعض ال قت من أج( إ قاط الشا تظعر ،بدأ ،دا انتنار الث ر  ،ب ر ر ر ر ر ر ر ر التدريج ،التضار
بين الجماعات ال يا ية .من دا ( الث ر التي انتنرت بتمال

ق ع عد  ،ا تطاعت الق ع الدينية ،من

ًل( قياد اات كاريزما عالية ،أن تقتنل الفرنة ت تفيد من ضع

ال يا ية ،لكن إمكام القبضة عل
ال امة،

ي نعاية المطا

قيام الجمع رية ا

الق ع اع رع ،تم و بزمام ال لطة

ال لطة ال يا ية ،لم يكن ليتم إال ب ر ر ر ر ا تبعاد اقناء المنا ين من

كانت المك مة اات النب ة ا

الثمانينات من القرن الماضي(. )2
لم ينت ِ الن ار ب ر ر ر ر شنن ال لطة م

ًلمية تُثبِّت أركان الجمع رية ا

ًلمية ي

منتنر من المنف  ،نة ،1979
لا
ق ط الشا ع د ية اهلل ال ميني
ًلمية ،انما ا تمر الو ط ا( الثمانينات ،أين شعدت ها الفتر انعيار تمالفات الق ع

التي أ قطت الشا  .في البداية تمت الم اجعة م الليبراليين ،ثم انتقلت إل
ا

ي المنالح

الي اريين من العلمانيين

ًلميين ،هي الم اجعة التي انتعت بف ز "روحانيون مبارز " (رجا( الدين المقاتلين) ي كلتا المالتين.
انق امات ما زالت قافمة إل ي منا هاا .لم

المقا ،كانت "القوة المنتصرة" تد ( هي اع رع ي ن ار
ل
ِ
بعيدا عن (ن ار ر نجاني-أممدش نجاد) .كالو الما(
تنت مالة االمتجاج نة  2009عل بي( المثا( ل
نة  2018ي مشعد؛ انما جاءت ي جزء كبير منعا ي إطار الن ار ضد "حسن روحاني" من قب( تيار

()1

المبي

ا تاتي زين الدين" ،الفعل االحتجاجي في المغرب وأطروحة الحرمان :في الحاجة إلى تنويع المقاربات التفسيرية" ،مجلة عمران ،م ،6

 ،2017 ،22ل .169
()2

اطمة النمادش ،المرجع سبق ذكره.
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أن لي ي ع
ا

2020م

قناء الرج( الاش د ( ا م م االتفا الن ش إل قافمة ال لفاء الممتملين لمرشد الث ر

ًلمية" ،علي خامنئي".

ينف هنا الع د إل ما كتبت نميفة "كيهان " ،قب( أيام قليلة من اندال االمتجاجات اع ير  ،أين تمدثت
ها اع ير اات ال ط اعن لي ال اضح ع ثما نفتعا ب ر ر ر رر"التناقضات" ال ارد ي تنريمات "حسن روحاني"

ي ٍّ
ك( من "يزد" و"كرمان" و"رفسنجان" .اعتبرت النميفة أن "حسن روحاني" ُيما ( بر ر ر ر ر ر ر هج م عل
أيضا ل ًل ة "علي خامنئي" ،الفرار
ال لطة القضافية التي ي أر عا "إبراهيم رئيسي" ،أمد المرشمين البارزين ل

من ا جابة عل مطال

الشع

الاش نل ي "يزد" عن عم( مك مت  .كما أضا ت النميفة أن الممتجين

"دفْع الرئيس إلى أن يجيب
الاين هتف ا أثناء طا "حسن روحاني" ي "يزد" ،كان ا ينمل ن ب ر ر ر ر ر شعاراتعم َ
"إن هؤالء المواطنين ال يريدون
على وعوده االقتصادية التي قدمها قبل انتخابه" ،نرمت النميفة قافلةّ :

أن
فضال عن أن يخلق ًا
أن يذهب روحاني للهوامش في تصريحاتهً ،
توتر سياسيًّا في البالد" .كما أكدتّ " :
بدال من أن يشجع الناس على الوفاء
روحاني طمأن الغرب بــــــ عدم نية إيران الخروج من االتفاق النوويً ،

أصال بالوفاء بها" .تعليقلا عل تنريمات ابقة ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر "حسن روحاني"،
بعهودهم التي لم تقم حكومته ً
"أن الخطوات النووية األربعة التي قامت بها إيران خالل
جدت النميفة أنعا تمم( ر الة لل ر مفادها ّ
()1
األشهر الماضية لم تكن للضغط عليهم لتنفيذ تعهداتهم وانما كانت خطوات استعراضية فقط".

 3.2العامل الخارجي :يمكن هنا بيانه ضمن سياقين
 1.3.2الفع( ال ارجي ا يراني :نميح أن مض ر إيران ي ال ارج ،عل امتداد امات م تلفة ين ا
عنا ين ث رية أيدي ل جية اضمة ،إال أن اللج ء إل ا طار اعيدي ل جي مد ال ي اعد ي تف ير ال ل و

ال يا ي ا يراني ،ب( إن

ي ج ان

كثير يفضي إل تناقضات تجع( م نلة الفعم التف ير ع ير  ،ربما

يك ن من اعجدع اللج ء إل علم ال يا ة لفعم تف ير ال ل و ال يا ي ال ارجي ا يراني،

الدعم الاش تقدم إيران لملفافعا ي ال ارج عل الر م من اعزمة التي يعيشعا اقتنادها ،ه

مطر لما ُيعاد طرم م ك( عق بات كانت ت اجععا إيران .يمكن بن ر أ ا ية الت ق
انطًلقلا من ك ن ال يا ة ال ارجية ا يرانية باتت ممك مة بثنافية التعديد الفرنة.

ي مقدمت

ؤا( بقي

عند "نظرية الدور"،

ُي ِّ
شك( البمي ا يراني عن " دور إقليمي ودولي" معتر
القرار ا يراني عل م انلة تقديم الدعم للملفاء ي ال ارج؛ الو عل الر م مما تعاني البًلد من ض
معما لمعر ة
ب مد لًل ًّ

لفيات إنرار نان

اقتنادش مرج كانت العق بات المفر ضة عل إيران منا عق د أمد أ باب المعمة .بالع د إل نظريات
ل و الد لة "  ،"Theories of state behaviorالتي ت ع لفعم ل و الد لة شرح د ا

ممركات

هاا ال ل و ال ارجي؛ الاش يرتبط بن ر كبير ب ر ر ر المميط الاش يميط بتلو الد لة تتمرو دا ل

من ًلل ،

نجد أن طبيعة ا لعًلقات التي مكمت إيران بر ر ر ر مميطعا ا قليمي عل

ج التمديد ب ر ر ر ررجيرانعا العر ت ي

عنعا الثقة ،ي ار قعا شع ر التعديد المتباد( .عل هاا اع اس هناو قناعة ار
()1

ة ي أاهان نثنا القرار

المرجع نفسه.
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بليران بنن مض ر إيران ي عدد من الملفات ا قليمية ما ي ار

2020م

الو من أعباء اقتنادية ه ضر ر الب ثد

منعا لضمان أمنعا الق مي.
ي المقيقة ال يمكن التقلي( من المق الت اعيدي ل جية التي ار قت ل و إيران ال ارجي ،لكن عنا النف ا

ا يراني ي ال ارج لعا مآر أ رع ،قد تتف عل الشعارات .تبد " نظرية الواقعية الكالسيكية"
" ،"Classical Realismمفيد عل هاا النعيد؛ انة يما يتعلث بر ر ر ر ر ر ررالعد  ،عي تُجاد( بنن البمي
عن الق اعمن ه هد ك( الد ( ،ه الممرو اع ا ي ل ل و الد لةُ ،يظعر اعداء ال يا ي ا يراني
اضما للتركيز عل "القوة واألمن" ،لتمقي هاا العد ت ع إيران إل زياد ق تعا بالتزامن م
ميًل
ل
ل

إضعا ال ن م اععداء ،ي عي اضح لترجيح كفتعا ي ميزان الق ع ا قليمي إا "تُ ِّ
شكل الحالة اليمنية
اضحا على هذه الحالة " ،علي لن مجم( أداء إيران ينتي ي إطار جم مضاعفة عنانر الق ،
ً
مثاال و ً
يجرش النظر إل ك( د لة من الد ( اع رع كمنا ين؛ باعتبار أن الق إاا لم تكن ي يد الد لة ااتعا
عي طر عليعا .لكن الفع( ال ارجي يران مكلِّ اقتناديًّا يا يًّاُ ،يثير ن فات دا ( إيران ترع أن
ريا (.)1
قراء إيران أ ل ب ر ر ر ر ر الدعم من مز اهلل مماس
ي إيران ،هناو قناعة ار
ي ار

تاه

ة ي أاهان نثنا القرار بنن مض ر إيران ي عدد من الملفات ا قليمية ما

الو من أعباء اقتنادية ه ضر ر الب ثد منعا لضمان أمنعا الق مي .با ضا ة إل مقتضيات اعمن،
إيران إل أبعد من الو ال ت في عيعا لت ظي

عل ميزان الق ع بما ين

هاا النف ا لت يير الج ار يا ال يا ية للمنطقة ،التنثير

ي نالح د رها ا قليمي ،م ازنة التعديد ا قليمي الد لي تم ين ضععا

التفا ضي يما يتعل بعدد من الملفات .لالو ،ر م الكلفة العالية امكام ملقة العق بات ،ت ان( إيران
تم ي( ج دها ال ارجي ،ا نفا عل ملفافعا ي المنطقة.

تقوم إيران في تعامالتها الخارجية على مبدأين أساسيين:
نظرية الدور /من خالل مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها إيران في الخارج عبر فترة زمنية
طويلة ،وذلك في إطار تحقيق أهداف سياستها الخارجية وهذا يتطلب منها مراعاة ثالثة جوانب رئيسية :
_ تحديد مركزها في العالقات الدولية ورسم مجال حركتها بدقة ،وهذا انطالقاً من توصيفها لنفسها

ضمن أي خانة من الدول تنتمي (عظمى -كبرى  -إقليمية  -صغرى) ومنه يتحدد توجهها هل

إقليمي أو عالمي؟.
_ تحديد وضبط دوافع سياستها الخارجية.
_ توقعها لحجم التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة أدائها لهذا الدور حتى تستطيع تقييم هذا
األداء.

() 2

وعليه فنظرية الدور تساعد على فهم السلوكيات الخارجية للدول تجاه بيئتها الدولية أو اإلقليمية.
()1
()2

المرجع نفسه.

"نظرية الدور في العالقات الدولية" ،الم

عة ال يا ية ،م ق .2019/11/26 ،https://political-encyclopedia.org/ :
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الواقعية الكالسيكية /التي تُفسر عالقات الدول كلها عالقات مصلحة المرادفة للقوة ،وقد وضح لنا "هانس

مرغانتو" أحد أهم المنظرين للفكر الواقعي أن المصلحة الوطنية هي المحافظة على البقاء القومي،

حماية الحدود والنظام السياسي والهوية الثقافية من االعتداءات الخارجية .فالمصلحة عنده هي القوة،
والقوة هي جزء من طبيعة اإلنسان البيولوجية ،فقد توافق مع "طوماس هوبز" في كون أن اإلنسان
شرير بطبعه.
من العالقات اإليرانية بغيرها من الدول خاصة منها العربية نجد أ ّنه من الضرورة أن نشير إلى حقائق هامة

أن عامل المصلحة الذاتية هو العامل الحاسم الذي يتحكم في السياسة الخارجية للدول الكبرى ،وايران
منها ّ
واحدة منها ولهذا لُوحظ بان أي تناقض بين المصالح اإليرانية وحلفائها يترتب عنه سرعة تخليها عن

مصالحا ،ومصالحا بالقطع ليس
التزاماتها السابقة ،فإيران كغيرها من الدول الكبرى ال تضمن أحداً إالّ
ً
مرتبطة في شخص أو نظام .وعلى هذا األساس لمن يريد تحليل العالقة العربية_ اإليرانية عليه أن
أن هذه المبادئ التي
أن السياسة الخارجية اإليرانية إ ّنما تُبنى على المصالح ال المبادئ ،و ّ
يستحضر حقيقة ّ

وتتغير ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة
تؤسس -نظرياً -للعالقات الدولية ،سرعان ما تتبدل
ّ
مباشرة.
 2.3.2فعل المعسكر المعادي إليران :تتزعم ال اليات المتمد اعميركية هاا المع كر ،أ عمت يا تعا
تجا إيران ي إيجاد المالة االمتجاجية ُببعديعا ،االقتنادش ال يا ي ،انة م د رات متعاقبة من العق بات

التي نلت مؤ لار إل النفط .ميي ان فضت نادرات إيران من النفط ال ام من  2.5مليون برميل ي ًّ
ميا،
نة  ،2017إل مليون برميل ي ميًّا ،ي نوفمبر نة  ،2018لتتعا مؤقتلا ترتف إل  1.5مليون برميل

ي ميًّا ،شعر فيفري  .2019بعد ر ض تجديد ا عفاءات اعميركية ل ر ر ر ر ثماني د ( ال تيراد ام النفط ا يراني
بعد

تنفير النادرات ،هناو ت قعات ب ر ر ر ت ار ح النادرات ا يرانية بين  650-300ألف برميل نفط ي ميًّا.

ترتبط العق بات بن ر معلنة بر ر ر ر ر مق لة" :السعي لتغيير السلوك السياسي إليران".
يرند البامي" ،تامر بدوي" ،ي رقة ابقة نشرها مركز الجزير للد ار ات مملت عن ان" :العقوبات
مجددا :التأثيرات وحدود مرونة االقتصاد اإليراني" تنثير الد رات من العق بات التي ُرضت عل
األميركية
ً
نتاجا لعق د من العق بات االقتنادية التي رضتعا
إيران منا انتنار الث ر ال الي م ،إا تعتبر ها العق بات ل
اشنطن عل

طعران .هاا قد تمدي تقرير لـ "مجموعة األزمة الدولية" مم( عن ان "شبكة العنكبوت:

مرت بعا العق بات
صناعة وتفكيك العقوبات على إيران" ،الاش ندر ي فبفري  ،2013عن ثًلي مرام( ث

عل إيران :

المرحلة األولى :تمتد من نة  1979إل

نة  ، 1995قد ا تعد ت ًل( ها الفتر إيران عل

أزمة الرهافن اعميركيين ،ال ل و المعادش ل اشنطن ،دعم طعران لمجم عات عنيفة.
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المرحلة الثانية :تمتد من نة  1995إل
الجمع رية ا

ًلمية من ًل( ا تعدا

2020م

نة  ،2006قد ا تعد ت ًل( ها الفتر إضعا

نظام

قطا النفط ال از مما لة من النظام من المن ( عل تقنيات

م ا ة ت اعد عل تط ير برنامج ن ش نار ي(.)1

المرحلة الثالثة :تمتد من نة  2006إل

سنة  2010ت تعد

طعران اقتناديًّا عل

برنامجعا الن ش .تنتي العق بات اعميركية ي ها المرملة ي يا ِمزم عق بات أ

لفية تط ير

رضتعا د ( أ رع

نديقة ل اشنطن (بالتن ي مععا) عق بات أممية.
المرحلة الرابعة من العقوبات :بالنظر إل االنتكا ة التي ُمني بعا االتفا الن ش ،يمكن إضا ة مرملة رابعة
من العق بات ،بدأت م مجئ "دونالد ترامب " إل ال لطة ت تمر إل الي م تن ا عن ان "الض ط اعقن
عل إيران" م هد

بتنفير تندير النفط ا يراني .يمكن ن

إيران" ،ر"المر االقتنادية" هي الت ني

ها المرملة بننعا "مر اقتنادية ضد

اعد للفع( اعميركي تجا إيران الي م ،قد يك ن يناري المر

االقتنادية الشاملة ه اعرجح عل نعيد التطبي  ،ه يق م عل مجم عة مما ر:

 العقوبات االقتصادية الشاملة :ه ما يعني مرمان إيران من اال تفاد من مقدراتعا انة تلو التي يتكئعليعا د لعا الق مي ،هي النفط ال از ،ه ما يجرش تطبيق الي م ،ي إطار تنفير النادرات النفطية
ا يرانية ،يعزز من تنثير الو الريعية ي االقتناد ا يراني .تشير تقديرات نند

النقد الد لي بشنن النم

االقتنادش يران نتي  2020/2019إل انكماا كبير بفع( العق بات ،يت ق النند

تراج معد(

النم من  %4+ي تقرير إيران ال ن ش لر ر ر ر ر ر ر نة  2018إل  %6-ي افريل  ،2019ه المعد( اع أ
منا نة .2012
مهندس" ،أ ، 60%

اء كان المرس الث رش ي يطر عل

 %10إل

بمي ل ر ر ر ر ر ر "كاميار

،%30

"كيفان هاريس " ،من االقتناد ا يراني ع من أكثر الففات الم تعد ة عل نعيد

العق بات ها  ،انة أن نشاط االقتنادش يتركز ي قطاعات النفط ال از .هاا التمدش يمتم عل إيران
إيجاد مقاربات جديد لًللتفا

عل العق بات تمم( تبعاتعا ،انة أن الو يت ار

م معد( بطالة يقار

 %13يتركز ي الففة العمرية الشابة.
 حظر التعامل االقتصادي مع إيران :يضمن الو ل لة عق بات أميركية تجع( الشركات ممجمة عنالتعام( التجارش م إيران لا من العق بات ،هاا ينطب عل الشركات اع ر بية النينية العندية التي
عم من معضلة العملة ا يرانية -التي قدت
تباعا عق ان ما اشنطن من االتفا الن شُ .ي ِّ
ان مبت ل
 %60من قيمتعا ًل( العام اع ير -أن نر العملة النعبة ،انة الد الر اعميركي ،متنثر ب ر ر ر ر ر ررر
ن ر ج هرية بر ر ر ر ر ر ر ر تراج العافدات القادمة من نادرات النفط ال ام النادرات ير النفطية.
 مأزق التحويالت البنكية :ي  22فيفري ،2019أعطت "مجموعة العمل المالي) ،"(FATFإيران أربعةأشعر أ رعُ ،معل لة جراء التعديًلت الًلزمة لمكا مة
1

قلا لما

( اعم ا( الدعم المالي لر ر ر ر ر ر رها .

اطمة النمادش" ،إيران والحالة االحتجاجية :البعد المطلبي وتحديات االستقرار السياسي" ،مركز الجزير للد ار ات ،م ق :

.2019/11/27 ،http://studies.aljazeera.net/
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2020م

ارج القافمة ال داء مت جوان  ،2019ب ر ر ر ر ر ر ر ر انتظار قب ( انضمام
م

طعران للمعاهد الد لية ،اا لم تُفعِّ( إيران التشريعات المتبقية بمل ( جوان  2019بما يتماش
معايير) ،(FATFعادت المجم عة ي جوان  2019أعطت إيرانُ ،معل لة جديد مت أكتوبر  2019لتعزز
ت بييض اعم ا( مت تتطاب م المعايير الد لية ي هاا المجا( أعقبتعا

ا جراءات لمكا مة تم ي( ا رها

ارج القافمة ال داء،

بر ر ر ر ر معلة أ رع مت مطل نة  .2020لقا لما أعلنت ) ، (FATFلن إيران تبق
ب ر ر ر انتظار قب ( انضمام طعران للمعاهد الد لية .تشترط الد ( اع ر بية اء إيران بمتطلبات المجم عة

لتتمكن من تفعي( القنا المالية ال انة بالتم يًلت البنكية م إيران .لالو ،تبق عقبة التم يًلت البنكية
يران ،قافمة إل إشعار

يتعل باتفاقية

ج د ر ض ق ش لمتطلبات مجم عة العم( المالي دا ( إيران انة يما

ر ،م

ي( اعم ا( دعم ا رها .

مرجعا
 التأثير السياسي واالجتماعي :ي كتاب "إعادة النظر في العقوبات االقتصادية" ،الاش أنبحل
أ ا يًّا لدعا المفاظ عل نظام العق باتُ ،يدا

"غاري هوفباور" ريق هم من أنما

البا

ي د ار ة

العق بات ،عن تنثير جد ع العق بات ي ال يا ة ال ارجية .م الو ،لن نتافج د ار تعم ل ر ر ر ر ر ر ر 200مالة

من العق بات منا المر العالمية ال الي م تق ( ب ر ر ر ر ر أن ثلي ها الماالت قط قادر عل ت يير ل و
الطر ال اق تمت ها العق بات ،ب( إن بامثين

مد د ،%5
اليبنيتس"(.)1

رين يق ل ن بنن الن بة تق( عن الو بكثير هي ي

ما ُيشير إلي "کريستيان فون زوست" ،رفيس مد د ار ات اعمن ال ًلم ي "معهد

هاا قد أدع ارتفا أ عار ال ق د الاش ُيعتبر القشة التي ق مت ظعر البعير ،ميي ر عت أ عار بن بة
 %50أ أكثر ،ليران التي تعاني ن بة تض م أكثر من  %40ماليلا ،ن بة النم تكاد تك ن معد مة،

بطالة عق بات اقتنادية انقة ،جميععا تجع( زينة المك مة ار ة ،البًلد ارقة ي م تنق البطالة

التي تجا زت  ،%15تض م مالي ي ازدياد مطرد ،ي بلد يعتبر منتجال رفي يال للنفط .م

رفيس مكت

الرفا ة ا يرانية" ،محمود واعظي " لن قرار ر أ عار ال ق د لم تت ا المك مة مدها ،ب( اشتركت عل
إقرار ال لطات التنفياية القضافية التشريعية ،هاا القرار م

إدراو ال لطات ا يرانية يك ن ل اعثر

العاف( عل الفقراء ي إيران ،بدلي( ند ر تنريمات تُطمفن الجمع ر بنن ال لطات تق م بر ر ر ر ت زي ع افد
ارتفا ال عر عل 18مليون عافلة قير  ،ها الزياد ي أ عار ال ق د التي بل ت نم  %50أدت إل
مظاهرات كبير عنيفة ي م تل

أنماء البًلد مرقت ي بعضعا ن ر المرشد اععل للث ر "علي خامنئي".2

عندما نتحدث عما يحدث اليوم في إيران علينا أن نأخذ بعين االعتبار أن المجتمع اإليراني
مجتمع متغير وله قابلية التغيير ،وبالتالي فان الجيل الخامس في إيران بعد الثورة ،والطموحات التي يسعى
للحصول عليها تكاد أن تكون مختلفة عن الطموحات التي أرادها الجيل األول والثاني وربما حتى الثالث،
()1
()2

المرجع نفسه.

"امتياجات إيران....ه( ت ير عل

ط الع ار

لبنان؟" ،المرجع سبق ذكره.
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وعليه فان هذا الجيل الشبابي له نوع من القطيعة االبستمولوجية مع شعارات الماضي القائمة على القبول
والرضا والسكوت عن حقوق الشعب المنتهكة أمام مرأى الجميع دون تحريك ساكن.
ربما قوة األفكار لدى الشعب اإليراني قد لعبت دورها وذلك من خالل التغيير السلمي الذي حول رؤيتها
للنظام اإليراني من نظام قابل للتعايش والتعاون معه ،إلى عدو يجب القضاء عليه وتغيره بــــــــ ـنظام آخر
يكون أكثر مصداقية وشرعية.....هذه البداية لم تحددها القوة المادية وال القوة العسكرية ،وا ّنما حددتها قوة

األفكار أي التغيير الذي حدث على مستوى أذهان الشعب والمجتمع اإليراني .وعليه ال يوجد شيء حتمي

أن كل شيء تذاتاني هذا ما
عبرت عليه مقاربة البنائية في اعتبارها ّ
وثابت وهناك إمكانية للتغير وهو ما ّ
يجعل العالم من صنع ذواتنا....
إضا ة إل هاا الو ،هناو من يرع أن ها المظاهرات االمتجاجات لم تكن عف ية ب( هي مؤامر ارجية
ت تعد

الني( من النظام ا يراني ،انة أن إيران من اعنظمة الم ض

اعمريكية الد ( اع ر بية ،الكيان النعي ني عدد من الد ( العربية؛ ه

بين بعض الد ( ايران،

ض

ينتي لتعارض المنالح

شية د ( أ رع من المشر ا يراني ي المنطقة .هناو عدد من المؤشرات التي

تفيد ب ج د يد ارجية ي التظاهرات التي تعيشعا إيران

الم اق

عليعا لدع ال اليات المتمد

الد لية ما يلي:

إسرائيل :دعا رفيس ال زراء ا

اء بشك( مباشر أ

ير مباشر من بين أهم

رافيلي" ،بنيامين نتنياهو" ،الد ( التي تريد ال ًلم ي المنطقة إل ممار ة

الض ط عل إيران .نرح قافًل" :أن إيران تُخطط لهجوم آخر .هذا صحيح ،هجمات إضافية ،لكن إيران ال
تُهاجم فقط جيرانها ونحن ،إيران تهاجم أيضا مواطنيها ...هذا أكبر نظام إرهابي في العالم ،بما في ذلك
ًل" :لهذا أدعو جميع الدول التي تريد تحقيق السالم واالستقرار في منطقتنا
ضد مواطنيه" .أضا قاف ل
وحول العالم إلى الضغط بشكل متزايد على إيران ودعم إسرائيل في أعمالها ضد هذا العدوان"(.)1

أمريكا :زعم "مايك بومبيو" زير ال ارجية اعمريكي ،أن ب االمتجاجات الرفيس ي إيران ه

ء ا دار

ليس العق بات المفر ضة .أ ضح قافًلل ي مقابلة انة م م ق قنا "إيران إنترناشيونال"" :أنه تم فرض

عقوبات على وزير االتصاالت اإليراني ،محمد جواد آذري جهرمي" ،لدوره في قطع األنترنت ،وحرمان الشعب
اإليراني من التداول الحر للمعلومات" .أما الرفيس اعمريكي "دونالد ترامب" قد نرح ي ت ريد عبر م اب
أن النظام حجب نظام األنترنت الخاص به
عل م ق ت يتر قاف ل
ًل" :أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة ّ
بالكامل ،وذلك كي ال يتمكن الشعب اإليراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البالد".
أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي ُيسببها
تاب " :يرغبون انعداما في الشفافية ،فهم يعتقدون ّ
النظام اإليراني"(.)2

()1
()2

"نتانياهو يدعو جميع الدول الراغبة في السالم إلى الضغط على إيران" ،م ق .2019/11/25 ،https://arabic.sputniknews.com/ :

"بومبيو :هذا سبب االحتجاجات في إيران" ،م ق .2019/11/25 ،https://arabic.sputniknews.com/ :
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فرنسا :تُتاب رن ا بر ر ر ر ر ر ر قل المظاهرات الجارية ي إيران ،تُعر عن قلقعا الشديد إزاء المعل مات التي
تُفيد بر ر ر ر ر ر ر ر مقت( العديد من المتظاهرين ي اعيام القليلة الماضية .تُاكر بر ر ر ر ر ر مرنعا عل امترام مرية

لميا .كما تدع إيران إل امترام التزاماتعا الد لية
التعبير االنتفا بر ر ر ر ر ر ر ر افط ا عًلم الم بالتظاهر ل
ي ما ي ل مق ا ن ان ،ال يما الععد الد لي ال ال بر ر ر ر ر ر ر المق المدنية ال يا ية(.)1

 .3أهم السيناريوهات المتوقعة للمظاهرات في إيران( :دراسة استشرافية)
ال تزا( نم
ال ق د .يرع ُكتا
للميا  ،بينما يرع

عربية ت لي اهتمامال ا عال باالمتجاجات التي تشعدها إيران عل

لفية قرار ر أ عار

ًل
أن إيران د لت مرملة "ال عودة فيها إلى الخلف" ،نظ لار إل أن النظام القافم ليس قاب ل

ر ن أن إيران د لة مؤ

ات نظامعا لن ي قط بعا التظاهرات .عل اع اس ن تشر

بر ر ر ر يناري هين اثنين هما كالتالي:

 1.3السيناريو األول/مرحلة الالعودة :يرع الكثير من الممللين أن من العجي

مقال أن يتنا

مكام إيران

المالي ن أ نعم لم يرث ا ال لطة كالمل و ،ب( جاؤ ا نتيجة ث ر شعبية عارمة قب(  40عاملا ،أن اآلال
ضم ا بمياتعم ،عشرات اعل

الاين

الاين اعتقل ا عاب ا لر ر ر ر ر ر ر ر تنمين انتنار تلو الث ر  ،كان ا يملم ن ب ر ر ر ر ر ر ر د لة

تمفظ كرامتعم ،تؤمن لعم العدالة التنمية ت ق

القم

الف اد.

البطا التعاي

ًل للميا معما
إن إيران الي م د لت مرملة "الالعودة فيها إلى الخلف" ،نظ لار إل أن النظام القافم ليس قاب ل
كانت الق القمعية التي يمتلكعا .انة أن ما تشعد إيران ها اعيام ه تت يج لفش( نظام ليس لدي ما

ُيندر ير ال ًلح البؤس الميليشيات ال رافز الماهبية .إال أن ها المظاهرات قد ال تنجح ها المر ي
الت لل نعافيلا من النظام ،لكنعا تنجح دال أ بعد د(.)2
قد تتم ( ها االنتفاضة إل ث ر مقيقية ،ع ن أهدا عا لم تت ق

عند مجرد التظاهر االمتجاج

قط ،انما طالبت ب ر ر الت يير الاش ال ينتي إال من ًل( إ قاط النظام القديم ،اقامة نظام جديد ُيعبر عن
المطال التي نادت بعا الجماهير .يطيح هاا الت زي الجديد ب ر ر مؤ ات النظام الد لي القديم ليم( مكان
مؤ

ات جديد تبل ر نظامعا .عل مد ق ( الكثير من الممللين المنظرين ي العل م ال يا ية أن النظام

ال يت ير إال ب ر ر ر ر ر نظام جديد.

لقد نمت "مونتيسكيو" مبدأ الفن( بين ال لطات ،اعتبر بنن تفكيو ال لطة إل

لطات ظيفية ،ه

المد ( لممانر نزعات اال تبداد ال لطة "ال توقفها إالّ السلطة" ،ال لطة ال يمكن مراقبتعا إال من طر

ال لطة ..ال لطة هنا تك ن م تمد من الشع

ال الشع  ،الشع

يتمق إال من ًل( الت يير ال لمي الاش لعبت ق اع كار لدع الشع

ه ال مد المرجعية لعا .هاا لن

ا يراني .هنا بالاات يمكن المديي

عن تم الت راديكالية عميقة ي المميط الدا لي ال ارجي تك ن هناو قطيعة م ك( الم ارات ال ابقة

()1
()2

"إيران" ،الدبل ما ية الفرن ية ،م ق .2019/11/27 ،https://www.diplomatie.gouv.fr/ :

"مظاهرات إيران :هل تؤدي التظاهرات في إيران إلى سقوط النظام" ،م ق .2019/11/27 ،https://www.bbc.com/arabic :
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للظاهر  ،انة إاا كان هناو ن
ا يراني اال تبدادش ،أ تم و الشع

من التما و

2020م

اء التم و بر ر ر ر الفكر ااتعا المتمثلة ي الني( من النظام

ب ر ر ر ر ر ر بعض البعض عدم انق ام إل رأيين م تلفين.

 2.3السيناريو الثاني /النظام اإليراني لن يسقط :نميح أن النظام ا يراني ش( ي مماربة الف اد ي
الدا ( انعاء البير قراطية الر تين الف اد المالي ا دارش ر م مما الت جع د التي يبالعا ي هاا المجا(.
أن إيران اآلن تعيا ي أ أ أ ضاععا االقتنادية منا الث ر بفع( العق بات اعمريكية ،ه ما يزيد من
ز م ها الث ر .
إال أن إيران ر م ك( ما مدي ،تبق د لة مؤ
التي هي م

للشع

ا يراني،

ات نظامعا لن ي قط ب ر ر ها التظاهرات المق قية المشر عة

يفش( البعض ي مر عا عن أهدا عا المق قية المشر عة مثلما شلت

العق بات اعمريكية المر االقتنادية المفر ضة علي عا ي تمقي أهدا

أمريكا ملفافعا ي المنطقة ،ب(

عل العكس لقد أك بت ها العق بات النظام ا يراني مناعة كبير منمت

بر كا ية ب ر ر ر تجا ز ها العق بات.

انة أنعا لي ت المر اع ل التي ينز( يعا ا يراني ن إل الشار تعبي الر عن ضبتعم

شعد ت إيران امتجاجات ابقة ،لكنعا نجمت ي قمععا تشتيت الممتجين االلتفا

يبتعم ،ميي

عل مطالبعم( )1بالكًلم

ال بالفع( التطبي  .انة أن البيفة ا يرانية نبة يما يتعل ببا ر االمتجاج ،الجمع رية ا
نف عا هي نتاج مالة امتجاج ث رية قادت إل إ قاط نظام كان يعد امدال من أكثر اعنظمة ق

ًلمية

بط لشا.

بالر م من أن االنتفاضة الشعبية المالية لفعا قاد مملي ن قادر ن م تنير ن ،تتمت بز م شعبي هاف(
ي ك( مكان اندلعت ي تقريبلا ،ير أنعا ال تزا( تفتقر إل القياد ال طنية الشاملة الم مد هاا أكبر

عي بعا..
النتائج:

_ إيران د لة شر أ طية مالعا ك افر بلدان المنطقة ،تُعاني من العديد من ا شكاليات الدا لية أن
عام( اال تقرار يعا ه ليس مطلقال ثابتلا ،هاا قد نجد أن المجتم ا يراني ي بنيت ه مجتم

البعد الث رش الاش جرع التر يج ل
ضًل عن ثقا ة التشي
امتجاجي ،كما ينف "حسين بشيريه".
ل
ُ
َكلُ ٍّ للفكر ال يا ي الشيعيُ ،يمكن هنا الع د إل ث ر المشر طة ،تنميم النفط مركة مند  ،ث ر
ال ابة ،انتفاضة "خرداد"  ،الث ر ا ًلمية نف عا ،ما تًلها من امتجاجات .ك( هاا يرتبط بر ر ر ر ر ن ر
كبير بر ر ر ر ر ر "الحق في االحتجاج السياسي" ،المكف ( ي الد ت ر ا يراني م

المادة  27التي تنل

بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر"حق االحتجاج السياسي" للم اطنين ،إال أن تطبي هاا النل يش ب الكثير من اللبس ال ل(.
مدع الشع ر ب ر ر ر ر ر ر ا مباط الناتج من إدراو المرمان ه الما ز الرفي ي للعنيان ،كلما

_ ُيعتبر عم
زادت رقعة المرمان ي المجتم  ،تقلنت شرعية النظام ،نمت اع كار الث رية ،كانت قدر الناس عل
العن

()1

التمرد كبير .

المرجع نفسه.
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_ بالر م من أن االنتفاضة الشعبية المالية لفعا قاد مملي ن قادر ن م تنير ن ،تتمت بز م شعبي
هاف( ي ك( مكان اندلعت ي تقريبلا ،ير أنعا ال تزا( تفتقر إل القياد ال طنية الشاملة الم مد هاا

أكبر عي بعا..

_ تبد " نظرية الواقعية الكالسيكية" " "Classical Realismمفيد جدلا؛ انة يما يتعلث بر ر ر ر ر ر ررالعد ،
اعمن ه هد

ك( الد ( ،ه الممرو اع ا ي ل ل و الد لة،

عي تُجاد( بنن البمي عن الق
اضما للتركيز عل "القوة واألمن" ،لتمقي هاا العد ت ع
ميًل
ُيظعر اعداء ال يا ي ا يراني ل
ل
إيران إل زياد ق تعا بالتزامن م إضعا ال ن م اععداء ،ي عي اضح لترجيح كفتعا ي ميزان

الق ع ا قليمي إا "تُ ِّ
اضحا على هذه الحالة" ،علي لن مجم( أداء إيران ينتي
شكل الحالة اليمنية ً
مثاال و ً
ي إطار جم مضاعفة عنانر الق  ،يجرش النظر إل ك( د لة من الد ( اع رع كمنا ين؛ باعتبار
أن الق إاا لم تكن ي يد الد لة ااتعا عي طر عليعا .لكن الفع( ال ارجي يران مكلِّ اقتناديًّا
فات دا ( إيران ترع أن قراء إيران أ ل ب ر ر ر ر ر الدعم من مز اهلل مماس

يا يًّاُ ،يثير ن
_ تق م إيران ي تعامًلتعا ال ارجية عل
ال ظاف

ريا.

مبدأين أ ا يين" :نظرية الدور" /من ًل( مجم عة من
أهدا

الرفي ية التي تق م بعا ي ال ارج عبر تر زمنية ط يلة ،الو ي إطار تمقي

يا تعا ال ارجية .و" الواقعية الكالسيكية" /التي تُف ر عًلقات الد ( كلعا عًلقات "مصلحة" المراد ة
للق .
_ إن عام( المنلمة الااتية ه العام( الما م الاش يتمكم ي ال يا ة ال ارجية للد ( الكبرع ،ايران
امد منعا لعاا لُ مظ بنن أش تناقض بين المنالح ا يرانية ملفافعا يترت

عن

رعة ت ليعا عن

التزاماتعا ال ابقة ،ليران ك يرها من الد ( الكبرع ال تضمن أمدلا إال منالما ،منالما بالقط ليس
مرتبطة ي ش ل أ نظام .عل

هاا اع اس لمن يريد تملي( العًلقة العربية_ ا يرانية علي أن

ي تمضر مقيقة أن ال يا ة ال ارجية ا يرانية إنما تُبن عل المنالح ال المبادئ ،أن ها المبادئ
التي تؤ س-نظريال -للعًلقات الد لية ،رعان ما تتبد( تت ير يتم تجا زها إاا ما تعارضت م أش
منلمة مباشر .

_ عندما نتمدي عما يمدي الي م ي إيران علينا أن نن ا بعين االعتبار أن المجتم ا يراني مجتم
مت ير ل قابلية الت يير ،بالتالي ان الجي( ال امس ي إيران بعد الث ر  ،الطم مات التي ي ع

للمن ( عليعا تكاد أن تك ن م تلفة عن الطم مات التي أرادها الجي( اع ( الثاني ربما مت الثالي،
علي ان هاا الجي( الشبابي ل ن

من القطيعة االب تم ل جية م شعارات الماضي القافمة عل القب (

الشع

المنتعكة أمام مرأع الجمي د ن تمريو اكن .ربما ق اع كار لدع

الرضا ال ك ت عن مق

الشع

ا يراني قد لعبت د رها الو من ًل( الت يير ال لمي الاش م ( رؤيتعا للنظام ا يراني من

نظام قاب( للتعايا التعا ن مع  ،إل عد يج

القضاء علي

ت ير ب ر ر ر ر رنظام

ر يك ن أكثر منداقية

شرعية.....ها البداية لم تمددها الق المادية ال الق الع كرية ،انما مددتعا ق اع كار أش الت يير
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الاش مدي عل

م ت ع أاهان الشع

2020م

المجتم ا يراني .علي ال ي جد شيء متمي ثابت هناو

إمكانية للت ير ه ما عبرت علي مقاربة البنافية ي اعتبارها أن ك( شيء ،هاا ما يجع( العالم من
نن ا اتنا....
التوصيات:

_ عل مكام إيران الماليين أن ال يتنا ا أنعم لم يرث ا ال لطة كالمل و ب( جاؤ ا نتيجة ث ر شعبية عارمة
قب(  40عامال ،أن اآلال

الاين اعتقل ا عاب ا لر ر ر ر ر ر ر ر تنمين

الاين ضم ا بمياتعم ،عشرات اعل

انتنار تلو الث ر  ،كان ا يملم ن بر ر ر ر ر ر ر ر د لة تمفظ كرامتعم ،تؤمن لعم العدالة التنمية ت ق
البطا التعاي

الف اد.

القم

_ تطبي مبدأ الفن( بين ال لطات ،الاش ُيف ر بنن تفكيو ال لطة إل
لممانر نزعات اال تبداد .ال لطة "ال توقفها إ ّال سلطة أخرى" ،ال لطة ال يمكن مراقبتعا إال من طر

ال لطة ..ال لطة هنا تك ن م تمد من الشع

لطات ظيفية ،ه المد (

ال الشع  ،الشع

لن يتمق إال من ًل( الت يير ال لمي الاش لعبت ق اع كار لدع الشع

ه ال مد المرجعية لعا .هاا
ا يراني.

_ بالر م من أن االنتفاضة الشعبية المالية لفعا قاد مملي ن قادر ن م ير ن ،تتمت بز م شعبي
هاف( ي ك( مكان اندلعت ي تقريبال ،ير أنعا ال تزا( تفتقر إل القياد ال طنية الشاملة الم مد هاا

أكبر عي بعا .لاا ج

أن تت اع ها اع ير بن

من القياد ال طنية الشاملة ،ها القياد هي التي

تمكننا من المديي عن تم الت راديكالية عميقة ي المميط الدا لي ال ارجي .التي تؤدش بد رها

إل ن

من القطيعة م ك( الم ارات ال ابقة للظاهر  ،انة إاا كان هناو ن

من التما و

التم و بر ر ر ر الفكر ااتعا المتمثلة ي الني( من النظام ا يراني اال تبدادش أ تم و الشع

اء

ب ر ر ر ر ر ر بعض

البعض عدم انق ام إل رأيين م تلفين.

خاتمة:

المزيد من الض ط عل النظام الاش

انطًلقال من ها الد ار ة التمليلية ن تنتج أن ها المظاهرات تُضي
يعاني ب ر ر ر ر ر ر ر الفع( تمت طن العق بات االقتنادية اعمريكية .قد تتم ( إل

طر شديد عل النظام ا يراني

كك( إن ا تمرت لفتر ط يلة عل الرفيس "حسن روحاني" بر ر ر ر ر ر شك( ال الو قبي( االنت ابات البرلمانية
المنتظر ي شعر فيفري  2020المقب( ،عنعا تُ ضح أثر ان فاض معد( الد ( ارتفا معدالت البطالة
انعيار قيمة العملة المملية اللاير .انة أن اعزمة ا يرانية كبير متفاقمة ،ااا لم يف النظام ا يراني من
يب بت  ،انفنال العقلي عن ال اق  ،تك ن النتافج كارثية ،ان كانت اعزمة تنتعي ال مما( بز ال  ،ان

طا( الزمن ،ننم( أن ال تنتعي بفات ر دماء كبير مؤلمة للشع

ا يراني.
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المراجع:
" _1نظرية الدور في العالقات الدولية" ،الم
.2019/11/26 ،encyclopedia.org/

عة ال يا ية ،م ق https://political- :

" _2احتياجات إيران....هل تسير على خطى العراق ولبنان؟" ،مركز الر ابط للبم ي الد ار ات ا
م ق .2019/11/20 ،http://rawabetcenter.com/ :

تراتيجية،

 _3اطمة النمادش " ،إيران والحالة االحتجاجية :البعد المطلبي وتحديات االستقرار السياسي" ،مركز الجزير
للد ار ات ،م ق .2019/11/27 ،http://studies.aljazeera.net/ :

" _4إيران" ،الدبل ما ية الفرن ية ،م ق .2019/11/27 ،https://www.diplomatie.gouv.fr/ :
 _5اطمة النمادش " ،المظاهرات في إيران ...عن سيناريوهات التصعيد الشعبي وصراع األجنحة" ،م ق :
.2019/11/26 ،https://midan.aljazeera.net/

" _ 6نتانياهو يدعو جميع الدول الراغبة في السالم إلى الضغط على إيران" ،م ق :
.2019/11/25 ،https://arabic.sputniknews.com/
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استراتيجية العقوبات األمريكية تجاه إيران :المحددات ومجاالت التأثير
US Sanctions Strategy toward Iran: Determinants and Areas of
Influence

د .فراس عباس هاشم

باحث بالشؤون اإلقليمية –حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النهرين -العراق
ferashashem48@yahoo

الملخص:
ّ

تعرض ها الد ار ة ممددات التعاطي اعمريكي م إيران ي ظ( اال تراتيجيات الم تلفة المتقاطعة م الف اع( الد لية
ا قليمية اع رع ،كما تركز الد ار ة عل النف ا ا يراني لما يشكل من تعديد للمنالح اال تراتيجية اعمريكية ي المنطقة يما
ي ظ( دينامية اعمداي االضطرابات التي تشعدها منطقة الشر اع ط .م التركيز عل

المقاربات ا دراكية لل اليات

المتمد ي التعام( م إيران انطًلقال من ا تراضات أ ا ية بتبني يارات ا تراتيجية للتعام( م إيران هكاا جاء يار
العق بات االقتنادية كمد ( ال تراتيجية الرد اعمريكي تجا إيران ي ال امة ا قليمية .ت تعرض الد ار ة أهم المع قات

التي تق

أمام التمركات اعمريكية.

الكلمات المفتاحية :العق بات االقتنادية ،ال ليج العربي ،ال اليات المتمد  ،إيران ،الرد اال تراتيجي.

Abstract
This study presents the determinants of US engagement with Iran under different strategies
and cross-cutting with other international and regional actors. It also focuses on Iranian influence
because it poses a threat to US strategic interests in the region, especially in light of the dynamics
of events and unrest in the Middle East. Focusing on the US cognitive approaches in dealing with
Iran, based on basic assumptions to adopt strategic options for dealing with Iran, the choice of
economic sanctions came as an introduction to the US deterrence strategy towards Iran in the
regional arena. The study reviews the most important obstacles to American action.
Key words: Economic sanctions, Persian Gulf, US, Iran, strategic deterrence .
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المقدمة
إن ال ض الدراماتيكي الاش بات ي اج منطقة الشر اع ط يما ي ظ( تناعد مد الت تر الم اجعة
بين ال اليات المتمد اعمريكية ايران عل

لفية ان ما

إدار الرفيس اعمريكي د نالد ترام

من االتفا

الن ش تشديد العق بات االقتنادية ضد إيران با ضا ة ال إعاد االنتشار الع كرش االمريكي ي منطقة
ال ليج يمظ بنهمية لدع اعط ار

عل م ا

ا قليمية الد لية ن نا تلو ال اعية لبناء نف ا جديد ي المنطقة

ال اليات المتمد لتف ر رؤع ارادات م تلفة لمركتعا ه ما أدركت ال اليات المتمد .

ازاء الو يمكننا الق ( يمم( ك( رفي س جديد لل اليات المتمد اعمريكية مد عة بمجم عة من المبادئ
اعهدا  ،التي يما ( تمقيقعا ًل( تر رفا ت  ،تعتبر ها اعهدا

المبادئ جزء من ا تراتيجية الرفيس

أ المز الماكم ي التعاطي م ماجاتعا ي ر م ا تراتيجية يا تعا ال ارجية (.)1
علي تما ( إدار الرفيس اعمريكي ترام

ما تعتقد أن ات ا

تبني ا تراتيجيات مت ا أشكا( متعدد كما ه الما( ي م اجعة

نف ا إيران ا قليمي ي منطقة الشر اع ط كانت إمدع الركافز اع ا ية لعا

ًل معملا من مدا ( الت جعات الجديد لل اليات المتمد ميي تعد أدا
اال تراتيجيات العق بات االقتنادية مد ل

ًل عن الو يمنح ال اليات المتمد
اعلة للتنثير باالقتناد ا يراني ما تبععا من تدابير يا ية ع كرية ،ض ل
رقة ض ط تنعكس ي م قفعا التفا ضي ميا( االتفا الن ش.

إل جان

الو كشفت معطيات التمركات اعمريكية عن جع دها ي مما لة ترتي

الت ازن اال تراتيجي ي

المنطقة لنالمعا ،ها ال يارات اال تراتيجية اعدت ال اليات المتمد تعيد ر م ارطة التعا ن الشراكات
التي تدعمعا ال اليات المتمد من جعة ،بناء اق جديد با تعاد د رها مكانتعا المتراجعة ي المنطقة من

جعة ثانية ،تعد

باع اس من ًلل ال ال يات المتمد إل تمجيم النف ا ا يراني هاا ما ت ضح من ًل(

د ععا عاد النظر ي م امات التمرو ا قليمي.
علي تكمن أهمية الد ار ة ي ك نعا مما لة للبمي ي التم الت المت ارعة ي منطقة الشر اع ط نتيجة

الم اطر الناتجة من تناعد مد الم اجعة بين اعمريكية ا يرانية ي ظ( العق بات االقتنادية التي ات اتعا
ال اليات المتمد ضد إيران بعد االن ما

ًل عن الو تشك( أيضلا كمد ( ا تراتيجي
من االتفا الن ش ض ل

لل اليات المتمد لم اجعة التمركات ا يرانية ي المنطقة.
عهمية هاا الم ض

بالتالي ممكن طرح اشكالية" ترتكز المقاربات ا دراكية لل اليات المتمد ي التعام(

م إيران انطًلقال من ا تراضات أ ا ية بتبني يارات ا تراتيجية للتعام( م إيران هكاا جاء يار العق بات
االقتنادية كمد ( ال تراتيجية الرد اعمريكي تجا إيران ي ال امة ا قليمية " .تنطل ا جابة عل ها

ا شكالية من ًل( رضية مفادها" ما تزا( م ارات عام( الق بما يعا الق االقتنادية ار

ة ي يا ة

ال اليات المتمد تجاد تر يم معادالت الت ازن ا قليمي بعد قدان ي منطقة الشر اع ط ادارت بما ي دم
()1

مجيد ،عي

 " ،ال طا

الرفا ي اعمريكي التم الت الديناميكية ي ال يا ة ال ارجية اعمريكية" ،مجله المستنصرية للدراسات العربية والدولية،

العدد (( ،)36الع ار  :جامع تكريت ،)2015 ،ل .66
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أهدا عا اال تراتيجية ي المنطقة " .كما تفرض علينا منعجية الد ار ة تنا ( هاا الم ض
منعج بم

بلتبا أكثر من

اقتضاء الضر ر  ،قد تم ا ت دام المنعج ال نفي من ًل( دار ة طبيعة المت يرات المانلة

من ا تمرار اعزمة المالية بين ال اليات المتمد ايران ي منطقة ال ليج العربي .كما جرع ت ظي
اال تقرافي لفعم إدراو ال اليات المتمد د ا

المنعج

اهتمام الف اع( الد لية الناعد مما لتعا تر يخ نف اها د رها

ي منطقة الشر اع ط.
ات اقال م ما تقدم يتم ت زي هيكلية الد ار ة إل

ثًلي مما ر يشم( المقدمة .يركز المم ر اع (:

التن رات اعمريكية ي تشكي( ا تراتيجية الم اجعة معادلة مد دها .أما المم ر الثاني :العق بات اعمريكية
ممددات التنثير تجا تعزيز اعلية الرد اال تراتيجي .يما تنا ( المم ر الثالي :االتجاهات المع قة ي
م ارات دينامية العق بات اعمريكية تجا إيران.

المحور األول

التصورات األمريكية في تشكيل استراتيجية المواجهة ومعادلة حدودها
لعلنا ال نجا ي المقيقية إاا قلنا ال ي جد إقليم

ر ي العالم يماث( إقليم الشر اع ط ،من ميي مجم

االضطرابات التي تشعدها د ل  ،ب ما يعا منطقة ال ليج العربي التي تق

ي نميم ها الد امة تتعدد الع ام(

التي ت ببت ي مالة عدم اال تقرار ا قليمي .لع( أبرز مظاهر هاا التعقيد يتن( باالن ما

اعمريكي

من االتفا الن ش ا يراني ت جععا نم زياد العق بات ضد إيران ،بم ا از الو تمث( منطقة ال ليج العربي
أبرز مناط الندام اعمريكي -ا يراني ب نفعا نقطة ارتكاز رفي ة لًلقتناد العالمي (.)1
علي يمكن الق ( إن البيفة اال تراتيجية لمنطقة الشر اع ط اات تدا ًلت معقد

متقاطعة يما بينعا،

عل مدع ال ن ات اع ير  ،كانت ا دار اع مريكية متردد ي االن راط تجا أزمات المنطقة ،لكن بنفس
ال قت متمت متطلبات المنالح المي ية لل اليات المتمد ي منطقة الشر اع ط ،اعمر الاش ت لد عن
جعتا نظر م ( ها القضية ،ترع أ الهما ا تمرار اعهمية اال تراتيجية للمنطقة ،بينما تقل( الثانية من تلو

اعهمية ب ب

ت ير أ ل يات منادر تعديد اعمن الق مي.

هكاا عل الر م من انتنار االتجا اع ( ،الاش ينادش بنهمية االن راط اعمريكي ي المنطقة ،لن هناو
قناعة أمريكية بنن الشر اع ط يعاني مشكًلت أزمات هيكلية ،أن يج

عل ال اليات المتمد أن تعيد

أعباء
التفكير ي كيفية التعام( م أزمات نراعات هاا ا قليم المضطر  ،من د ن أن يفرض الو عليعا
ل
أمنية اقتنادية (.)2م الو ه تمديدال ما كشفت مدل الت الرأش الثاني التي تمث( أ كار ت جعات الرفيس

()1

م ام ابراهيم ،علي نًلح( ،

()2

المندر نف  ،ل .7للمزيد من التفاني( م ( هاا الم ض

ر ن)"،مالة ا قليم :التفاعًلت الرفي ية ي منطقة الشر اع ط ( ،")2019- 2018شادش عبد ال ها  ،أممد

عتمان (ممررين) ،التقرير االستراتيجي ،العدد (( ،)1أب ظبي :مركز الم تقب( لألبماي الد ار ات المتقدمة  ،)2019،ل.6
المعوقات)( ،اعردن :اعكاديمي ن للنشر الت زي .)2013 ،

ينظر :راي

ليم بريزات ،مشر

الشرق األوسط الكبير (األهداف –األدوات –

مجلة مدارات إيرانية  -المركز الديمقراطي العربي  -برلين ألمانيا ،المجلد ( )02العدد ( ،)07مارس 2020م

62

مجـــــــــــــــلة مدارات إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية

2020م

اعمريكي (د نالد ترام ) ما ينطب عل الرؤية اال تراتيجية اعمريكية ي التعام( م القضايا ال ارجية بما
يعا منطقة الشر اع ط التي التزا( امة للتنا س الن ار ما بين الق ع الد لية ا قليمية .
من از ية أ رع أدت ها الت ييرات ال ارجية إل ت يير اعهدا

اال تراتيجية لل اليات المتمد اعمريكية

تعززت ها الرؤية ي نل اال تراتيجية الد اعية التي نشرتعا زار الد ا اعمريكية ي العام ( )2018التي
جاء يعا "أن المنا ة اال تراتيجية ط يلة المدع م النين ر يا تعتبر ي قمة اع ل يات اع ا ية ل زار
الد ا " ،أشارت بالتزام ال اليات المتمد بتشكي( افتًل ات دافمة ي الشر اع ط ،ت تل

تماما عما ر ت

إدار الرفيس اعمريكي ال اب ( باراو أ باما ) Barack Obama -ي ال اب  ،ما جاء أيضلا " نعم( عل

تعزيز شر أ ط م تقر من ،...ال تعيمن علي أش ق معادية لل اليات المتمد اعمريكية ،ي اهم ي
ا تقرار أ ا الطاقة العالمية تنمين طر التجار ،

نعم( عل تط ير دافم للتمالفات لتعزيز المكا

التي مققناها ي المنطقة أمداي ت ازن م إيران ي المنطقة( .)1بالتالي تجعلنا ها النيا ات أكثر ادراكلا

عما لنطا المنالح اعمريكية ي منطقة الشر اع ط مما يجعلعا باع ير مضطر إل اال تمرار ي

االن راط بشك( كبير تجا القضايا التي تمث( منالمعا المي ية.
َمن هنا ُيمكن الق ( إِن التثم ُ ( ِ ي ا دراو الزمني قاد الرفيس اعمريكي(د نالد ترام )Donald Trump -
َعل ِا تعاد الماضي باعتبار جزلءا َمن الااكر ال طنية اعمريكية َمن َ ًلث( شعارات أ كار تد ر م (
المنالح اعمريكية ِي العالم عامة منطقة ال ثشر اع ط انة ،أبرز ملمح لعاا الت يير ا تار أَن يت ِبن

نظرية "مادمان"( )Madman Theoryأَ ما ي م ِي العًلقات الد لية بنظرية "الفاع( المجن ن َأ الد لة
المجن نة" التي ارتبطت بشك( رفي ي ب يا ات الرفيس اعمريكي اع ب

 )Nixonال ارجية ،ميثي قام بتر يخ اعتقاد لدع (االتماد ال

(ريتشارد نيك نRichard -

يتي) ال اب بنن

ير عقًلني متقل  ،ه

ما يجع( القاد اآل رين يتجنب ن ا تفزاز لا َمن أش رد ع( ير مت ق  ،ه ما يتبع (ترام ) ،ميثي
يعمد إل التنعيد ال ن ( باعم ر ِإل ما ة العا ية َمن ثم يفتح ل ن م رنة للتفا ض لقا لشر ط
منا بة ل (.)2
قلا للم ابات اال تراتيجية لل يا ة اعمريكية الم جعة ضد إيران منا بداية تن م (ترام ) الرفا ة اعمريكية

هي إعاد التم ض

ي المنطقة ،ت يير معادلة الت ازنات يعا عبر ش م ار جديد ي الت تر ي العًلقات

التي تمكم ل و البلدين ،لمدع نتافج ات ا العق بات اعمريكية ضد إيران زياد مد اال تقطابات الدا لية
لكي تؤدش الد ر المطل

منعا ي ضبط القضايا اعكثر أهمية للمنالح اعمريكية ي المنطقة التي ت ع

إل تمقيقعا ه ما انعكس عل الت ازن ا قليمي ي الشر اع ط(.)3

()1

م ام ابراهيم ،علي نًلح( ،

()3

تقرير المالة ا يرانية (يناير /براير ( ،)2019الرياض :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية ،)2019 ،ل .48

ر ن) ،مندر ب اكر  ،ل .7

طلقاتعا الدعافية تَجا إيران" ،مجلة المستقبل العربي ،العدد (( ،)485بير ت :مركز د ار ات
( )2راس عباس هاشم" ،الرؤع اال تراتيجية اعمريكية ُمن َ
ال مد العربية ،)2019 ،ل.81
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م اجعة ال ج د ا يراني ي المنطقة

تق يض اعلية د رها كق إقليمية ينتج طابا ين جم م ها الت جعات التي تؤدش

ي ال اليات المتمد د ر ي تقرير منير هاا ال ج د ،هاا ما أكد زير ال ارجية اعمريكية (مايو ب مبي -

ًل " عل أن ال اليات المتمد لم ت ير م قفعا لجعة ضر ر إبقاء ق ات م لمة ي
 )Mike Pompeoقاف ل

شما( شر

ريا لمن انتشار نف ا إيران ي المنطقة .مضيفلا "هاا يمث( جزءا معما من ا تراتيجيتنا ي

الشر اع ط التي تشم( إجراءات انة بالتندش يران" (.)1

يتضح مما ب أن ا دار اعميركية رأت ي "نجامات إيران ي تشكي( نف ا مشاركة مقيقية بمنالمعا
ملفافعا قدراتعا التمدد ي المنطقة من اليمن إل الع ار إل

ريا لبنان

ز ي ل طين ،اعتبرت الو

نقطة ثق( ا تراتيجي لل يا ة ا يرانية أنعا أنبمت تشك( ظاهر ينع تجا ز م اقفعا مطالبعا منالمعا،
كما أنعا أنبمت تشك( ظاهر د لة إقليمية عظم تتمدد با تمرار بق تنا س ق نف اها ي المنطقة(،)2
هاا ي ال اق ما عج( بتعمد ا دار اعمريكية ر من

التنعيد ضد إيران بمزيد من العق بات يمكن أن

ت اعدها عل تمرير نفقة جديد ميا( البرنامج الن ش ا يراني ،بمعن أد ي تدعي يا ة "ما ة العا ية"

التي اتبعتعا ال اليات المتثمد ي م اجعة ك ريا الشمالية التي أ ضت ي النعاية إل

ت ية لألزمة بين

البلدين ،ما ِّ
ًل " بنن ال اليات
يرجح ه الو تنريح الرفيس اعمريكي (ترام ) عل هاما قمة النات قاف ل
يت انل ن معنا يطلب ن الم ار ،ي الو ال قت
تفرض أقن الض ط عل إيران،
المتثمد
نجلس إل طا لة التفا ض نن( إل اتِّفا "(.)3

ي ض ء الو ركزت ا دار اعمريكية عل المد من ا ت دام الق الع كرية كندا مركزية دار ال يا ة
ال ارجية ،مقاب( تناعد د ر اعدا االقتنادية باعتبارها مك بلا ا تراتيجيلا معملا مؤث لار لممار ة الض ط
ضد منا ي ال اليات المتمد ي الشر اع ط عامة ايران عل نم ال ن ل بمشد المزيد من الق ،

اعمر الاش يعطي لل اليات المتمد ط قا لتعطي( المزايا التي تتمت بعا إيران ي المنطقة الم ا مة مععا

اقتناديال( . )4من هنا لن هنالو ماجة عاد النظر م ( االنتشار الع كرش اعمريكي ي المنطقة ،كق

ع كرية يمكن من ًللعا المد من الم اطر التي تعدد المنالح المي ية اعمريكية ملفافعا ي منطقة ال ليج

العربي الاش
()1

" اشنطن تراهن عل

 .ا ندرز) إن م ق

يزيد من امتمالية زياد مد الم اجعة م إيران.
أكراد

ريا ي م اجعة نف ا إيران طم مات أرد ان" ،العرب اللندنية  11،ني ان /أبري(  .2019يق ( اال تاا (ب ني

رية اال تراتيجي عل مد د ك( من إ رافي( تركيا ،مر ر أنابي

البمر اعبيض المت ط ،أبرز أهمية

النفط القادمة من مق ( الع ار ال نية ي أراضيعا إل

ريا بالن بة لل اليات المتمد  .انظر :منير المما " ،مااا تريد أمريكا من

در ات ال مد العربية ،)2017 ،ل .140
مجلة المستقبل العربي ،العدد ( (،)457بير ت  :مركز ا
()2

رية لمااا تكر الق مية العربية "،

راس عباس هاشم "،تمثًلت ادراكية نع د مظاهر ج التنثير ي تشكي( م ارات التفاعًلت المتنرجمة (ا يرانية – اعمريكية) " ،مجلة مدارات

إيرانية ،العدد ( ( )2برلين :المركز الديمقراطي العربي ،)2018،ل .84
()3

المندر نف  ،ل .85

()4عمر عبد العاطي" ،التفاع( المؤ ي دا ( إدار ترام

ال يا ة ال ارجة اعمريكية تجا إيران ،مجلة دراسات إيرانية ،العدد(( ،)6الرياض  :المععد

الد لي للد ار ات ا يرانية، ) 2018 ،ل .158
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أ ي الر يمكن الق ( إن إعاد الت ازن اال تراتيجي لنالح اعط ار

2020م

العربية يكمن ي امتمالين ،اع ( يتمث(

ي إعاد ال ج د الق ش المؤثر لل اليات المتمد اعمريكية ي المنطقة ،أما ال يار الثاني يتمث( ي تشكي(
منظ مة أمنية عربية

اء أ ات شك( تمالفات أ

يرها ،تن ا عل عاتقعا إعاد الت ازن اال تراتيجي ي

المنطقة بقياد ال اليات المتمد  .من ًل( ت ط ا تراتيجية الق ا قليمية التي ت ع إل تنكيد ااتعا تعزيز
نف اها ي المنطقة تتمرو نم ا تراتيجية منطقة أكثر ق

لتضي

ال نا

عليعا( .)1هاا يجعلنا أمام

ا تراضات ي ض ء الت مديات ا قليمية قد تفرض ال اليات المتمد تشكي( تمالفات إقليمية تك ن ال ع دية
ا رافي( يعا ق اعد ارتكاز ج هرية لم اجعة المما ر ا قليمية اع رع.

المحور الثاني

العقوبات األمريكية ومحددات التأثير تجاه تعزيز فاعلية الردع االستراتيجي
ات المجتم الد لي عل أش د لة ترتبط بتنثيرات

ابتداء ال بد لنا من الق ( إن أية عق بات تفرضعا مؤ
ل
ممدد م جعة ت تعد ها العق بات إمداثعا ،لد الد لة المعنية التي ت ض للعق بات إل ت يير يا اتعا
التي ع قبت ي رض ض ط د لية تنفا بعا إرادتعا ي االتجا الاش تريد مؤ
الم يطر عل

نناعة القرار يعا،

ات المجتم الد لي الد (

ي بي( الو يعتمد المنط الدا لي للعق بات عل ا ت دام ق انين

االقتناد ال يا ي من أج( ثني الد لة المعا َقبة عن م اق
ت ت لم عند نقطة معينة ما أمام الض ط ال ارجية،
أ ا ي مفاد أن القياد ال يا ية ي البلد المعني
ب ب

بعينعا ،بالتالي يق م هاا المنط عل ا تراض
مًلمح

م اباتعا المجرد لًلمتفاظ ب لطتعا ال يا ية(.)2ها المقيقة كان لعا انعكا اتعا عل

اال تراتيجية ا يرانية ي منطقة الشر اع ط ن نا بعد اعتماد اال تراتيجية اعمريكية تجا إيران عل

تكثي

العق بات لد ععا إل ت يير من ل كعا ال ارجي

المد من نطا تنثيرها ي المنطقة.
ازاء الو تتجل التنثيرات ال لبية ي الد لة المعا َقبة ي أشكا( م تلفة تمدد بمقتضاها مث( ارتفا أ عار
افر أنما اععما( تقلل المعر ض من ال ل  ،نظ لار الرتباط ال يا ة
الم تعلكين ازدياد البطالة
االقتناد ارتباطال عض يا ،هكاا نجد التنثيرات ال لبية ي جان االقتناد ترجمة مباشر ي جان

()1

ال يا ة،

منطف كما( "،تم الت ريطة الت ازن اال تراتيجي ي الشر اع ط " ،م ق المركز العربي للبم ي الد ار ات ،2018/4/15 ،ش هد ي

 ،2018/12/23ي . www.acrseg.org/40698:ي تل

الد ( ال اعية الي

طم ماتعا أهدا عا

مفع م الت ازن اال تراتيجي بالن بة إل

د لة معينة عل الد ( المعنية بعاا الت ازن الم تعد ة من ًلل

ًل ا للمفاهيم المعايير

د ا ععا الن بة ال د ( معينة لن الت ازن اال تراتيجي يعني م ا ا الد ( ي ما بينعا ي ك( المجاالت ،أ عل اعق( ي المجا( الاش يعتبر معددال

لعاا الت ازن ،بالن بة إل د ( أ رع بنيان الت ازن يعني تف

الد لية المتعار عليعا من ًل( المعايير المفر ضة الم تند إل الق

الشرق األوسط( ،بير ت :مركز المضار لتنمية الفكر ا

ليس إل الشرعية الد لية .عدنان معنا ،مجابهة الهيمنة :إيران وأمريكا في

ًلمي ،)2014 ،ل .105

( )2عبد الرممن ريجة ،عيم رملي" ،ال نافل االقتنادية يران –االقتناد ا يراني بين العق بات ال ارجية المقا مة الدا لية" ،مجلة مدارات إيرانية،
العدد ( ( ،)5برلين  :المركز الديمقراطي العربي ،)2019 ،ل .15
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2020م

معن هاا الكًلم أن من شنن التداعيات االقتنادية ال لبية أن تمتد للبا أيضلا ي م ابات الجد ع ال يا ية

لننا القرار ي البلد المعني ،طالما ظلت تؤدش إل التنثير ي يا اتعم تعديلعا ي النعاية(.)1
من جان

ر م بداية تناعد ز م التنثير ي التمركات اعمريكية عل ال امة ا قليمية مدع تنثيرها ي
بالرد

منطقة الشر اع ط ،انطًلقلا من ا م اس بنهمية بل ر مراو ا تراتيجي انة ي ما يتعل

اال تراتيجي اعمريكي تجا إيران إل أبعد مدع ،تبعا عدراكم أن ها التمركات ركزت عل ا تعدا

تعتقد إن مش ر

ما

الت ان( الج ار ي الممتد من إيران إل البمر اعبيض المت ط الاش تراهن علي إيران

من أج( تمقي ت ان( م ملفافعا ي المنطقة ،هاا ما يف ر لنا االنتشار الع كرش التمركات اعمريكية
ي تلو المنطقة جاء ضمن الم اعي اعمريكية لرد إيران( ،)2هاا يعني أن اال تراتيجية اعمريكية تركزت
ي أمدع مفرداتعا عل

العق بات الض ط االقتنادية ضد إيران لتمقي

لنالح

مجم عة من اعهدا

علعا اال تراتيجي التي يمكن تمقيقعا ب اف( متعدد كتعدي( االتفا الن ش تعدي( ال ل و ا قليمي يران

ي المنطقة ،ق

التعديدات النار ية البالي تية ،ضمن هاا ا طار تما ( ال اليات المتمد عدم ال ق

م هاا المد م ب( ت عت ي م اباتعا لم ا از الض ط االقتنادية بنشاط يا ي ع كرش مكث
نف ا إيران ا قليمي كالو ال عي نم تمقي إجما د لي ي ما ي ل المل

لتمجيم

الن ش(.)3

من المًلمظ أن هاا اعمر يع كس الرؤية اال تراتيجية لل اليات المتمد أن تلجن ي م عاها من ًل( رض

مزيد من العق بات عل النادرات النفطية أن تؤدش أد ا لار مركز ال مد كبير عل قدر تنثير الو ي ق اررات
يا ات القياد ا يرانية بميي ال يمكن معالجتعا عل ما

اها من القضايا اع رع .لعاا تقدم (ليا ميشلي-

 )Michelis Léaي كتابعا (إيران مرضرير هرررمررز ...ا رتر ارتريرجريرات رهررانررات الرقر مرنرا عررام ()١٩٧٠
المنش ر ي العام ( )2019الاش جاء ي "أن ال رب رعررد االقتنادش ه ما م إل مد كبير ي عم ض إيران
اال تراتيجي ،يرمرثر( م رمررددال رفرير ريرال رري ر رم ريرا رتعا ال ر ررارج ريررة "( .)4من ًل( الو نلمظ أن إيران ت اج
تمديا كبي ار نتيجة رض العق بات عليعا من قب( ال اليات المتمد

مما لة اع ير رض معايير

يلة

العق بات كنعج ممدد ي قدرتعا عل التنثير بعد ا تبعاد يار الم اجعة الع كرية.
بناء عل ما تقدم عان االقتناد ا يراني بشك( كبير من ط تنثير العق بات االقتنادية اعمريكية بعد
ل
االن ما من االتفا الن ش ي العام (( )2018انظر الجد ( رقم ( ،))1من ها الدالالت التي مار تعا

ال اليات المتمد رض مزمتين من العق بات ،إمداهما تشم( عق بات مالية اع رع تشم( عق بات نفطية،
يما ًل( النن

الثاني من العام( .)5()2018هنا ال بد من أن ناكر إن تلو المشاك( د عت نند

()1عبد الرممن ريجة ،عيم رملي ،مندر ب اكر  ،ل .16
()2

التقرير اال تراتيجي ال ن ش :إيران ي ( ،2018الرياض المععد الد لي للد ار ات ا يرانية ،)2018 ،ل .190

( )3المندر نف  ،ل  .204للمزيد من المعل مات م ( الم ض

ينظر :عباد مممد التامر ،سياسة الواليات المتحدة وادارة األزمات الدولية (إيران-

العراق-سورية –لبنان انموذجاً)( ،بير ت :المركز العربي لألبماي د ار ة ال يا ات.)2015 ،
()4
()5

اممد نًلح" ،عبي إيران بميا مضي هرمز بمثابة انتمار لمنالم " ،الشرق األوسط  30،ايار /ماي .2019

م ام إبراهيم ،علي نًلح( ،

ر ن) ،مندر ب اكر  ،ل.28
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2020م

النقد الد لي إل تقليل ت قعات لمعدالت نم االقتناد ا يراني بشك( كبير ي تقديرات عام ( ، )2018
ليمق انكماشلا نا يلا بنم  ،% 1.5بعد أن مق نم لا بنم  % 3.7ي العام ( ، )2017نم % 12.5
ي العام (.)1( )2016

ي ض ء الو كشفت الفقرات ال ابقة مدع تنثر االقتناد ا يراني بالعق بات

االقتنادية ن نا بعد ارتفا معدالت التض م.

جدول ( :)1مؤشرات أداء االقتصاد اإليراني في ظل العقوبات االقتصادية األمريكية

المصدر :حسام ابراهيم ،علي صالح( ،وآخرون ) ،حالة اإلقليم :التفاعالت الرئيسية في منطقة الشرق األوسط(،) 2019- 2018

شادي عبد الوهاب ،أحمد عتمان (محررين ) ،التقرير االستراتيجي ،العدد ( ( ،)1أبو ظبي :مركز المستقبل لألبحاث والدراسات

المتقدمة ،)2019،ص .29

عل نعيد ال اق أظعرت بيانات لتتب الناقًلت أن نادرات إيران من النفط ال ام تراجعت ي تم ز /ي لي

عام ( )2019إل  300أل

برمي( /ي ميلا أ أق( ،بعد أن شددت ال اليات المتمد عق باتعا عل المندر

الرفيس لإليرادات يران  ،ي مين كانت تقديرات شعر مزيران /ي ني عام(  )2019تشير إل أن نادرات
النفط ا يراني ت ار مت بين  300أل

برمي( /ي ميا إل

 500أل

برمي( /ي ميا ،ه ما يؤكد التراج

الم تمر الماد ال ري لنادرات النفط ا يراني ،مقارنة بالعام ( )2018إا نلت نادراتعا النفطية إل

2 ، 5ملي ن برمي(/ي ميا (انظر الشك( البياني التالي رقم ( .)2())1ال يما أن ا عار النفط تشعد م جة من
التقلبات ب ب

اعمداي التط رات ير المت قعة التي بدأت تشعدها منطقة الشر اع ط ا ا الطاقة

العالمية( انظر الر م البياني رقم( ))2جعلتعا عرضة للت ير بين تر أ رع التي تمث( تمديا يران

يك ن

ل تنثير لبي عل النم االقتنادش ،ضًلل عن العق بات اعمريكية التي كان لعا د الر بار الز ي تراج

االقتناد ا يراني.
()1
()2

المندر نف  ،ل.28

تقرير المالة ا يرانية (ي لي  ( ،)2019الرياض  :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية  ،)2019 ،ل .16

مجلة مدارات إيرانية  -المركز الديمقراطي العربي  -برلين ألمانيا ،المجلد ( )02العدد ( ،)07مارس 2020م

67

مجـــــــــــــــلة مدارات إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية

2020م

شكل بياني ( :)1صادرات النفط اإليراني للفترة من (مارس  2018حتى أبريل ) 2019

المصدر :تقرير الحالة اإليرانية (يوليو  (،)2019الرياض  :المعهد الدولي للدراسات اإليرانية  ،)2019 ،ص .17

شكل بياني ( :)2متوسط األسعار العالمية للنفط خالل العام (2018دوالر/برميل)

المصدر :حسام ابراهيم ،علي صالح( ،وآخرون ) ،حالة االقليم :التفاعالت الرئيسية في منطقة الشرق األوسط(،) 2019- 2018

شادي عبد الوهاب  ،أحمد عتمان (محررين ) ،التقرير االستراتيجي  ،العدد ( (، ) 1أبو ظبي :مركز المستقبل لألبحاث والدراسات

المتقدمة  ،)2019،ص.30

ي ض ء الو كشفت الفقرات ال ابقة مدع تَن ثر النادرات النفطية ا يرانية بالعق بات بالتالي انعك ت تلو
المت يرات عل مجم التجار بين إيران ك( من النين أ ر با لبيًّا بالعق بات االقتنادية اعمريكية ،إا
تراج م الشريو التجارش اع ( ه النين بنم  %6من  37مليار د الر ي عام ( ، )2017إل 35
مليار د الر ي عام ( ،) 2018كانت ن بة التراج التجارش أكبر م أ ر با ي عام(  )2018بر ر % 12
بقيمة قرابة  20 ،7مليار د الر مقارنة بر ر  23 ،6مليار د الر ي عام (، )2017

التجار ا يرانيثة م د ( الج ار كالع ار

ي المقاب( نما مجم

تركيا كما ا ضمنا ابقاُ ،كالو م رابطة الد ( الم تقلة )) CIS
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بن

ًل( العام(  .)1( )2018لعاا تعد

كبير

اال تراتيجية اعمريكية من

2020م
ًل( ت ظي

تلو الق

االقتنادية ضد إيران التي تعد ق تعا ي بناء قدراتعا الااتية ،من هنا ت ع ال اليات المتمد ي زياد تنثيرها
بي( تمقي أهدا عا ي المنطقة ال يما بعد التط ر ي المض ر ا قليمي ا يراني كفاع( ي النظام ا قليمي

الشر أ طي.

المحور الثالث

االتجاهات المعوقة في مسارات دينامية العقوبات األمريكية تجاه إيران
م تط ر اعمداي الد لية ماجة الد ( الناعد إل إثبات ج دها ديم مت  ،كان البمي عن ال اف(

التي تظعر قدرتعا التنثيرية ام لار ضر ريا  ،هكاا تبد أهم مظعر من مظاهر ها المرملة نع د ممار ات

الت ازن المضاد( )Counter Balancingالتي ا ات تمار عا ك( من ر يا النين ضد ال اليات المتمد

اقدامعما عل ردععا أن كانت بدالالت متعدد تتًلءم م طبيعة المدي ،ما تممل تلو الممار ات من

دالالت كانت افد تمامال بعد نعاية المر البارد  ،طالما كانت الق ع الكبرع متنا مة إبان ار النع د
اعمريكي كقط

عالمي تنب من ق تعا ال يما بعد تفكو (االتماد ال

يتي) ال اب  ،نم هاا التف

الاش

تق د ال اليات ال متمد اج تمديات م بدء تر مكم الرفيس اعمريكي ال اب ( باراو أ باماBarack -
 )Obamaت يير أ ل يات اعهدا

اعمريكية( .)2من هنا يتبين لنا ان النجاح الاش مققت بعض الد ( الفاعلة

ي النظام الد لي عل نعيد د رها مكانتعا يع د ال قدر ها الف اع( الد لية ي التعاطي م ال ض
الجديد ا ت ًل( رنة التراج الن بي ي ق ال اليات المتمد .
تبعا لالو بدت القراءات اال تراتيجية دار الرفيس اعمريكي (د نالد ترام  )Donald Trump -أمام تمد

ناتج عن نع د ق ع جديد  ،إا بدأت النين ي مما لة إعاد ضععا البمرش ي جن
نامية منطقة الشر اع ط عبر مشر
الق قاز لمن تمدد المل

بمر النين من

طري المرير بينما بدأت ر يا ي إعاد ضععا الع كرش ي

االطل ي االتماد اع ربي إا كانت تد ًلتعا الع كرية ي ج رجيا أ كرانيا أرمينيا

ريا ثم ضمعا جزير القرم اال كرانية ت مث( ط تم لية كبير منا المر العالمية الثانية هكاا تشك(

التمركات الر ية النينية الد ا تراتيجيات عاد ر م ال ريطة الد لية( ،)3ازاء الو ال اق الجديد تمث(
التم الت ا قليمية التي ملت ي منطقة الشر اع ط نتيجة مد عة أيضلا ا تعد ت ق ال اليات المتمد

ج دها ي المنطقة ،كان من نتافجعا ع إيران للتنثير ي مال الت ازن ا قليمي العا الاش تما (

أمريكا العم( ي ظل

()1

عاد ر م رافط ت زي النف ا تج يدا لطم معا العالمي ،عمدت إيران كد لة إقليمية

تقرير المالة ا يرانية (مارس  ( ،)2019الرياض  :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية ،) 2019 ،ل .23

( )2نادية ممم د منطف (ممرر ) ،العالقات الدولية في عالم متغير :منظورات ومداخل مقارنة  ،ج ( ، 3القاهر  :مركز المضار للد ار ات ال يا ية،

 ،) 2016ل .1972م ( هاا الم ض

انظر :ريتشارد هاس ،عالم في حيص بيص :السياسة الخارجية األمريكية وأزمة النظام القديم ،تعري :

إ ماعي( بعاء الدين ليمان  (،بير ت :دار الكتا

()3

المرج نف  ،ل .1972

العربي .)2018،
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إل ا ت ًل( الو للتنثير ي مجريات اعمداي المانلة ي المنطقة ،ميي نظرت ال اليات المتمد إل ما
يتطلب الو من تق يض د ر إيران ا قليمي
ضمان ديم مة د رها ي المنطقة(.)1

ممانرت

من هنا يمكننا الق ( بلغ امتدام الن ار ار ت بين ال اليات المتمد ايران بجع( منطقة الشر اع ط(،)2

بك( ما تممل تلو الم اجعة من إشكاليات ترزح تمت طن ديناميكيت
ا تبار الق دا ( امت

البلا ،ا تمر الو بنف

كانت مد ًلَ معما ينبني علي من

انة بين ا تراتيجية الض ط القن ع التي تتبععا

إدار الرفيس اعميركي (ترام ) ،الرد د ا يرانية المت ار مة بين الر اف( الع كرية االقترامات الدبل ما ية
المزد جة ( .)3يما يرع البعض إل امتمالية ا تًل( ال اليات المتمد لمقاربات أكثر ديناميكية من شانعا ت ير
الظر

المطل بة لم ا

تعدفة اع ضا

ال عي عمداي نقل بالتراج قليًلل عن يا ررة "ما ة العا ية"

التي لكتعا م إيران مؤ ار لكن م ا بقاء عل ض طعا ال ررعي إل ت ي مظلة التعا ن الد لي ي
ها الم اجعة ،يعتمد بشك( أ اس با ررتمالة الملفاء اع ر بيي ررن ،أيضلا من ًل( ت ظي

نقاط االلتقاء

بالن بة للد ( الم تلفة مععا كر يا(.)4

بناء عل هاا ما تزا( قراء المعطيات ي االدراو اال تراتيجي ا يراني ترع أن إدار الرفيس اعمريكي(ترام )
ل
تراهن ي اع اس عل العق بات التي تفرضعا عليعا ،كالو عل اعهدا التي ت ع إل تمقيقعا من
ًل( ادافعا اال تراتيجي اعمر الاش أنتج معطيات جديد عل اعرض بالفع( عل نم بدا جليًّا ي تراج
النادرات النفطية انعيار العملة ال طنية ارتفا معد( التض م ،إال أن نتافجعا "الكاملة" لم تتمق بعد،
انة يما يتعل بالعم( عل ال ن ( بالنادرات النفطية إل الم ت ع نفر ،ميي ت اج تلو الم اعي

نع بات تتن( بمما الت إيران االلتفا
المقا( . )5عل

عليعا عبر ممار ة أنشطة م تلفة ه ما أدركت ال اليات المتمد

العم م بدت العدد من الد ( اآل ي ية كالنين العند ،اليابان ،جع دها ي التمرو نم

إيجاد منادر بديلة لتامين امتياجات ا اقعا من منادر الطاقة ي ضم تزايد مد الت ترات ي الم اجعة

اعمريكية ا يرانية ي منطقة ال ليج العربي التي قد تفرض ضعلا يؤدش إل نقل امدادات النفط لأل ا

العالمية.

( )1أب بكر د قي "،رؤية ا ت ارتيجية راغ الق

الن ار عل النف ا ي الشر اع ط" ،مجلة حمورابي للدراسات ،العدد (( ،)14ب داد :مركز مم رابي

للبم ي الد ار ات اال تراتيجية ،)2015 ،ل  .14للمزيد انظر أيضال :از جرجس ،الشرق األوسط الجديد :االحتجاجات والثورة والفوضى في

الوطن العربي ( ،بير ت  :مركز د ار ات ال مد العربية.)2016،

()2

Palko Karasz, Iran Slams U.S. After Middle East Troop Buildup Is Announced, May 25,
2019,https://www.nytimes.com/.../middleeast/iran-us-troops-middle-east.ht...
( )3طار أب ديا " ،قمم مكة ..نداء الفرنة اع ير لمماية ال ًلم اعمن ي المنطقة " ،العرب اللندنية1 ،مزيران  /ي ني .2019
()4
()5

" اشنطن تطال

برلين بمظر الجناح ال يا ي لمز اهلل " ،العرب اللندنية1 ،مزيران /ي ني .2019

مممد عباس ناجي" ،مر نف ية :كي

تتعام( إيران م المشد الع كرش اعمريكي ي المنطقة" ،مركز الم تقب( لألبماي الد ار ات المتقدمة،

 ،2019/5/12ش هد ي  ،2019/10/1يhttps://futureuae.com:
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قد كان من جراء الو إعاد إيران إنتاج امات أكبر ا

2020م

لم اجعة ال اليات المتمد ي المنطقة ،هاا ما

نجد اضملا من ًل( التنكيد عل ربط اال تقرار اعمن ي منطقة ال ليج العربي كن ل
إيران،

الض ط االقتنادية التي تمار عا ال اليات المتمد عل

ي اات ال يا

أداء يتعل ب ق

نرح كبير م تشارش

المرشد اععل ال يد (علي امنفي) للشؤ ن الع كرية الل اء (يمي رميم نف ش) قافًل " أن جمي ال فن

اعجنبية الق ات اعمريكية ي منطقة ال ليج العربي ي مرم الن اريخ ا يرانية".
ال ت د ها التنريمات

ع رنة جديد تما ( إيران من ًللعا تعزيز مكانتعا ا قليمية ا ت ًللعا من

أج( التعاطي م ال ض الجديد بما يمق

أهدا عا منالمعا( .)1عل

المتمد من جع د ي تنكيد الماجة الملمة ال تشكي( تمال
العربي لقناعتعا بنن تلو التدابير تؤدش إل ا تبا

الر م من ك( ما بالت ال اليات

د لي من أج( مماية المًلمة ي ال ليج

اعمن ي المنطقة ،با ضا ة إل الو من أج( تط ير

مركزها ا قليمي يما بعد ما أ نمت إيران عن إمكانية تعطي( المًلمة ي مضي هرمز ،إال أن ال اليات
تمديا ي ما يتعلث بتشكي( هاا التمال  ،هاا ما من( م بعض الد ( اع ر بية التي
المتمد ت اج
ل
تعارض هاا الت ج  ،الو ي إطار معمة يا اتعا مضم نعا ي المفاظ عل االتفا الن ش م إيران(.)2
يرع اع تاا ي كلية الد ار ات العليا ي الشؤ ن العامة الد لية بجامعة أ تا ا الكندية (ت ماس جان -

 ) Thomas Janoأن الم ق الاش ش لت إيران ي المنطقة جعلعا تعبر عن نف عا بننعا جاد ي ممار ة
الرد  ،..ه المبدأ الرفي ي ي ا تراتيجيتعا الد اعية ،التي بدأت كننعا أ ات البمي عن مقتربات نيا ة
د رها ا قليمي من ًل( م انلة ت جي ر اف( لل اليات المتمد ملفافعا ا قليميين الد ليين مفادها أنعا

تمتلو ال اف( الًلزمة لتعديد منالمعم من ب ابة االقتناد ،عبر ا شار أن أش مر ضدها تك ن مكلفة
لل اية بالن بة لًلقتناد العالمي كك((.)3
هكاا تدرو إيران طبيعة أزمتعا نقاط ضعفعا ق تعا ،قد اعتادت عل ت ظي

من الظر

إمكانياتعا هي تنا ر م تفيد

المتعلقة باعزمة ،لعاا هي ال تزا( متم كة ببقاء االتفا ما التزم ب أش من أط ار  ،ال تك

عن التعديد بر ر "ال ر ج من " ك رقة ض ط منا ر م

 ،ي ظ( تمليعا للمعطيات العاملة لم قفعا ميا(

من نشاطعا الدبل ما ي للمن ( عل تنييد لم اقفعا ي م اجعة

تلو الظر  ،اعمر الاش جعلعا تُكث
العق بات اعمريكية عج( ضمان ا تمرار عًلقاتعا التجارية ال ارجية ،لتلجن إل تُعزيز من مض رها ي
ال امات ا قليمية االشتباو المكثفة مدياتعا ،هما مك بعا الرفيس رهانعا اعكبر أث لار ي م اجعة ال اليات

( )1تقرير المالة ا يرانية (ي ني  ( ،)2019الرياض  :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية  ،)2019 ،ل .47لمزيد من المعل مات م ( النع د ا يراني

ي الشر اع ط انظر  :الد يايم ت"،النع د االيراني الجديد :الع د ال النفر ي ظ( ن ار جي يا ي د لي تقاطبي"  ،مجلة رؤية تركية ،

العدد ( (،)29تركيا :مركز الد ار ات ال يا ية االقتنادية االجتماعية .)2016،

()2
()3

تقرير المالة ا يرانية (ي لي ( ،)2019الرياض :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية ،)2019 ،ل .41

قد أدت العجمات التي ا تعد ت منشآت معالجة تكرير النفط ال ام ي (بقي ) مق ( ( ريل) التابعة لشركة النفط ال طنية ال ع دية (ارامك ) ي

 14ايل (  /بتمبر عام ( )2019إل

فض إنتاج ال ع دية من النفط ال ام بمقدار النن

تقريبا ،أ ق

تد

العالمية .إيران الضعيفة مازالت قادر عل ا ضرار باقتناد العالم ،العرب اللندنية 20 ،أيل ( /بتمبر .2019

نم  %5من إجمالي ا مدادات
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المتمد ض طعا( . )1تكش

2020م

التط رات الجارية التي أنابت منطقة الشر اع ط عم الد ر الاش تلعب

الف اع( ا قليمية منعا إيران تشك( اقعلا ي م ارات اعمداي اعمر الاش جع( مما التعا المتعلقة بتكريس
نف اها من ًل( مض رها ي بيفة النراعات االضطرابات يتج نم

المنطقة.

د ج الفراغ ي الق التي تشعدها

الخاتمة
مما تقدم يمكننا الق ( أثبتت تط رات اعمداي ي منطقة ال ليج العربي التي رضتعا مقاف مد الت ترات

المتناعد بين ال اليات المتمد ايران ب ب

االن ما

اعمريكي من االتفا الن ش اعاد رض العق بات

االقتناد ضد إيران ،عن مجم عة من الت ييرات يك ن النعكا اتع ا أبعاد جي يا ة ي تشكي( ارطة
الت ازنات ي المنطقة ،من هنا يعطي هاا االدراو لل اليات المتمد الفرنة لتعزيز مكانتعا ا تعاد د رها
أمام الت جعات الجديد للف اع( الد لية اع رع البامثة عن بناء نف ا د ر إقليمي ي المنطقة ضمن ا تراتيجية

اعمر ال اق .

هاا ما أثر كثي لار ي ر م المًلمح الجديد للمنطقة  ،عنعا مثلت تمديا كبي لار لعا مما ا تلزم الو د ال اليات

المتمد إل

تمال

مما لة رض رؤيتعا ي ر م تمالفات المنطقة الجديد

لكي تثبت ج دها دعت إل إقامة

د لي بقيادتعا لمماية المًلمة ي منطقة ال ليج العربي يمنمعا عمقا ا تراتيجيلا ي رد إيران لعاا
ت اجععا ي مالة الد ( ي م اجعة مباشر م ال اليات المتمد

تدرو اع ير مجم الم اطر التي

لعاا كانت اال تجابة ا يرانية باالعتماد عل ما تمتلك من ق

قدرات متراكمة ي تعاملعا م الم اق

اعمداي ي المنطقة عبر تبني ا تراتيجية تنعيدية قافية بر تكلفة أش مما الت جع د ت تعد
نف اها با ضا ة إل الو مما لة ك

م امة

الق ع الد لية كر يا النين االتماد اع ربي لم اجعة التعديدات

اعمريكية.

المصادر والمراجع:
 -مجيد ،عي

 " ،ال طا

الرفا ي اعمريكي التم الت الديناميكية ي ال يا ة ال ارجية اعمريكية" ،مجله

المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد (( ،)36الع ار  :جامع تكريت.)2015 ،
 -م ام ابراهيم ،علي نًلح( ،

ر ن)"،مالة ا قليم :التفاعًلت الرفي ية ي منطقة الشر اع ط (2018

 ،")2019شادش عبد ال ها  ،أممد عتمان (ممررين ) ،التقرير االستراتيجي  ،العدد ( (، )1أب ظبي:مركز الم تقب( لألبماي الد ار ات المتقدمة .)2019،

 -راي

ليم بريزات ،مشر

للنشر الت زي .)2013 ،

()1

الشرق األوسط الكبير (األهداف –األدوات –المعوقات)( ،اعردن :اعكاديمي ن

هيبة ربي" ،ال يا ة ال ارجية ا يرانية إزاء أمريكا ععد د نالد ترام " ،مجلة مدارات إيرانية ،العدد (( ،)5برلين :المركز الديمقراطي العربي،

 ،)2019ل .167
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طلقاتعا الدعافية تَجا إيران" ،مجلة المستقبل العربي،
 راس عباس هاشم" ،الرؤع اال تراتيجية اعمريكية ُمن َالعدد (( ،)485بير ت :مركز د ار ات ال مد العربية.)2019 ،
رية لمااا تكر الق مية العربية" ،مجلة المستقبل العربي ،العدد

 -منير المما " ،مااا تريد أمريكا من

( (،)457بير ت  :مركز د ار ات ال مد العربية .)2017 ،

راس عباس هاشم "،تمثًلت ادراكية نع د مظاهر ج التنثير ي تشكي( م ارات التفاعًلت المتنرجمة

-

(ا يرانية – اعمريكية) " ،مجلة مدارات إيرانية ،العدد ( ( )2برلين :المركز الديمقراطي العربي.)2018،
 -عمر عبد العاطي" ،التفاع( المؤ

ي دا ( إدار ترام

ال يا ة ال ارجة اعمريكية تجا إيران ،مجلة

دراسات إيرانية ،العدد(( ،)6الرياض  :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية.)2018 ،

 منطف كما( "،تم الت ريطة الت ازن اال تراتيجي ي الشر اع ط " ،م ق المركز العربي للبم يالد ار ات ،2018/4/15 ،ش هد ي  ،2018/12/23ي. www.acrseg.org/40698:
 عدنان معنا ،مجابهة الهيمنة :إيران وأمريكا في الشرق األوسط( ،بير ت :مركز المضار لتنمية الفكرا

ًلمي.)2014 ،

 عبد الرممن ريجة ،عيم رملي" ،ال نافل االقتنادية يران –االقتناد ا يراني بين العق بات ال ارجيةالمقا مة الدا لية" ،مجلة مدارات إيرانية ،العدد ( ( ،)5برلين  :المركز الديمقراطي العربي ،)2019 ،ل

.15

 التقرير اال تراتيجي ال ن ش :إيران ي ( ،2018الرياض المععد الد لي للد ار ات ا يرانية ،)2018 ،ل.190
 عباد مممد التامر ،سياسة الواليات المتحدة وادارة األزمات الدولية (إيران-العراق-سورية –لبنانانموذجاً)( ،بير ت :المركز العربي لألبماي د ار ة ال يا ات.)2015 ،

 اممد نًلح" ،عبي إيران بميا مضيماي .2019

هرمز بمثابة انتمار لمنالم " ،الشرق األوسط  30،ايار/

 تقرير المالة ا يرانية (يناير /براير ( ،)2019الرياض :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية.)2019 ، تقرير المالة ا يرانية (مارس ( ،)2019الرياض :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية.)2019 ، تقرير المالة ا يرانية (ي ني ( ،)2019الرياض :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية.)2019 ، تقرير المالة ا يرانية (ي لي ( ،)2019الرياض :المععد الد لي للد ار ات ا يرانية.)2019 ، نادية ممم د منطف (ممرر ) ،العالقات الدولية في عالم متغير :منظورات ومداخل مقارنة ،ج( ،3القاهر :مركز المضار للد ار ات ال يا ية.)2016 ،

 ريتشارد هاس ،عالم في حيص بيص :السياسة الخارجية األمريكية وأزمة النظام القديم ،تعري  :إ ماعي(بعاء الدين ليمان( ،بير ت :دار الكتا

العربي .)2018،

 -أب بكر د قي "،رؤية ا ت ارتيجية راغ الق

الن ار عل

النف ا ي الشر اع ط" ،مجلة حمورابي

للدراسات ،العدد (( ،)14ب داد :مركز مم رابي للبم ي الد ار ات اال تراتيجية.)2015 ،
-

از جرجس ،الشرق األوسط الجديد :االحتجاجات والثورة والفوضى في الوطن العربي( ،بير ت :مركز

د ار ات ال مد العربية.)2016 ،
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طار أب ديا  " ،قمم مكة ..نداء الفرنة اع ير لمماية ال ًلم اعمن ي المنطقة " ،العرب اللندنية،

1مزيران  /ي ني .2019

 " -اشنطن تطال

برلين بمظر الجناح ال يا ي لمز اهلل " ،العرب اللندنية1 ،مزيران /ي ني .2019

 مممد عباس ناجي" ،مر نف ية :كيالم تقب(

لألبماي

الد ار ات

تتعام( إيران م المشد الع كرش اعمريكي ي المنطقة" ،مركز

المتقدمة،

،2019/5/12

ي

ش هد

،2019/10/1

يhttps://futureuae.com:
-

الد يايم ت" ،النع د االيراني الجديد :الع د ال النفر ي ظ( ن ار جي يا ي د لي تقاطبي" ،مجلة
رؤية تركية ،العدد ( (،) 29تركيا :مركز الد ار ات ال يا ية االقتنادية االجتماعية .)2016،

 هيبة ربي" ،ال يا ة ال ارجية ا يرانية إزاء أمريكا ععد د نالد ترام " ،مجلة مدارات إيرانية ،العدد (،)5(برلين :المركز الديمقراطي العربي.)2019 ،

- Palko Karasz, Iran Slams U.S. After Middle East Troop Buildup Is Announced, May 25,
2019,https://www.nytimes.com/.../middleeast/iran-us-troops-middle-east.ht...

1

ل طين الي م ( 2019/11/19م) :دبل ما ي إيراني بكش

تشكي( جبعة ع كرية م مد ممتد من طعران إل

( 29ي لي 2019م) ،الرابط https://paltoday.ps/ar/post/354202

ز لم اجعة أش عد ان ،تاريخ النشر
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المحور الثاني :الدور االيراني في إدارة اعادة الهيكلة
االقليمية لدول الربيع العربي ودول المقاومة
والممانعة
دور إيران في إدارة الجبهات الداخلية في الشرق األوسط وانعكاسها
على اسرائيل (دراسة حاله دور محور املقاومة واملمانعة) .
د .محمد محمد عبد ربه المغير

ايران واعادة الهيكلة االقليمية ملنطقة الشرق االوسط بعد
احداث الربيع العربي
د .شاهر اسماعيل الشاهر -أ .مازن جبور

السياسات االيرانية في املنطقة وانعكاساتها على الثورات
العربية (سوريا انموذجا)
د.إياد المجالي

القوة االيرانية الثقافية وتأثيرها على الهوية العراقية
د .زهرة الثابت
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دور إيران في إدارة الجبهات الداخلية في الشرق األوسط وانعكاسها على
 دراسة حالة دول محور المقاومة والممانعة...اسرائيل
Iran's role on managing the internal Home fronts at the
Middle East and its reflection on Israel… Case study of the
axis resistance and prevention
 محمد محمد عبد ربه المغير.د
Dr. Mohammed M. A. Al-Mougher
أستاذ مساعد كلية الهندسة جامعة فلسطين-أستاذ مساعد برنامج ماجستير إدارة األزمات والكوارث
Assistant Professor- Master Program of Crisis and Disaster Management- Assistant
Professor-Faculty of Engineering, Palestine University

:ملخص
 هد ت الد ار ة، قد أثرت بشك( مباشر عل العديد من ا قليمية،بارز ي القضايا المركزية ي الشر اع ط
تلع إيران د لار لا
 ا ت دم،لبيان د ر إيران ي الشر اع ط انعكاس هاا الد ر عل إ رافي( الو من ًل( د ار ة مم ر المقا مة الممانعة
 لنت الد ار ة إل أن يران،برات البامي تملي( ظاهر المشكلة

البامي المنعج ال نفي التمليلي المد ي المبن عل

(د ر بارز هام ي التنثير عل الجبعات الدا لية لد ( المم ر ي الشر اع ط هاا التنثير ي ظاهر إيجابي لكن يمم
 بناء، أ نت الد ار ة بضر ر تقييم المت يرات اعمنية ال يا ية الع كرية أثرها عل د ( المم ر.بين ثنايا تنثي ار لبيا
رافيلية اعمريكية ي الشر

ريا ترك يا منر اعردن ل طين الع ار لم اجعة ال يا ات ا

مم ر يضم ك( من إيران
.اع ط

 مم ر المقا مة الممانعة،( ا رافي، الشر اع ط، الجبعات الدا لية، إيران:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Iran plays a prominent role in the central issues in the Middle East, and it directly affected many
regions. The study aimed to demonstrate a role in the Middle East and its reflection on Israel.
Through the study of the axis of resistance and resistance, the researcher used the descriptive and
analytical approach based on the researcher's experiences And the analysis of the phenomenon
of the problem, the study concluded that Iran has a prominent and important role in influencing
the internal fronts of the Axis countries in the Middle East, and this effect is a positive
phenomenon, but it carries a negative effect in its midst. The study recommended the necessity
of assessing readers and military security variables and their impact on the Axis countries, and
building an axis that includes Iran, Syria, Turkey, Egypt, Jordan, Palestine and Iraq to confront
American policies in the Middle East.
Key Words: Iran, Internal Home fronts, Middle East, Israel, The axis resistance and prevention
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 .1اإلطار العام للدراسة
 1.1تمهيد
اتيجيا هاما ي العالم ه أمد الممركات اع ا ية لألمن العالمي الد لي
يمث( الشر اع ط م قعا جي تر ل
المؤثر عل الجبعة الدا لية لًلمتًل( اال رافيلي ا قليمي المؤثر عل جبعة االمتًل( لما يتمت ب من مزايا
ا تراتيجية ي التنثير المباشر عليعا ،هاا ينعكس عل

اال تقرار دا ( الجبعة الدا لية لدع االمتًل(،

بالتالي يعتبر نقطة ق هامة ي إدار النراعات العربية ا

ًلمية م االمتًل( ا

رافيلي.

عت إيران إل مما الت كثير لل يطر عل الجبعات الدا لية أهمعا الفل طينية ي م ت يات عد ظعر
الو من ًل( التنريمات للمتمدثين با معا م ( تشكي( جبعة م مد لم اجعة أش عد ان إ رافيلي ي تعد
مم ر المقا مة الممانعة (إيران،

ريا ،مز اهلل ،الفناف( الفل طيني الع كرية) ،1لكن رعان ما تترو
ًل( ج الت التنعيد ا

إيران المجتم الفل طيني ي اج متف ل مد

رافيلي المتكرر عل قطا

ز

انة

ما مدي ي تنعيد ن مبر  2019م الاش ا تشعد ي القيادش البارز ي رايا القدس أب العطا.

اتيجيا
تمارس إيران أد لا
ار إقليمية متن عة بمكم ا مكانيات الم ارد المت ر لديعا مما يؤهلعا لتلع د لار ا تر ل
مؤثر ي الشر اع ط ،بما أن القضية الفل طينية الممرو اعهم ي القضية لألمن ي الشر اع ط ب(
العالم 2اهتمت إيران بالتعام( م اعط ار

الفل طينية بشك( مت ٍاز داعم أ ا ي لل يا ات ال ار ضة للتطبي

دعما أ ا ليا لفناف( المقا مة الفل طينية ،قد رد الو ي تنريمات
م االمتًل( ا رافيلي شكلت ل
الناطقين ا عًلميين لفناف( المقا مة بنن إيران الداعم اع ( للمقا مة الفل طينية.
 2.1مشكلة الدراسة
تبرز مشكلة الد ار ة من ًل( رؤية البامي بنن هناو تناقض بين التنريمات ا يرانية الفل طينية التد ًلت
المباشر ي الشنن الفل طيني المتعل بتشكي( جبعة م مد لرد الممار ات ا
ال فية يران ي دعم ناف( المقا مة الفل طينية ي قطا

رافيلية ،كالو ي المنلمة

ز  ،مز اهلل ي لبنان ،إا يرع البامي أن

يران أهدا ل ا معلنة تت اك م ا تراتيجيتعا ا قليمية المتمثلة ي مماية الم تضعفين أمام الم تكبرين ،لكن

ها اعهدا

اال تراتيجية لعا ما بعدها من أهدا

النعيد الدبل ما ي ال يا ي المعلن.

فية تتمث( ي إدار الن ار ا يراني ا

رافيلي عل

 3.1أهداف الدراسة
هد ت الد ار ة إل التعر عل الد ر ا يراني ي إدار الجبعات الدا لية ي الشر اع ط انعكاس الو
عل ا رافي( بالتالي التنثير المباشر أ

ير المباشر عل االمتًل(.

1

الع از ش ،رعد قا م نالح ( :)2019ممركات أمن الشر اع ط ترش  2019-1979رؤية تمليلية م تقبلية ،مجلة الد ار ات اال تراتيجية للك اري

2

ز  ،مجلة

ادار الفرل ،المجلد اع ( العدد الثالي ،برلين ل.53-25

أب علي ،رمزش& أب شرخ ،نباح & الم ير ،مممد ( ،) 2019د ر عمليات ا

الد ار ات اال تراتيجية الع كرية ،العدد الراب  ،برلين.

ًلء ا ي اء ي مماية الجبعة الدا لية ي قطا
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 4.1أهمية الدراسة
تنب أهمية الد ار ة مما يلي:
 ندر الد ار ات التي تربط العًلقات بين الد ر ا يراني ي إدار الجبعات الدا لية ي الشر اع ط
انة يما يتعل بالد ( المرتبطة بن ار م تمر م االمتًل(.

 م اهمة الد ار ة ي ت ير انعكاس الد ر المقيقي يران م اجعة إ رافي( تمريو عنانر الجبعة
الم مد بما يمق المنالح ا يرانية.
 إثراء المكتبة العربية بالد ار ات البمثية التي تربط بين مت يرات بمثية م تلفة.

 5.1منهجية الدراسة:

اتبعت الد ار ة المنعج ال نفي التمليلي الاش ين

مك نات الجبعات الدا لية لد ( مم ر المقا مة الممانعة

ي الشر اع ط ،يمل( اآلراء التي كتبت م ( هاا الم ض

عًلقة الو بتعزيز الد ر ا يراني بما يمق

منالمعا الجي ا تراتيجية.

 6.1مصطلحات الدراسة

 التعريف اإلجرائي لدور :هي الممار ات التي تق م بعا إيران ي إطار شام( لتعزيز د رها ي الشراع ط لتمقي أهدا عا اال تراتيجية المتمث( ي مماية الم تضعفين تندير الث ر .
 الجبهات الداخلية :تعتبر الق الشعبية للد ( أثناء النراعات الع كرية أ االعتداءات ال ارجية أ م اجعةالتعديدات ،تمث( النشاطات البشري ة الداعمة للق ات التي ت اجع المعددات تعتبر ق
مؤ ات مدنية أهمية

طنية تمارس أنشطة بشرية لدعم النم د المجتمعي

شعبية مجتمعية

1

 التعريف اإلجرائي إلدارة الجبهات الداخلية :هي ال ل كيات اعنشطة البشرية التي تقدمعا المؤالجعات الداعمة لتق ية النم د المجتمعي تعزيز للتعام( م الم اطر المد من ثارها عل

ات

المجتم

المؤ ات اعهلية المك مية المدنية اعمنية.
 التعريف اإلجرائي محور المقاومة والممانعة :ه المم ر المك ن من إيرانناف( المقا مة الفل طينية الم لمة ،يعد

ريا ،مز اهلل اللبناني،

هاا امم ر لتق ية الر ابط اعمنية الع كرية لمماربة اال تبداد

اال رافيلي ي منطقة الشر اع ط تعم( الد ( الق ية ي المم ر عل تعزيز تق ية نم د الفناف(

الضعيفة.

 -التعريف االجرائي النعكاس :ه اعثر المترت

1

عل الجبعة الدا لية اال رافيلية.

ين( المفيريج .)2014( .عالية مطة الط ارئ لم اجعة الك اري اعزمات ي المجمعات ال كنية المك مية .الرياض :ر الة ماج تير ير منش ر

جامعة ناي

العربية للعل م االمنية ل. 49-47
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 .2اإلطار النظري:
 1.2تمهيد
اهتمت ال يا ات ا يرانية ي دعم الم تضعفين مماربة الم تكبرين الاين ي ت ل ا الم تضعفين ي دمتعم
مما يتطل

الث ر عل اعنظمة الم تبد  ،منا قيام الث ر ا يرانية عمدت إيران عل تنمية التمدد ال ارجي

المشاري ا قليمية للد لة ا يرانية ،تط ير ا تراتيجيتعا ي ال ج د الع كرش ي المنطقة العربية مما

يشك( تعديد لل ج د العربي ي العديد من المناط العربية.
عملت إيران عل تشكي( مم ر لم اجعة الممار ات اال رافيلية بم الم لمين ي منطقة الشر اع ط
الاش ي ع لتعزيز مقا مة المشاري اعمريكية ا

رافيلية ي المنطقة الو ي ا طار ال يا ي بناء

القدرات الع كرية اعمنية لفناف( المقا مة الفل طينية لمز اهلل اللبناني الجيا ال رش ،كالو بناء
القدرات الع كرية القتالية للم ارد البشرية.
 2.2الجبهات الداخلية:
تعتبر الجبعة الدا لية المك ن العام اع ا ي ال اعي لدعم ا ناد الجيا ي العمليات القتالية تجعيز الد لة

لمماية أش معدد ارجي يعتدش عل ال ياد ال طنية لعا ،إن الجبعة الدا لية تتمث( ي تشكي( الق الشعبية

الم مد لد ( المم ر الت ي بد رها تعم( عل مماربة اعجندات ال ارجية المتمثلة ي يا ات إ رافي(
أمريكيا ي الشر اع ط.

 1.2.2مكونات الجبهة الداخلية:
تتك ن الجبعة الدا لية عش د لة من مجم عة عنانر التي تعم( عل تكام( التك ين لشراكة طنية بين كا ة
المك نات العنانر ،تتل ل ها العنانر بما يلي:
 المجتمع :ه عبار مجم عة من اع ر اع راد الاين يعيش ن ي منطقة ج ار ية ممدد تت م بترابطاجتماعي ،تتكيي

ي العًلقات البشرية العمرانية لعا امتياجات من ال دمات اع ا ية البنية التجتية.1

تؤثر الكثا ة ال كانية ال نافل البشرية الع ي ة المملية ال طنية عل المت يرات التي يمكنعا أن تتطل

المزيد من إ جراءات مماية الجبعة الدا لية .يرع البامي أن المجتم هم الكتلة البشرية اات الع ية االجتماعية
الثقا ية العمرانية المشتركة الت تعم( عل تميزهم عن باقي المك نات البشرية ي البيفات المميطة بعم،
تربطعم عًلقات اجتماعية تؤهلعم لتقديم مزيد من النشاطات الفعاليات ب ية تعزيز المماية المشتركة د

أش ضرر ليتمت المجتم بنعل قدر من اعمان الطمننية ال كينة.

 -المؤسسات والهيئات الوطنية والمحلية :هي الجعات المك مية اعجعز التنفياية المؤ

ات ال طنية

العيفات المملية تعمد عل ت جي م ار التنمية تنهي( المجتم لتمم( الم اطر اعزمات الت يمكن أن
ت اجع  ،إا أنعا ت تجي
1

تتعام( م المعددات للجبعة الدا لية

منظ مة طنية ادارية متكاملة تعم(

إ ماعي( عامر .)2015( .د ر المقا مة ي تعزيز الجبعة الدا لية ًل( العد ان النعي ني عل مما ظات ز 2014م

ل.27
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ي الم ت ع ال طني ا قليمي المملي ،1إن طبيعة ال دمات المقدمة من تلو المؤ
ي تعزيز ق

ات يمكنعا أن ت اهم

رنانة الجبعة الدا لية مماية المجتمعات العشة من التعديدات الدا لية ال ارجية.

 -المنظومة األمنية :إن المنظ مة اعمنية مك ن هام ا تراتيجي يعم( عل ضبط المالة العامة تمقي

البا ال
اعمن المجتمعي ا تدامة ال طط ال طنية 2،مجابعة الم اطر التعديدات ال ارجية الدا لية الت
ل
يتم تمديد تلو العمليات المعقد الت تق م بعا الجعات اعمنية لضبط ال لم المجتمعي مكا مة الجرافم بناء
ال طط ال طنية القطاعية لضبط مالة اعمن العام ي أثناء اعزمات الك اري المد من الجرافم الق( م ت ع

لعا.

 المنظومة اإلعالمية :يتميز ا عًلم بنن ال لطة الرابعة الت لعا تنثير مباشر عل ميا المجتمعات ،لكني قتنا المالي أنمبت الماك نة ا عًلمية الممرو اع ا ي للقضايا المجتمعية الم تلفة
انتشار

انة ي ظ(

اف( ا عًلم المديي بين أ راد المجتم إا يعتبر ا عًلم أمد المك نات الم اهمة ي تمنين

3
جليا د ر المنظ مة ا عًلمية ي ت جي مم ر المقا مة نم
المجتم من الم اطر التعديدات ،قد ظعر ل
التعام( م مل إيران الن ش ت جي ا عًلم لمم ر المقا مة م ت جعات إيران ي مماربة إ رافي( لم اجعة

الجع د الدبل ما ية الت يبالعا نتناياه ضد إيران

انة ي المجتمعات العربية المتضرر من المل

ا يراني كد ( ال ليج العربي ،أما مم ر المقا مة الممانعة قد عم( عل اال تنكار الشج
بما يتنا

المم ر ي

م المت يرات الميدانية ال يا ية لد ( المم ر م اجعة لة المر ا
ريا لبنان قطا

الن ش

ت جي الشع

رافيلة الت ضربت معاق(

ز.

 3.2العوامل المؤثرة على الجبهات الداخلية لمحور المقاومة والممانعة:
تلع

ال عديد من الع ام( المؤثر عل

د ( االمتًل( ا

تنعكس أثارها عل

رافيلي الت

مك نات د لة

ا متًل( بالتالي يمكن أن ت اهم ي تعزيز المت يرات المؤثر عل ا تقرار البيفة الدا لية لد لة االمتًل(
تنثير عل جبعت الدا لية.

 1.3.2العامل الجيواستراتيجي :هاا العام( مم ر هام ي إدار النراعات اال تقرار ،ق الد لة االقتنادية
الق الع كرية م الجي ا تراتيجي يمكن أن يم ( الد لة إل

مم ر التنثير االهتمام ،إا تعتبر اعبعاد

اعربعة أهم المؤثرات عل طبيعة الم ق الجي ا تراتيجي عش د لة هي:

1

4

مممد الم ير .)2012( .ا تراتيجيات تمقي اعمن ال ًلمة عل الم ت ع ا قليمي -مالة د ار ية قطا

ز  .ز  :ر الة ماج تير ير منش ر،

الجامعة اال ًلمية ،ب ز ل.16
 2محمد المغير ( :) 2019مؤشرات تقييم مخاطر االعالم الجديد ،مجلة الدراسات اإلعالمية ،العدد الثامن المركز الديمقراطي العربي ،برلين ،ص -47
.63
 3اف( شديد ( :)2010الجي تراتيجي بين المفع م التطبي  ،ل لة ا دار التطبيقية ( ،)4الطبعة اع ل  ،ردمو (-706-64786-1-978 :)ISBN
5

 4مممد أب ق طة ( :) 2015اعتماد الن بة ال يا ية الفل طينية عل الم اق االلكتر نية ي اكت ا المعل مات عن المفا ضات الفل طينية – ا
د ار ة ميدانية ،ر الة ماج تير ير منش ر  ،الجامعة ا

ًلمية ،ز.
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كو المديد

ط ط المًلمة الج ية

المد د ال يا ية الد ( المميطة ،ق الد لة ي امتًلو الثر ات الم ارد طبيعة المناخ الشك(
الج ار ي ج ار ية المكان.
 البحر :إن االقتناد البمرش الم انئ التجارش الم انًلت البمرية الممرات المافية الثر ات البمرية،يرها.

المنشآت المرتبطة باالتناد البمرش،

 -الفضاء  :إن المت يرات المرتبطة بتكن ل جيا الفضاء اعقمار النناعية تد

المعل مات البيانات

العجمات ال يبرانية من أهم المك نات الفرعية للعام( الجي ا تراتيجي.
 الزمن :يؤثر الزمن مت يرات ارتباط بالتط ر التكنل جي التم الت الديم ار ية معدالت نفاا الثر اتالطاقة المتجدد  ،تنثير عام( الزمن عل الميا الطبيعية البيفة المشيد .
 2.3.2صناعة النخب :تعم( الد ( العظمي عل نناعة رجاالتعا ي الد ( النامية الد ( العشة الد (
المليفة بالم ارد ا م كانيات الو بعد

ال يطر النف ا عل تلو المجتمعات م اردها ت جي كرها ل دمة

القضايا المتعلقة بشنن الد ( العظمي 1.عمدت إيران عل نناعة ن بعا ي د ( المم ر للتنثير عل نيا ة
الق اررات اال تراتيجية المم رية ي تلو الد ( التنثير عل ق ارراتعا الدا لية ال ارجية.

 3.3.2الجاذبية :تؤثر عنانر الجا

الثقا ي الفكرش المضارش عل الق االجتماعية بمك ناتعا الطاففية

ا يدي ل جية االقتنادية الع كرية إن عام( الجا

ي اهم ي ت يير الفكر القناعة لدع الففات الم تلفة

للمجتمعات المعرضة للعشاشة الو ي إطار مماية القيم المعتقدات الجا

نم القيم المجتمعية الجديد

الت يمكن أن تك ن د يلة عل المجتم لكنعا ت اهم ي تط ير المنظ ر الفكرش لتلو المجتمعات 2،هاا
بد ر يؤثر عل

ل و د ( المم ر بما ي دم منالح إيران ال ارجية ي التمدد ال يطر النف ا.

 4.3.2العوامل االجتماعية االقتصادية :ت اهم تلو الع ام( عل م ت يات التعليم ال دمات النمية النم
المتزايد لل كان التنمية المجتمعية ،التنثير عل قضايا الفقر البطالة انعدام الد ( االقتنادش للففات اعكثر
بالتالي االمتياج لمزيد من التم ي(

ضعفا اععل هشاشة ،مما يؤثر عل تنمية تط ير قدرات المجتم
ل
3
ال ارجي الم اعدات ،هاا يعتبر مد لًل للعيمنة النف ا عل لطة القرار لدع الد ( ير الم تقر  .إن
إيران ت اهم ي تمدد الم اطر ي د ( المم ر

1

نبي( بكاكر (2018م) :التن

( ،)3الجزافر ،ل .175-165

الت ير ي مضامين الق ؛ نم

انة

ريا لبنان شكلت ق اعد ع كرية للنظام ا يراني

عم جديد للعًلقات الد لية ،مجلة د اتر ال يا ة القان ن ،العدد  ،19جامعة الجزافر

 2ج رج قرم .)2011( .أهم التمديات االقتنادية االجتماعية العربية :نم مجتم العلم التكن ل جيا ا بدا  ،المنتدع ا قليمي م ( المق

االجتماعية

االقتنادية ي ظ( اعزمات العالمية -شبكة المنظمات العربية ير المك مية للتنمية -مؤتمر تمديات التكام( االقتنادش العربي عًلقت بالتط ر

التنم ش ي المنطقة ،بير ت ،ل.4-2

3

مممد الم ير ( :) 2018تمنين الجبعة الدا لية من مر

المركز الديمقراطي العربي ،ل .58-42

الجي( ال امس ،مجلة الد ار ات اال تراتيجية الع كرية ،العدد الثاني ،المجلد اع (،

مجلة مدارات إيرانية  -المركز الديمقراطي العربي  -برلين ألمانيا ،المجلد ( )02العدد ( ،)07مارس 2020م

81

مجـــــــــــــــلة مدارات إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانية

2020م

بالتالي يرتف م ت ع الم اطر  ،الو من شنن زياد التمكم بالمجتم العا يك ن عرضة لًل ت ار
التعديد من د ( تعادش المم ر تعدد ا تقرار .
 5.3.2الصراعات الحزبية والحروب األهلية :إن المنطقة العربية شعدت العديد من النراعات ًل( الفترات
الزمنية ال ابقة بعد الث رات العربية ،الن ار عل ال لطات ي بعض الد ( العربي اال ريقية،
العظمي ال ت ا( الفرنة ت يير أنظمة المكم

انة الت تعارض ال يا ات اعمريكية ي الشر اع ط،

تم يل لمجم عة من النقاط ال ا نة المليفة بالنراعات الع كرية عل
الدا لية العربية المليفة بالنراعات الم تمر .

عت الد (

ال لطة الم ارد انعاو الجبعة

1

 6.3.2النزاعات الفكرية واإليدلوجية :عملت الد ( العظمي عل تعزيز النراعات الفكرية الطاففية ي
الفترات ال ابقة ظع ر مجم عات تمم( أ كا ار مشب هة تدعي العم( عل تطبي الشراف

تنفيا العق بات

بنفس ال قت تمتلو أيدي ل جية كرية عجندات ا ت باراتية اهمت ي زعزت اال تقرار اعمني الديني الو
ي إطار تش ي النظم ا

ًلمية بالتالي التنثير عل الجبعة الدا لية.2

 7.3.2المتغيرات األمنية :العام( اعمني من أهم المت يرات المؤثر عل الجبعة الدا لية كلما زاد اال تقرار
ي المجتم ينعكس الو عل اال تقرار المجتمعي تما و تمنين مك نات الجبعة الدا لية ،إا أن االمتًل(
ا

رافيلي أمد المت يرات الًلعبة ي الجبعات الدا لية لمم ر المقا مة الممانعة؛ إا أن ل مظ أن ا رافي(

ا تطاعت ضر إيران ق اعدها ي امة

ا يراني المؤثر عل
ا يرانية ي

ا لجبعة الدا لية ا

ريا بالتالي أنبمت

ريا لبنان الع ار

الو ي إطار مماربة ا رها

رافيلية ،قد تجرأت إ رافي( عل

ا تعدا

أ التمدد

العديد من القيادات

ريا امة عراو بين إيران ا رافي( هاا أكبر ٍّ
تمد أمني لًلمتًل(

لمك نات الجبعة الدا لية لد ( المم ر.
 8.3.2التهديدات الخارجية :تمث( التعديدات ال ارجية طر م تمر عل
يتطل

م ارد مادية ا تنفاا الطاقات المجتمعية المؤ ية ا تعدا

مك نات الجبعة الدا لية مما

المدنيين ،زياد معدالت ا نفا

التش يلي عل عمليات التمنين ال قاية من اال تراقات ال ارجية المعدد للعنانر الجبعة الدا لية ،يضا
لالو ا تن از

الم ارد الطبيعية تدمير المقدرات المادية اععيان المدنية أثناء االعتداءات الع كرية ،لكن

تنثير نفت بالق المؤثر الت يطل عليعا ت ازن الرد
التعديدات اعكثر لا
ي ز 2014م3.

انة بعد اععما( الع كرية

 1مركز أبماي د ار ات الم تقب( .)2014( .تنظيم الد لة ا ًلمية  .ز  :مشن رات مركز د ار ات الم تقب( ل .6-2
2
Meir Elran .)2016( .The Israeli Home Front Command: Missions, Challenges, and Future Prospects .Tal AvivIsraeli : Military and Strategic Affairs, Volume 8, No. 1 , P 59-62.
عبد اهلل العد ان ،االستراتيجية اإلقليمية لكل من تركيا وايران نحو الشرق األوسط ،ر الة ماج تير ،جامعة الشر اع ط :كلية
 - 3طاي( ي
اآلدا

العل م ،2013 ،ل .123
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 .3مناقشة النتائج:
تمث( د ( مم ر المقا مة الممانعة تنثي ار ا تراتيجيا عل

إ رافي( هاا انعكس عل

الدا لي لد لة االمتًل( الو من ًل( تدني العم ال يا ي الع كرش
ريا

الممانعة ،إن الم ق الجي ا تراتيجي لد لة االمتًل( بين (لبنان

ك( مالة اال تقرار

ق ععا تمت نار مم ر المقا مة

ز) أثر عل ق المم ر التنثير

المباشر ي المت يرات ال يا ية د لة االمتًل(.
اهمت إيران ي ا ضرار بمك نات الجبعات الدا لية ي الشر اع ط جعلت منعا عننر هام مؤثر
عل

التمدد اال رافيلي ي د ( المم ر بالتالي ق ط التطبي اال رافيلي م تلو الد ( مما ي اهم ي

تمنين مشر مقا مة االمتًل( ال اشم عل أرض ل طين.

أثر الت اجد ا يراني عل الجبعة الدا لية ال رية بشك( كبير أنبمت امة ن از د لي لتنفية الم ابات
بين مم ر المقا مة الممانعة مم ر الم ا مة التطبي م االمتًل( ا

رافيلي قد د عت شع

الدماء النفقات المادية الل ج تية مقاب( العد ء الن بي ي دا ( إيران م إمكانية تمريو الن

تلو الد (
ا يرانية

المعارضة لل يا ات اعمريكية النعي نية ي الشر اع ط.
ق اعد

ار هدد الو ا تقرار الد لة ال رية ا تعدا
ار تكرلا
ا تعد االمتًل( ا رافيلي اعراضي ال رية مرلا
مز اهلل اللبنا ني المت اجد عل اعراضي ال رية لكن إيران لم تقدم أش رد عل ا تعدا ق اعدها عنانرها
ي

ريا

ي المقاب( ك( ا تعدا

ي قطا

ز ترد المقا مة الفل طينية عل االمتًل( بشك( مت ازن

مدر س بشك( جماعي من ًل( ر ة العمليات المشتركة ،قد مق الو ت ازن الرد
عل مقدرات أعيان الشع

الفل طيني ي قطا

رافيلي

من الت ( ا

ز.

ما لت إيران رض رأيعا عل الفناف( الفل طينية بما يتعل بالمل ال رش ،كان هاا لببا ي التنثير عل
ا تراتيجة المم ر ي التعاطي م القضايا المركزية انة القضية الفل طينية الممرو اع ا ي لألمن
العالمي ًل( العق د الماضية.

عت ما زالت ت ع إيران ال ت دام الق الناعمة أد اتعا ي م تل

بالشر اع ط،

اهمت تلو الق

الفكرية ننعت الن

عملت إيران عل ت

ي ت جي الفكر المجتمعي لد ( المم ر عززت االنقا مات المجتمعية

ال يا ية اعمنية قد أثر الو عل

بممركات اعمن بالشر اع ط.

القضايا الج هرية ي إدار النراعات

التنثير ي الق اررات الج هرية ي المتعلقة

ير الق الع كرية لبقاء النظام ال رش تق ية أركان ت اجد مز اهلل كعننر مؤثر

جلين ي ا ت دام الق ال شة ا ت دام الق الع كرية ي
عا( ي الجبعة الدا لية االيرانية قد ظعر الو ل
دعم النظام ال رش قت( المفات من الشبا العربي ال رش الشبا العراقي بمجة مماربة ما ي م داعا،
 .4خالصة:

لنت الد ار ة إل أن إيران عننر عا( هام ي د ( مم ر المقا مة الممانعة هي الع

أ ا ي مؤثر

ي القضايا المركزية ي الشر اع ط ،أنبح ملفعا الن ش أمد ممركات اعمن الق مي لمنطقة الشر
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المجا ر

2020م

م ارد لب ط يطرتعا نف اها ي الشر اع ط

انة الد (

رافي( ،كما قد ا ت لت إيران د ( المم ر للم اهمة ي الت يرات ال يا ية ي ال امة ا

ًل( الفتر ال ابقة

رافيلية

ما رد ي تقارير إ بارية .تمتلو إيران م ارد تؤهلعا لقياد مم ر المقا مة الممانعة

مما يجعلعا ت اطر بمك نات الجبعات الدا لية لد ( المم ر ،بالتالي هناو تنثير لبي عل المجتمعات ي
تلو الد (

انة أنعا

ت ض للم امر زيا د الضرر العشاشة لعا ا تن از

المجتمعات .إن ال ج الم ن يران الاش يتمث( ي دعم قضايا القدس ي اجع

م اردها ي تمنين

ج بش يتمث( ي القت(

التنكي( بالمجتمعات العشة الضعيفة ي الشر اع ط من ًل( أارععا ال ارجية الع كرية المت اجد ي

تلو الد (.
يضع

ظ ع ر د ر إيران التنثير ال لبي الع كي عل إ رافيلي من ًل( د ( المم ر با تثناء قطا

بمكم الق الجي ا تراتيجية المؤثر عل مك نات الجبعة الدا لية ا

ز

رافيلية ،لكن التنثير ال لبي اعكبر كان

أثرت بشك( لبي عل

المك نات االجتماعية ال يا ية

بارز عل الجبعات الدا لية لد ( المم ر الت
لا
االقتنادية لد ( المم ر مما اهم ي ش المجتمعات أثر عل تعزيز الفرقة العربية ،إن البيفة الفل طينية

م تلفة بمكم أنعا تق تمت المنار ال ان عل القطا كما أنعا مجب ر عل التعام( م مم ر إيران

ب ب

عدم ت ير دعم مادش ع كرش

يا ي اعًلمي من قب( الد ( العربية للفناف( الفل طينية ،بالتالي

ت تفيد إيران من التقر من ناف( الفل طينية الو ي إطار مشد تدعيم الجبعة الدا لية ا يرانية ي
القضايا المركزية الج هرية المؤثر ي الشر اع ط.

.5

التوصيات

 ضر ر البمي ي اعهدا

الم فية المتعلقة بالعًلقة المم رية بين إيران باقي د ( مم ر المقا مة

الممانعة.
 أن تؤثر الفناف( الفل طينية ي ت جي المم ر قيادتعا بما يمق أهدا
 تمقي

المقا مة مشر التمرير.

الت ازن اال تراتيجي ي مم ر المقا مة الممانعة ي إطار الرد عل

ا تعدا

االمتًل(

لل امة ال رية.
 ت ي مم ر المقا مة الممانعة ليشم( الد ( المجا ر للمد د ا
منر اعردن تركيا الع ار .

رافيلية م الد ( العربية

انة

 تعزيز ال عي اعمني ال يا ي لبناء برنامج إقليمي مم رش ي اج المت يرات اعمنية ال يا ية المتعلقة
بقضايا الشر اع ط.
 د ار ة العديد من الع ام( الت ت اعد ي تمنين الجبعات الدا لية لد ( المم ر هي( :التنمية

التكن ل جية ،ال يطر التمكم ي ا عًلم الم ج لتفيت المجتمعات ،م اجعة اع كار المتشدد ،
بناء البرامج ال طنية لنناعة الن

العربية اال ًلمية ،ت جي الطاقات المجتمعية مت اء الشبا
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من أنما الفكر المنمر  ،تعزيز الم ارد ا مكانيات ا تدامتعا لت اج م اطر ال يا ات اعمريكية
ا

رافيلية ي الشر اع ط).

 .6المراجع:

-

ل طين الي م ( 2019/11/19م) :دبل ما ي إيراني بكش

ز

تشكي( جبعة ع كرية م مد ممتد من طعران إل

لم اجعة أش عد ان ،تاريخ النشر ( 29ي لي 2019م) ،الرابط https://paltoday.ps/ar/post/354202
 الع از ش ،رعد قا م نالح ( :)2019ممركات أمن الشر اع ط ترش  2019-1979رؤية تمليلية م تقبلية،مجلة الد ار ات اال تراتيجية للك اري ادار الفرل ،المجلد اع ( العدد الثالي ،برلين
 رمزش أب علي ،نباح أب شرخ ،مممد الم ير ( ،) 2019د ر عمليات اي قطا

-

ًلء ا ي اء ي مماية الجبعة الدا لية

ز  ،مجلة الد ار ات اال تراتيجية الع كرية ،العدد الراب  ،برلين.

ين( المفيريج .)2014( .عالية مطة الط ارئ لم اجعة الك اري االزمات ي المجمعات ال كنية المك مية.

الرياض :ر الة ماج تير ير منش ر جامعة ناي

العربية للعل م اعمنية.

 إ ماعي( عامر .)2015( .د ر المقا مة ي تعزيز الجبعة الدا لية ًل( العد ان النعي ني عل مما ظات ز2014م

ب( تط ير  .ز .

 مممد الم ير .)2012( .ا تراتيجيات تمقي اعمن ال ًلمة عل الم ت ع ا قليمي -مالة د ار ية قطار الة ماج تير ير منش ر  ،الجامعة ا

ز .ز :

ًلمية ،ب ز .

 محمد المغير ( :) 2019مؤشرات تقييم مخاطر االعالم الجديد ،مجلة الدراسات اإلعالمية ،العدد الثامن المركزالديمقراطي العربي ،برلين.
 اف( شديد ( :) 2010الجي تراتيجي بين المفع م التطبي  ،ل لة ا دار التطبيقية ( ،)4الطبعة اع ل  ،ردمو(5-706-64786-1-978 :)ISBN
 -مممد أب ق طة ( :) 2015اعتماد الن بة ال يا ية الفل طينية عل الم اق االلكتر نية ي اكت ا

المعل مات عن

المفا ضات الفل طينية – اال رافيلية د ار ة ميدانية ،ر الة ماج تير ير منش ر  ،الجامعة اال ًلمية ،ز .
 -نبي( بكاكر (2018م) :التن

الت ي ر ي مضامين الق ؛ نم

القان ن ،العدد  ،19جامعة الجزافر ( ،)3الجزافر.

عم جديد للعًلقات الد لية ،مجلة د اتر ال يا ة

 ج رج قرم .)2011( .أهم التمديات االقتنادية االجتماعية العربية :نم مجتم العلم التكن ل جيا االبدا  ،المنتدعاالقليمي م ( المق

االجتماعية االقتنادية ي ظ( اعزمات العالمية -شبكة المنظمات العربية ير المك مية

للتنمية -مؤتمر تمديات التكام( االقتنادش العربي عًلقت بالتط ر التنم ش ي المنطقة ،بير ت.
 -مممد الم ير ( :) 2018تمنين الجبعة الدا لية من مر

الجي( ال امس ،مجلة الد ار ات اال تراتيجية

الع كرية ،العدد الثاني ،المجلد اع ( ،المركز الديمقراطي العربي.

-

مركز أبماي د ار ات الم تقب( .)2014( .تنظيم الد لة اال ًلمية  .ز  :مشن رات مركز د ار ات الم تقب(.
Meir Elran .)2016( .The Israeli Home Front Command: Missions, Challenges, and Future
Prospects .Tal Aviv- Israeli : Military and Strategic Affairs, Volume 8, No. 1 .
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إيران واعادة الهيكلة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط
بعد أحداث "الربيع العربي"
Iran and the regional restructuring of the Middle East
د .شاهر اسماعيل الشاهر
أستاذ مشارك  -كلية الدراسات الدولية -جامعة صن يات سين
أ .مازن جبور
ماجستير عالقات دولية
الملخص:

تعتمد إيران اعتمادال كبي الر ي مشر ععا ا قليمي عل جملة من المرتكزات الج ار ية ،اعيدي ل جية اعمنية دار االنتشار

اال تراتيجي ي الشر اع ط ،ميي عملت ط ا( ال ن ات التي أعقبت عام  2003عل ربط الد ( المركات التي تقتر
منعا أيدي ل جيال با تراتيجيتعا بشك( مباشر ال يما ي الع ار

ا يراني الاش تتشك( من القدرات الع كرية ا يرانية ال ق
ن ( إيران إل امتًلو القدرات الن ية يعن

ريا اليمن منر لبنان البمرين ليبيا ،يبق المل

الن ش

اععل لمشر ععا اال تراتيجي تجا منطقة الشر اع ط ،ان

ن ( ا تراتيجيتعا إل منتعاها ي إعاد ر م ارطة ت ازنات الق ع ا قليمية

ي المنطقة.

الكلمات المفتاحية :إيران-تركيا – النظام ا قليمي-الشر اع ط-الربي العربي.
Abstract:
Iran, in its regional project relies heavily on a number of geographical, ideological and security
bases to manage strategic proliferation in the Middle East. Where it worked throughout the years
that followed in 2003 to link the countries and movements that ideologically approaching them
directly to its strategy, especially in Iraq, Syria, Yemen, Egypt, Lebanon, Bahrain and Libya, The
Iranian nuclear file, which makes up Iran's military capabilities, remains the upper ceiling of its
strategic project towards the Middle East region, The Iranian nuclear file, which makes up Iran's
military capabilities, remains the upper ceiling of its strategic project towards the Middle East
region.
key words: Iran - Turkey - Regional System - Middle East - Arab Spring.
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مقدمة:
تعد العًلقات العربية ا يرانية امد من ا شكاليات الطارفة منا قيام الث ر ا

ال إل
ًلمية ي إيران ن ل

قيام ما مي "الربي العربي" ،عل ر م المزيج الاش شكلت تلو العًلقة ا يرانية – العربية عبر تاري عا من

الفرل التعديدات للعًلقات البينية العربية -العربية إال أن العر ا تار ا الم اجعة عل االمت اء ه ما
ظعر جليال ي أمداي "الربي العربي" بشك( رفيس عل ال امتين ال رية اليمنية.

انتقلت العًلقات العربية ا يرانية إل العداء النريح ال اضح باالنتقا( من المنا ة ال يا ية االقتنادية
الثقا ية إل الن ار اعيدي ل جي الع كرش ير المباشر ،م ما شعد الو من تم ( ي أجندات بعض

ال من "إ رافي(" ه ما زاد ي الشرخ بين المما ر العربية ،إا
العر الاين ضع ا إيران كعد أ ( للعر بد ل
شك( تعمي ال ًل

د ر أكبر أكثر اعلية تنثير ي

العربي رنة لكًل الطر ين "إ رافي(" ايران للع

العالم العربي.

لقد مثلت أمداي "الربي العربي" رنة يران لًلنتقا( ي العًلقة من شكلعا الر مي م المكام المك مات
العربية إل العًلقة ير الر مية ي شكلعا الشعبي عبر تمكن إيران من الد ( عل

دعم

ط الشع

تشكيًلت يا ية لعا أجنمة ع كرية أ أجنمة ع كرية شكلت المقلا أجنمة يا ية تمكنعا من العم(
ال يا ي المدني عل

رار الي من الع ار

العًلقة التاري ية بين

رية ايران القافمة عل االعتمادية ليس التبعية.

يتطل

البمرين ،اعمر الاش ش( إل درجة ما ي

رية نتيجة طبيعة

الت ير ي شك( العًلقات العربية ا يرانية من العر الت مد م ( قضاياهم المركزية عل أر عا

القضية الفل طينية اعراضي الممتلة عم ملا ،مماربة ا رها  ،المفاظ عل
ا تقًللعا ،ه ما يتطل

يادتعا

مد الد ( العربية

بالدرجة اع ل انتقاال عربيا من التبعية إل االعتمادية ي عًلقتعا م ال اليات

المتمد اعميركية ،إا يشك( نم النف ا الر ي النيني ي المنطقة تط ير عًلقاتعا م تلو الد ( ،ما
ب يتطل

لبنان ليبيا.
كما يج

قب( ك( شيء قطيعة م أد ارها القافمة ي د ( عربية شقيقة من

عل

رية إل

اليمن الع ار

العر ال افرين ي ال ط اعميركي إدراو مقيقة النع د النيني الر ي عل

الم ت ع

الد لي ،م لفت االنتبا إل أن العداء ا يراني اعمريكي يمث( بيفة منا بة ب ابة ا عة لد ( ك( من بكين
م ك

ي عًلقة م إيران باعتبارها ق إقليمية ع كريلا

ممتملة م أميركا.

يا يلا اقتناديلا تمث( يا لار منا بلا لم اجعة

يما ( البمي التالي ا ضاء عل العًلقات العربية ا يرانية ،ي ظ( الربي العربي ن نلا ،من ًل(
البمي ي تط رات الد ر ا يراني ي العالم العربي ،من ا تش ار
انطًلقلا مما ب

يج

م تقب( العًلقات العربية ا يرانية،

البمي عن ؤالين رفي يين :اع ( :ما هي المآالت الم تقبلية للنظام ا قليمي

العربي؟ ،الثاني :ما ه م تقب( العًل قات العربية ا يرانية ي ظ( ال يناري هات الممتملة للنظام ا قليمي
العربي؟
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منهج البحث:
تعتمد الد ار ة عل المناهج البمثية التالية:
المنهج التاريخي :من ًلل
ا

يتم ا تعراض أ برز النقاط ي تاريخ العًلقات العربية ا يرانية منا قيام الث ر

ًلمية ي إيران مت قيام ما ي م "الربي العربي".

المنهج التحليلي :تم ا ت دام المنعج التمليلي لقراء مآالت العًلقات العربية ا يرانية ي ال ض الراهن مت
تاريخ إعداد ها الد ار ة ،لتمليلعا تفكيكعا ال ر ج منعا بممددات رفي ية.

المنهج االستشرافي :انطًلقلا من الممددات التي تم الت ن( إليعا ،ض البامي يناري هات م تقبلية للنظام
ا قليمي العربي لشك( العًلقة العربية ا يرانية.

إشكالية الدراسة:
تنطل الد ار ة من إشكالية رفي ة تق م عل أ اس البمي ي العًلقة العربية ا يرانية لتمديد مكامن الق
الضع  ،االتفا

ال ًل  ،العداء النداقة يعا الو لفعم مآالت ها العًلقة بعد أمداي ما مي "الربي
أش ل( ي تلو العًلقة البمي عن الشك( اع لم لعا.

العربي" ،بما يمكن من تن ي
فرضيات الدراسة:

تنطل الد ار ة من الفرضيتين التاليتين:
اهم الربي العربي ي تعمي ال ل( ي العًلقات العربية ا يرانية.

-

 -ه ناو ممددات ق

اتفا يمكن التركيز عليعا ي العًلقات العربية ا يرانية بما ي اهم ي ال ن (

إل شك( ليم للعًلقة بين الطر ين.
أو ًال :األهمية االستراتيجية إليران:

إيران إمدع الد ( المم رية بمنطقة الشر اع ط ي ض ء ما تمتلك من مق مات مضارية ثقا ية م ق

جي ا تراتيجي بالغ اعهمية ،يضم بدا ل جمي مق مات الق الشاملة للد لة ،ه ما جعلعا إمدع الق ع

الرفي ة التي ينع تجاهلعا ،ليران كانت

تبق إمدع د ( التنا س المضارش ي منطقة الشر اع ط.1

مما يزيد من أهميتعا الجي تراتيجية أنعا ترع ي منطقة ال ليج العربي مجالعا المي ش الرفيس ،الاش يمق
طم ماتعا تطلعاتعا ال يا ية االقتنادية ،هاا ما يتعارض ال يا ة اعمريكية ،يتف ن علا ما م الرؤية

النينية.2

1

عيلة عبد اعنيس مممد" ،العالقات اإليرانية – األوروبية :االبعاد وملفات الخالف" ،أب ظبي ،مركز ا مارات للد ار ات البم ي اال تراتيجية ،د ار ات

2

الرابط:

ا تراتيجية ،العدد  ،2007 ،126ل.11
-

م ن

الرشيدش،

"أهداف

السياسة

الخارجية

إليران"،

22

ابري(،

،2008

عل

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=2169
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ليران تمتلو من المق مات ما يؤهلعا بنن تنبح قطبلا إقليميلا اعًلل ،عي تمتلو عنانر الق  ،ت تثمر بالفع(
د ر إقليمي ،ت ع

تلو العنانر الكت ا

يا يلا ا تراتيجيلا عن تنبح ق إقليمية معابة عن طري مد

نف اها تجا د ( المنطقة العربية .تتركز اعهدا

 -المما ظة عل

المنالح ال يا ية ا يرانية ي اآلتي:1

نظام المكم الديني ي إيران القضاء عل

أش معارضة ي الدا ( تعدد هاا النظام

التندش بك( ق للمعارضة ال ارجية.
 -العم( عل

جع( إيران اعق ع يا يلا ،تعزيز ض إيران دا ( النظام ا قليمي ي الشر اع ط

يا ال ط  ،ميي تضطل إيران للقيام بالد ر الرفيس ي إقرار نظام أمني ليجي،

انة ال ليج العربي

اال تفاد من المت يرات اع ير بالمنطقة ،ر ض االعتماد عل ق ع ارجية ي منظ مة اعمن ال ليجي.
 العم( عل تندير الث ر نم اج الد لة ا يرانيةا

ًلمية اع رع ،م جع( الية الفقي هي اع اس ي المكم ،معتمد ي الو عل عام( الج ار الج ار ي

االعتبارات المضارية الثقا ية التي تربطعا بالد ( ا
 تمقي الت ازن م الق ع الفعالة العربية اا

ت جعات النظام الماكم ي طعران إل بقية الد (

ًلمية.

ًلمية ال ربية ،الو من ًل( ت ظي

الجي ب لتيكي القدرات الشاملة للد لة للمن ( عل

د ر مؤثر ي قل

م قععا الجي ا تراتيجي

منطقة الشر اع ط العالم

ًلمي ،أيضال من ًل( إر اء أ س عًلقات جديد م الق ع ال ربية ال اليات المتمد اعمريكية عل

أ اس من المنالح المتبادلة بما ي عم ي اضطًلععا بد ر يتنا
م

م ثقلعا ا قليمي.

ن ( الرفيس ر ماني إل ال لطة ي إيران عام  ،2013لم يمن( أش ت يير جارش ي ت جعات

ال يا ة ال ارجية ا يرانية ،إال أن مًلمح الت ير قد تتضح ي اآلتي:

 .1الت ير ي أد ات ال يا ة ال ارجية ا يرانية نم إعطاء د ر أكبر للدبل ما ية ا يرانية ي العم(
بالقضايا الشافكة ،مث( قضية البرنامج الن ش ا يراني ،العًلقات م ال اليات المتمد اعمريكية،
العًلقات م د ( ال ليج العربي .قد أكد ر ماني عل التفاهمات المشتركة م د ( الج ار ،ايجاد

منالح مشتركة ،نبا ال ًل  ،ه دبل ما ي ماهر ا
 .2ت في

مد

طا

بر كبير ي ال يا ة ال ارجية.

ال يا ة ال ارجية ا يرانية تجا ال اليات المتمد اعمريكية ال ر  ،م التنكيد

عل ث ابت ال يا ة ال ارجية ا يرانية ،ك نعا يا ة ال شرقية ال ربية قافمة عل مبادئ الث ر ،
تر ض التد ًلت ال ارجية ي شؤ نعا ،ال يمم( الو أش ت يير ي مضم ن العًلقات أ القضايا

ان ا تل
 .3ت في

ي اع ل

اعدا  ،إا إن الرفيس نجاد كان ينتعج طابال شديد اللعجة تجا تلو الد (.

الض ط الدا لية ال ارجية عل إيران ،عبر التفا ض دعم العًلقات المشتركة ،التركيز

عل المل

االقتنادش ،مما يعني ل منالح أ

م الد ( اع رع ،ان كان الرفيس ممم د

أممدش نجاد قد بدأ الو بالفع( عبر ت ي عًلقة إيران بنمريكا الًلتينية أ ريقيا.

1

 -عبد الحي ،ليد -م تقب( المكانة ا قليمية يران عام  ،2020الجزافر :مركز الد ار ات التطبيقية اال تش ار  ،2010 ،ل .256
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دعم ق تعا الناعمة ،تنكيد د ر الدبل ما ية ي ال يا ة

ال ارجية كلمدع أهم أد ات الق الناعمة .جدير بالاكر أن الرفيس نجاد قد انتعج يا ة قافمة عل
"الق الاكية" التي تجم بين أد ات الق الناعمة النلبة ي تمركات ال يا ة ال ارجية د ن إهما(

أش منعما.

ت ع إيران عن تك ن ي العام  2025الد لة المركزية ي المنطقة .ما ي نلعا إل الو ه التط ر
العلمي التكن ل جي .لنتاجعا (العلمي) يتضاع

ك( ثًلي ن ات ،ي العام  2010امتلت إيران المركز

اع ( عالميلا ي البم ي العلمية الممكمة المنش ر بفار عن الد لة التي تليعا مباشر (اليابان) بر 12000

بمي .1ليران تعتمد عل ا تراتيجية شاملة لمياز المكانة النف ا ا قليميين ،قافمة عل تعزيز عنانر الق

م(ء ار اتعا الناشفة عن الت يرات المادثة ي ا تًلالت الت ازن الم تمر التي تشعدها المنطقة باضطراد.

إن ال ض الراهن يشير إل ن ار إرادات إيراني ر تركي عل القياد ا قليمية ،إا يملو كًل البلدين نظريلا
أ ض( الفرل لًلن راط ي النظام ا قليمي البازغ .تتج إيران تاري يال إل التمدد نم ال ر  ،أش الع ار

ًل عن نف اها ي ال ليج العربي الاش كان منا م ة
ال إل منر ي أقن تمددها .ض ل
بًلد الشام نز ل

قر ن عل اعق( امة لتمدد نف اها ا قليمي.

ي المقاب( تمي( ج ار يلا تركيا إل الت

اع ( نم ال ر  ،أش البلقان أ ر با ،الثاني نم الجن
الطم مات ا قليمية لكليعما ال تنتي من با

م

الت

أش

ي اتجاهين،

رية منر .يبق مًلمظال هنا أن ها

 ،انما ترج إل مجم عة من اع با  :أو ًال :شح

الم ارد ي إيران تركيا تاري يلا ،وثانياً :للتمكم بطر التجار الم انًلت ،وثالثاً :الد ا ع ن المد د من
ارجعا ليس من دا لعا ،ورابعاً :المترت

عل ثالثلا ،عن الت

ارج المد د يمق هد لا أ ا يلا لكليعما

ه إ فاء الطبيعة الف يف افية للكتلة البشرية ي هاين البلدين المتنارعين.
ثانياً :تاريخ العالقات العربية اإليرانية:

تنثرت العًلقات العربية ا يرانية بشك( دافم باال تقطا

الد لي تنثيرات الق ع الكبرع الفاعلة ي المنطقة

ي ت جعاتعا تم ضععا هاا ما جعلعا د ن الم ت ع المطل

من ميي التعا ن التن ي .

إن ال ًل ات الق مية الماهبية المتنامية بين الجانبين قديمة جدال ،العنر ا

يمت ش نمااج لل ًل
ال ًل ة ا

ا تًل

ًلمي (اعم ش العبا ي)

(العربي -ا يراني) ي مقدمتعا المما الت التي تمت من الجانبين لفرض يطرت عل

ًلمية بطابع الق مي ،إن ها ال ًل ات التاري ية القديمة يج

الًلعبين الد ليين م ا تًل

أال ت تمر ي العنر المالي م

معطيات العنر عنانر التعديد ي  ،ان ا تمرارها يبق مند لار

مثي لار للع اجس منميلا للتناقضات بينعما ،عن مندر ال طر المقيقي عل

الجانبين كان ما يزا( كيان

1جمي( مطر .علي الدين هًل( ،النظام ا قليمي العربي :د ار ة ي العًلقات ال يا ية العربية ،دار كت

عربية للنشر االلكتر ني ،2015 ،ط،5

االمتًل( النعي ني.

ل.18
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هناو مجم عة من الع ام( التي تعد من المؤثرات ال لبية ي العًلقة العربية ا يرانية قب( قيام الث ر اال ًلمية
ي إيران ،من أهمعا:
 -1االنتماء اعيدي ل جي القافم عل أ اس ماهبي طاففي ،يمي( لك( منعما إل االدعاء بامتًلك اع ضلية
اآل ر ،يزيد من النزعة العنبية التي بقيت تلع

عل

الد ر اع ا ي ي تمديد م اقفعما من

بعضعما.
 -2ظع ر المركات الدينية اات الت جعات التعنبية المتطر ة ،لدع ك( من الجانبين ا يراني العربي
التي جعلت ك( طر يكفر الطر اآل ر ،ما أدع ال ظع ر رد د ع( متبادلة اهمت ي تعمي
أدت إل تباد( التعم التمريض الطاففي الماهبي.

ال ًل

شا إيران لنف

 -3إن تنني

العربية ،عم ال ًل

النعي ني اعميركي ي المنطقة

كركيز أ ا ية من ركافز المشر

العربي ا يراني ،ن نال أن الو من( ي ار اعزمة الفل طينية ميي

كانت ل طين ترزخ تمت االمتًل( ا

رافيلي ممار ات القمعية.

 -4مثلت ال ًل ات م ( المد د الجزر التي يثيرها با تمرار الطر

العربي بين تر أ رع ،إمدع

العنانر الرفي ة الم اهمة ي ازدياد العداء العربي ا يراني.

 -5كان ما زا( للعام( ال ارجي الاش يمم( أجند هاد ة لزياد العداء العربي ا يراني ،االنتقا(
بال ًل ات من م ت ع التنا س التعا ن ا قليمي الق مي إل م ت ع ال ًل
الطاففي ،زاد عل الو ا ت دام ال ر للمل

با تمرار من جار ن ش معاد.
منا قيام الث ر ا

الن ش ا يراني كعنا

ق

فار كيان االمتًل( ا

تد

 ان ما

رأس العر تثير هلععم

ًلمية ا يرانية عام 1979عت طعران لتقلي( ال ًل ات الع اجس المثير لمد ي التناقض

العربي ا يراني ،إا قامت بلجراءات عديد ي هاا االتجا منعا:
 إ ًل

العداء التاري ي الديني

فار لد لة ل طين ،با ضا ة إل

رافيلي ي إيران تم يلعا إل

النفط ا يراني إل إ رافي(.
إيران من اعمًل

العادلة.

 ال عي إل التقر من العر

المعادية للعر

العر

تم لعا إ ل ق مؤيد للقضايا العربية لمق

االن راط ي منظماتعم ا قليمية.

إن الت جعات ا يرانية ال ابقة عل الر م من أهميتعا ،إال أنعا لم تكن كا ية لم( ال ًل ات العربية ا يرانية
المباشر  ،أش ال ًل

التي تمم( م اق

اعيدي ل جي ال ًل

عل الجزر ي ال ليج العربي ،إا ظعرت بعض اعن ات العربية

لبية مشككة بالث ر مم ا اهم ي اشتداد مظاهر التناقض ال ًل

ما بين العر

ال من الت لي عن الن ر ال ابقة للعًلقات العربية  -ا يرانية لنعا ازدادات تش هلا ارتباكلا
ا يرانيين ،بد ل

إل أن نلت إل درجة القطيعة بالمر العراقية  -ا يرانية ( )١٩٨٨-١٩٨٠التي أريد منعا أن تشك( مدلا
انًلل بين العر

ًل ال تبدا( الن ار العربي – ا
ا يرانيين مد ل

رافيلي بن ار عربي -ار ي.
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ثالثاً :إيران والنظام اإلقليمي العربيّ :أية عالقة
ال تزا( المنطقة العربية تتعرض لتده ر إقليمي تفكو متزايد ،انة أن عددلا من بلدانعا الرفي ة يق
قل

العانفة ا قليمية التي لم تعدأ ي المنطقة ،التي تن رط يعا إيران بشك( أ

م ج د عل

ط أزمات المنطقة

م كيان االمتًل( ا

اء ي المر اعميركية عل الع ار

رافيلي  ،ثم ما تًل الو من مر

نة  ،2003أ

ي

ر ،قبلعا كانت إيران
المقا مة

ي مر

اء ي

طامنة نلت مرام( متقدمة من الدمار

رية أ الع ار أ اليمن.
منا الو التاريخ مت اآلن ،لعبت إيران ما زالت تلع

أراض عربية ،هي المر

التي تد

ات رتعا

أد ا لار متفا تة ي اعزمات المر

افرها بلدان مجتمعات عربية.

القافمة عل

إن عم عًلقة إيران م المما ر العربية تقتضي الع د إل نشن تط ر النظام ا قليمي العربي ،ميي يرع
البامث ن أن النظام ا قليمي العربي بدأ م تن يس جامعة الد ( العربية عام  1945مت
تميزت تلو المرملة ب ن نية النظام العربي من نامية تفاعًلت

عام 1973

كثا اتعا تشابكعا .من ًل( الم اق

العربية الم مد تجا القضية الفل طينية ،التعا ن ال رش العربي ي مر عام  ،1973تلت تلو المرملة
مرملة االنم ار الق مي التي بدأت بزيار ال ادات للقدس ت قي اتفاقية "ال ًلم" المنرية ا

رافيلية برزت

االتجاهات القطرية كما لم تظعر من قب( ،هاا با ضا ة إل االنق ام الاش عاش النظام ا قليمي العربي

تجا الم ق

من المر العراقية ا يرانية ،ال ق

م ق ات التمال

ي ج النظام العراقي

ي قت الم

ال اب (نظام ندام م ين) عند ز للك يت.
مفنليا ي تاريخ العم( العربي المشترو ،م أن
كما شك( االمتًل( اعمريكي للع ار عام  2003مدثلا
ل
الر ض الجماعي لًلمتًل( اعمريكي للع ار با تثناء الك يتي ،إال أن ال يعد ك ن ر ضلا ر ميلا قط من
النامية النظرية ميي ممت بعض الد ( العربية للق ات البريطانية اعمريكية با ت دام أراضيعا للتمركز
امتًل( الع ار  ،بعد االمتًل( اتبعت ال اليات المتمد

م أجندتعا

يا ة الض طات التنعيد م الد ( التي ال تتف

يا تعا ي المنطقة ننتجت يا ة الض ط التنعيد مم رين ي المنطقة لتعبر عن طبيعة

النظام ا قليمي العربي تظعر بشك( أ ضح أثناء المر ا

رافيلية عل لبنان  ،2006المم رين هما:

المحور األول  :مم ر المعتدلين أ مم ر د ( االعتدا( الاش يتشك( من الد ( المليفة لل اليات المتمد
اعمريكية ي المنطقة أ مم ر ( )2+6أش د ( مجلس التعا ن ال ليجي با ضا ة إل منر اعردن الو
م

تعبير زير ال ارجية اعميركية اع ب ك ندالي از رايس.

المحور الثاني :مم ر المقا مة ،الاش يم ش الد ( اعط ار

التي تعارض يا ة ال اليات المتمد اعمريكية

( رية ر مركات المقا مة اللبنانية الفل طينية ر إيران كطر إقليمي ير عربي).
ب عد نش ء ما مي "الربي العربي" قد أضي
كنط ار

إل المم ر الثاني الع ار كطر

عربي ،ر يا النين

د لية ،ر يا عبر ال يا ة االقتناد الع كر  ،النين يا يلا اقتناديلا.
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من ًل( الشرح ال اب  ،نجد النظام ا قليمي العربي منق ما إل مما ر أن إيران طر

ي أمد ها المما ر

بالتالي لن عًلقتعا م الد ( التي تشك( النظام ا قليمي العربي لي ت عل نفس الم ت ع ،بالتالي لن
عًلقاتعا هي م د ل رادع ليس م النظام ا قليمي العربي بشكل المؤ ي المتمث( بالجامعة العربية ،أش

أن ها العًلقة اضعة للتبد( الت ير تنتق( من التمال

إل الن ار

ي عملياتعا التفاعلية.

رابعاً :طبيعة العالقة البنيوية للدول في النظام اإلقليمي العربي وأثرها في العالقة مع إيران
قدم جمي( مطر علي الدين هًل( أربعة ج ان

تمليلية ي ضبط التفاعًلت دا ( النظام ا قليمي العربي

كمد ( لفعم أ ضح لتفاعًلت النظام ا قليمي العربي من أج( ت عي( شرح د ر االعتمادية ي النظام ا قليمي

العربي ،ها الج ان

هي:1

أ ر ال نافل البني ية للنظام :يقند بالو مات النظم ال يا ية االقتنادية االجتماعية للد ( المك نة
للنظام ،مدع ج د تماث( أ تقار بينعا ،نًلمظ هنا عدم ج د تماث( ي ها اعنظمة ال يا ية
االقتنادية منعا ال أر مالي ا

ًلمي الق مي الليبرالي.

ن تنتج من الو أن المنلمة هي الممدد اع ا ي ي تفاعًلت النظام ا قليمي العربي.
ر نمط ا مكانات أ م ت ع الق

ي النظام :يقند بالو م ت ع الق ال افد بين ال مدات المك نة

للنظام ،ه( ي جد ت ازن للق بين ها ال مدات أم ي جد ن

من اال تقطا بين د لتين أ أكثر عل

قياد النظام ،أ ي جد تراتبية معينة ي ت زي الق .
هنا نًلمظ أن عام( الق يكت

نفة اعهمية من الد ( ير ال عربية المتفاعلة ي النظام ا قليمي

العربي هي إيران تركيا ال اليات المتمد ر يا ميي أنبمت ك( من ال اليات المتمد ر يا تمتلكان
ا تراتيجية ي المنطقة من ق

ق

لظر

ع كرية اقتنادية كبير  ،ي مين تمتلو إيران ق

تكتيكية تبعلا

المنطقة ،با ضا ة إل ق تعا الع كرية المقب لة امكاناتعا االقتنادية (النفطية ال ازية) با ضا ة

إل م قععا الجي ا تراتيجي ي المنطقة ،ارتباطعا العمي بمركات المقا مة العربية ،ي مين تمتلو تركيا

ق ع كرية أيدي ل جية عبر الت اجد المباشر ي شما(
ارتباطعا بمركة ا

العر
رية شما( ا

عبر امتدادها اعيدي ل جي

ان الم لمين تقاطععا م قطر ي هاا المنم .

جر ر نمط التمالفات ال يا ات :يشير إل طبيعة العًلقة المتدا لة بين أعضاء النظام ا قليمي ال يا ات
المتبعة يما بينعا ،التمالفات التي تد لعا ي إطار النظام.

المقن د بننماط أشكا( التفاعًلت :ه نتافج عًلقات تفاعًلت الد ( العربية يما بينعا من ظع ر مما ر
ي النظام ا قليمي العربي تمالفات م ال ارج.
ر م أن

ًل( عقد الت عينيات ازداد المض ر اعمريكي ي ال ليج العربي ،تم لت ال اليات المتمد إل

الق الرفي ية ي المنطقة التي تت ل مباشرل مماية منالمعا المي ية المرتبطة أشد االرتباط بالنفط تندير
 1ناشي نا( إنتير ت :أمريكا لم تعد الق اععظم ي الشر اع ط ،ترجمة منا( مميد ،ال ليج أ نًلين 16 ،شباط ،2017 ،انظر الرابط التالي:

https://alkhaleejonline.net/
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ي الشر

ًلمة ن ل بالكميات اع عار المقب لة لدع اع ا العالمية ،إال أن أمريكا لم تعد أعظم ق

اع ط اآلن؛ ر يا النين ،د لتان بات لعم ا ج د كبير ي المنطقة ،بدأت الكثير منعا تفو ارتباطعا
عن الد ر اعمريكي،

ان لة ي أعقا

تمطيم النظام ا قليمي بعد ز الع ار عام " 2003ث رات الربي

العربي"  ،20111ك( الو أدع إل أن تك ن منطقة الشر اع ط قا مال مشتركال لك( تلو الق ع الد (،

اشنطن أن تعم( عل ا تراتيجية جديد ي الشر اع ط ،ان لة أن م ك لم تعد تكتفي

اعمر الاش د

رية انما أبدت ر بة كبير ي التد ( بشك( أكبر ي ر م يا ات الشر اع ط.

بد رها ي



زادت المعضلة اعمنية لد ( ال ليج من ال ج د الع كرش اعمريكي ي المنطقة ،أش ازداد اعتماد د ( ال ليج
عل المماية اعمريكية المباشر من أج( م اجعة الم اطر ا قليمية ،بالتالي ال اليات المتمد تقدم اعمن

للد ( ال ليجية ،مقاب( أن ت اهم الد ( ال ليجية من ًل( يا اتعا النفطية المعتدلة ي تمقي اال تقرار

لأل ا النفطية العالمية ،لكن كي

يتم الو؟ إن النفط كان ي عر بالد الر من ثم لن أرباح شركات النفط

مندرش النفط تتنثر لبال عندما يمدي ان فاض ي قيمة الد الر ،لالو لن ارتفا أ عار النفط ه

لية

لتنميح اال ن فاض ي قيمة الد الر ،أش أن ان فاض أ عار النفط مفيد بالن بة لمعظم الد ( ،لكن الد (
المندر تمث( ا تثناء من ها القاعد  .2أش عندما تن فض قيمة الد الر كانت تشج المك مة اعمريكية
المنالح المك مات ال ليجية عل ضخ مزيد من النفط ي اع ا  ،بما أن الطل

أنما

مرتف عل

النفط لن أ عار ترتف  ،النفط م عر بالد الر مما يؤدش عل ارتفا الد الر أيضلا .
ها العملية قد تثرش د ( ال ليج ظاهريلا ،لكن المقيقة إن ارتفا

عر النفط المد

بعب ط قيمة الد الر ي لد

تمديات مآز  ،التمدش اعكثر مد ه ارتفا معد( التض م بشك( كبير ،إال أن "أداتية" النفط بعاا الشك(،

أم لار لم يعد قافملا ،نظ لار عن االعتماد اعمريكي عل النفط ال ارجي قد تراج بشك( كبير .في عام 2005
طت ال اليات المتمد  35ي المفة من امتياجاتعا من النفط ال ام ااتيال،

إل .3% 61
يًلمظ أن

ًل( العام  ٢٠١٤قفز هاا الرقم

منا بدء "الربي العربي" ،اتجعت أميركا للمن ( عل اعم ا( من د ( ال ليج مقاب( المماية

اعمنية.4
أم ا بالن بة لمنر اعردن تق م ال اليات المتمد بتقديم م اعدات اقتنادية ن ية لمك متي البلدين ،ياكر
أيضلا أن منر تعد ثاني أكبر م ت رد للقمح ي العالم من ال اليات المتمد بعد اليابان.



لع( أكثر ما يدل( عل الو ه زيارات الرفيس الر ي ًلديمير ب تين إل منر

المتنامي لم ك

ي المل

الليبي.

ل طين ال ع دية

رية ا مارات العربية المتمد الد ر

2أندر

كر " ،افد ان فاض أ عار النفط" 24 ،BBC ،كان ن اع (  ،2015انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/w32mU :

" 4ترام

للملو لمان :لديو تريلي نات الد الرات من د ننا ربما ال ت تطي االمتفاظ بطافراتو" ،الميادين .نت 1 ،تشرين اع (  ،2018انظر الرابط

3أندر

كر " ،افد ان فاض أ عار النفط" ،مرج

اب .

التاليhttps://cutt.us/mVphp :
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من ًل( ما ب ن تنتج أن هناو اعتمادية كبير ير متكا فة ب( ترابط معقدين بين ال اليات المتمد
مجلس التعا ن ال ليجي منر اعردن.
أما بالن بة لمم ر

رية ملفافعا ،ر م القضايا ال ًل ية بينعم كانت المنلمة هي الممدد اع ا ي للعًلقات

ا يرانية ال رية الر ية ال رية من لفعما مركات المقا مة ي المنطقة ،ليران طاممة للع د ر إقليمي
كبير،

رية مز

اهلل مركات المقا مة الفل طينية يعد ن لتمرير أراضيعم الممتلة م( القضية

الفل طينية مًلل عادالل .
تمت(

رية مكانة مميز ي اال تراتيجية ا يرانية ،من ًللعا يمكن لطعران ربط ل لة ج ار ية متنلة

من النف ا ا قليمي تبدأ من ر إيران مر لار بالع ار

ال إل
ن ل

ال إلي لبنان اعراضي الفل طينية
ريا ن ل

الممتلة؛ ميي تعد العًلقات ا يرانية ال رية أكثر ثباتلا ديم مة من أش عًلقة أ رش ي المنطقة العربية

تقريبلا .تتمث( أهم الع ام( المؤثر ي طبيعة العًلقات بين البلدين عل النم التالي:

 -المنالح المشتركة بين الد لتين الد ر اال تراتيجي ل رية ي معادالت المنطقة.

 االعتبارات المتعلقة بميزان الق ع ا قليمية المفاظ عل المنالح اال تراتيجية للد لتين ،انةي ظ( االم اس الثنافي المتعل بالم اطر المميطة بعم.

بما أن إ رافي( هي العقبة ي تمقي أهدا

ك( طر

كان االلتقاء عل أن العداء

المشترو لعاا الم م ر ،ميي تق م إيران بتز يد مز اهلل بم تل

رافي( ه القا م

أن ا الن اريخ عن طري

رية ،تقدم

للمقا مة الفل طينية الم اعدات المالية الع كرية ،هي الد لة ال ميد با ضا ة ل رية التي ت اندهما بالما(
ال ًلح معلا.

عل الم ت ع االقتنادش ،يظعر الميزان التجارش بين

رية ايران بين العامين  2016 2013م ت ع

ال ل( لنالح إيران ،لكن ر م ك( الو تبق إيران ي المرتبة  11ي لم اعهمية الن بية للد ( ي التجار

ال ارجية ال رية.
إاال ،تعتبر

رية نلة ال ن( ي هاا المم ر ،تشم( المجاالت ال يا ية الع كرية االقتنادية .مما ب

ن تنتج أن هناو اعتمادية بين إيران من جعة مز اهلل مماس من جعة أ رع ،لكن تبق
ال ن( بينعما الضامن اع ا ي لمز اهلل مماس ،ي جد أيضلا اعتمادية بين
ر يا.

رية ملقة

رية ايران بين

رية

بعد أن جدنا أن ي جد اعتمادية ي المما ر العربية نما ( أن نبين إل مااا أدت االعتمادية ي طبيعة
العًلقات البني ية للمما ر العربية.
إن المنا

المتبادلة بين الد ( هي التي تمدد الم ار العام عش تعا ن اضح أن المنا

" ير متبادلة" بين

ال اليات المتمد د ( االعتدا( باعتبار أن ميزان الق بين الطر ين ه الاش يمدد ي النعاية مجم المنا
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لك( طر  ،ميزان الق يك ن بكامل لنالح أمريكا ،1أش العًلقة هي عًلقة اعتماد ير مت ازن،

بما أن درجة االعتمادية كبير بينعما لن االعتمادية هنا تق د د ( االعتدا( إل
اعمريكية.

تبعية لل اليات المتمد

إن العًلقة بين

رية ايران لي ت باالعتماد ير ال مت ازن عن ق إيران إل مد اآلن مقب لة ،ال ي جد

اعتماد ع كرش

رش عل إيران مطل  ،با ضا ة إل تدني م ت ع التباد( التجارش بينعما .ال هي باالعتماد

المتماث( عن إيران تبق أق ع ع كريلا اقتناديال من

رية ،الم رد اع ا ي لأل لمة إل مز اهلل مماس.

مر نة مركة أكثر ي عًلقاتعا الد لية ،لكن تبق

رية مرتبطة بليران د ن أن تن( إل مد التبعية إل

كما أن العًلقة ال رية ا يرانية ال تندرج ضمن االعتماد المت ازن ال االعتماد المتماث( ،هاا يمنح

رية

اآلن.

ن تنتج أن النظام ا قليمي العربي ه نظام معتمد عل ال ير ،من هنا يبدأ المديي عن نعاية النظام ا قليمي

العربي ،ان كانت االعتمادية تق د إل ال لم اعمن الد ليين كي

نف ر أمداي المنطقة مر بعا .

بما أن النظام ا قليمي العربي كما جدنا يعاني من التبعية االرتباط االنق ام كي

ي اج التمديات أ

ًل ل أ قفت ال اليات المتمد م اعداتعا االقتنادية لمنر اعردن،
اعزمات التي قد تمدي ،مااا يمدي مث ل
أ أ قفت تندير القمح لمنر ،ما ه الشك( الاش تؤ ( إلي العًلقة بين النظام ا قليمي العربي ايران
ي ما( امتًلو إيران ال ًلح الن ش؟ مااا يمدي ي االقتنادات ال ليجية إاا ما تعرض االقتناد اعمريكي
لًلنعيار أ ل

افر ادمة أ إاا ر عت أميركا المماية اعمنية عنعا؟ مااا يمدي لك( من

المقا مة إاا ما زاد ال ر ض طات عق بات عل ك( من ر يا ايران؟
إالا النظا م ا قليمي العربي مقب( عل تمديات كبير

رية مركات

طير تمدد م تقبل ل ن ات ط يلة قادمة.

خامساً :السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام اإلقليمي العربي
 -1إنًلح تمديي النظام ا قليمي العربي مؤ ات

عًلقات

إرهانات بدأت بالمنالمات العربية التي بدأت تطر أب ا

رؤية مشتركة لم تقب( ،قد تك ن

دمش  ،الو ا تراضلا من أن العر قد

شعر ا بمجم ال طر الممد بعم ي ظ( إدار الرفيس اعميركي المالي د نالد ترام

ي ظ( تر يخ

معادلة النفط مقاب( اعمن ال ًلح ،أدرك ا أن الد ر ا قليمي يران تركيا ما ه إال ناب عن يا

الد ر العربي .هاا ال يار يبق مره نال بعملية إنًلح جدش يج

أن تشم( النظام ا قليمي العربي

كك( با ضا ة إل ال مدات المك نة ل .

 -2ا تمرار اعزمة التي يعيشعا النظام ا قليمي العربي عل مالعا د ن أش ت يير ،لكن عل المدع
الط ي( لن ي تمر هاا االمتما( بفع( الم اطر التي ي اجععا قد يتم ( النظام ا قليمي العربي إل

 1انظر ي هاا ال يا  :مممد بن عيد الفطي ي ،منط العيمنة عند الد ( الن ير  ،مجلة العل م ال يا ية القان ن – د رية د لية ممكمة – المركز

الديمقراطي العربي ،ألمانيا  /برلين.7 ،
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أنظمة م تلفة أ أنظمة رعية كالنظام ا قليمي ال ليجي أ النظام الشر أ طي أ قد تمم( اعزمة
ي طياتعا مل ( تنق( النظام ا قليمي العربي إل

ض اال تقرار الق

الت ازن.

 -3انعيار النظام ا قليمي العربي ،ميي أن إاا ما تم قياس م تقب( النظام عل ن ر اعداء التراجعي
ًل( العق د الماضية ا تمرت نير ر التراج  ،با ضا ة إل ك( الع ام( التمديات الدا لية

ل

ال ارجية ،التي تعطي بمجملعا تنثي َار لبياَ عل النظام ا قليمي العربي بن رت الق مية المعر

عليعا .ك( الو ي مي بنن انعيار النظام ا قليمي قد ال يك ن م تبعداَ من بين ها ال يارات.

تقتضي عملية نيا ة الرؤية الم تقبلية لعًلقة إيران م النظام االقليمي العربي ،إجراء عملية مقاطعة بين
ال يناري هات الم تقبلية للنظام ا قليمي العربي م

ض المنطقة يا يلا اقتناديلا ع كريلا.

سادساً :العالقات العربية اإليرانية بعد "الربيع العربي"
منا بداية ما مي "الربي العربي" ا تل

الم ق

ا يراني منعا با تًل

البلد الاش قامت ي مركات

امتجاجية ،في قت قفت ي إيران م بعض المركات االمتجاجية قفت ضد بعضعا اآل ر ،يمكن تف ير

هاا اال تًل

ا يراني ي النظر المكم عل ها المركات المتجاجية من عد ج ان  ،منعا:

ال :عًلقة إيران بالبلد الاش ي تمرو.
أ ل

ثانيلا :طبيعة التك ينات المجتمعية ي الد لة التي قامت يعا االمتجاجات.

ثالثلا :طبيعة االمتجاجات اات نف عا من هم داعميعا.
معما ا تل

ا لم ق

ا يراني من التعاطي م المركات االمتجاجية تمت ما ي م "الربي العربي" إال أن

أثبت ي النعايمة مجم عة من المقاف منعا:

ال :التقدم ال يا ي الع كرش االقتنادش العلمي ا يراني عل جمي الد ( العربية.
أ ل

ثانيلا :القدر ا يرانية العالية عل التنثير ي العالم ا
لعا بننعا اعجدر اعم بقياد العالم ا

ي المنطقة العربية ما ي مح لعا بلع
لقد رأع المرشد اععل للث ر ا
العالم ا

ًلمي م تقبل عم مال العربي ن نال ،ه ما

ًلمي ،ه ما يرتبط بن ر أ ا ية بتنامي النف ا ا يراني

د ر أكبر ي قضايا ملفات المنطقة.

ًلمية ي إيران ،ية اهلل علي امنفي ،أن التمركات ا

ًلمي "مقدمة لتم ( أکبر

ياد ا

ًلم" ،1بدا جليلا ال عي للتدلي( عل

ًلمية اع ير ي

ج د طاب أيدي ل جي

انًل لنم د الشع
ًلمية ا يرانية ت ل

لعا التمركات ،إا بدأ التقديم لعا عل أنعا تمم( ُر مية الث ر ا
عاما عل قيام الث ر ؛ ه ما عبر عن ا مام ال امنفي ي كلمت أمام مؤتمر د لي
ا يراني ًل(  32ل
للنم ا ًلميةُ ،عقد ي طعران عام  ،2011ميي قا(" :االنتفاضات العربية ا تلعمت من الث ر ا ًلمية
ا يرانية مفاهيمعا معانيعا".2

1

راشد ال ن شي" ..ل ت ال ميني" ،الجزير نت 29 ،أكت بر/تشرين اع ( ( 2011تاريخ الد ( 29 :كان ن اع (  ،)2019انظر الرابط التالي:

https://cutt.us/ZCKe4

 " 2ية اهلل امنفي :قل من ن ( ت نامي الربي العربي إل إيران" د يچ
انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/xjUpd :

ل  17 ،بتمبر/أيل ( ( 2011تاريخ الد ( 22 :كان ن الثاني ،)2020
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2020م

ق ثدم الرفيس ا يراني اع ب  ،مممد اتمي ،تمليًلل للث ر ي منر ت نس ،1اعتمد أ ا لا عل اع ضا

ال يا ية االجتماعية التي ادت البلدين ،أرج الو ي ت نس إل الديكتات رية اال تبداد الم ق

ِّ
للدين ،أما ي منر نرج اع با

اد نظام المكم تبعيت لل ارج .ت ق

إل

تق

تمدنعا ،رأع أن لعا الم نلة أث لار كبي لار ي الث ر المنرية ،أنعا من هاا الجان

اتمي عند تاريخ منر

إن انتقا( المركات االمتجاجية من منر ت نس إل البمرين اليمن لم ي ير ي الم ق
البعد اعيدي ل جي ي م قفعا ،باعتبارها قفت إل
التمركات ،إا أنعا عززت من ُ
معارض ن ينتم ن عل الطاففة الشيعية التي تمثلعا إيران.

ِّ
المرمبة بشك( أ بآ ر أعقبعا ت ق
تلو االند اعة

المعادش

نن ال يران.

ا يراني من ها

جان

تمركات قادها

تراج إل ال ل  ،اعاد قراء المشعد بن ر أ رع؛

ما يمدي ي منر يعطي مؤشرات كبير عل ترتيبات يا ية تعيد تشكي( مم ر االعتدا( العربي بن ر

لن تن

ي منلمة إيران ،إا كانت إيران تع ِّ ( عل عًلقات جيد م منر ،كانت ترع ي ا

ًلميين

"كفؤا" لعًلقات ا تراتيجية مؤثِّر ِّ ،
تعزز بن ر أ بن رع النف ا ا يراني ي إ ريقيا.
طرلا ل
لكن االنقًل ال ع كرش عل مكم ا ان الم لمين ي منر ،يعني تمكم الجيا المنرش ي م ار اعم ر
م تقب( العًلقة ،ه الجيا الاش ق عل مدع ثًلثين عاملا أكثر من القطيعة بين إيران منر ضد
تم ين العًلقات ،ب( لع د لار كبي لار ي إجعاض ك( مما الت التقار التي قام بعا ِّ
مفكر ن مينال مزبي ن
يا ي ن من كًل الجانبين مينال

ر.

بعد أن كانت الث ر ي منر ت نس ليبيا البمرين اليمن ت ن

ي إيران بننعا "ألطا

إلعية" يج

أن

تماما هيمنة اععداء" ،المقلا جرع الت جس من نتافجعا ي عدد من الد ( ظعر هاا الت جس اضملا
"تُنعي ل
تعاملت إي ران بت جس مماث( تجا مجريات الث ر الليبية م تد ( مل شما( اعطل ي "النات ".
نفت إيران امتجاجات البمرين التي اندلعت ي شباط  2011بر"ث رُ م ٍّ
ط الجمعة قا( امنفي :إن "ث ر البمرين تنتنر بع ن إلعي ...اتعامنا بالتد ( كا
ي مكانعا"،

ي امد من
ممض...ل

تد لنا لكان اعمر م تلفلا".2

إن المكم ا يراني عل امتجاجات البمرين ينطل من مجم عة من الممددات منعا :النظر ا يرانية التاري ية

إل البمرين ،طبيعة الماه

للشع

البمريني الاش قام باالمتجاجات ،كما أن البمرين ِّ
تشك( تمديلا أمنيلا

بالن بة يران ي منط قة ال ليج ناتج عن ج د ق اعد ربية يعا ،زاد ي التمدش ج د ق ات ع دية ي
"بلدا شيعيال".3
البمرين التي تنظر إليعا إيران ب نفعا ل
 (1ي إشار إل تط رات منر ،يد مممد اتمي :ا ن ان يتمم( الج

 22كان ن اع (  ،)2019انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/rzLsV :

لكن اليتمم( ا هانة) ،انت ا

ني ز 19 ،مزيران ( 2011تاريخ الد (:

 "2المرشد اععل  :نمن ال نتد ( ي القضية البمرينية" ،ايت ر شنگرش 19 ،ني ان ( 2017تاريخ الد ( 15 :كان ن اع (  ،)2019انظر الرابط
التاليhttp://roshangari.ir/video/43229 :
3

"تط رات الث ر ي البمرين الن ار الماهبي الجي يا ي بين إيران المملكة العربية ال ع دية" ،د رية تمقيقات يا ية :ربي  ،2014الد ر ، 4

العدد  10؛ نل  ،169 – 141ل.163
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إل

2020م

رية ،قد مثلت طبيعة االمتجاجات التي انتقلت مباشر للعم( الم لح يما بعد شك( هاا العم( الم لح
رية بالمماس

بيفة منا بة لإلرها  ،اعمر الاش بدع اضملا يران لم تقاب( المركات االمتجاجية ي

الاش قابلت ب المركات االمتجاجية ي الد ( العربية اع رع ،إا أن إيران هاجمت التم الت التي طرأت
ريعلا عل التمركات االمتجاجية ي

يمكن عم الم ق

رية مارت من تبعاتعا ،1أعلنت م قفعا المؤيد للد لة ال رية.

ا يراني من اعمداي ال رية ،من منم

لمم ر المقا مة عم ملا ،إا أن العد

ي المنطقة ،عن

ريا تدا

ر قافم عل

اعنلي للم طط اعميركي ي

ما تممل من تعديد يران

رية ،ه ت جي ضربة ل ط المقا مة

عن المقا مة الفل طينية ،المقا مة اللبنانية.

ًل ي الشنن الدا لي ل رية،
كما نظرت إيران إل اعمداي ال رية ب نفعا تد ل

رية بنن "انم ار " مر بال كالة ،2أعلنت عن تعا نعا م ك( من يمار ا رها

أيضا.3
الع ار  ،تمار النعي نية ل

من جان

ر ،لم ت رج إيران ي تعاملعا م المل ( لألزمة ال رية من ال ق

نفت ما يجرش ي
ي

رية لبنان

ي مجم عة من المتناقضات

التي أعلنت عنعا بشك( في ي مجم عة من المفان( الم ا ة:
عت إيران إل تنفيا ا تراتيجيتعا ي العالم عم ملا العالم العربي ن نلا ،القافمة عل أ اس ا تقطا

التك ينات المجتمعية عل أ اس طاففي ديني ،ه ما يظعر جليال من عًلقتعا م المك ن الشيعي ي ك(
من الع ار

البمرين لبنان اليمن

رية ،أش العم( عل الم ت ع الشعبي ي البلدان التي تتعرض عزمات.

مثلت ال امة ال رية إمدع م اض الكش
قت يتمار

عن التناقض ا يراني من ًل( العًلقة ال طيد م تركيا ي

كًلءهما ي الميدان ،إا أن إيران قفت مباشر إل جان

النظام التركي ي مادثة االنقًل

التي جرت ضد  ،4هاا التقار ا يراني التركي أثار مفيظة ال ليج العربي عل
التي لم ت ي إقناء لعا من زعامة العالم ا
العر

ارتك

ج ال ن ل ال ع دية

ًلمي عم مال "ال ني" ن نلا.

ي مم ر االعتدا( طنهم التاري ي بفتح البا

ا عال أمام إيران تركيا لمد نف اهما أكثر ي

العالم العربي ،بد( التقر من اعنظمة ال يا ية ي البلدان العربية التي تعرضت عزمات كان ا ال باقين
لمماربتعا الت لي عن د رهم ي ال ق

إل جانبعا ،ه ما جع( النظام ا قليمي العربي برمت

ي مع

الريح.

1

امنفي :ال ندعم ث ر تؤجِّجعا أميركا ،الجزير نت 4 ،ي ني /مزيران ( ،2012تاريخ الد ( 10 :كان ن الثاني  ،)2020انظر الرابط التالي:

https://cutt.us/D0ayS

"2ج ا قافد الث ر عل  20ؤ لاال يتعل بر"النم ا
الد ( 6 :كان ن الثاني  ،)2020انظر الرابط التاليhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22406 :
" 3تنريمات ي لقاء م ؤ لي الد لة

فراء العالم ا

ًلمية"" ،الم ق الر مي لمرشد الث ر ا

ًلمية ية اهلل علي امنفي 9 ،شباط ( 2015تاريخ

ًلمي" ،الم ق الر مي لمرشد الث ر ا

ًلمية ية اهلل علي امنفي 24 ،شباط ( 2016تاريخ

الد ( 6 :كان ن الثاني  ،)2020انظر الرابط التاليhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736 :
4دند ار ش الع ارش " ،ه( تد لت أمريكا بمقاتًلت إ

https://cutt.us/4LTWA

 16عاد أرد ان للمكم بالق ؟!" ،الي م ال اب  18 ،تم ز  ،2016انظر الرابط التالي:
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انطًلقال مما ب  ،ن تنتج أن ما ي م "الربي العربي" اقم مالة ال ًل

2020م

الن ار بين إيران مم ر االعتدا(

العربي.

سابعاً :سيناريوهات مستقبلية للعالقات العربية اإليرانية

يرتبط م تقب( ا تمرار العًلقات العربية ا يرانية بالر بة ي تط يرها تم ينعا عل قاعد التعا ن االمترام
المتباد( ل ن نية ك( طر اتجا الطر اآل ر عل مراعا المنالح المشتركة المنا

تمفظ المق

المتبادلة التي

ال طنية لك( منعما.

مراعا المنالح المشتركة أمر متمي بما أن ليس با مكان ت يير الج ار يا ا قليمية ،أش أن الج ار ا يراني

 العربي م نلة متمية ال يمكن ت ييرها ،لكن الاش يمكن ت يير التنثير ي ه التاريخ ال يا ة ،لالو تكمنايران ي إنعاء مرملة النراعات الت ج نم مرملة التعا ن اعمن ا قليمي.

منلمة العر

لالو لن عل ال ر م من أن االمتماالت الم تقبلية لطبيعة شك( العًلقات العربية ا يرانية ،ير منرية،

إال أن يمكن التركيز عل عدد من ال يناي هات لم تقب( ها العًلقة ،هي:

مفت مة.

ال :البقاء عل الشك( المالي من الن ار بم ت يات ال يا ية االقتنادية ضمن مر ا تن از
أ ل

قليمي

ثانيلا :االنتقا( التدريجي لم( المشكًلت العالقة تاري يلا الم تمر ي التراكم م تط رات ال ض
الد لي الراهن.

ثالثلا :االنتقا( من م ت ع الن ار ال يا ي االقتنادش إل م ت ع المر ا قليمية الشاملة أ الممد د .
ال بد من ا شار إل

شك( جديد

أن للتنثير الد لي ي المن طقة الد ر اعكبر ي االنتقا( من شك( إل

للعًلقات ا يرانية العربية ،كما أن طبيعة العًلقات التمالفات اعد ار المالية بين د ( المنطقة ااتعا ،لعا
الد ر اعكبر ي التنثير ي م تقب( العًلقة.

ترتبط رنة ك( امد من ها االمتماالت اعربعة بمدع ر بة قدر اعط ار

ال يا ية الم تلفة ي ت لي

م ابات الب ار ماتية ال يا ية عل النزعات اعيدي ل جية الت عية ا راءاتعا ،مدع بر ز طا
يا ية إقليمية قافمة عل

معينة لقاء مكا

الم ا مات الرهان عل

ممار ة

التعا ن الم تقبلي الاش يشترط تقديم الجمي تنازالت

التعا ن ا قليمي.

انطًلقلا مما ب  ،لن مجم عة المعطيات المالية ي المنطقة االقليم عل

ج ال ن ل تناعد الت تر

بين إيران ال اليات المتمد اعميركية يجع( الفرضية اع ل التي تنل عل البقاء عل الشك( المالي من

العًلقات النراعية ،قافمة عل المدع المنظ ر عل اعق( ،عل الر م من ماالت ال اطة التي تشعدها
العًلقات ا يرانية ال ع دية إل أنعا لم تكن لم( ال ًل ات التاري ية القافمة ب( لتفادش االنتقا( إل الندام
الع كرش المباشر.

إن االنتقا( التدريجي لم( المشكًلت العالقة تاري يلا الم تمر ي التراكم م تط رات ال ض
الراهن،

ما تنل علي الفرضية الثانية يتطل

المنطقة ،ه يتطل

قليمي الد لي

بداية ا تقرار التنا س ا قليمي الد لي عل النف ا ي

من إيران مراجعة يا اتعا ي المنطقة من اليمن إل لبنان الع ار ،
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الم ت ع الع كرش بشك( ال مل

ال ًلح الن ش مل

2020م
من الد ( العربية

الت لح بشك( عام ،كما يتطل

بداية الفن( ي عًلقاتعا ا قليمية عن عًلقاتعا الد لية أش أن تك ن أكثر ا تقًللية ي يا اتعا ت جعاتعا
ا قليمية عن ال يا ات الت جعات اعميركية ي المنطقة.

يب ق االمتما( الثالي الاش ينل عل االنتقا( من م ت ع الن ار ال يا ي االقتنادش إل م ت ع المر
ا قليمية الشاملة أ الممد د  ،قافمال ي ضم منف ة اعزمات التمالفات مر
ال امضة تبد( م ازين الق ع مععا تبد( مض ر ان ما
اع ط المنطقة عل امتماالت عديد  .تنط
يا

ب انة ي ظ( التفكو العربي

م اق

ال كالة االمتماالت

ق ع عالمية ي المنطقة ،تنفتح م تقبًلت الشر

البية ها االمتماالت ي جان

المزيد من التده ر،

متما كة م مد .

مقترحات وتوصيات
يناري هات م تقبلية لك( من النظام ا قليمي العربي

بعد البمي ي العًلقات العربية ا يرانية النظر إل

لم تقب( العًلقات العربية ا يرانية ،يمكن ال ر ج بمجم عة من المقترمات الت نيات ،هي:

عل نعيد النظام ا قليمي العربي العام:
تنمية قدراتنا الااتية امتًلكنا من ليات التط ر الااتي اقتناديلا

يا يلا ع كريلا تكن ل جيلا ،الو بما يعزز

الشر ط المتطلبات الااتية المطل بة لنيانة اعمن الق مي العربي.
ضر ر ض

يا ة د اعية مت ا قة م ظر

التنمية ا نًلح ،التنمية تقتضي أن تتمرو عل أ اس

منالمنا الق مية ،أن تمدي ت ازنال معق الل مؤث لار بين ال يا ة الد اعية ال يا تين االقتنادية ال يا ية.
أن يق م النظام الد اعي عل

يج

كر الت ازن بميي ند ( ي با ت لح ،بال قت نف

ا قليمي العربي زن ا قليمي الد لي .

يك ن للنظام

إاال التنمية الق هي الم( نًلح النظام ا قليمي العربي ا راج من مالة التبعية التي يعيشعا ،ما هي

ال اف( المتًلو الق ؟ كي

نمق التنمية العربية الشاملة؟

عل نعيد عًلقة إيران م النظام ا قليمي العربي ،يمكن النظر إل م تقبلعا ،كما يلي:
اء عل ال يناري هات الممتملة للنظام ا قليمي العربي بين ا نًلح اال تمرار االنعيار ،يفترض
 -1بن ل
أن يتعاط النظام ا قليمي العربي م إيران كاآلتي:

أ.

ي ما( اه

النظام ا قليمي العربي باتجا

م ار شام( يض ه اج

يار ا نًلح ،يج

أن يد ( م إيران ي مشر

طلبات بناء عل منالم عل طا لة المفا ضات ،هاا أمر ضر رش يفرض

تدا ( الج ار يا التاريخ اعيدي ل جيا.
 .إن ا تمرار النظام ا قليمي العربي عل

ضع الراهن ،يقدم الكثير من الفرل يران لم انلة

ال ،تتمكن إيران من الت ل ( بشك( أكبر ي الشع
يا اتعا المنلمية ي المنطقة ،أ ل

ب ابة ال ق

العربية من

إل جانبعم االلتزام بقضاياهم الق مية ،من الب ابة ا يدي ل جية الدينية ،كالو يمكن اال تفاد

من التناقضات القافمة دا ( مجلس التعا ن ال ليجي بين بعض د ( المجلس تركيا ،لنالح إيران بما
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يمكنعا من تقا م ال يطر ا قليمية م تركيا ،تجع( من يار "إ رافي(" ميدال أمام مم ر االعتدا(

العربي.

ت .إن انعيار النظام ا قليمي العربي يعني التشتت الفعلي المقيقي للشع
الطاففية الماهبية المتعدد  ،ه

 -2من اع ض( للعر

يار يقتضي الميل لة د ن ق ع .

العربية اات االنتماءات

ي مم ر االعتدا( النظر إل اعزمات التي تشعدها د ( المنطقة كب ابة للبدء

بم ار من ثم تعا ن م إيران ليس ب نف ب ابة للن ار

المر  ،كالو عليعا أن تتعلم من درس

رية بنن يابعا ي أش امة من امات اعزمات العربية يعني نف ا إقليمي لد ( المنطقة العالم ه

ما مدي ي

رية الع ار

اليمن اآلن ليبيا.

 -3التنكيد عل ا تقًللية العًلقات العربية ا يرانية عن عًلقات النظام ا قليمي العربي بالد ( الكبرع

منعا ر يا ال اليات المتمد باعتبار أن عًلقة المما ر العربية م الق ع الد لية ا قليمية عام( لبي

ي عًلقات النظام ا قليمي العربي م إيران.
 -4يج

المار من ال ق

العًلقة بين الفار ية ا

ي شرو تضلي( الرأش العام العربي م ( العًلقة بين العر بة اال ًلم،
ًلم ،من ثم ال ر ج من جاالت العد اع ( بين إيران "إ رافي(".

 -5من المعم بمكان النظر ال م نلة نقطة الع د للعًلقات ا يرانية – العربية ،ه( من ميي ماه قافم
اآلن؟ أم أن تتم الع د ال ال ًل ات قب( الث ر ا

ًلمية ،أم ه( يتم تنفير العًلقة البدء ب ض

ركافز جديد لعا؟ أ ه( لدع النظام ا قليمي شر ط م بقة يج

يج

تمقيقعا لع د العًلقات؟ ها اع فلة

أن ت ض م ض ا جابة أن تدرس ياراتعا بدقة من منظ ر ا تراتيجي.

 -6أيلا كان ال يار الشك( النقطة الممتملة لع د العًلقات ا يرانية – العربية ،ال بد من التنب إل أن

جزء معما من الد ( العربية اات العًلقات العدافية م إيران ضمن عًلقة متينة م
لن ع د عًلقاتعا م إيران ،لن ي رج من إطار رهانات أميركا عل المنطقة.

اشنطن ،من ثم

تاسعاً :المصادر والمراجع

 -جمي( مطر .علي الدين هًل( ،النظام ا قليمي العربي :د ار ة ي العًلقات ال يا ية العربية ،دار كت

عربية

للنشر االلكتر ني ،2015 ،ط ،5ل.18
 ناشي نا( إنتير ت :أمريكا لم تعد الق اععظم ي الشر اع ط ،ترجمة منا( مميد ،ال ليج أ نًلين16 ،شباط ،2017 ،انظر الرابط التاليhttps://alkhaleejonline.net/ :

 لع( أكثر ما يدل( عل الو ه زيارات الرفيس الر ي ًلديمير ب تين إل منر ل طين ال ع ديةا مارات العربية المتمد الد ر المتنامي لم ك
 -أندر

الليبي.

كر " ،افد ان فاض أ عار النفط" 24 ،BBC ،كان ن اع (  ،2015انظر الرابط التالي:

https://cutt.us/w32mU

 -أندر

ي المل

رية

كر " ،افد ان فاض أ عار النفط" ،مرج

اب .
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للملو لمان :لديو تريلي نات الد الرات من د ننا ربما ال ت تطي االمتفاظ بطافراتو" ،الميادين .نت،

 1تشرين اع (  ،2018انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/mVphp :
 انظر ي هاا ال يا  :مممد بن عيد الفطي ي ،منط العيمنة عند الد ( الن ير  ،مجلة العل م ال يا يةالقان ن – د رية د لية ممكمة – المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا  /برلين.7 ،

 راشد ال ن شي" ..ل ت ال ميني" ،الجزير نت 29 ،أكت بر/تشرين اع ( ( 2011تاريخ الد ( 29 :كان ناع (  ،)2019انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/ZCKe4 :
 ية اهلل امنفي :قل من ن ( ت نامي الربي العربي إل إيران" د يچ ل  17 ،بتمبر/أيل ( ( 2011تاريخالد ( 22 :كان ن الثاني  ،)2020انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/xjUpd :

 ( -ي إشار إل تط رات منر ،يد مممد اتمي :ا ن ان يتمم( الج

لكن اليتمم( ا هانة) ،انت ا ني ز،

 19مزيران ( 2011تاريخ الد ( 22 :كان ن اع (  ،)2019انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/rzLsV :
 "المرشد اععل  :نمن ال نتد ( ي القضية البمرينية" ،ايت ر شنگرش 19 ،ني ان ( 2017تاريخ الد (: 15كان ن اع (  ،)2019انظر الرابط التاليhttp://roshangari.ir/video/43229 :
 "تط رات الث ر ي البمرين الن ار الماهبي الجي يا ي بين إيران المملكة العربية ال ع دية" ،د ريةتمقيقات يا ية :ربي  ،2014الد ر  ، 4العدد  10؛ نل  ،169 – 141ل.163

 " امنفي :ال ندعم ث ر ِّتؤججعا أميركا" ،الجزير نت 4 ،ي ني /مزيران ( ،2012تاريخ الد ( 10 :كان ن
الثاني  ،)2020انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/D0ayS :
 "ج اعلي

قافد الث ر عل  20ؤ لاال يتعل بر"النم ا

ًلمية"" ،الم ق الر مي لمرشد الث ر ا

ًلمية ية اهلل

امنفي 9 ،شباط ( 2015تاريخ الد ( 6 :كان ن الثاني  ،)2020انظر الرابط التالي:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22406

 "تنريمات ي لقاء م ؤ لي الد لةعلي

فراء العالم ا

ًلمي" ،الم ق الر مي لمرشد الث ر ا

ًلمية ية اهلل

امنفي 24 ،شباط ( 2016تاريخ الد ( 6 :كان ن الثاني  ،)2020انظر الرابط التالي:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736
 -دند ار ش الع ارش" ،ه( تد لت أمريكا بمقاتًلت إ

 16عاد أرد ان للمكم بالق ؟!" ،الي م ال اب 18 ،

تم ز  ،2016انظر الرابط التاليhttps://cutt.us/4LTWA :
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السياسات االيرانية في المنطقة وانعكاساتها على الثورات العربية
ًسوريا أنموذجا

الدكتور إياد المجالي
باحث في العالقات الدولية والشؤون االيرانية
 األردن/جامعة مؤتة
الد لية منعا ضر ر تمديد طبيعة النظام الد لي ال افد من أج( إتامة

:ملخص

تفرض المت يرات التي أ رزتعا الث رات العربية الم اق

امكانية عم مد د ل و الد ( الفاعلة انعكاس يا اتعا ي مجريات الث رات العربية تمديد تبعاتعا ال يا ية االقتنادية
بف اع( د ليين إقليميين لتنفيا يا ات

ات التي تد

 تقتضي طبيعة المالة تف ير الم،االجتماعية عل م ارات الت يير؟

 بميي تتمكن شع بعا من أن ت تق( بقرارها،ا تراتيجية اات أثر مباشر ي م ارات الت يير الشعبي عنظمة يا ية ماكمة
 لعا ا شكالية كان ال بد من تمديد رضية، مقدرتعا تضمن أمنعا الق مي بمفع م ال ا
ا
عن منالمعا ال طنية
 ما ه تنثير ا تراتيجية النظام ال يا ي ا يراني عل مجريات االزمة ال رية: ؤالعا المركزش ه
.ات مبررات تبني النظام ا يراني ها ال يا ات؟
د ليين بلطار

معم مم رش ي تفاع( أط ار

عل

تدا

تناقا تمل( تجي

 ماهي م،؟ ما هي مرتكزات ها اال تراتيجية؟

ي أنعا ت لط الض ء عل جان

إن اعهمية العلمية العملية لعا الد ار ة تتجل

،ريا انعكاس هاا التفاع( بشك( كبير معم ي م اراتعا ال يا ية الع كرية االقتنادية االجتماعية

أنماط الن ار القافم ي

،ريا من ًل( ا جابة عل ت اؤالت الد ار ة

تملي( تف ير الم

ات المبررات ال يا ية اال تراتيجية ا يرانية تجا

بعد

 لت لل،ضمن المنعج ال نفي التمليلي ي ض ء المت يرات ال يا ية الميدانية عبر مرام( تط ر اعزمة ال رية مآالتعا
.الد ار ة إل ماهية مجم انعكاس اال تراتيجية ا يرانية عل د ( الربي العربي بالتمديد مجريات اعزمة ال رية كنم اج

Abstract:
The variables produced by the Arab revolutions and international positions, including the
necessity of defining the nature of the prevailing international system in order to allow the
possibility of understanding the limits of the behavior of the active states and the reflection of
their policies in the course of the Arab revolutions and determining their political, economic and
social consequences on the paths of change? To implement strategic policies that have a direct
impact on the paths of popular change for ruling political systems, so that their peoples are able
to independence by their decision and defend their national interests and ability and guarantee
their national security in its broad sense, for these forms Of it was necessary to determine the
hypothesis are discussed and analyzed and the answer is central to her question: What is the impact
of the Iranian political system strategy on the course of the Syrian crisis? What are the foundations
of this strategy ?, What are the rationale and justifications for the adoption of these policies by the
Iranian regime?
.
The scientific and practical importance of this study is manifested in that it sheds light on an
important and pivotal aspect in the interaction of international parties within the framework of the
existing patterns of conflict in Syria, and this interaction has been largely and importantly
reflected in its political, military, economic and social tracks, with the aim of analyzing and
interpreting the Iranian political and strategic rationales and justifications towards Syria through
Answer the questions of the study, within the descriptive analytical approach in the light of the
political changes in the field through the stages of the development of the Syrian crisis and its
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consequences, so that the study concludes with the nature and size of the Iranian strategy’s
reflection on the Arab Spring countries By the course of the Syrian crisis as a model.

حول السياسات اإليرانية في المنطقة:
ًلمية ا يرانية كانت مالة ريد من ن ععا ،مثلت

إن الطريقة التي تشكلت بم جبعا بمقتضاها الجمع رية ا

ر جلا عن ال ب( المنل ة اعنماط التقليدية ي تشك( اعنظمة إثر النراعات الث رات الشعبية ،المعر

ضمن أطر النظم ال يا ية التي تشكلت عق معاهد
) ،كن ( بناء لنظام يا ي ي العنر المديي ل

تفاليا ()The Peace Westphaliaعام 1648م

ياد مؤ ات تعن

بتطبي الق انين الد ت رية عل مقدراتعا شعبعا ،الد لة م
عادات

تقاليد

اعع ار

طريقة ميات  ،يرتبط هؤالء بتاريخ مشترو ،ل

الثقا ية ،اعهدا

(1

تمث( نتاج شع

متجانس ي قيم

بينعم تجانس ي التفكير نمط الميا

المنالح المشتركة ،من ًل( الت اجد عل أرض يت ارثعا اعبناء عن اآلباء.

ر م أن إيران ا تقرت للعديد من عنانر بناء النظم ال يا ية المديثة ،انة ي جان

تعدد الق ميات

الديانات يعا ،إال أنعا تمكنت من جم ها الففات المتباينة ي العر العقيد الق مية بناء مك مة إ ًلمية
اات نظام يا ي عقافدش ث رش (ثي قراطي) ،عت بك( جع دها لقياد العالم ا

ًلمي ظفت لعا ال اية

إمكانيات كبير ات ات من أج( الو ا تراتيجية متجدد بلطار الد ت ر الاش أعدت م اد بما ين جم م
طرح النظام ال يا ي الماكم ي إيران لفرض هيمنتعا دا ليا

ارجيا التمكن من التمدد تمقي مشر ععا

الت عي ي د ( ا قليم كا ة.
تكللت جع د الجماهير ا يرانية من م تل

التيارات الق ع ال يا ية بلنجاز تم ( كرش اجتماعي عمي

جارش ي بنية المجتم ا يراني ،تمث( ي الث ر ا

النظام ال اب

قدمت البدي( ،بتدشين الد لة ا

ًلمية ي شباط من عام 1979م ،أل ت أ قطت

ًلمية بلطار الية الفقي  ،ضمن د ت ر للد لة بنظام يا ي

جديد ،الاش مث( مالة ريد بين اعنظمة ال يا ية ي العالم انة أن يجم بين الد لة الدينية ب لطة
المرشد اععل للجمع رية ا
بم جب يتم انت ا

ًلمية ،أعل منن

ي البًلد بم ج

الد ت ر ،بين النظام الديمقراطي الاش

رفيس الد لة ،البرلمان باالقت ار ال رش المباشر ،ه رؤية كرية لنظام ت تلط ي

مشر عية النظام ال يا ي م

الية الفقي التي أر

ق اعدها ية اهلل ال ميني ،كنهم أشكا( الفق الشيعي

االثني عشرش ،التي انعك ت عل منح نًلميات ير مقيد للمرشد اععل للجمع رية ا

1

معاهد

تفاليا  :The Peace Westphalia :عقدت عام 1648م ،هي من أهم معاهدات النلح التي أنعت مر الثًلثين عام الدينية ي

أ ر با ،التي كانت تد ر رماها بين م تل
اشاعت ال ار

نظر
ًلمية ،لا

د ( أ ر با ،التي تدين بالديانة البر ت تانتية الكاث ليكية ،إن مر الثًلثين عام هي مر م تمر لم تت ق

الدمار ي ا ر با ،ق المعاهد ا مبراط ر الر ماني المقدس يرديناند الثالي م اعمراء اعلمان ممثلي الجمع رية الع لندية رن ا

ال يد ،تضمنت المعاهد أربعة مبادئ أ ا ية :أ لعا مبدأ ال ياد المطلقة للد لة ال طنية ،المبدأ الثاني الم ا ا القان نية بين الد ( ال طنية ب ض

النظر عن ق تعا أ إمكانياتعا ،المبدأ الثالي إلزامية المعاهدات بين الد ( ،تر يخ كر القان ن الد لي الملزم للجمي ،
من طر د لة ما ي الشؤ ن الدا لية لد لة أ رع ،انظر :الكيالي ،عبدال ها  ،م

ج ،7ل291- 290

المبدأ اع ير ه عدم التد (

عة ال يا ة ،المؤ ة العربية للد ار ات النشر ،بير ت،1985،
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لمضم ن ها النظرية الفقعية ،التي تؤكد عل ضر ر ج د قي معن م يق د اعمة مت ظع ر المعدش،
هي بعاا الشك( تعد أبرز مقتضيات الديمقراطية لكن بشك( م تل
إن تملي( أبعاد مؤشرات تنثير مؤ

ًل
قلي ل

() 1

.

ات النظام ال يا ي ا يراني ي النظم ال يا ية العربية تفاعًلت

شع بعا قب( بعد ما ي م الربي العربي تبد نعبة لل اية ،الو ناتج عن تعقيد تركيبة هاا النظام تشابو
أهدا

ايات الت عية م اعي المثيثة لتندير ث رت  ،ع نظام نادر بكا ة تفانيل

اعجعز التي تنفا ا تراتيجيت أ من ال طا
القضايا التي تمس ميا الشع

ا يراني تت م بتدا ( تعدد المؤ

اء من المؤ ات

ال يا ي الاش تطرح من ًلل أ كارها رؤاها م ( م تل

تطلعاتعم ،انة أن عملية تشكي( نناعة ا تراتيجيات النظام ال يا ي
ات العيفات الق ع الفاعلة ي ال لطة ،لتمديد تملي( ها اعد ار التي

شكلت ممركال داعملا للعدد من المركات التمررية ي ت جعاتعا الدينية العقافدية ،ي الجان
ماجز ند م اند مباشر عنظمة يا ية إ قليمية لم اجعة مطال
ممار ات ها اعنظمة كما ه الما( ي اليمن

امتلكت الجمع رية ا

ريا.

اال ر مار ت
يا ات

شعبية امتجاجات جماهرية عل

ًلمية ا يرانية مشر علا ا تراتيجيلا بني عل ث ابت النظام ال يا ي القافم عل

كر

الث ر عقيدتعا ،انطلقت يا تعا ال ارجية من أ س مشر ععا ا قليمي الت عي طبيعت  ،تُعد الجمع رية
ا ًلمية ا يرانية ،مد د لية اات نافل أنماط متميز  ،تتنثر بالع ام( الدا لية ال ارجية ،بم ازين
الق ع ي المجتم الد لي ،تنعكس تلو المؤثرات عل عملية نن القرار ات اا  ،ر م التعقيدات ي تركيبة
ال لطة للجمع رية ا

ًلمية ا يرانية ،اع س الفكرية ا يدي ل جية التي تك ن النظام ال يا ي ي إطارها.

هاا ما يف ر ل و النظام ال يا ي الماكم ي طعران القافم عل نظرية الية الفقي  ،إمدع أهم منادر
يا ات الدا لية ال ارجية ،مرتكز الفكرش اع اس الفل في ل  ،التي تضمن ت ي مد د لطة المرشد

اععل

ي نن القرار ال يا ي ،التي انعكس نطاقعا ال ارجي اال تراتيجي بشك( مكث

لالو جاءت يا ة إيران ا تراتيجيتعا الثابتة المت ير

العليا للجمع رية ا

ًلمية ا يرانية( ،(2أ

الو المنطل

مباشر،

عمي

ن نا ي القضايا المنيرية

ي التعام( م المت يرات ال يا ية االجتماعية االقتنادية ي

د ( المنطقة بدءا من االمتجاجات الث رات الشعبية التي عمت اكثر انظمة المنطقة منا 2010م.
بينما تعد اع س التي بنيت عليعا اعهدا

الثابتة المت ير للنظام ال يا ي ا يراني الديني الماكم ي

ا قليم تجا د ( الج ار ،انطلقت من شعار (ال شرقية ال ربية) كمبدأ مكم( للرؤية الفكرية التي ارتكزت

عليعا يا ات النظام االيراني م اقف م المت يرات ا قليمية ،التنكيد عل مبدأ عدم االنمياز ر ض التبعية

للق ع العظم ( ،(3مما يبرر ي غ اثر مض ر إيران المباشر ي أزمات نراعات د ( المنطقة القافمة
منا عق د ،التي ار قعا نف ا ا

1
2
3

مكا ش ،نجًلء

االنتشار تندير الث ر ك لار معتقدال ي العالمين العربي ا

ًلمي جعلعا

ر ن ،اال تراتيجية ا يرانية ي ال ليج العربي ،ط ،1مركز نناعة الفكر للد ار ات اعبماي  ،بير ت  ،2015 ،ل 14-13

البطنيجي ،عياد ،أنماط ال يا ة ال ارجية ا يرانية ،مجلة أراء م ( ال ليج ،مركز ال ليج لألبماي ،2011 ،77 ،ل63

جمع  ،العًلقات العربية ا يرانية ،ل 183-182
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مراد ال

2020م

ًل
ًلمية الث ر  ،ردت ها الرؤي ة ي جمي أديباتعا المؤلفات الد ار ات البمثية التي تنا لتعا تملي ل

ت ضيملا معالجة

(.)1

ما يمكن تمديد ي جان تف ير العًلقة المتنامية بين يا ات النظام ا يراني بكا ة مؤ

ات أثرها المباشر

ي مجم االنعكا ات ال لبية ا يجابية عل ال اء ي تداعيات الث رات العربية د ( الج ار العربي ،تمديدا

اعزمة ال رية قد مكنت النظام ا يراني من التد ( المباشر ا تقبا( الدعم الع كرش الل ج تي للجيا
ال رش ًل( م اجعات لل طر الاش أمد بال لطة ال يا ية ي دمش  ،هددت كام( اعارضي ال رية
عبر ناف( دينية متطر ة م لمة د لت م ار الن ار

ي المشعد ال يا ي ال رش بتمشيد إقليمي ل ل

إ رباو يا ي يفكو الد لة ال رية من الدا ( يقدم نم اج االنفنا( الع كرش لمجندين ي الجيا ال رش
عل شك( ناف( منشقة معارضة تلقت دعما مباشر من ق ع د لية اقليمية ،عت ال تثمار اعزمة ي
ل ت ازن للق ع تمقي أ هدا

بند ات متطر ة ظفت الدين ا

منالح يا ية اقتنادية من ًل( مر ا نابة عل اعرض ال رية

ًلمي ك طاء لعملياتعا الع كرية ي

ي ال قت الاش ارتبطت ي اال تراتيجية ا يرانية

ريا.

يا اتعا ال ارجية بجملة من الممددات ال يا ية

االقتنادية االجتماعية ا يدي ل جية ،اات التنثير المباشر ي نن القرار ال يا ي لتمقي اعمن اال تقرار

لنظامعا ال يا ي ،التي تجا زت ا تراتيجيتعا اعمنية ال طنية لتشم( د ( ا قليم ،ظفت لالو بعدين أ ا يين
اع (  :يتمث( ي البعد العقافدش الاش ي ع لت يير ل كيات المنطقة ي اتجا قيم ( البيت اعفمة االثني
مندر مشرعا ي د ت ر الجمع رية ا
ا
عشر الدع إل تنفيا ناياهم ،ميي أنبح البعد الديني

ًلمية

ا يرانية ،جاءت رؤيتعا العقافدية م اهما اعًل ي تمديد شك( طبيعة اال تراتيجية ،التي ضعت الجمع رية
ا

ًلمية ي النظام الد لي ك مد م تقلة اات ياد  ،انة أ ن المعايير التي بنيت بلطارها تلو اعهدا
المنالح جاءت ب ًل

هي

ديني بم ع لقياد مشر إ ًلمي عالمي ه المك مة ا

الفكر ال يا ي الشيعي ،المفع م ا

ًلمية العالمية.

ًلمي ا يراني :تمث( نتيجة ماجة ملمة بعد أن شك( ا

ًلم

البنية اعيدي ل جية الرفي ية العليا للنظام ال يا ي ،لمرملة ما بعد الث ر  ،قد ظ( الق المعيمنة عل كا ة
مفان( الد لة ،لعا ال اية قرر النظام ال يا ي بد ر تشكي( ن يج الد لة عًلقاتعا م العالم ال ارجي بلطار
راديكالي إنًلمي ير اقعي ،بنظر إ ًلمية دا عة نم تشكي( ا تراتيجية دا لية

ارجية ،يما تضمن

البعد الثاني "م ار النضا( الث رش الاش يتعل باتجا ق ااتية من د ( المنطقة ،من ًل( ا تثمار إمكاناتعا

االقتنادية اعمنية التي تم ( د ن ج د ق ع أجنبية ي ا قليم" ( ،) 2ظلت ها المعايير اع س بمثابة
قاعد

مظلة أيدي ل جية ،ممددال ل يا تعا ق ارراتعا ال ارجية ،لالو ظعرت مؤشرات تناقض عدم تطاب

1

عبد المميد ،عنام ال يد ،ال طا

2

عبد المؤمن ،مممد ال عيد ،تكي

القاهر  ،2006 ،ل167

ا عًلمي للث ر ا يرانية أثر عل العًلقات ال ارجية ،ط ،1عين للد ار ات البم ي ا ن انية االجتماعية،
مرملي :إعاد تعري

المبادئ الماكمة لل يا ة ال ارجية ا يرانية ،ال يا ة الد لية ،العدد ،196مركز اعهرام

للد ار ات اال تراتيجية ،2014 ،ل  ،63مت ر عل الرابط ا لكتر ني www.siyassa.ahram.org.eg
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اعنظمة ي ا قليم م

يا ات الجمع رية ا

2020م

ًلمية ا يرانية ،ت ل مالة من الن ار

تضار المنالح

تقاطععا (.)1
مثلت الرؤية العقافدية الث رية ي جان

المنلمة "منلمة النظام ال يا ي " لم اجعة اعيدي ل جيا الدينية

ممددا ارتبط بطبيعة الق ع الم يطر عل ال لطة
مشر ععا الت عي
ل
يلة للتقر التعا ن تمقي المنالح ي يا تعا ال ارجية ،م
طا التعدفة لمميطعا ا قليمي،

ا بقاء عل

يا اتعا ،ميي أ ات نعم(

الم اف( ال ًل ية القضايا اات القرار المشترو معلقة ،أ ات تم ن ن رتعا من

ًل(

ا تراتيجية ثقا ية ،التر يج للثقا ة المضار ا يرانية ،نفي مات الطاففية من مشر ععا ر م اق الما(
الاش تمث( بتندير قيم الث ر

( ،)2

االعتماد عل الق النلبة م

لالو اتب نظامعا ال يا ي الق الناعمة ،التي ت لعا تمقي أهدا عا د ن

 ،لمرام( متقدمة من ميا النظام ر م أن يا اتعا جاءت برد ع( لبي

عم عزلتعا ا قليمية ،بعد أن أ ات باالعتماد عل العام( الطاففي ي مشد ت ظي

اع لبية الشيعية ي

الض ط ال يا ية من

ًل( دعم أنشطتعم

ا لعديد من د ( ا قليم لتمقي
تمفيزهم(.)3

يا ية ممار

أهدا

تراجعت ا يدل جيا أمام المنلمة اآلليات التي تفرضعا مت يرات ال امة ال يا ية ،ميي لم ت تط
مقتضيات المنلمة معطيات الظر ا قليمي الد لي إال أن تفكو هاا الممدد اال تراتيجي ا يراني ،مثلت
المنلمة ممددال رفي يلا ي عًلقات إيران م ق ع أنظمة أ رع ،ت ارعت تير المت يرات ،اكتف النظام
ال يا ي ا يراني بلعداد اال تراتيجية ،التي تمنم تمددال أكثر ي مجال المي ش ،ملم التاري ي القديم نم
ريا لبنان( ،)4اند عت بالو عبر إقامة عًلقات طيد م مركة مماس :مركة المقا مة ا

الع ار

ًلمية

الفل طينية ،مركة الجعاد الفل طيني ،مز اهلل ي لبنان(.)5
إيران في سوريا:
يبد

اضملا أن

اع ط

ريا اات الم ق

ط ط العريضة ،مت

الد ر ا قليمي المؤثر الفاع( ،قد شكلت مد ًلل لر م مشاهد الشر

أن

ريا باتت امة لتنفيس ماالت االمتقان ا قليمي الد لي عبر

ال كًلء ،هاا ما ُيعدد مقيقةل إمكانية الت ن( إل
ال يا ية ال رية القادر عل جم التناقضات ا قليمية الد لية ،ترجمتعا م ارات اقعية ،تُثبت قُدرتعا
المعقد الراهنة ،ن غ مل ( يا ية أ بداف( ع كرية ،الو انطًلقلا من قُدر الد لة
عل تف ير الظ اهر ُ
1
2

مكا ش ،اال تراتيجية ا يرانية ،ل83

عبد الشا ي ،عنام ،جداالت الفكر المركة :البعد الديني

م( بشنن المر عل

ال يا ة ال ارجية،

ريا .ر م الو لن المالة

 ،1مجلة ال يا ة الد لية ،مركز اعهرام للد ار ات اال تراتيجية،

القاهر  ،2013 ،ل ،35-33مت ر عل الرابط ا لكتر ني www.siyassa.ahram.org.eg

3

باكير ،علي م ين ،اكتشا

4

عبد المي ،ليد ،بنية الق ا يرانية

الق الناعمة ا يرانية القدرات مد د التنثير ،مركز الجزر للد ار ات ،قطر ،2013 ،مت ر عل الرابط ا لكتر ني

.Studies, Aljazeera .net www

5

اتعا ،مركز الجزير للد ار ات ،قطر،2013/4/16 ،

مت ر عل الرابط ا لكتر ني .Studies, Aljazeera .net www
مكا ش ،اال تراتيجية ا يرانية ي ال ليج العربي ،ل.89
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ال رية عل إدار م ت يات الن ار

2020م

ي

ريا عليعا .هاا ما تم إثبات بدالف( قاطعة ،ميي أن الرفيس

اع د تمكن بقدر ا تراتيجية من ت ظي

ادار تفكيو كا ة المعادالت الجي يا ية المتربنة بالد لة
ب ابة لمل ( يا ية ،أنم اج اقتنادش مؤثر عل

ال رية ،تشكي( نمااج من الت ازنات ،تك ن بًل ري
م ت ع ا قليم.

تعد إيران ال ا ر اعكبر من الث رات العربية بعد اعنظمة العربية عل المدع القنير المت ط ،إا انتشر
الم ق

ال لبي من د رها ي ال امة العربية،

منر ت نس ،أما

ير أنظمةل مليفة لل اليات المتمد ي ها المرملة كما ي

مراهنة إيرانية لجعة بقاء النظام ال يا ي

رية تعيا مالة من عدم ال ض ح ب ب

الماكم ي دمش ضمن م ار مما الت تفكيكعا ا قاط نظامعا ،لالو عت اال تراتيجية ا يرانية إل تقليل
ال

افر بالقدر اعكبر ي

للماجة إل

رية ،تعظيم المكا

ي لبنان الع ار  ،بيد أن الو قد يفيد ي مرملة نظرا

د الفراغ الناجم عن تراج د ر الق ع الد لية ،لكن تشعر إيران ان الت ير ي

جي تراتيجيا ،ي مين تعجز هي -ب ب

رية ي تعد عا

طبيعة نظامعا ،النظر ال لبية لد رها ضمن الرأش العام العربي-

عن تجيير هاا الت ير لنالمعا أ عل اعق( المد من ال

افر.

ال شو أ ن انعكاس ال يا ات اال تراتيجية ا يرانية عل معطيات اعزمة ال رية قد جاءت مباشر  ،كما أن

الض ط اعمريكية المكثفة التي يتعرض لعا النظام ال يا ي ا يراني قد شكلت ممددا إقليميال عكس مجم
التد ( ا يراني ي أنماط الن ار لك( من اليمن الع ار
اعمريكية يتناعد ر ض إدار الرفيس ترام

ريا ،انة بعد تشديد العق بات االقتنادية

مطالبا ت فيض العق بات التي أدت إل التراج الشرديد ي
إل تعدي( ل و النظام ا يراني ،بما يض

عافدات النفط ا يراني ،الو ضمن ا تراتيجية أمريكية تعد

مدا لبرنامج الن اريخ البالي تية ،يمجم نف ا إيران نشاطاتعا ا قليمية ،يمرم من الع د إل ت ني
الي راني م من جديد.

بات اضمال أن المالة ال رية ب نفعا ال يا الرفيس ي بناء المعادالت ا قليمية الد لية ،قد باتت ناظمة
الم ق الجي -إ تراتيجي ل رية ،لكا ة ماالت الن ار

التنا س عل

الم ت ين ا قليمي الد لي،

عامًل مرج لما ي ت ازنات المنطقة ،يك ن ل اعثر
رية باعتبارها
بالتالي لن الن ار التنا س عل
ل
تقبًل.
الما م ي تمديد مآ( اعزمات الشر أ طية ،الم ارات التي يمكن أن ت لكعا م ل
قد شك( تناعد الض ط اعمريكية لتمجيم ل و إيران ا قليمي بتنني

المرس الثر رش

إدار ترام

ا يراني منظمرة إرهابيرة دا عرا ق يرا للرر س لتتضير الدافر عل كا ة الميليشريات التابعة ا يرانية ي
ي ضم التنا س الر ي ا يراني عل تقا م النف ا ي

ريا ،عر ( الر س نم ا رتعدا

ريا

كا ة المقرات

ال تمركزات اال تراتيجية الم الية يران ي ر ريا ،ل ران مالعم أن علر إيرران اال تجابة لأل امر الر رية
ب رم الميليشريات مرن ها المناطر

اال التل يح بنن الر س ي تعد ن تنظيمات إرهابية

اء أكان ا ع كريين

أ مت م تشارين كما يردد ا يراني ن ي منابرهم ا عًلمية.
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بينما د لت أزمة

ريا مراملعا النعافية بتجمي

2020م

ناف( المعارضة ال رية ي بقعة ج ار ية امد أشب

ب جن كبير ،القضاء عل تنظيم داعا ،بر ز ن ار النف ا بين الق ع ا قليمية الد لية لتعظيم نطا
النف ا بالمن ( عل الرقم اعكبر من المكا

اع د زيار مفاجفة

الم انم ي

ريا الجديد  ،أجرع الرفيس ال رش بشار

رية للعانمة ا يرانية طعران ي  25براير  ،2019ي أ ( زيار ارجية يران منا

ميدا لمقابلة المرشد اععل علي امنفي ،كان
اندال اعزمة قب( نم ثماني ن ات .اه الرفيس ال رش ل

ال تلا مض ر قافد يل القدس ي المرس الث رش ا يراني الجنرا( قا م ليماني (قب( ا تعدا بعملية اال تيا(

ميدا -الرفيس ر ماني م
أيضا
ل
اعمريكية) يا الرفيس ا يراني م ن ر ماني ،ثم التق  -ل
أيضا.
يتق ثدم ليماني ل
ميي كشفت ال زيار تنريمات المرشد اععل

د إيران

الرفيس ا يراني ،ي اللقاء الاش جمععما بالرفيس اع د ،عن

مزمة من اعم ر ثيقة النلة بشعيثة إيران المفت مة با تمرار للمن ( عل مزيد من النف ا ي المناط

المنثنفة إيرانيًّا ضمن ما ُي ثمي “الفضاء ا يراني ال ا ” أ “العًل( الشيعي” ،تم ُّو إيران بالبقاء ط ي(
اعمد ي ريا يق ( امنفي“ :االنتنارات ج َعت ضربة قا ية إل المشر ال ربي اعمريكي ي المنطقة،
يدا من المار م ثما قد يدبِّر ن ي المرملة المقبلة ًّ
مضيفا“ :المنطقة
ردا عل شلعم”،
ل
ه ما ي ت ج مز ل
العازلة التي ي ع اع مريكي ن قامتعا هي مثا( عل ها المؤامرات ال طير التي يج مقا متعا” ،ه ما
.

يعكس تَم ُّو إيران بالر بة ي ال يطر المن ( عل أكبر قدر من المكا
لم يكت ِ امنفي بتماير اع د نظام من م اطر االنفكاو عن إيران ميليشياتعا الم لمة ي

المرملة ال مقبلة ،ب( ان( مديثة د ن أدن اعتبار لأل د بعدم إتامة الفرنة ل بتجديد طل
لبقاء الميليشيات الم لمة أ مت الم تشارين الع كريين كما ِّ
يردد ا يراني ن ي

ريا ي

ريا الر مي

ريا ،بما أن

ريا د لت

مرملتعا النعافية بعد القضاء عل البية الجي ا رهابية تجمي المعارضة بق ل مباشرل “ :ن تمر إل
ضما أن “ ًّ
كًل من طعران دمش
جان
ريا مت ا تعاد عا يتعا الكاملة القضاء عل ا رها نعافيًّا” ،م ل

هي العم اال تراتيجي لأل رع” ،ه ما تكرر ي أثناء لقاء اع د-ر ماني بق ( ر ماني“ :إيران تق
كما ي ال اب  -إل جان
إيران بماجة إل تجديد

شع

مك مة

ريا ،ان انتنار

-

تعد
ريا ه انتنار يران”ِ ،من ثَثم لم ُ

ريا إانعا الم ب بالمض ر ي اعراضي ال رية.

كالو أشار امنفي إل م نلة كاشفة عن يا ة الت يير الديم ار ي ا يرانية المتبعة ي

ريا ،من ًل(

ا تعدا الميليشيات الشيعية المك َن ال ُّني بالمما ظات ال ُّنية ي أثناء المعارو كا ثةل التي دارت ي
للتنثير عل التركيبة ال كانية ال رية لنالح المك ِّ ن الشيعي ،ان كان الو ينع تمقيق ي د لة %73
ريا

من كانعا تابع ن للماه ال ني ،الو بق ل “ :العًلقات الدينية بين إيران

مضيفاُ “ :ه ِ يثة ق تيثار المقا مة مرتبطتان بعاا الت ان( اال تراتيجي بين
ل
ي تطي اععداء تنفيا م ططاتعم”.

ريا تمتاج إل تق ية تط ير”،
بناء عل هاا لن
ريا ايران،
ل
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هاا يؤكد مقيقة اال تراتيجية ا يرانية تجا المت يرات ال يا ية ي ا قليم ال اق الميداني لمجم المت يرات ي
اعزمة ال رية ،عي تشك( مما ظة أ
المقر من المرشد عل
ث

اال تراتيجية) معدش طاف

الية ضمن ال اليات ا يرانية ،ما تنريح رج( الدين ا يراني –

امنفي -رفيس مد مكا مة المر الناعمة التابعة للمرس الث رش (قاعد عمار
م ( أهمية

ريا للمشر ا يراني ا قليمي بننعا تمث( المما ظة رقم  35بق ل :
ريا اما مما ظة اعم از ،لن اع ل ية هنا المما ظة عل

هاجمنا اععداء كان ا يريد ن أ ا إما
“إاا
َ
أيضا ،لكن إن قدنا ريا ًل يمكننا أن
ريا ،لاا ما ظنا عل
ريا معنا لن بلمكاننا ا تعاد اعم از ل
ٍ
علما بنن عدد المما ظات ا يرانية  31مما ظة ،الو العتبار
نما ظ عل طعران” إال دلي( كا عل الو ،ل
العق( ا يراني أن الع ار البمرين اليمن هي المما ظات المتممة للمما ظات ال مس الثًلثين.
يبد أن مجم الد ر الاش لعبت إيران ي مماي

ريا من منير امض كانت تتلقا بعد أن قد أكثر من

 %75من اعراضي ال رية لنالح ناف( المعارضة التنظيمات ا رهابية بمل (  ،2015هنا يمكن ا شار

إل ما رد ي كتا “ر اف( اع ماو” ،الاش نشرت دار نشر “انتشارات بعثت  ”27التابعة للمرس الث رش
ا يراني ي الاكرع اع ل ل منر ِّ
مؤلف القافد بالمرس الث رش العميد م ين همداني الاش لقي متف ي
إل

ريا  “ :2015لقد ا تدعاني القافد العام للمرس الث رش مممد علي جعفرش بل ني أن أاه
ث
عر بر”ق ات الد ا ال طني” التي تشب ي
بنفتي ل
قافدا ي المرس” ،بعدها بثًلثة أشعر شكَلت إيران ما ُي َ
تركيبتعا ق ات البا يج ا يرانية للد ا عن ريا ،دعت مز اهلل للمشاركة بمقاتلين ،من هنا بدأ المشعد
يت ير لنالح المك مة ال رية الجيا ال رش ،ب انة بعد ا ترداد مل

الم لمة مطل .2017

ريا

من أيدش المعارضة الفناف(
ريا بما ِّ
يمكنعا

أثمانا مادية بشرية باهظة ي بي( المفاظ عل
إيران تنتظر َج ْني الثمار بعد أن ق ثد َمت ل
من العيمنة تنفيا الم ططات بما يضمن لعا م طئ قدم شر المت ط ،بع د أن أنبمت بيفة م اتية لل ُّ
تمدد،

ه ما يف ِّر مزمة االتفاقيات الد اعية (تنل عل تقديم طعران الدعم عاد بناء الجيا ال رش النناعات

الد اعية) االقتنادية ط يلة اعمد (تشم( قطاعات الطاقة النفط الكعرباء الزراعة القطا المنر ي) التي

قث َعتعا إيران م ال لطة ال يا ية ي
مادية بشرية.

لج ْني ثمار ما أنفقت من أثمان
عامي َ 2019 2018
ريا ًل( َ

قدرت ا منافية التي ندرت ًل( عام 2018م أن عدد المقاتلين ا يرانيين ي

مقات( ،نم  7500عننر من مز اهلل أمد أهم أار إيران ي

ريا بنم  20أل

ضًل عن مقت( أكثر من 2000
ريا،
ل

مقات( منعم قيادات كبير ي المرس الث رش ا يراني ،كما ق ثد َرت مجم عة عم( إيران ي أ
بمجم المبالغ المالية ا يرانية المق ثدمة للميليشيات ا يرانية ي ريا الع ار اليمن ًل(  2018بنم 16
طس 2018

ضًل عن تقديمعا  4.6مليارات د الر ي شك( ط ط افتمان قر ض ل ريا ،أض
مليار د الر،
ل

إل الو

إجمالي مجم المبالغ المالية ال انة باالتفاقيات اال تثمارية التجارية الم قعة بين ا يرانيين ال ريين مت
براير .2019
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عديد ي مقدمتعا الر س ،بنن إيران رقم ي

المعادلة ال رية ال يمكن اال تعانة ب  ،إا إن العًلقة ال ثيقة بين طعران دمش هي ي أ ض( مراملعا،
ان إيران لي ت أق( نف لاا من ر يا ي

ريا ،أما ر الة ايران إل ال اليات المتمد ا رافي( ،بنن مطلبكم
ار إيرانيا بامتياز ،بقاء الميليشيات ي
ريًّا ب( قر ا

ار
يعد قرلا
إ راج الميليشيات ا يرانية من ريا لم ُ
ار إيرانيًّا ي ريا ،عل كا ة اعط ار أن تقب( بتم ُّ ( ق اعد اللعبة ي
بات قرلا

ا يرانية ي المما ظات ال رية كا ة .ثم ر الة إيران إل الد ( العربية بنن
العربي ب( باتت ضمن ا طار ا قليمي الية إيرانية ارج المد د ا يرانية.

ريا

ريا ب ج د الميلشيات

تعد ضمن المميط
ريا لم ُ

الخالصة
لم تعد المر عل
المر عل

ريا ارهاناتعا ب ابة لت ازنات إقليمية د لية جديد م

 ،ب( اهمت تداعيات

ريا ،ي ر م منم جي يا ي ناظملا لًلنطفا ات التمالفات ال ليد ي المنطقة .علي قد

باتت م ازين الق ع هي العام( الما م ي تق ية بنية التمالفات ،ت جي ال يا ات ال ارجية .بالتالي لن
ج هر الن ار بين ر يا ال اليات المتمد ب نفعما قطبين ي ازش ك( منعما اع ر يا يلا ع كريلا ،مت

المنظمة
عل م ت ع التشبيو االقتنادش ،يق م عل تمديد مناط النف ا ،ر م الم ارات الجي تراتيجية ُ

لمد د العًلقات التفاع( ال يا ي الع كرش يما بينعم .ضمن الو تتنرجح كتلة ُممتملة من الندامات بين
م ك اشنطن ،ما ُيعدد العًلقات بين القطبين بال ن ( إل م ت يات تنادمية.
لكن ي جان أ ر تق م العًلقات يما بينعم بتنميح م ارها تلقافيلا ،انة إاا ما اقتربت الم ارات الع كرية

إل درجة تُعدد بم جبعا رافط النف ا العالمي .هاا التنميح التلقافي برز اضملا ي يا المر عل
ًل جي يا يلا ما ملا ي ر م يا يات الد ( ،مت أن
ريا ،هاا ما يؤكد بنن ريا كانت ال زالت عام ل
الم ق اال تراتيجي ل ريا منمعا ُبعدلا اقتناديلا اعًل مؤث لار ي ر م رضيات اقتنادية ،تُبن
المعادالت الجي اقتنادية.

عليعا

جم( المشاهدات تملي( أبعاد اعثر المباشر لل يا ات ا يرانية بنافعا اال تراتيجي ،التم ُّالت
كما أن ُم َ
الجارية ي م ازين الق ع التي رضتعا ممار ات النظام ال يا ي ا يراني ي د ( الج ار ا قليمي ضمن

إطار ن ار النف ا ،يبد أن منمن ت ي نطا النف ا ا يراني ي
أن عل جمي أط ار

ا قليمية الد لية.

ريا ي ارتفا  ،أن ل ان ما( إيران

رقما ال يمكن تجا ز  ،ليس قط ي ال امة ال رية ،ب( ي ال امتين
اعزمة القب ( بعا ل

انة م االنتشار ال ا

النطا

لمقاتلي الميليشريات الم الية يران ي عم م ر ريا ،تم رو الر س

بضر ر إنجاز ال ط التالية المتمثلة ي تقليم أظا ر إيران ي

ريا تم يلعا إل منطقة نف ا ر ية شبة

النة ،تؤشر جمي ها المعطيات عل أن الد ر ا يراني يتق ق

ي مد ٍ د م لقة ي مناط الث رات

العربية ش( ال يا ة ال ارجية ا يرانية يعا.
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المراج
 البطنيجر ر ر رري ،عير ر ر رراد ،أنمر ر ر رراط ال يا ر ر ر ررة ال ارجير ر ر ررة ا يرانير ر ر ررة ،مجلر ر ر ررة أراء م ر ر ر ر ( ال لر ر ر رريج ،مركر ر ر ررز ال لر ر ر رريجلألبماي.2011 ،77 ،

-الكيالي ،عبدال ها  ،م

عة ال يا ة ،المؤ ة العربية للد ار ات النشر ،بير ت ،198،ج7

 -باكير ،علي م ين ،اكتشا

الق الناعمة ا يرانية القدرات مد د التنثير ،مركز الجزر

للد ار ات،

قطر ،2013 ،مت ر عل الرابط ا لكتر ني .Studies, Aljazeera .net www
 -عبد المي ،ليد ،بنية الق ا يرانية

-عب ر ررد الممي ر ررد ،عنر ر رام ال ر رريد ،ال ط ر ررا

اتعا ،مركز الجزير للد ار ات ،قطر،2013/4/16 ،

ا عًلم ر رري للثر ر ر ر ا يراني ر ررة أث ر ررر علر ر ر العًلق ر ررات ال ارجي ر ررة ،ط،1

عين للد ار ات البم ي ا ن انية االجتماعية ،القاهر .2006 ،
 -عبد الشا ي ،عنام ،جداالت الفكر المركة :البعد الديني

ال يا ة ال ارجية،

 ،1مجلة ال يا ة

الد لية ،مركز اعهرام للد ار ات اال تراتيجية ،القاهر  ،2013 ،مت ر عل الرابط ا لكتر ني
www.siyassa.ahram.org.eg

 -عبد المؤمن ،مممد ال عيد ،تكي

مرملي :إعاد تعري

المبادئ الماكمة لل يا ة ال ارجية ا يرانية،

ال يا ة الد لية ،العدد ،196مركز اعهرام للد ار ات اال تراتيجية ،2014 ،مت ر عل الرابط ا لكتر ني
www.siyassa.ahram.org.eg
 -مكا ش ،نجًلء

ر ن ،اال تراتيجية ا يرانية ي ال ليج العربي ،ط ،1مركز نناعة الفكر للد ار ات

اعبماي ،بير ت2015 ،
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القوة اإليرانية الثقافية وتأثيرها على الهوية العراقية

زهرة الثابت :باحثة جامعية ودكتورة مختصة في اللغة والحضارة العربية (أديان
مقارنة) ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القيروان ،تونس.

الملخص

مثلت إيران منا ق ط الع ار
الج ار ،هددت الع ار

نة  2003م ق إقليمية معمة ي منطقة الشر اع ط ،إا باتت تشك( منا ا طي ار لد (

ي أمنعا ا تقرارها .ما لت أن تتد ( ي الشنن العراقي كق ناعمة ب طت نف اها عل المجا(

ال يا ي االقتنادش لكن الو لم يمنععا من أن تؤثر ي الشرنن الثقا ي العراقي أيضا مما لة بالو زعزعة ث ابت الع ية
العراقية .كان المد ا يراني الاش طا( الدين الل ة التعليم اعنشطة الثقا ية ا عًلم الم أر  ...نر م من ًل( ها ال رقة
العلمية تبين مظاهر الق ا يرانية الثقا ية كق ناعمة ي ها الميادين ال ق

عند أثرها عل ه ية الشع

العراقي.

الكلمات المفتاحية :إيران – الع ار – الق الثقا ية – الع ية
Abstract :
Since the fall of Iraq, Iran has been an important regional power in the Middle East. As it has
become a serious competitor to neighboring countries. And it threatened Iraq in its security and
stability, and tried to interfere in Iraqi affairs as a soft power. So it extended its authority over
the political and economic domains, but also it affected the Iraq cultural affairs in an attempt to
destabilize the Iraqi identity. It was the Iranian tide that reatched and affected religion,
language, education, cultural activities, media and woman. We aims from this scientific paper
to show the manifestations of Iranian cultural power in these domains and we show its impact
on the identity of the Iraqi people.
key words: Iran – Iraq – cultural power – identity
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المقدمة
تمت( إيران الي م منزلة معمة ي العالم بن ر  ،لالو كانت ممط أنظار الجمي لمكانتعا ي ال يا ة الد لية
تنثيرها الفاع( ي منطقة الشر اع ط .إا هي ق إقليمية معمة ازدادت ر

اعمريكي للع ار

ا ثباتا انة بعد االمتًل(

نة 2003م .عي قد لعبت د ار معما "يرمي إلى إعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق

األوسط بإعادة رسم خارطتها السياسية والجغرافية أو الطائفية والمجتمعية" .1الو بالتد ( ي شؤ ن د (
الج ار ال يما الع ار التي شكلت عمقا ا تراتيجيا يران مت ت تبر قدراتعا امكانياتعا ثقلعا المضارش
التاري ي.
إا عمدت إيران إل ت ي نف اها ليس بالتنثير عل مفان( نظام المكم الجديد بالع ار

م

 ،ب( ب ل لة

ث ابت الع ية العراقية الو عبر ال ز الثقا ي .إا شكلت الق الثقا ية ا يرانية مند ار معما من منادر الق
الناعمة الاش ظفت إيران من أج( االمت اء ال في الجا
الق

النلبة .با تنار لقد كانت الثقا ة أدا إيران للعيمنة عل

المق مات الثقا ية التي تمتاز بعا التي أنبمت مم( إعجا

ا

اللين لآل ر العراقي ،بعيدا عن التعديد ا ت دام
العق ( المي ( عنعا تمتلو الكثير من

العالم .التقاليد ا يرانية الل ة الفار ية مبادئ

ًلم التشي تمث( منادر الثقاقة ا يرانية امدع مق مات الق ع الناعمة عل مد تعبير البامي ا يراني

عباس مالكي .2نر م من ًل( ها ال رقة العلمية المفر ي منادر الق الثقا ية ا يرانية ،تبين مدع
اعليتعا ي التنثير عل الع ية العراقية .كي

مضار ه ية ثقا ة؟

ا تطاعت الق الثقا ية ا يرانية أن تفرض هيمنتعا عل الع ار

-مدخل اصطالحي
قد تلفت انتبا الدارس ي هاا المبمي ثًلثة مفاهيم يبد المفر يعا من با

ا جراء ضر ريا هي الق

الثقا ة الع ية ،الو لتقني المعاني المت ارية لفعا تبين أ ج العًلقة الرابطة بين ها المفاهيم الج هرية.
 -ي مفع م الق  :جاء ي ل ان العر أن الق "نقيض الضع " 3هي أيضا ال لبة تق ( "ق يت أنا تق ية

أش لبت " . 4لكن الق هي بمجا( ال يا ة أعل  ،هي مفع م ج هرش ي العًلقات الد لية قد جاء ي
الم

عة المي ر للمنطلمات ال يا ية أنعا تعني "النفوذ المتحكم في السلطة أو الحكم" ،5هي تعني أيضا

" القدرة على حمل اآلخرين على أن يفعلوا ما نريدهم أن يقوموا به على افتراض أن هذا مختلف بطريقة ما
عما يرغبون هم بعمله وذلك باستخدام التهديد وباستخدام العقوبات إذا لزم األمر" .6علي إان الق هي
ّ
القدر عل التنثير ي اآل رين .إنعا با تنار عل مد تعبير ج زي ناش "القدرة على الحصول على
-1علي مر  ،ت اطؤ اعضداد ،منش رات اال تًل  ،الطبعة اع ل 2008م ،ل.237.
-Abbas Maleki, Soft power and its implications on Iran, 15 May 2017.
-3ابن منظ ر ،ل ان العر  ،ماد (ق ش).
-4المرج نف .

 -5إ ماعي( عبد الفتاح عبد الكا ي ،الم

عة المي ر للمنطلمات ال يا ية ،د.ت ،د.ط ،ل ،337.ضمن الم ق

اعلكتر ني

(.)www.kotobarabia.com

-6المرج نف  ،النفمة نف عا.
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النتائج التي يريدها المرء .ويخبرنا القاموس أيضا أن القوة تعني امتالك القدرات على التأثير في أسلوب
اآلخرين لجعل تلك األشياء تحدث ،وهكذا بعبارة أدق فإن القوة هي القدرة على التأثير في سلوك اآلخرين
للحصول على النتائج التي يتوخاها المرء" .1ياكر ريد ميليا ثًلثة اتجاهات للتعري

بالق

ي عالم

ال يا ة هي:
" -االتجا اع ( :يعر

تضي

الق بننعا القدر عل

إل منالح مالو الق .

التنثير ي ال ير هي مم( اآل رين للتنر

بطريقة

 االتجا الثاني :يعر الق بننعا المشاركة الفعالة ي نن الق اررات المعمة ي المجتم . االتجا الثالي :يما ( أن يجم بين االتجاهين ال ابقين ،يعر الق بننعا التمكم ال يطر المباشرأ

ير المباشر لش ل معين أ جماعة معينة عل أ ج إثار القضايا ال يا ية" .2يضي

الق هي ج هر العًلقات الد لية ،أنعا

ليت

إل مضم ن مضارش شا

يت

ميليا أن

يلة لب ط النف ا .ب( مضم نعا تجا ز المجا( الفكرش الع كرش

ليشم( الق ال يا ية الق االقتنادية الق االجتماعية الق

الثقا ية هي مدار اهتما منا .ما مد الثقا ة؟ ما العًلقة بينعا بين الق ؟.

 ي مفع م الثقا ة  :ياكر ابن منظ ر ي ل ان أن الثقا ة مندر من "ثقف الشيء ثقافا حذقه" ،3يضيجمي( نليبا أن "الرجل المثقف هو الحاذق الفهم وغالم ثقف أي ذو فطنة وذكاء ،والمراد أنه ثابت المعرفة
بما يحتاج إليه" .4أما ي الم

عة المي ر للمنطلمات ال يا ية ثقا ة أش مجتم "تتكون من أفكاره

ومعتقداته ولغته وفنونه وقيمه وعاداته وتقاليده وقوانينه وغير ذلك من وسائل حياته ومناشط أفكاره" .5أما
مممد عابد الجابرش الثقا ة ي نظر "ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز
والتغيرات واإلبداعات والتطلعات التي تحفظ لجماعة بشرية ما يشكل أمة أو فيما معناها بهويتها الحضارية
في إطار ما نعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتواصل واألخذ والعطاء" .6أما مالو بن
النبي عر الثقا ة بك نعا "الجو الم شتمل على أشياء ظاهرة مثل األوزان واأللحان والحركات وعلى أشياء
باطنة كاألذواق والعادات والتقاليد ،بمعنى أنها الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في مجتمع معين وسلوك
الفرد فيه بطابع خاص يختلف عن الطابع الذي نجده في مجتمع آخر".7

 -1ج زي

س.ناش ،الق الناعمة ،ترجمة مممد ت ي البميرمي ،العبيكان للنشر ،الطبعة اع ل 2007م ،ل.20.

 -2انظر ريد ميليا ،الق

أهميتعا ي العًلقات الد لية ،مجلة جامعة تشرين للبم ي الد ار ات العلمية ،مج  ،36عدد ،2014 ،6ل.72.

-3ابن منظ ر ،ل ان العر  ،ماد ثق .

-4جمي( نليبا ،المعجم الفل في ،دار الكتا
 -5إ ماعي( عبد الفتاح عبد الكا ي ،الم

اللبناني ،بير ت ،1982 ،الثقا ة ،ل.378.

عة المي ر للمنطلمات ال يا ية ،مقا( الثقا ة ،ل.139.

 -6مممد عابد الجابرش ،الع ية الثقا ية ال طن اعمة الد لة ،مقا( نادر بمجلة إيًل

بتاريخ 2005-08-30م .ضمن الم ق

ا لكتر ني(.)www.elaph.com

 -7مالو بن النبي ،تنمًلت ،دار الفكر ،دمش  ،الطبعة  ،11نة 2014م ،ل.147.
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ع "أفكار وسلوكيات تربى عليها الفرد والمجتمع ،لذلك فهي

من وجهة نظره يمكن أن تكون منتجة للهوية ومؤسسة للتربية واألخالق ومحورية في تربية الفكر" .1أما
علي امنفي مرشد الث ر يمدد معالم الثقا ة ي ثًلثة مجاالت:
المجا( اع ( :مجا( ال يا ات الكبرع للد لة إا "يشبه الثقافة بالروح التي تسري في جسم أنشطة الدولةوفعالياتها كلها ويعدها بوصلة توجه سياسات الدولة الكبرى".2
 -المجا( الثاني :ه مجا( تشك( ال عي ال ل و العام ،يرع امنفي أن مركة المجتم تتم قا لثقا ت  .3نب

امنفي إل أم ر معمة أهمعا االنضباط أش الثقة بالنفس االعتزاز الق مي بمعن اال ت ار بالع ية ا يرانية

اال ت ار باالنتماء إل إيران التشبي بالقان ن التدين التم و بالمعتقد.4
 المجا( الثالي :ال يا ات العامة ي التربية التعليم البمي العلمي النمة ،بعاا ال ن ل يعتقد امنفيأن أجعز الد لة م ؤ لة عل

ض

يا ات ها القطاعات الم ا ة .5ااا كان التن ر ا يراني الممم (

عن الثقا ة عل هاا النم ً ،ل شو أن إيران تمرل عل تثبيت هاا المفع م عند ت لعا ي الع ار من

أج( نشر ثقا تعا.
قنارع الق ( إان إن الثقا ة هي مجم عة العل م الفن ن اع كار اآلدا

مجتمعا ما .يبد أن النلة بين الق

الثقا ة متينة عن الثقا ة كما ياكر ج زي

م ارد الق الناعمة ،6الق الثقا ية هي ضر من االمت اء ال في الجا

العادات التقاليد التي تميز
ناش لي ت إال م ردا من

اللين بعيدا عن ا ر ام التعديد

ا ت دام الق النلبة ،إنعا المعبر اعني( عن ال ن نية التاري ية لألمة هي الممدد البارز لع يتعا .ما

الع ية؟

 ي مفع م الع ية :يعتبر مفع م الع ية من أكثر المفاهيم ت ل ًل ي عم الميا ا ن انية الثقا ية االجتماعيةالعقافدية .بالر م من الب اطة الظاهر ي تدا ( ه اا المفع م إال أن يظ( عنيا عن المنر ،عن مفع م
معقد هاا راج إل التن

الع يعر
يعر
الم

"الغيب الذي يصح شهوده للغير كغيب الهوية المعبر عنه بال تعيين وهو باطن البواطن".7

الفارابي الع ية عل

أنعا "الشيء عينيته وتشخيصه وخصوصيته ووجوده المنفرد" .8جاء ي

عة المي ر للمنطلمات ال يا ية أن الع ية " أن يعرف الشخص جذوره وميوله ويؤكد على انتمائه

-1أممد م

ل.51

ي داللت االنطًلمية .الع ية ل ة من الع

قد جاء ي المعجم الفل في أن

ال ت ظي

ا يراني للفار ية :د ر الل ة ي تندير الثقا ة الث ر ،مجلة الد ار ات ا يرانية ،ال نة  ،2العدد  ،5دي مبر ،2017

-2المرج نف  ،النفمة نف عا.

-3المرج نف  ،نل.52-51.
-4المرج نف  ،ل.52.

-5المرج نف  ،النفمة نف عا.
-6ج زي

س.ناش ،الق الناعمة ،ل.32.

-7جمي( نليبا ،المعجم الفل في ،ج ،2ل.529.
-8المرج نف  ،ل.530.
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لهذه الجذور ،وأن هوية الشعب هي الشعور القومي واالنتماء الفعلي ألمة من األمم أو لشعب من
الشعوب".1
أما انطًلما قد تباينت تعريفات الع ية يعر عا مممد عابد الجابرش بننعا "رد الفعل ضد اآلخر ونزوع حالم
لتأكيد األنا بصورة أقوى وأرحب" .2عر عا البعض بننعا " مجموعة مقومات تميز جماعة من البشر في
صفاتها الجوهرية التي تبرز خصوصياتها كاللغة والتاريخ والتراث والفنون واألماني المشتركة" .3اه
البعض اآل ر إل أنعا تعبر "عن حقيقة الشيء والمطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية التي تميزه عن
غيره كما تعبر عن خاصية المطابقة أي مطابقة الشيء لنفسه أو لمثله وبالتالي فالهوية الثقافية ألي
شعب هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارته عن غيرها
من الحضارات".4
معما تباينت التعاري
ماهيت

تن عت لن الاش يمكن أن يطمفن إلي البامي ه أن الع ية م ن لة بمقيقة الفرد

هي مجم عة من ال مات التي تميز هي تتعل بالل ة الدين العقيد الثقا ة المضار الجنس

العر  .إنعا با تنار " الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها أن يتعرف عليه اآلخرون باعتباره منتميا إلى
تلك الجماعة .وهي شفرة تتجمع عناصرها العرقية على مدار تاريخ الجماعة (التاريخ) من خالل تراثها
اإلبداعي (الثقافة)وطابع حياتها (الواقع االجتماعي) .باإلضافة إلى الشفرة تتجلى الهوية كذلك من خالل
تعبيرات خارجية شائعة مثل :الرموز ،األلحان ،العادات التي تنحصر قيمتها في أنها عناصر معلنة تجاه
الجماعات األخرى وهي أيضا التي تميز أصحاب هوية مشتركة عن سائر الهويات األخرى .ولكن المالمح
الحقيقية للهوية هي التي تنتقل بال وراثة داخل الجماعة وتظل محتفظة بوجودها وحيويتها بينهم مثل:
األساطير والقيم والتراث الثقافي".5
يبد أن العًلقة بين الع ية الثقا ة طيد إا الثقا ة هي التي تمتضن الع ية أ ق( إنعا "الوعاء الذي
يستوعب ويجسد الهوية وهي تعبر عن الشعور باالنتماء" .6قد أضمت إيران منا ق ط الع ار
 2003م تشك( ق إقليمية معمة ي مميطعا الجي يا ي ،لالو عملت عل
ال تبار ق تعا

ن نا منعا الثقا ية عن م

نة

جع( الع ار مرتعا نيبا

ق ط ب داد " شهدت السياسة اإليرانية تجاه العراق تطورا

غير مسبوق حيث بدأت مرحلة جديدة من التأثير اإليراني داخل العراق ،ليس فقد داخل مؤسسات نظام

 -1إ ماعي( عبد الفتاح عبد الكا ي ،الم

عة المي ر للمنطلمات ال يا ية ،ل.477.

 -2مممد عابد الجابرش ،م نلة الع ية العر بة ا
 -3أممد بعلبكي

ًلم ال ر  ،مركز ال مد العربية ،بير ت ،الطبعة الرابعة2012 ،م ،ل.17.

ر ن ،الع ية قضاياها ي ال عي المعانر ،مركز د ار ات ال مد العربية ،بير ت2013 ،م ،ل.369.

 -4انظر عمر ب ي ني رض ان ،أزمة الع ية الث ر عل الد لة ،دار ال ًلم للطباعة النشر الت زي  ،منر ،القاهر  ،الطبعة اع ل 2012م،

ل.85.

 -5عبد اهلل الشامي ،إشكالية الع ية ي إ رافي( ،ل لة عالم المعر ة ،الك يت ،عدد ،224أ

طس/

 ،1978/ل.7.

 -6عبد الم ين شعبان ،أ فلة الع يات ي المجتمعات المتعدد الثقا ات بين ال مد االنق ام ،مؤمن ن بًل مد د 15 ،أكت بر  ،2018ل.20.
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الحكم الجديد أو التنظيمات السياسية التي هيمنت على الحياة السياسية ،ولكن أيضا بالتعامل مع القطاعات
الشعبية والمراجع المذهبية بما يضمن لطهران انتماء على طاولة التأثير في الشأن العراقي الداخلي".1
ماهي مظاهر تنثير إيران ق ثقا ية عل الشنن العراقي؟ ال أش مدع أ عمت ها الق

ي نمت مًلمح

جديد للع ية العراقية؟

 -مظاهر القوة الثقافية اإليرانية وتأثيرها على الهوية العراقية
ما لت إيران بعد ق ط الع ار عل يد الق ع اعمريكية أن تم ن ا ت ًل( ال ض
مند ار لثقا ت مرينا عل ن

تنبح نم اجا ملعما

مًلمح الع ية العراقية .إا للبعد الثقا ي د ر معم ي تر يخ النف ا ا يراني

"فقد كان هذا البعد حاضرا في عقلية السياسي اإليراني منذ بدء التفكير في ملء الفراغ السياسي في عراق
ما بعد 2003م" .2ان المتنم( ي اق الع ار الي م ليلمظ أ ن هاا التنثير طا( عديد المجاالت منعا الدين
الل ة التعليم اعنشطة الثقا ية ا عًلم الم أر .
 -الدين  :يشك( الدين مق ما أ ا يا من مق مات الع ية العراقية ه مندر ه ية الد لة شرعيتعا قد
ما لت إيران بعد ق ط الع ار المس من هاا المك ن الع ياتي ل ل لة دعافم الع ية العراقية إا "العامل الديني
إذا ما ناله االستقطاب جعل الهوية غير مفهومة فتصبح بال لون وال رائحة" .3يبد أن لعاا اال تم اا عل

المك ن الديني ثًلثة مظاهر أ لعما زر الطاففية ثانيعما تثبيت دعافم الماه الشيعي ثالثعما مقا مة داعا
بنية الا د عن مرمة الع ار .
زر الطاففية :الطاففية مفع م مشت من جار متمرو ع من ا من طا

يط

ط ا ا ب بمعن مام

الطاففة من الشيء جزء من  ،هي أيضا الرج( ال امد إل اعل  ،4الطاففية إان مفع م يتضمن اعقلية

العددية الن ير المتمركة ي إطار الك( المشد د إلي  .الط اف
الكًلمية كالمعتزلة الشيعة

كلمة أطلقت قديما عل

بعض الفر

يرهما .ثم أنبح هاا المفع م ي ت دم بديًل عن مفاهيم الملة العر

الدين.

يعر عزمي بشار الطاففية بننعا " بالتحديد اعتبار أتباع الدين أو المذهب المعين جماعة تمثل امتدادا أو
تواصال تاريخيا ،وذات حد ود اجتماعية ولها ناطقون باسمها يذودون عنها ويصوغون مصالحها بلغة
التعايش والخصومة مع جماعات أخرى".5
ياكر نام

ماه

أ دين أ عر لتم( مم( الق مية أ ال طنية أش لتتم ( " من انتماء لدين أو عشيرة أو قبيلة إلى

 -1ممدش عي

كلية المق

كتا

"أزمة الع ية الث ر عل الد لة" أن هاا المفع م تم ( من الداللة عل االنتماء إل

ليمان ،انعكا ات اال تراتيجية اعمنية ا يرانية عل د ( ال ليج العربي ،بمي مقدم لني( شعاد الماج تير ي العل م ال يا ية،

العل م ال يا ية ،جامعة قاندش مرباح ،رقلة ،الجزافر ،ال نة الجامعية 2015/2014م ،ل.45.

 -2راس إلياس ،البعد الثقا ي للنف ا ا يراني ي الع ار  ،مقا( نادر بتاريخ 21يناير 2019م ،بمركز الع ار الجديد

(..)www.newiraqcenter.com

-3عمر ب ي ني رض ان ،أزمة الع ية الث ر عل الد لة ،ل.98.
-4انظر ابن منظ ر ،ل ان العر  ،ماد (ط) . .

-5عزمي بشار  ،مد ( لفعم الم نلة الطاففية نناعة اعقليات ي المشر العربي الكبير ،مجلة عمران عدد ،11شعر  ،3شتاء  ،2015ل.9.
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انتماء لجماعة محددة ذات مصالح جزئية مشتركة تحاول تحقيقها على حساب المصلحة العامة وعلى
حساب الدولة الوطنية التي تضمها بين جنباتها مع جماعات أخرى ذات طبيعة مختلفة".1
يبد أن الطاففية كانت الطري اعي ر يران لفرض ج دها دا ( الع ار

هي النم اج اع ضح ال ت دام

الدين .إا ارعت إيران مين قطت د لة الع ار بالتد ( ي شؤ ن البلد بتعلة أنعا تممي ثم تارعت بنن ما

تفعل

ي الع ار إنما ه بطل

من مك مت إل مين أن ت لت ي أجعزت

تمكنت من رض نايتعا

عل مك مت بجعلعا منناعة لت جعاتعا.
أ ل ها الت جعات تثبيت المد الشيعي ،إا قدمت إيران نف عا كمامية للشيعة القة تميي از ممنعجا بينعا بين
ال نة الاين ق تعميشعم عن الشيعة يعان ن من عقد تاري ية مزمنة مردها التعميا ال يا ي ا قناء ي
أزمنة تعاقبت يعا المك مات ال نية ي عع د ابر زمن بني أمية بني العباس العثمانيين لالو لنعم
يممل ن ال نة ما من( لعم من مظلمة عبر التاريخ .بالو تنجج تي( الن ار الديني بين ال نة الشيعة
تعمقت ه التنا س بين الماهبين عن إيران قد عت بك( ال اف( المتامة لعا إل تعزيز نف ا الشيعة متمدية

بالو نمعا ال ني عن الطاففية لي ت إال "استثمار التبعية لدين أو لمذهب ديني لتحويل أتباع هذا الدين
إلى جماعة تحافظ على نفسها في وجه ما يهدد الطائفة من تحد بجانب قطبي االندماج والتهميش ،بل
ومخاطر االستئصال ثم ترجمتها إلى قوة سياسية لها مطالب من الدولة".2
لع( من أبرز مظاهر الطاففية قضية ن
ترتي

القبة ي امراء التي ا تعلتعا أمريكا بالتن ي م إيران ثم تم

اعمر إيرانيا بالتن ي م جيا المعدش يل بدر ر الم ت ا ت دام الميليشيات الشيعية لم اجعة

المقا مة ال نية .تم تنفيا الم طط الطاففي لتطعير مدينة ب داد من ال نة بالتدريج بدءا من الرنا ة انتعاء
بالكرخ نط ار

ب داد .قد عملت إيران عل

"بالسالم

مماية المد الشيعي بنن بشرت أتبا هاا الماه

والسعادة وأوجدت لهم أمال بالتحرر من قيود االستغالل الذي تمارسه نظمهم الحاكمة والقوى الكبرى".3
ا تما( بالو هاا الماه

ه الماه

النميح الاش ل مظلة إيدي ل جية للجماعات الشيعية الممر مة

اعدها الو عل امتًلو ه ية متميز .
-تثبيت دعافم الماه
ابتًل

جن

الع ار

الشيعي  :كان هاجس إيران اعكبر منا ق ط نظام ندام تندير الث ر ا
ط  ،لالو عملت جاهد عل

ت ي نف اها عبر ل

ًلمية

"قاعدة شعبية مؤيدة

لتوجهاتها بحجة وحدة المذهب وضرورة التزام الشيعي ب"والية الفقيه" بناء على تفسيرات دينية استغلتها
طهران سياسيا غير مكترثة لوجود مخالفين لهذه النظرية" .4ب( إنعا ارعت إل دعم النف ا الشيعي الو
بتععد زيار اعماكن الشيعية المقد ة بالع ار عن طري المج منا 2003م ت ا د مفات اآلال
الشيعة من لبنان باك تان لزيار اعماكن المقد ة ي النج

من المجاج

المدن الشيعية المقد ة اع رع ي الع ار

-1عمر ب ي ني رض ان ،أزمة الع ية الث ر عل الد لة ،ل.123.
-2عزمي بشار  ،مد ( لفعم الم نلة الطاففية ،ل.10.

-3مجلة مدارات إيرانية ،عدد  ،4ي ني  ،2019ل.13.
-4عبد العزيز الظ اهر ،النف ا ا يراني ي الع ار مًلمم

ب( م اجعت  ،البيان ،عدد  ،364بتمبر  ،2017ل.65.
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2020م

أن تمتن أ انر القرب بين المجتمعات الشيعية الع ار .

قد يك ن ت ا د الشيعة ا يرانيين بعا الكثا ة إنما مرد رد االعتبار لعم ن نا أن ن بة كبير منعم قد
لقيت متفعا زمن مكم ندام .كما أميت المنا بات الدينية كلمياء عيد ال دير هي منا بة دينية ات اها

النف ي ن عل أنعا المنا بة التي تم يعا تنني

ا مام علي بن أبي طال

رمة الزهراء ي م ا تشعاد ال ليفة الثاني عمر بن ال طا

ليفة من قب( الر ( عيد

عيد م لد ا مام المعدش المنتظر.

كما مرنت إيران أيضا عل تر يخ مكانة بعض الرم ز ا يرانية دا ( الع ار

ر عت ن ر علي امنفي

ال ميني ي العديد من المما ظات ال امات ال عراقية أنبمت ن رهما منل ة ي مدينة كرك و ب( إنعا
قد أقامت ننبا تاكاريا للمكان الاش ت ضن ب ال ميني ي منطقة النف ان
كشار ال ميني بالنج

مثًل م لت ال امة الكاظمية ي ب داد إل

مت بعض الش ار بن مافعما

امة ا يراني أزالت ق س الننر ي

امة االمتفاالت الاش يج د المر العراقية ا يرانية .با تنار إن منتع ما تنب إلي إيران إنما ه

مماية المد الشيعي مما لة ن

ال ني ي الع ار .

الماه

 م اجعة داعا  :ات ات إيران من مربعا ضد "داعا" اريعة لتد لعا ي الشنن العراقي .فرضت نايتعا
عل الشع بمجة مماية اعماكن الم ازرات الدينية الشيعية مماية الز ار ا يرانيين ال ا دين إليعا قد أطلقت
عل الو ا م "الجعاد الكفافي" .كانت المر عل ا رها

ال نة نكلت بعم أيما تنكي( ابمتعم شردتعم

منا بة لتن

جام ضبعا مقدها عل أه(

ربت مدنعم تمت م م " مكا مة ا رها

" الو بدا

ا تفنا( ال نة مما لة ت يير ن رتعا من متعمة بدعم ا رها

إل شريو ي مماربت  .1ي ظ( م جة

المت امح عن ثقا ة التعايا ي لم م اآل ر الو مت ت ظ

إياهم ي العمليات ا رهابية .2ما لت

العن

عملت عل جا

ها ما لت إيران ان ت اش التطر

الشبا

إل نفعا مبعد إياهم عن الفكر

أن ت غ ل الية الفقي التي بشر بعا ال ميني قدمت نف عا ب نفعا مامية اعقلية الشيعية المظل مة من

اع لبية من ا رها .
تركيز مؤ

ات اات طاب ديني

يرش :عملت إيران عل إنشاء مؤ

ت اجدها الم تمر بالع ار  .بعثت بب داد مؤ
مؤ

ة دار القرن لعا ر

ات دينية أ رع يرية مت تضمن
ي بقية مما ظات ال ط الجن

ة دار الت ميد أيضا قد كان يم لعا المرشد ا يراني علي امنفي .أ

ا يرانية بكربًلء لعا ر ي النج  .كما عت إيران أيضا إل تركيز مؤ
ننشنت مكتبا لم اعد قراء الشيعة مقر كربًلء ل
اع قا

مقرها ي ب داد تق م بت زي كت

اطمة الزهراء مقرها كربًلء ،إل جان
مؤ

ة إ اثة أيتام الع ار بب داد ،مؤ

مؤ

ر ي النج  ،مؤ

ت كالو منظمة المج الزيار

ات اات طاب إن اني يرش
ات ا مام لإل اثة مؤ

اعدعية للز ار تقديم الطعام لعم ضًل عن مؤ
ة الرممة لليتام بب داد مؤ

،

ة

ة أننار

ة ي م الم تضعفين بالنج ،

ة ميني ال يرية التي تكف( اعيتام اعرام( من العراقيين.

3

 -1المرجع نفسه ،صص.65-64.
 -2افتخار زكي عليوي ،التنوع اإلثني والتعايش السلمي في العراق :كركوك نموذجا ،مجلة اآلداب ،عدد 2014 ،109م ،ص.508.
 -3للتوسع في هذا الباب انظر فراس إلياس ،البعد الثقافي للنفوذ اإليراني في العراق ،مرجع مذكور.
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تثبيت اللغة الفارسية :تعتبر الل ة مك نا أ ا يا من مك نات الع ية أ ا معما من أ س الثقا ة ،لالو انبرت
إيران منا مة عن ل تعا جاعلة إياها أدا عالة الجتاا الثقا ات اع رع من م تل

المشار  ،ب( إنعا جعلت

ها الل ة منا ا طي ار لل ات المجا ر كالل ة التركية الل ة العندية الل ة اعرمينية الل ة الج رجية الل ة

العربية

يرها من الل ات المعر ة عالميا.

عت إل نشرها عنعا اعتبرت أن الل ة الفار ية أدا معمة لتندير ق تعا الناعمة الو بعد
ا ري التاري ي الفار ي التر يج للمضار الفار ية عطماععا ي ال يطر عل الع ار
أطما ترج

ن

المفاظ عل
مضارت هي

ي المقيقة " إلى زمن البابليين وربما أبعد حيث هاجم الفرس للمرة األولى بالد وادي الرافدين

واحتلوا مدينة بابل عام  539ق.م .في عهد االمبراطور الفارسي "كورش" ومنذ ذلك التاريخ والمحاوالت
الفارسية اإليرانية للسيطرة على العراق وابتالعه لم تتوقف".1
يبد أن الفار ية قد تفشت ي لعجة العراقيين قد راجت بين ظعرانيعم كلمة (يل ) الفار ية بمعن "هيا" كلمة

(كا() بمعن "قا(" كلمة (شيشة) بمعن "النارجيلة" كلمة (الشاهبندار) بمعن شيخ التجار كلمة (اليا ر)
بمعن الم اعد ي رفا ة الجمع رية 2.إضا ة إل الو أقامت إيران د رات تدريبية لتعليم الفار ية قد رم
بالو زير التعليم العالي البمي العلمي العراقي عبد الر از العي ي الاش دعا إل تعميم ها الد رات التدريبية
ي الع ار

عدم االقتنار عل ب داد ااو ما أثار ا تياء العراقيين

ضبعم.

التعليم :لم يكن التعليم ي الع ار بمعز( عن التنثيرات التي أ رزها االمتًل( اعمريكي للع ار عام 2003م.
إا أنبمت المدارس تفتقر إل أب ط الم ار

الضر رية التي تضمن تعليما الفقا عطفا( الع ار  .قد أثبتت

الد ار ات "أن ثلث المدارس االبتدائية في العراق تفتقر إلى مصادر تجهيز المياه وأن حوالي نصفها ال توجد
فيها مرافق صحية على اإلطالق" .3يبد أن المناط اعكثر تضر ار هي اش قار نًلح الدين ديالي.
قد ي رت ها ال ضعية المزرية التد ( ا يراني ال ا ر ي الشنن العراقي إا مرنت إيران "على تطويع
برامجها على مقاس أهدافها بنشر ثقافتها وأفكارها وعقائدها على األجيال الناشئة العراقيين".4
قد تمكنت إيران من ت يير المناهج التعليمية بالت اطئ م المك مة اعط ار

الم الية لعا مما أثار مفيظة

الطلبة أ لياء أم رهم مت أنعم شن ا إضرابا ي مي  20 19دي مبر كان ن 2010م .لكن ت يير نظام التعليم
بالع ار كان منا  2007م بم

اتفا بين ازرتي التربية العراقية ا يرانية ي ععد زير التربية ضر

ال زاعي .قد مكن ه اا االتفا إيران من تح مدارس ي أ ل

المدن العراقية "يتولى التدريس فيها أساتذة

من البلد األول من عناصر فيلق القدس الجناح الخارجي لميليشيات الحرس الثوري".5
 -1انظر مقا( اعطما الفار ية ي الع ار  ،مقا( منش ر بالم ق اعلكتر ني ( )rawabetcenter.comبتاريخ  23ي لي .2018
 -2انظر يا ين جمي( ،الع ار

اعلكتر ني(.)raialyoum.com

عانمة الفرس المضارية الثقا ية العلمية ،ضمن نميفة رأش الي م بتاريخ  .2020-1-27الم ق

-3تده ر التعليم ي الع ار ال يجعلنا نقب( بمدارس إيرانية ،مقا( منش ر بالم ق اعلكتر ني(.)rawabetcenter.com
 -4المرج نف .
-5المرج نف .
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كانت اية إيران إنشاء تعليم م از للتعليم العراقي من أبرز المدارس التي أنشنتعا منا  2007ناكر مدر ة
"ال ميني" ي نامية برطلة اات ال البية الم يمية ي الم ن( بعد تمريرها من داعا .ناكر أيضا مدارس
أ رع مث( اعنبار ديالي نًلح الدين .كما ما لت إيران أن تك

المما ظات الجن بية الو بت ير المًلبس

د اعطفا( الشبا

العراقيين ي

جبات الطعام ضًل عن الم تلزمات المدر ية المجانية .كما

أنشفت المدارس د ر اعيتام منظمات المجتم المدني لنشر الثقا ة الفار ية.
كما مرنت إيران عل ت يير المناهج التي تدرس ي المدارس العراقية ما ت بعض اعمداي التاري ية
أضا ت أماديي نب ية ضعيفة إل ماد التربية ا

ًلمية الو ب ية تجعي( الفكر العراقي تعطيل ه جزء

من المشر ا يراني الت عي .ليس أد( عل الو أن ن بة الجع( اعمية ارتفعت إل  30بالمافة إضا ة
إل

ج د  320أل

متشرد ممن لم ي تطيع ا إكما( د ار تعم ب ب

طال

ها اعمية مدعا الرتكا

الت ( ا تطا

الجنح ال جرافم ال رقة ال ل

ء اع ضا اعمنية .قد كانت
الفتيات تعرض الاك ر إل

م ادي ير منظ ر .
أما التعليم العالي قد كان هاا الفضاء م رما للتجربة ا يرانية إا ما لت الجعات ا يرانية ا تقطا
العراقية

يفادها إل

الكفاءات

المدن ا يرانية نر لت "الجامعات اإليرانية إلى بعض الجامعات العراقية طلبات

الستضافة أساتذة جامعيين بهدف التبادل العلمي غير أن من يذهب هناك يجد نفسه ضيفا خاضعا لبرنامج

مكثف الهدف منه الترغيب في التجربة اإليرانية ومميزات نظام والية الفقيه".1
-األنشطة الثقافية :مرنت إيران عل دعم أنشطتعا الثقا ية الو بنن عت إل تشييد مؤ
ت عم إ عاما عاال ي تثبيت ج دها كمؤ
قار .مؤ

ة ال طي

للثقا ة ا

ة ر ح اهلل مقرها ي مما ظة مي ان ر ععا ي ا ط اش

ًلمية التي يق مقرها ي بعق بة بالمي الع كرش يشر

البرلمان "ط در " ه من يل القدس ،إضا ة إل مؤ
بب داد ،يشر عليعا ك( من "مقداد إ ًلمي" "علي
لديعا ر بال ط الجن

ات ثقا ية
عليعا عض

ة ا مام الناد التي يق مقرها ي شار ل طين
ر ش" ،كما ت جد مؤ

ة ن ر العدع مقرها مي ان

يشر عليعا ضباط من يل القدس هما "معدش المي" "علي عمادش" هي

تر ج للثقا ة الفار ية.2
كما عت إيران أيضا إل إقامة المعارض ا قليمية للتعري
المنمنمات التاهي

بالثقا ة ا يرانية ننشنت معارض ال ط الر م

ضًل عن معارض النناعات التقليدية معارض القرن الكريم اهتمت أيضا بلقامة

أ ابي اع ًلم ا يرانية القاء المماضرات تنظيم الند ات للتعري

-1معمر ين(

لي ،الت ل ( ا يراني ي الع ار  :الد ا

(.)rawabetcenter.com

بالثقا ة ا يرانية.3

اعشكا( أد ات التنثير ،مقا( منش ر بتاريخ 11ي ني  2016ضمن الم ق اعلكتر ني

 -2الت ل ( ا يراني ي الع ار بن ر مؤ ات يرية ع كرية ثقا ية ،مقا( منش ر بتاريخ  21ي ني  ،2017ضمن الم ق ا لكتر ني

(،)yaqein.net

 -3انظر معتز باهلل مممد ،الم تشاريات الثقا ية ا يرانية :الق الناعمة ع طب ط التشي  ،الراند 22 ،براير .2015
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إل الو اهتمت إيران أيضا بالنشاط ال يامي جعلت الع ار قبلة ال ياح ا يرانيين ،إا يز ر نم 40
إيراني المدن المقد ة ي الع ار شعريا ،كما تشير التقديرات إل أن م الي 3أ  4مًليين ش ل يز ر ن

الع ار أثناء االمتفاالت ال ن ية باكرع عاش راء .ات ات إيران من النج

مرك از ياميا معما ال تقطا

الشيعة ب( إنعا تنبح مرك از يا يا معما بعد ب داد ممط تركيز اال تثمارات ا يرانية التي تعيد االعتبار

لطعران

تعيد عل نم

ير متنا

ملفاءها من ال يا يين.1

-اإلعالم :يعتبر ا عًلم ق ناعمة معمة عملت إيران عل ت

يرها عند تد لعا ي الشنن العراقي الو

لما لإلعًلم من نف ا ق ش ي ا تمالة المتلقي ت جيع  .يبد أن إيران قد عملت عل ك

قل

العراقيين

عق لعم "من خالل برامج إخبارية بواجهة عراقية موجهة باللغة العربية باإلضافة إلى مسلسالت وحلقات

إيرانية مدبلجة إلى اللغة العربية بما يعكس موقف طهران المبيت تجاه العراق والمنطقة" ،2أيضا من ًل(
" األنباء والبرامج الترفيهية بالعربية التي تعكس وجهة نظر طهران حول األخبار المتعلقة بالعراق والمنطقة
ومن خالل قناة العالم اإليرانية الناطقة باللغة العربية ال سيما المسلسالت التاريخية ذات التمثيل اإليراني
التي تعطي فكرة عن الدراما اإليرانية ومدى التطور الحاصل فيها والذي يعد عامل جذب إيراني في العراق".3
الًل ت لًلنتبا أيضا أن ا عًلم ا يراني مارس تنثير البالغ ي الع ار عل الم ت يين الشعبي الر مي .إا
ما لت إيران ال يطر عل الش نيات ال يا ية الر مية بل رافعا بفتح قنا ضافية أ

يلة إعًلمية ،من

الو مثًل أنعا "طرقت باب رئيس الوزراء حيدر العبادي وعرضت عليه تمويل قناة الراصد التابعة له التي
افتحت قبل أشهر ..واتخذت من مبنى "نصب الشهيد " في جانب الرصافة من بغداد مقرا لها" .4كما م (
ا يراني ن أيضا قنا تابعة لمز الدع الماكم تم لت المقا إل قنا متمدثة با م زعيم المز ناف

المالي ن رش المالكي .5با تنار لقد كان ا عًلم ال ًلح الناج ال تمالة قل
ي

الرفيس

العراقي م اطبة عقل للتنثير

ك ب.

المرأة :عاشت الم أر العراقية قب( نة  2003ضعا اجتماعيا معما إا كانت تنعم ي ععد النظام البعثي
بجملة من المق

ا ن انية التي ب أتعا مكانة مرم قة ي المجتم

الميا ال يا ية االجتماعية التعليمية

يرها.

لكن ها ال ض المشر

بعد االمتًل( اعمريكي الت ( ا يراني الاش يطر عل
للطاففية التي لفت ا

ًلم ال يا ي ي ن

جعلتعا عنن ار اعًل ي م تل

د الي

رعا ما انقل

 -1انظر معمر ين(

أر ا عل عق

المكم العراقي ،ننتج مكاما انتنر ا

ت الشيعية المشبعة بالطاففية مد التعن  ،عضمت مق

الم أر العراقية قللت من مظ ظعا ي الميا ال يا ية .ب( إن ضعيتعا انمدرت مت
لي ،الت ل ( ا يراني ي الع ار  :الد ا

ميادين

نار اضطعادها

اعشكا( أد ات التنثير ،مرج ماك ر.

-2عبد الرممان عبد الكريم عبد ال تار ا لعبيدش ،العًلقات العراقية ا يرانية ي ظ( االمتًل( اعمريكي للع ار  ،بمي لني( شعاد الما تر ي العل م

ال يا ية ،كلية اآلدا

العل م ،جامعة الشر اع ط.2011 ،

 -3ام ناظم ال بكاني ،الق الناعمة تجا الع ار بعد  ،2003مقا( منش ر بالمركز الديم قراطي العربي ( )democraticac.de.بتاريخ  31ماي

.2019

-4نف ا إيران ي الع ار  :العيمنة عبر ا عًلم ،مقا( نادر بجريد الشر اع ط ،بتاريخ 11دي مبر .2017
-5المرج نف .
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االعتداء عل شر عا أم ار مباما "بالغ اإلسالم السياسي الشيعي العراقي في إقصاء المرأة وتقهقرت المرأة
في العراق إلى الصفوف الخلفية في المجتمع ولم نسمع تميزا نسويا عراقيا".1
لبت الم أر العراقية مقعا ي اعمن عل
عاشت تفن تمت نير ال لطة الاك رية

نف عا عل

لطة اعع ار

عرضعا عل

ال ر ج ل مدها د ن ر قة الرج(

التقاليد العشافرية .با تنار إن الم أر العراقية "باتت

ا ليوم تعاني الكثير من أنواع التمييز وانعدام الحماية القانونية واالجتماعية والحرمان من فرص العمل
وتتعرض لالستغالل والعنف والخطف والقتل تحت ذريعة الدين والتقاليد العشائرية التي تسلبها حريتها
وتحرمها فرص التقدم وتسلب كرامتها وحقوقها المشروعة".2
لع( من أهم اع مثلة التي تق م دليًل قاطعا عل

ل

الم أر العراقية مريتعا اهتمام إيران بلباس الم أر باعتبار

اللباس جزء ال يتج أز من الثقا ة مك نا ه ياتيا معما إا تمارس إيران ن عا من القم

ي طريقة التزش من الو

رضعا ارتداء العباء ا يرانية التي أنبمت ممملة ببعد يا ي شيعي بعد أن كانت زيا شعبيا ارج ارتداء
ها العباء ي نف

الن

العراقيات أنبمت العباء ا يرانية "تحاول تعويض تهمة نقصانها بغزو

أجساد العراقيات ومصادرة مكانة عباءتهن التقليدية في وجدانهن".3
كما عملت إيران أيضا عل

رض العباء النجفية اطًلقعا ي بعض مما ظات الع ار ل يما اعماكن

المقد ة مث( الك ة كربًلء الكاظمية
ب

امراء عن العباء ه ية ارتداءها ليس يا ار ب( اج

شرعي تلتزم

اكنات المدينة المقد ة .4كما شا لباس الشاد ر أيضا بين العراقيات عن مث( "الزلزال الثقافي الذي

ضرب معاقل الشيعة في العالم فغزا المجتمع النسائي العراقي وصار ينافس العباءة التقليدية على أجساد
العراقيات".5
خاتمة البحث
يبد أن الق الثقا ية قد كانت إمدع أ لمة إيران الفتاكة للتد ( ي الشنن العراقي
الشع  .عي قد ظلت لزمن ط ي( مع

رض هيمنتعا عل

ة بالتر يج لمشر ععا الاش يعر با م "م ز إيران المضارية" أ

"إيران الكبرع" .لالو عملت عل تندير ث رتعا إل الع ار عن يمث( عمقا ا تراتيجيا نم تمقي أهدا عا
المنش د  .مرنت إيران عل أن تثبت ق تعا ي منطقة الشر اع ط مت ت هم أن ق تعا الشيعية تف

ق الد ( ال نية التي قد تعجز عن إ نقاا الع ار من ضع البافس إثر ال ز اعمريكي ل  .ما كان يران
أن ت

ي تمقي ملمعا المزع م ل ال أن ات ات من ها الق الثقا ية ق ناعمة ك بت بعا القل

 ،مما لة

بالو ل لة الع ية العراقية ،م طنة النفس عل جع( الفار ية المد الشعي البدي( الطاب اعميز لمضار
بًلد ال ار دين.
 -1ماح بن عباد  ،الم أر العراقية ماضر ي أر قة التاريخ
-2المرج نف .

افبة عن المشعد الي م ،مقا( منش ر بنميفة العر  ،بتاريخ .2014-09-14

 -3انظر بادية مل ،أط ار العباء الشيعية النجفية ،مقا( نادر بتاريخ 3ن مبر ،2017ضمن الم ق اعلكتر ني (.)daraj.com
-4المرج نف .
-5المرج نف .
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لالو ا تم ات عل الدين الل ة عنعما مك نان أ ا يان للع ية ،ثم ت لت تدريجيا نم التعليم اعنشطة
الثقا ية ا عًلم الم أر يمد ها ي الو هاجس ر م مًلمح ع ار جديد بمعايير ار ية شيعية .با تنار إن
منتع ما تنب إلي إيران إنما ه ن

ها المضار العريقة لتق م المضار الفار ية بديًل عنعا .هاا

لعمرش طر عظيم يعدد منطقة الشر اع ط بن رها عن هاا الداء العضا( ي تشرش ي ج م الد (
ريا اليمن البمرين

المجا ر يضمي المد الفار ي الشيعي داء ين ر ه يات

يرها تضمي العر بة

معدد ي ع مقعا ينبح هاا المد أشب بال ي( الجار الاش لن يبقي لن يار عن
المضارات إن لم تتند شع بعا

يعن

ببنيان ها

يا اتعا لعاا التيار العدام ،لعاا ال ز اال تعمارش ا يراني ي ث ب

الجديد.
قائمة المراجع المعتمدة
-بن عباد ( ماح) ،الم أر العراقية ماضر ي أر قة التاريخ

افبة عن المشعد الي م ،مقا( منش ر بنميفة

العر  ،بتاريخ .2014-09-14

ابن منظ ر ،ل ان العر  ،دار إمياء التراي العربي ،بير ت/لبنان ،الطبعة الثانية .1999بن النبي (مالو) ،تنمًلت ،دار الفكر ،دمش  ،الطبعة  ،11نة 2014م. إلياس( راس) ،البعد الثقا ي للنف ا ا يراني ي الع ار  ،مقا( نادر بتاريخ  21يناير  ،2019مركز الع ارالجديد ،ضمن الم ق اعلكتر ني (.)www.newiraqcenter.com
 بشار (عزمي) ،مد ( لفعم م نلة الطاففية نناعة اعقليات ي المشر العربي الكبير ،مجلة عمران ،عدد،11شعر ،3شتاء 2015م.

-بعل بكي(أممد)

ر ن ،الع ية قضاياها ي ال عي المعانر ،مركز د ار ات ال مد العربية ،بير ت2013 ،م.

 -الجابرش(مممد عابد) ،م نلة الع ية :العر بة ا

ًلم ال ر  ،مركز ال مد العربية ،بير ت ،ط ،4نة 2012م.

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ،الع ية الثقا ية ال طن اعمة الد لة ،مقا( نادر بمجلة إيًل  ،بتاريخ 2005-08-30م ،ضمنالم ق ا لكتر ني (.)www.elaph.com

 جمي((يا ين) ،الع ار عانمة الفرس المضارية الثقا ية العلمية ،مقا( منش ر بنميفة رأش الي م بتاريخ -27 .2020 -1انظر الم ق ا لكتر ني(.)raialyoum.com
مر (علي) ،ت اطؤ اعضداد ،منش رات اال تًل  ،الطبعة اع ل 2008م.-ال بكاني( ام ناظم) ،الق

الناعمة تجا

الع ار

بعد  ،2003مقا( منش ر بالمركز الديم قراطي

العربي( )democraticac.deبتاريخ  31ماي .2019

 -لي(معمر ين() ،الت ل ( ا يراني ي الع ار  :الد ا

اعشكا( أد ات التنثير ،مقا( منش ر بتاريخ 11ي ني

 2016ضمن الم ق اعلكتر ني (.)rawabetcenter.com
 رض ان (عمر ب ي ني) ،أزمة الع ية الث ر عل الد لة ،دار ال ًلم للطباعة النشر الت زي  ،منر ،القاهر ،الطبعة اع ل 2012م.
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) ،انعكا ات اال تراتيجية اعمنية ا يرانية عل د ( ال ليج العربي ،بمي مقدم لني( شعاد
العل م ال يا ية ،جامعة قاندش مرباح ،رقلة ،الجزافر ،ال نة

الماج تير ي العل م ال يا ية ،كلية المق
الجامعية .2015-2014

-الشامي(عبد اهلل) ،إشكالية الع ية ي إ رافي( ،ل لة عالم المعر ة ،الك يت ،عدد ،224أ

طس.1978 /

 شعبان(عبد الم ين) ،أ فلة الع يات ي المجتمعات المتعدد الثقا ات بين ال مد االنق ام ،مؤمن ن بًل مد د،15أكت بر .2018
-نليبا(جمي() ،المعجم الفل في ،دار الكتا

اللبناني ،بير ت.1982 ،

الظاهر(عبد العزيز) ،النف ا ا يراني ي الع ار  :مًلمم -عبد الكا ي(إ ماعي( عبد الفتاح) ،الم

ب( م اجعت  ،البيان ،عدد  ،364بتمبر.2017

عة المي ر للمنطلمات ال يا ية ،د.ت ،د.ط ،.ضمن الم ق

اعلكتر ني(.)kotobarabia .com
 العبيدش(عبد الرممان عبد الكريم عبد ال تار) ،العًلقات العراقية ا يرانية ي ظ( االمتًل( اعمريكي للع ار ،بمي لني( شعاد الما تر ي العل م ال يا ية ،كلية اآلدا
 علي ش(ا ت ار زكي) ،التن.2014

 -مل(نادية)،

أط ار

العل م ال يا ية ،دامعة الشر اع ط.2011 ،

االثني التعايا ال لمي ي الع ار  :كرك و نم اجا ،مجلة اآلدا  ،عدد  ،109نة
العباء

الشيعية،

مقا(

نادر

بتاريخ

3ن مبر،2017

ضمن

الم ق

اعلكتر ني(.)daraj.com
 مممد(معتز باهلل) ،الم تشاريات الثقا ية ا يرانية :الق الناعمة ع طب ط التشي  ،الراند  22براير.2015-م

(أممد) ،الت ظي

ا يراني للفار ية :د ر الل ة ي تندير الثقا ة الث ر  ،مجلة الد ار ات ا يرانية ،ال نة

 ،2عدد ،5دي مبر.2017

 -ميليا( ريد) ،الق

أهميتعا ي العًلقات الد لية ،مجلة جامعة تشرين للبم ي الد ار ات العلمية ،مج،36

عدد ،6نة 2014م.
 -ناش(ج زي

.س ،).الق الناعمة ،ترجمة مممد ت ي البميرمي ،العبيكان للنشر ،الطبعة اع ل .2007
-Abbes Maleki, Soft power and its implications on Iran, 15 May, 2017.
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المحور الثالث :السياسة اإليرانية وانعكاساتها
على اسرائيل

سياسة اسرائيل وحالة التصعيد بين ايران والواليات املتحدة
االمريكية .2015_ 2020
د .عبد الرحمن حسن غانم

القوة الناعمة االيرانية .وتأثيرها على القرارات اإلسرائيلية
د .عد اممد ليمان ال ع دش

املتغيرات االقليمية واثرها على العالقات الخليجية االيرانية

د .كنعان رزق ديب .الديب
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سياسة إسرائيل وحالة التصعيد المتنامي بين إيران والواليات المتحدة األمريكية
2020-2015
 عبد الرحمن حسن غانم.أ
ماجستير دراسات سياسية

ن نا بعد االن ما

:ملخص

،2020 – 2015 ي ظ( مالة التنعيد المتنامي بين ايران ال اليات المتمد اعمريكية ًل( اعع ام

عن يا ة إ رافي( لفرض ال يطر ي المنطقة مدها د ن
من

 ميي تبين من ًل( الد ار ة أن ك( طر،) (د ( جماعات من كًل الطر ين ( إيران ا رافي

 ليران تعم( للمفاظ عل ملفافعا ي المنطقة ي،)الدبل ما ية
نشاء

اعمريكي من االتفا الن ش ا يراني ت ع ها الد ار ة للكش
يما ( ب ط نف ا من ًل( عاملين هما ( الق

 أيضا ت ع، من ًل( تقديم الدعم المالي التدريبات الع كرية اع لمة،" ز

 كالو،د ر اع( ي المما ( الد لية

 ا تقطا،منا ين

ريا لبنان ل طين "قطا

اعط ار
الع ار

عًلقات دبل ما ية م د ( ي الشر اع ط بعض الد ( اع ر بية الو للع

(إ رافي( ت ت دم نفس العاملين عي لديعا الق الع كرية المتط ر ميي تمدها ال اليات المتمد اعمريكية بالدرجة اع ل بك
جديد ي هاا المجا( مث( اع لمة الطافرات التقنيات التكن ل جيا المتط ر أيضا بعض الد ( اع ر بية التي تفع( اات
(ر ت ت دم الدبل ما ية من ًل( التطبي م مجم عة من الد ( العربية مث

 من جان،الشيء مث( ألمانيا بريطانيا

 هناو عًلقات قديمة ال ن تطي أن نتجا زها ي مرتبطة،البمرين عمان ا مارات من ًل( الرياضة أ ال يامة أ االقتناد
يط ي كثير من اعم ر ميي ها

 هي ي أميان كثير ت ن؟؟؟،ير الو مث( منر اعردن قطر

باتفاقيات ًلم أ

 أيضا التعا ن اعمني الاش تق م ب إ رافي( م كثير من اعجعز اال ت بارية من،الد ( من الًلعبين اع ا يين ي المنطقة
ريا

 ت تطي أن تنفا كثير من ضرباتعا ي بعض البلدان المناط مث( الع ار،"ًل( جعازها اال ت بارش "الشاباو الم اد

( لقد لنت الد ار ة إل أن الن ار بين إيران ا ارفي.ا تيا( ش نيات
رض نف ا ك( طر من الطر ين لل يطر ي

لبنان ل طين مت إيران من ًل( ضر م اق

هاا ناتج عن عي الطر ين للني( من بعضعم البعض ب ب

لم لن يت ق

.المنطقة تمقي منالمعم

Abstract:
In the light of the growing escalation between Iran and the United States of America during the
years 2015-2020, especially after the American withdrawal from the Iranian nuclear agreement,
this study seeks to reveal Israel's policy of imposing control in the region alone without
competitors, and to attract countries and groups from both sides (Iran and Israel), where it was
found through the study that each of the parties is trying to extend its influence through two
factors, namely (force and diplomacy), Iran is working to preserve its allies in the region in Iraq,
Syria, Lebanon and Palestine 'Gaza Strip', By providing financial support, military training and
weapons, and also it seeks to establish diplomatic relations with countries in the Middle East and
some European countries in order to play an active role in international forums, as well as Israel
uses the same factors as it has an advanced military power as the United States of America
supplies it primarily with everything new in this field, such as weapons, aircraft, advanced
technologies and technology, and also some European countries that do the same, such as
Germany and Britain.
On the other hand, diplomacy is used through normalization with a group of Arab countries such
as Bahrain, Oman and the Emirates through sport, tourism or economy, and there are old relations
that we cannot overcome in connection with peace agreements or others such as Egypt, Jordan
and Qatar. It is often a mediator in many matters, as these countries are the main players in the
region. Also, the security cooperation that Israel is carrying out with many intelligence agencies
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and through its intelligence service, the Shin Bet and the Mossad, can carry out many of its strikes
in some countries and regions such as Iraq, Syria, Lebanon, Palestine and even Iran by hitting
sites and assassinating personalities.
The study concluded that the conflict between Iran and Israel did not and will not stop, and this
is a result of the two parties seeking to undermine each other because of the influence of each
side on both sides to control the region and achieve their interests.

مقدمة:
تعد

ها الد ار ة لت ليط الض ء عل

– ي المنطقة الم اق

يا ة إ رافي( ي المنطقة تجا الق ع المعدد لعا – إيران ملفافعا

اعمريكية المنماز

رافي(.

ميي تتنا ( ها ال رقة مم رين اع ( م ق

إ رافي( من االتفا الن ش ا يراني ي ععد الرفيس أ باما

الثاني ا دار اعمريكية الجديد برفا ة ترام

يا ة ها ا دار تجا إيران ي ظ( التعديد ا يراني

رافي(.
إن ها الد ار ة تعد

إل بيان الم اق

متتاليتين تبين أن ال ر

ا

رافيلية المدع مة من ال اليات المتمد اعمريكية ي ظ( إدارتين

ي يا ة البيت اعبيض ر م أن هناو ا تًل

تجا إيران ير أن من ميي اع ل

قط عناو أ ل

الاش نتج عن اال تفا الن ش تمديد عم( إيران ي ن
المنار ضر ملفافعا منالمعا ي المنطقة

ي تنفيا يا اتعا الم طط لعا

لك( إدار هما أ ل
الت ني

المفا ضات ال اطات

للي راني م اع ل

الثاني العق بات

رها ا تيا( قافد يل القدس (قا م ليماني).

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الد ار ة ي يا ة إ رافي( تجا إيران الدعم اعمريكي
اعمريكي

رافي( ي مجابعة إيران ،هاا الدعم

رافي( ل تداعيات طير كبير ي المنطقة ،ميي ت ع إ رافي( لل يطر عل منطقة "الشر

اع ط" ،ال تريد يران أ

يرها امتًلو المد اعدن من الق لمنا تعا ي المنطقة تمت اراف تعديد أمن

إ رافي(.
تنطل مشكلة الد ار ة من ت اؤ( رفي ي مفاد :
إل أش مدع تؤثر يا ة إ رافي( عل مالة التنعيد المتنامي بين إيران ال اليات المتمد اعمريكية 2015

2020 -؟

ينبث عن الت اؤ( الرفي ي عد ت اؤالت رعية هي:
 -1ما أثر ال يا ة ا

رافيلية عل إيران ي منطقة الشر اع ط؟

 -3ما أثر الن ار ا

رافيلي ا يراني عل منالح الطر ين ي الشر اع ط؟

 -2ما أثر العًلقات اعمريكية ا

رافيلية عل إيران؟

 -4ما أثر الن ار اعمريكي ا يراني عل منالح إ رافي( ي الشر اع ط؟
 -5ما أثر ال يا ة ال ارجية ا

رافيلية تجا الن ار اعمريكي ا يراني؟
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مفاهيم الدراسة:
رافيلية المتعاقبة تجا إيران

 -1يا ة إ رافي( :يقند هنا ب يا ة إ رافي( التي تتبععا المك مات ا

برنامجعا الن ش ،ضر منالمعا ي المنطقة إن كانت اقتنادية أ تمالفات.

 -2مالة التنعيد المتنامي :هي المالة المتزايد التي تنم بعا النراعات تن( إل

شدتعا بمر ر

ال قت  ،يتناعد يتنام لين( إل أعما( عدافية ي المجا( ال يا ي الع كرش ،مث( مالة التنعيد بين
إيران ال اليات المتمد ايران ا رافي(.
أهداف الدراسة:
الد ار ة إل التعر عل هد

تعد

إ رافي( الو من ًل(:

 -1التعر عل ال يا ة ا
 -2الكش

 -3الكش

عن م اق

الن ار المتنامي بين إيران ال اليات المتمد انعكا

عل منالح

رافيلية التي تمار عا إ رافي( ضد إيران منالمعا ي المنطقة.

ال اليات المتمد اعمريكية للمفاظ عل أمن إ رافي( منالمعا.

عن الن ار المتنامي بين إيران ال اليات المتمد اعمريكية ي ظ( االن ما

اعمريكي من

االتفا الن ش ا يراني.
منهج الدراسة:
منهج تحليل األحداث :يرتبط هاا النعج باع تاا اعمريكي اد ارد عازار ،يعد

المنعج إل تقديم ج( شام(

ل ل و الد ( يمكن ا ت دام لتمديد النمااج ال ل كية المتكرر التي يظعر ارتباطعا بظ اهر مث( التنعيد أ

اال تقطا

أ نش

المر  ،ما يقاب( الو من نمااج ترتبط بتقليل االمبريالية الفج بين الد ( ال نية

الفقير  ،إن ما يميز منعج تملي( اعمداي ه اعد ات التي ي ت دمعا ،البيانات الي مية تجم من جًلت
علنية كالنم

المجًلت التنريمات البيانات النادر عن الد ( اعنترنت ،هاا المنعج يعتمد عل

بيانات علنية هاا ال يجع( البامي المطب لعاا المنعج االنتظار ن ات ط يلة مت تنبح ثاف الم ض

الاش تنا ل بالتملي( متامة للد ار ة ربما ي قت يك ن الم ض

قد قد قيمت .

1

المنهج الوصفي التحليلي :ا ت دمت الد ار ة أيضا المنعج ال نفي التمليلي ل ن

الظاهر بك( ج انبعا

أبعادها الم تلفة ،تف يرها لل ن ( إل أ بابعا م بباتعا عًلقتعا ببعض المت يرات المؤثر ي ت جيععا،
لل ن ( إل نتافج يمكن تف يرها تعميمعا بطريقة م ض عية.

1

اممد ي

 ،مممد زبار  ،كتا  ،مقدمة ي العًلقات الد لية ،القاهر  ،مكتبة مععد البم ي الد ار ات العربية ،ل .66-64
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المحور األول:

سياسة إسرائيل تجاه إيران
ضح من قدر إيران عل تط ير أ لمة ن ية ،قد أ ضمت

برزت إ رافي( ي طليعة الجع د ال اعية إل

إ رافي( م قفعا من ًل( التعديدات با ت دام الق الع كرية دعم رض المزيد من العق بات الد لية ،عمليات

الترهي

اال تياالت لعلماء ن يين إيرانيين ،هاا يبرهن بنن لن ت ا

ي أمد تنريمات رفيس ال زراء ا
تعديدا ج ديا

رافيلي بنيامين نتنياه

رافي( م أن نانعي الق اررات ا

قد قا( ب ض ح بنن يعتبر أن إيران تشك(

رافيلية ال يعتبر ن كلعم أن إيران تشك( تعديدا ج دا،

معظمعم يرع أن إيران القادر ن يا تشك( تمديا ير مقب (

اعميان ا تلفت مقاربات قاد اعمن الممللين ا

عل أن تك ن إيران م لمة ن يا،

رافي( لًل تقرار ا قليمي،

ي بعض

رافيليين بشان م اجعة إيران ،ال يما بشنن معالجة نتنياه

للعًلقات اعمريكية ،با ضا ة إل ا تم ان يار ع كرش عل الر م من ها اال تًل ات تتمد مؤ

إ رافي( ال يا ية اعمنية بشك( ا

ات

ي معارضتعا للطم مات الن ية ا يرانية تتشاطر تقييمات مشابعة

بشان اعم ر التي تتن ر أنعا ن ايا إيرانية بيفة إزاء الد لة اليع دية نشاطاتعا ا قليمية المزعزعة لًل تقرار
لالو ليس من المفاجئ أن تك ن إ رافي( من أشد المعارضين للمفا ضات الن ية م إيران التي أدت أ ا ا

إل

عقد اتفا ن ش انتقالي ي ن مبر -تشرين الثاني  2013 /بين إيران المجم عة  ( 1 +5ألمانيا

اععضاء ال م ة ي مجلس اعمن التاب لألمم المتمد  ،هم  :ال اليات المتمد  ،ر يا ،النين ،رن ا،
المملكة المتمد ) بقي الم ؤ ل ن ا

رافيلي ن قلقين بشان المفا ضات الن ية ب ب

يك ن ا طر ا ي المفا ضات قد زعم ا بنن ال يمكن ال ث

أن هؤالء الم ؤ ل ن لم

بليران بال اء بنش اتفا .

أن إ رافي( تتب عد ا تراتيجيات تجا إيران عي تعم( عل جم م اق

من المجتم الد لي ا قليمي

د ( الج ار هاا لظع رها بمظعر الم تضع  .أيضا ت ت دم التل يح بالد ا عن النفس ي مالة االعتداء
عليعا أ عل منالمعا أينما كانت .اال تراتيجية الثالثة هي تنفيا هجمات عل إيران بضر أ ا تيا(

علمافعا أ ملفافعا ي المنطقة.

موقف إسرائيل من االتفاق النووي اإليراني:
منا عام  ،2002ا رافي( تض هاا المل

عل أجندتعا نقند بل رافي( ليس قط المك مة ب( اعم از

مت المعارضة منعا قد كانت إ رافي( تعم( عل تجنيد م اق

اريعة أن مث( ها المشاري تعدد أمن
من البرنامج الن ش ا يراني
إيران

د لية ضد إيران برنامجعا الن ش تمت

ًلمة إ رافي( م اطنيعا ،ال بد عند عم الم ق

ًل ا لكثير من الد (

ا

رافيلي المعارض

ن نا الد ( المجا ر يران يرج الو ب ب منا ة

رافي( م ا اتعا بالق ميي أن إ رافي( هي الق الن ية ال ميد ي المنطقة.

لقد جاء هاا الم ق

المعارض من إ رافي( ل برنامج إيران الن ش د ن بقية الد ( المجا ر لعا ب ب

إ رافي( هي التي تمتلو ق ن ية ي المنطقة أنبح المل

ق مي إ رافيلي ليس ب ب

الن ش ا يراني بالن بة

أن

رافي( قضية أمن

عدم قدر إ رافي( الد ا عن نف عا ب( لتبق هي الق الم يطر عل المنطقة.
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التفاهم الاش تم الت ن( إلي عام  1969م بين الرفيس اعمريكي اع ب ريتشارد نيك ن رفي ة
رافيلية مينعا

المك مة ا

لدامفير ا قت ال اليات المتمد عل بقاء إ رافي( د لة ن ية ير معلنة.

طبقا لالو االتفا قبلت إ رافي( عدم االعًلن عن نف عا د لة ن ية عدم إجراء تجار ن ية ،مقاب( التزام

ال اليات المتمد عدم الض ط عليعا لًلنضمام إل اتفاقية مظر انتشار اال لمة الن ية ( )NPTأ د ععا
عن منشنتعا الن ية تمعا أمام عمليات الرقابة الد لية.

للكش
ا تمر ا

1

رافيلي ن بلقنا ا دارات اعمريكية المتًلمقة لمن إيران من اال تمرار ببرنامجعا الن ش ،بعد

المفاظ عل نف عا من إيران ملفافعا ي المنطقة

ا من نق( اع لمة الن ية االيرانية ي ما( نجمت

إيران ببرنامجعا الن ش ليتم ضر إ رافي( من قب( ملفاء إيران بالمنطقة من أم از
نجمت إ رافي( ي إقنا ال اليا ت المتمد

مركات مقا مة ،قد

الو اضح من ًل( اع لمة التي تمد بعا ال اليات المتمد

إ رافي( ،هاا أعط إ رافي( الفرل للقيام برد د ع(.

تتناعد الت ترات بين إ رافي( ايران ب ب االن ما اعمريكي الم تمر من الشر اع ط ي اعيام اع ير،
كان الو اضح عندما قرر الرفيس اعمريكي ترام

م

الق ات اعمريكية من المناط الكردية ي شما(

ريا ال ماح للق ات التركية لتم( مم( الق ات اعمريكية ،أيضا م جزء من الق ات اعمريكية ي الع ار

تمقي منالح مث( الر س

ت فيض أعداد الجن د االمريكان دا ( الع ار  ،هاا أعط لكثير من اعط ار
اعتراو النظام ال رش الجماعات ا

ًلمية مث( تنظيم الد لة ا

إ رافي( قلق ميي هناو أكثر من الع

أنبح ي المنطقة اعهم زياد نف ا إيران ما يجع( إ رافي( أكثر

ا.

ما ار ت

رافيلي ن

يتف ا

ًلمية " داعا " ايران ،هاا ما جع(

اء كان ا مؤيدين لًلتفا الن ش أم معارضين ل أم متمفظين من  ،عل أن هاا االتفا

يد ( إيران المنطقة ي مرملة جديد تمم( بين ثناياها تمديات تعديدات
لم اجعتعا ،االتفا

رافي( عليعا اال تعداد

يض مدا للعق بات ضد إيران ،ينعي عزلتعا الد لية يفتح أمامعا مرملة جديد ي

عًلقاتعا الد لية ا قليمية ،ما يق د إل تعزيز ق تعا االقتنادية ال يا ية الع كرية ،ال تط ير م تل
نناعاتعا الع كرية التقليدية،

انة تلو التي تعتمد عل التكن ل جيا المتط ر .

إيران د رها نف اها ي المنطقة،
اع( ال – د لية .إل جان

يعزز ك( الو مكانة

ينعكس الو أيضا عل ق ملفافعا ي المنطقة من د ( مليشيات

الو يمنح االتفا المشر الن ش ا يراني الشرعية الد لية يجع( من إيران

أ يقربعا من أن تنبح " د لة ما ن ية " بالمعن العلمي للمنطلح ،ان لم يكن قب( مر ر عقدين عل
ًل( ها الفتر يك ن من النع

االتفا

عل إ رافي( ت جي ضربة ع كرية للمنشآت الن ية ا يرانية،

عن الو يعد رقا لق اررات الد لة لإلجما الد لي ،قد يفتح هاا االتفا

1

الم ق

ا

با الت لح الن ش ي الشر

رافيلي من االتفا الن ش ا يراني ،المركز العربي لألبماي د ار ة ال يا ات ،د ار ات يا ية ،تقدير م ق .2015/5/26 ،
https://akhbarak.net/articles/19384325-
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اع ط إا من المت ق أن ت ع د ( أ رع ي المنطقة لل ن ( إل
ال ع دية منر تركيا.
قد دعت رقة م ق

إنشاء تمال

د لي ا

2020م

ض إيران الن ش مث( المملكة العربية

1

إ رافيلية إل ا تمرار ممار ة ض ط عل إيران" من جمي االتجاهات" ،من أج(
 " ،ي ضح بن ر م ث قة مقنعة ،ان ليس قط أن جمي ال يارات ضد ايران

م ض عة " عل الطا لة" ،انما هي جاهز لًل ت دام بن ر م ث قة من أج( تنفياها ،إاا دعت الماجة كما
اعتبرت ال رقة ،التي نشرها "مععد أبماي اعمن الق مي" ،ي جامعة ت( ابي  ،أعدها رفي
الرفيس اع ب لشعبة اال ت بارات الع كرية ا

ال ت ،ي عام  ،2015تضمن " ب

عام س يدلين،

رافيلية ،أن االتفا الن ش ،بين إيران بين الد ( الكبرع

ن ات جيد " تليعا" ب

ن ات يفة جدا" ،هناو إيجابيات رية

كانت لًلتفا الن ش هي إعاد البرنامج الن ش ا يراني إل ال راء رض إبطاء تقدم لمد عشر ن ات،
ي المقاب( ،تمثلت " الم ا ئ ال طير " لًلتفا

الي راني م اعتبر أن بند " الر

بنن

مح يران بم انلة تط ير تكن ل جية ت ني

" ( نعاية تر الرقابة ) يمنح شرعية كاملة " لبرنامج ن ش إيراني ير

ممد د ي مح بال ن ( ًل( تر قنير جدا إل

ًلح ن ش عندما تقرر إيران االنطًل نم القنبلة "

من ال لبي أيضا ي االتفا عدم تطر االتفا إل الن اريخ البالي تية " النشاط ا يراني الضار ي

الشر اع ط.

2

إسرائيل وردود الفعل حول االتفاق النووي اإليراني:
ي ظ( ش( جمي المما الت الدبل ما ية ال اطات اع ر بية بين إيران ا رافي( تنامي الت تر ي المنطقة
ب ب

ملفاء إيران ي المنطقة –

تق ية العًلقات م ملفافعا من ًل(

ريا لبنان ل طين  -رج الن ار عن ال يطر  ،قد عملت إيران عل

ريا الد لة ال رية تشك( المديقة ال لفية يران للت ان( م ملفافعا
إيران اع ( ي المنطقة

ي المنطقة اعكثر تنثيرا ،النظام ال رش ملي

اللبناني ،الفناف( الفل طينية أ لبعا مركز قيادتعا ي

ريا هي الممر اعمن لمز اهلل

ريا.

لقد جدت إ رافي( نف عا مماطة بملفاء إيران ما أثارها "مالة الت ير ا يجابي أ باعمرع التقار الطارئ

بين ال اليات المتمد اعمريكية ايران ًل( تر الرفيس أ باما انعكا ات عل منطقة الشر اع ط ،الو
ببيان د ا ع

أ با

مد ث

اف( تنفيا

رند تملي( مؤشرات تط ر بيان مدع تنثير عل المنطقة،

الاش ظعر اضما ي تناعد النف ا ا يراني"

 1الم ق
2

3

3

اإلسرائيلي من االتفاق النووي اإليراني ،المرجع السابق

رقة م ق إ رافيلية :اتفا ن ش جديد ( 30عاما ،عر ،2019/4/17 ،48
https://www.arab48.com/amp/%D8%A5%D8%B3%D8%B1
مممد ممم د معدش ،التقار اعمريكي – االيراني ي الفتر من  2009مت 2016م اثر عل منطقة الشر اع ط ،ر الة دكت ار  ،جامعة

الزقازي  ،القاهر.
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الرفيس اعمريكي د نالد ترام

إنما زاد الطين بل ان ما

2020م

 2018من اتفاقية " طة العم( المشتركة الشاملة

"للمد من انشطة إيران الن ية مقاب( ر العق بات التي رضتعا عليعا ال اليات المتمد اعمريكية االتماد
اع ر بي الم ق م إيران عام .2015

أن تاريخ الن ار بين إيران ا رافي( يرج إل

العربية ال ع دية ا رافي( تعا نتا ي تينات

تينات القرن الماضي ًل( مر اليمن " ،أن المملكة
ً 20ل( مر اليمن ي دعم المع كر الملكي ي م اجعة

الق ميين المدع مين من الرفيس جما( عبد النانر .كما تشير إل أن لي الععد ال ع دش اعمير عد طرح

مشر عة لل ًلم ي الشر اع ط ،عق اندال المر العراقية – ا يرانية ،بر ز ت
"تندير" ث رتعا ا

إيران

ًلمية إل د ( ال ليج.

ات ليجية من قيام

1

أن العًلقة ا يرانية م ال اليات المتمد ا رافي( مقط عة بعد ق

منا الو ال قت عل دعم المقا مة الفل طينية ه ما يرج ع با

الث ر ا يرانية عام  1979دأبت إيران
م تلفة أهمعا البعد الديني ال اضح ي

القضية الفل طينية ،عل الو نظ ار عن عًلقة إيران بمنظمة التمرير الفل طينية قد اءت ب ب
الت ج ال يا ي للطر ين ،قامت إيران بت جي دعمعا للتيار ا
 ،1987عل نعيد أ ر ،منا بدايات نظام الث ر ا

ا تًل

ًلمي الو ر اندال االنتفاضة اع ل عام

ًلمية ي إيران كانت ك( اعدبيات التي تتضمن نقد

العًلقات العربية – اعمريكية تتبععا إشار للعًلقات اعمريكية ال ثيقة بل رافي( ال اليات المتمد هي المبرر
الر مي لقط العًلقات الدبل ما ية م بعض الد ( مث( منر.
عق

ن ( بنيامين نتنياه رفيس ال زراء ا

2

رافيلي ي شباط ( براير)  ،2009ض نن

عينية تعزيز

التقار بين إ رافي( د ( ال ليج ي م اجعة "ال طر" ا يراني ،ه التقار الاش د ( منعطفا جديدا عق

ت ن( الد ( ال مس اععضاء الدافمين ي مجلس اعمن ،ضًل عن ألمانيا ،إل االتفا الن ش م إيران
ي ينا ي 2015/7/14؛ إا ت

الجانبان من ت ج ادار الرفيس االميركي باراو أ باما ،التي لعبت د ار

بار از ي الت ن( إل الو االتفا نم التقار م طعران ،ا قرار بد رها عل ال امتين ا قليمية الد لية.
شباط ( براير) ،2017

ي منتن

ًل( زيارت اع ل إل

3

اشنطن للقاء الرفيس اعمريكي الجديد د نالد

ترام  ،نرح بنيامين نتنياه باآلتي ":أن بلدان المنطقة العربية لم تعد ترع ي إ رافي( عد ا ،انما ترع يعا
أكثر اكثر ،مليفا" ،أما زير الطاقة ا

الجيا ا

رافيلي قد نرح ،ي تشرين الثاني ( ن مبر )  ،2017ااعة

رافيلي بما يلي " لدينا عًلقات م د ( ا ًلمية عربية ،جان

منعا رش بالفع( ،ل نا عاد

الطر الاش ي ج( منعا ،الطر اع ر ه المعتم بالتكتم عل العًلقات  ،نمن نمترم الطر اع ر.

1

قيس عبد الكريم

رين ،ل لة الطري إل اال تقًل(  ،37ملفات ل طينية ( ،)2/2نفقة القرن ي الميزان ،..الدار ال طنية الجديد – دمش ،

ل .126
 2نفين مسعد ،كتاب العالقات العربية مع دول الجوار ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،ص .4
 3قيس عبد الكريم رين ،مرج اب  ،ل ل .128 – 127
 4قيس عبد الكريم

4

رين ،مرج

اب  ،ل.130
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2020م

ي  ، 2018/9/27قا( بنيامين نتنياه  ،ي طاب أمام الجمعية العامة لألمم المتمد ي ني ي رو ،أن
االتفا الن ش م إيران " قر أكثر من أش قت مض إ رافي( من د ( عربية عد  ،باتت الي م أقر إل
إ رافي( ،عل أ اس (عًلقات) مميمية نداقة لم أكن اتن رها ط ا( مياتي ،لم يكن ي مقد ر امد

ت يلعا قب( ن ات"؛ اضا  " :ام( أن تن( إ رافي( ي ي م قري
الر مي ،ليتجا ز منر اعردن يشم( جيرانا عربا
ما ب أعط إ رافي( الاراف التي

رين".

إل

ال ًلم ،ال ًلم

ت ي نطا

1

تق ش م قفعا عندما تق م بنش عم( لضر المنالح االيرانية ي

المنطقة أ دا ( المد د االيرانية ،أن يا ة إ رافي( التي ت ت دمعا بتن ير نف عا اعكثر مرنا عل

ع نشاء عًلقات مبنية عل النداقة الممبة المميمية كما تدعي لس

ال ًلم انعا المت امح ال ت ع
إال ار الرماد ي العي ن.

كانت هناو ل لة من العجمات نفاتعا إ رافي( لفتر ط يلة هي عبار عن هجمات ير معلنة عل أهدا

ايرانية ي

ريا ،لكن العجمات ي اعشعر اع ير رأينا م ف لين يدع ن علنا إل تكثي

م رح العمليات هاجمت إ رافي( أكثر من  200هد
2018

عل أهدا

نادر ،تبن الجيا ا

ي اعت ار
إيرانية

لقد كان ما زا(

مدع م من إيران ي

العجمات ت ي

ريا ًل( عامي 2014

رافيلي ي ن مبر  /تشرين الثاني ،امد من أكبر العجمات

رية ي دمش بال ن ات اع ير ي ضم اشتعا( العن

رافي( أ عا( رد د أ عا( ب ب

ي ز

2

منا تعا عل ال يطر عل المنطقة تعم( عل إ شا(

أش تمرو أ تقدم عش د لة تنا عا أ تشك( عل أمنعا أش طر ،قد كان لعا

تقارير ا ت بارية يد

ي ا تيا( قافد يل القدس قا م ليماني قد طرح بعض الم ف لين المك ميين المعارضين ي إ رافي(

عد

يناري هات لم تقب( الت تر اعمريكي ا يراني ا

رافيلي ا يراني " ،قد تمدي الكات ا

رافيلي عيران

عت ي ن ي مقا( نشر عل م ق "زمن إ رافي( " ي  2020/1/10أن المماكا التي يق م بعا مجلس اعمن

الق مي ا

رافيلي تبدأ من ًل( من ل عل معل مات ممدثة من أجعز الم اد الجيا ا

رافيلي ازرتي

اعمن الدا لي ال ارجية ،تن ا بعين االعتبار مالة التنعيد اآل ا بالتنامي بين إيران ال اليات المتمد ،
منا نع د الرفيس د نالد ترام

إل ال لطة ي أ ا ر عام "2016

3

ت ع إيران لتثبيت أقدامعا الع كرية ي د ( ج ار إ رافي( ،ي مين ت ع إ رافي( يقا عا ،لكن ال يبد

أن إيران م تعد للتراج إا ت ان( تط ير إمكانياتعا الع كرية دعم تمالفاتعا امدادهم بك( ما ت تطي أن
تمدهم ب من ما( عتاد تدري .

من ال اضح أن إيران ا رافي( ي تنا س اجتعاد لإلم او بنكبر قدر من ق اعد اللع
جان

تعم( إيران لت طيد العًلقة م

 1قيس عبدالكريم
3

رين ،مرج

ريا الع ار

تركيا كننظمة د ( من جان

ي المنطقة ،من

أ ر تدعم الجماعات

اب  ،ل .130

https://m.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A
المرية ،جريد ا ب عية عربية يا ية ثقا ية( ،الضربات ا رافيلية ل ريا تنار بن ار م إيران)  ،2020/1/25-19العدد ،)2832(1758

ل.18
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2020م

الم لمة ي لبنان اليمن ل طين لب ط نف اها ي المنطقة ،ي المقاب( ت ع إ رافي( لعًلقات تطبيعي
بينعا بين د ( عربية كثير مث( عمان البمرين ا مارات.
أيضا يجتعد الًلعبان (إيران ا رافي() ل ض ق اعد رد جديد  ،لكن ال طر يكمن ي ات ا نطا الن ار
م تنامي م ت ع تباد( اع عا( الع كرية.

هناو تم الن ي يا ة إيران جعلت إ رافي( تت
يران ال ق

"القدرات ا يرانية إا ين

راء العجمات بطافرات بد ن طيار التي ا تعد ت منشن نفطية

ع دية ي بتمبر /أيل ( الماضي  ،ر م دأ

تمقي أهدا عا م

من ها التم الت عم( لعا م ا

التم ( اع (

إيران عل إنكار الو ،اجنت دقة العجمات عاليتعا ي

الكثير من الممللين ،يبد أن إ رافي( ت اج هجمات بالن اريخ أكثر ط ار ي

الم تقب( بمزيج من ن اريخ بال تية ن اريخ كر ز ،ضًل عن الجع د التي تبالعا طعران لتم ين مدع
دقة الن اريخ التي تز د ملفافعا بعا من أمثا( مز اهلل الجماعات الم لمة ي قطا

ا

ًلمي).

ز ( مماس الجعاد

1

لقد تم كنت إيران من أن تنبح العبا معما ي المنطقة عل الر م من قي د العق بات الد لية المفر ضة عليعا،
قد لط الض ء عل الو منش ر ندر من البنتا ن عن الق الع كرية ا يرانية ،أما التم ( الثاني ،ينتي

ي يا دبل ما ي أ
د نالد ترام

ي المنطقة ،ال يما م إدراو" ان ما " ال اليات المتمد  ،الاش أكد الرفيس
ريا ،قد قدم الو بيفة بات يعا ك( الًلعبين

قط ت لي أمريكا عن ملفافعا االكراد ي

ا قليمين اع ا يين ،إ رافي( تركيا ايران ،منممين عل مماية منالمعم يعا بطرقعم ال انة.

2

لقد طرح ثًلي يناري هات من قب( إ ارفي( بعد ا تيا( قا م ليماني ال يناري اع ( ه ت ا قي ،يتمث(

بت ن( ال اليات المتمد ايران إل تفاهمات مشتركة من ًل(
الد لتان عن المس بنهدا

الطر اع ر المدنية الع كرية،

طاء تؤكد ق اعد اللعبة بينعما ،بميي تمتن
اء عل أراضيعما ،أ دا ( د لة ثالثة ،ي

ها المالة تضطر إيران اللتزام ميليشياتعا بعا التفاهمات أما ال يناري الثاني بقاء اعم ر عل ما هي
علي  ،تتمث( ي ا تمرار إيران بتنفيا عمليات معادي ضد أهدا
اعرض العراقية يما ت تمر عملية م

انة عل

أمريكية .د ن أن تعلن م ؤ ليتعا عنعا،

الق ات اع مريكية من الطر بن ر تدريجية

قا

للتفاهمات بين اشنطن ب داد ي مين تت ان( ر قات ايران لًلتفا الن ش ،ال يناري الثالي يتمث(
بتده ر ال ض

ي منطقة ال ليج من ًل( معاجمة إيران عهدا

المس بمرية مركة المًلمة ي ال ليج ،ق
الممراء من جعة نظر ترام

قتل

1

الضربات ا

رافيلية ل ريا تنار بن ار م إيران.

2

الضربات ا

رافيلية ل ريا تنار بن ار م إيران مرج

 3المرية ،مرج

جرمة اميركيين مما يعتبر ي ها المالة تجا از لل ط ط

الاش ينمر بالرد الف رش التنعيد ضد أهدا

ااتعا ،من د ن المن ( عل منادقة الك ن رس.

اب  ،ل.18

أميركية ي د لة ثالثة مث( الك يت ،أ

ع كرية إيرانية دا ( إيران

3

اب .
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ن نا ما جاء ي ال يناري الثالي

قا ما تقدم

ترتف أ عار النفط نتيجة االعتداءات من جمي اعط ار

2020م
الد ( المميطة،

تتنثر جمي اعط ار

عل جمي الجبعات الملفاء مما يؤدش إل مر

إقليمية م ( تقليل التزامات ال اليات المتمد اعمريكية بالشر اع ط لن القياد ا

أ با

جيد لل رض عن ال ط ات اعمريكية ترام

مبع ثين

رافيلية لعا مت اآلن
رافي( جع( شركاء

أزاح من الطري عد نل

رين يران يفكر ن مرتين قب( ات اا ط ات عنيفة يمكن أن تكلفعم مياتعم مث( زعيم مز اهلل

ال يد م ن ننر اهلل لكن إاا أدت عملية اال تيا( ي نعاية المطا
مثلما يتضح اآلن عاا يك ن إياانا بلشكالية بالن بة

م الق ات اعميركية من الطر

إل

ج د الق ات اعميركية ي

رافي( في ظ( يا

المنطقة ،يتقلل التزام اشنطن بات اا ط ات أ رع ضد إيران مث( ا تياالت قيادات ازنة إيرانية هاا من
مت

الممكن أن يق د النظام ا يراني للتفكير من جديد ب شنن ت ري المشر الن ش من أج( ضمان بقاف

بعد عملية التنفية للقيادات من النع الق ( بنن إ رافي( يمكن أن تك ن اثقة من ا تعداد ال اليات المتمد
للعم( من أج( من طعران من تمقي هاا الطم ح مت ل تععد ترام

بالو بشك( دافم ي ت ريدات .

1

المحور الثاني

ت تل

اإلدارة األمريكية الجديدة وسياستها تجاه إيران

ا دار اعمريكية المالية برفا ة الرفيس ترام

عن ابقتعا برفا ة أ باما مت أن إدار أ باما كانت

تعتمد عل التفا ض التفاهمات نتج عنعا االتفا الن ش عام  2015بم جب تعم( إيران عل ن بة معينة
متف عليعا لت ني

الي راني م قد رم

الجمي بعاا االتفا  ،بعد نع د ترام

يا ة ا دار الجديد عل عكس ابقتعا قد ات ا الرفيس ترام

قرار االن ما

بتاريخ  8ماي  2018رض عق بات جديد عل طعران بعد االن ما

للرفا ة اعمريكية كانت
من االتفا الن ش ا يراني

من االتفا الن ش بالفع( تم رض

عد عق بات أعلنت عنعا زار ال زانة اعمريكية.
أمريكا واالنسحاب من االتفاق النووي
هنا ال بد من طرح ت اؤ( ،مااا يعني ان ما
ي الظاهر يمث( ان ما
تة أط ار

ال اليات المتمد من االتفا الن ش ا يراني مجرد ان ما

قعت هاا االتفا الاش اكت

ال اق أن ان ما

أن قرار االن ما

أميركا من االتفا الن ش؟

طر

امد من ضمن

المقا نب ة د لية بعد اعتماد من مجلس اعمن الد لي ،لكن

اشنطن من يمث( ي رأش العديد من ال براء إندار شعاد

ا ل

2

اعمريكي من االتفا الن ش ا يراني رض عق بات عليعا يعطي الق

الدعم

رافي(

لتنفرد مدها ي المنطقة ي ظ( انش ا( د ( ا قليم بمشاكلعا الدا لية بعد ما ي م بث رات الربي العربي

 1المرية ،مرج
2

مااا يعني ان ما

اب  ،ل.18

أمريكا من االتفا الن ش ،2018/5/9 ،أمين مممد مبًل،
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/9/5/2018
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مالة البطالة الفقر التي تني

2020م

شع بعا يعطي الفرنة للمم ر العربي أيضا ت ير ي ال ع دية ا مارات

البمرين هي الد ( التي رمبت كثي ار لقرار ترام .
لقد لع الرفيس ترام د ار ي المنطقة

ن نا منطقة د ( ال ليج ،ميي شكلت زيارت لل ع دية اجتما

أكثر من  50د لة عربية ا ًلمية ،جم مبالغ طافلة من ال ع دية أيضا ا مارات ،لقد كانت لعا الزيار
مرد دها ا يجابي يما بعد ،ميي أن ال ع دية ا مارات عندما رض ترام
ا تعد ا لت طية العجز الاش ت لد العق بات "،قب( أن يتمرو ال
كانت المملكة العربية ال ع دية ا مارات تؤكدان بعد الترمي

ما أكد علي البيت اعبيض.
لقد عم( الرفيس ترام

عل

العق بات عل النفط ا يراني
اق النقل الاش يمكن أن ينشن،

بالقرار أنعما ت طيان أش نقل قد يق

ه

1

عل ت يير يا ات التمالفية ي المنطقة م د ( تك ن مامية للمنالح اعمريكية

ي المنطقة؛ ميي ترع ها الد ( أن ضمان منالمعا ج( مطالبعا ه

ق

النف ا ا يراني ي الع ار

المنطقة ،يق ( ليد ارس م تشار الرفيس اعمريكي لشف ن الشر اع ط ا رها " :أن المك مة اعمريكية
بقياد ترام

تق م بتن يس افتًل

من د ( ال ليج منر اعردن ،أ ضح أن هاا االفتًل

الرفيس أ باما ًل( ترن الرفا ية نجاح االتفا م إيران"
لقد كان هناو م ق

2

م اير لًلتماد اع ر بي ميي أنعا ال تر

ي ان ما

االتفا  ،قد أعلن م ؤ ( ال يا ة ال ارجية ي االتماد اع ر بي " ج ي
يمدد إل أج( ير م م

ال اليات المتمد من هاا
ب ري(" ،أن التكت( اع ر بي

تر لية م( ال ًل ات م ( االتفا الن ش مت يتجن

الن ش ا يراني إل مجلس اعمن أ

عارضة

ضر ر إمالة المل

رض عق بات جديد عل طعران بعد مبامثات م الم ف لين ا يرانيين

تبين من تنريمات أنعم ي االتماد اع ر بي متفق ن عل عدم تمديد إطار زمني نارم بشك( مباشر يلتزم
بالاها

إل مجلس اعمن ،ال عملية تفض إل نعاية االتفا  ،انما إبقاء االتفا عل قيد الميا  " ،هاا

ما أكدت إيران عبر كالة ارنا ا يرانية الر مية"

3

لكن هناو رأش أ ر لبعض الد ( اع ر بية " ميي اتعمت بريطانيا رن ا ألمانيا ر ميا إيران بانتعاو بن د
االتفا الاش يعد

إل

ق

برنامج طعران الن ش ،قد تؤدش االنتعاكات إل إعاد رض عق بات اعمم

المتمد التي كانت قد ر عت بم ج

هاا االتفا "

4

 1معين عبد العزيز أب شريعة ،التد ( ا يراني ي اعزمة ال رية أثر عل نف اها ي المنطقة العربية ( ،)2017 _2011ر الة ماج تير ،جامعة
اعزهر_ ز  ،ل طين ،ل .147

 2العق بات اعمريكية عل إيران bbc NEWS ،عربي ،علي هاشم ،م ار ( الشؤ ن ا يرانية 26 ،أبري( /ني ان ،2019
https://WWW.bbc.com/arabic/middleeast-48070054
 3أ ر با تمدد لية ض الن از م إيران لتجن مجلس اعمن،
https://m.aawsat.com/home/article/2115791/%D8%A3%D9%88%D8%B1%
 4أ ر با ت مدد لية ض الن از م ايران لتجن مجلس اعمن ،مرج اب .
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2020م

لقد نق( عن الرفيس ا يراني م ن ر ماني أن إيران م تعد للتعا ن م االتماد اع ر بي ي القضايا المتعلقة
باالتفا الن ش ،قد قا( زير ال ارجية ا يراني مممد ج اد ظري
جيد ،مشي ار إل أن أبل
من أ با

االن ما

الم ق

أن ينم( أن يلع

" ب ري(" د ر بشك(

ا يراني من تفعي( الماد  36من االتفا الن ش الي ض الن از .

1

اعمريكي من االتفا الن ش ا يراني الرفي ي اعمريكي اع ب باراو أ باما ميي أن

هناو ثيقة رية لل فير البريطاني ال اب لدع اشنطن الاش قدم ا تقالت بعد ض ط من ا دار اعمريكية
ميي أنعا بتعليمات من الرفيس ترام

عدم إجراء اتناالت م ال فير البريطاني دار ا ،انفا الدبل ما ي

البريطاني بنن " بي جدا" .كما طا لت انتقادات ترام
ارعت إل التعبير عن دعمعا ل فيرها.
قد كان دار ا قد ن

ماد عداء ا دار اعميركية.
أن أ با

ان ما

رفي ة ال زراء البريطانية تيري از ماش التي كانت قد

2

ي ماكرات نشرت بنن الرفيس اعمريكي" م ت(" " ،ير كفؤ" ،م جعا انتقادات
3

من االتفا الن ش ا يراني ترج لعد أ با

ترام

 -1ر ض إيران تلبية مطال الرفيس اعميركي م ( م ا
البالي تية

 -2الض ط ا

منعا-:

من بن د ال ر

ر قرار مجلس اعمن الد لي رقم .2231
رافيلي المت ان( عل

ا دار اعمريكية تقديم أدلة عل

4

برنامج التجار النار ية
عدم م ن الن ايا ا يرانية

ب ن ل البرنامج الن ش
 -3ات ا ترام

م

المتمد اعمريكية

ط ال يا ي ال ار ض لًلتفا

 -4امتًلو أدلة ر إيران لر ح االتفا

من اع اس منا إعًلن ترشم لرفا ة ال اليات

منعا تقارير اعمم المتمد م ( تز يد طعران الم ثيين بالن اريخ

البالي تية رقا لقرار مجلس اعمن الد لي .2216

 -5التزام ترام

بنمن ملفاف

التمدد

شركاف ال ليجيين الاين ير ن أن إيران ا تثمرت االتفا للت

اال تراتيجي ي ا قليم تم ( تدعم الجماعات الم لمة االنفنالية.
 -6ش( جع د ال طاء اع ر بيين ي الت ن( إل ني ة تفاهم ترضي الطر ين ا يراني اعمريكي.
قد كان من رد د أ عا( إيران بعد االن ما

اعمريكي من االتفا الن ش بنن " قدمت ي  16ي لي 2018

شك ع أمام ممكمة العد( الد لية ضد ال اليات المتمد امتجاجا عل إعاد رض عق بات اميركية عليعا بعد
ر ج ال اليات المتمد بننعا تفرض " منا ار اقتناديا " بم ج
1

أ ر با تمدد لية ض الن از م ايران لتجن

 2عر ،2019/7/14 ،48

مجلس اعمن ،مرج

إعاد العق بات االقتنادية عليعا ،قد

اب .
https://www>arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8

 3عر  ،2019/7/14 ،48مرج

 4الي م ال اب  ،أ با تراج ان ما

اب

ترام

من االتفا الن ش م إيران 8 ،ماي ،2018
https://m>youm7>com/amp/2018/5/8-10%D8%A3%D8
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نظرت ممكمة العد( الد لية ي  27أ

2020م

طس  2018الدع ع ا تمرت الجل ات الشفعية  ،ي  3أكت بر

 2018أندرت ممكمة العد( الد لية قرارها ي الشك ع أمرت ال اليات المتمد بر العق بات التي ت تعد
ال ل " اات ال ايات ا ن انية " المفر ضة عل إيران ،كما أمرت إال تؤثر العق بات عل الم اعدات ا ن انية
ًلمة الطيران المدني".

أ

1

العقوبات األمريكية على إيران
تتمث( العق بات اعمريكية عل إيران بعق بات اقتنادية تجارية علمية ع كرية نفطية ،تعد

ها العق بات

من المبادالت التجارية المالية الع كرية ،قد طالت ها العق بات ش نيات مك مية بدءا من المرشد
اععل

قاد ي المرس الث رش

زير ال ارجية االيراني يل القدس الاش كان قافد قا م ليماني الاش

إيرن
ا تالت أمريكا الاش يدعم الملفاء م إيران ي الشر اع ط قد رضت أمريكا عق باتعا عل ملفاء ا
منعم ي الع ار

اليمن

ريا لبنان

ل طين الل اء  110الكردش المنشر ي ديالي ،ك( الو أمًل ي

تق يض قدر إيران عل تم ي( شبكة تمالفاتعا.

إن ما تريد إدار الرفيس اعمريكي د نالد ترام
تاه

تجفي

مناب العمًلت النعبة التي تمن( عليعا إيران،

بشك( مباشر ن م النفط النب الرفيس الاش ي اش زينة طعران بما تمتاج لتنن تنثي ار ممتدا مثي ار

للجد( ي منطقة الشر اع ط ،بالن بة لترام  ،عندما تنبح إيران ير قادر عل تنمين ما يكفي من
د الر ي ر  ،لن يك ن بلمكانعا ت ديد اتير ملفافعا د

ر اتبعم نناعة دعاية م الية لعا ت اهم ي تثبيت
ا(12

أجندتعا ا قليمية المناهضة ل اشنطن ملفافعا ي المنطقة ،يتقاط هاا م جزء كبير من المطال

التي كان زير ال ارجية اعمريكي مايو ب مبي  ،قد ر ععا ي أيار  /ماي مين رجت بًلد من االتفا

الن ش ،التي ينن

معظمعا م ( الد ر ا قليمي يران الممتد من الع ار إل

ريا ،بعد مر ر ما يقار عام عل

ر ج ال اليات المتمد من االتفا الن ش ،ال تبد العق بات كننعا

يرت من ارطة التنثير االيراني ي المنطقة.

عل

اليمن

ل طين لبنان

2

الر م من أن ينح الق ( أنعا أثرت بشك( كبير عل

اقتناد إيران عل

تم يًلتعا لملفافعا ي

المنطقة ،تمديدا مز اهلل ي لبنان الفناف( الفل طينية ،لكن اعثر الاش كان يبمي عن ترام
أنبمت الماجة أكبر لتشديد ال نا

ان كان هاا عل م ا

لم يق

بعض ملفاء اشنطن ي العالم ،لعاا كان

القرار بلل اء ا عفاءات من شراء النفط ا يراني التي أعطتعا اشنطن لثماني د ( هي ،النين العند ك ريا
الجن بية اليابان تركيا الي نان ايطاليا تاي ان ،بررت ال اليات المتمد قرارها بفتح المجا( أمام ها الد (
للبمي عن بداف( عن النفط ا يراني ،ال يما تلو التي تجد نع بة ي الو كك ريا الجن بية اليابان العند،

1

2

يكيبيديا ،ال ر ج اعمريكي من االتفا الن ش م إيران،
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8
العق بات اعمريكية عل إيران bbc NEWS ،عربي ،علي هاشم ،م ار ( الشؤ ن االيرانية 26 ،ابري( /ني ان  ،2019مرج اب .
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لم تر

2020م

د ( أ رع كالي نان ايطاليا تاي ان باال تفاد من ا عفاءات قررت قط الشراء

اعترضت كًل من النين تركيا.
جاء ي تقرير لعي من رايتس

را ،بينما

1

تا ،أن العق بات ال ا عة التي رضتعا إدار ترام

كبير قدر البًل د عل تم ي( ال اردات ا ن انية ،بما يعا اعد ية ،ما ت ب

عل إيران قيدت بشك(

بمعانا شديد لإليرانيين العاديين،

هددت مقعم ي النمة .عل ا دار ي اشنطن أن تن ا ط ات رية لضمان ج د قن ات قابلة لًل ت دام
للتباد( التجارش م إيران ع راض إن انية ،تمدي التقرير كي
مقترنة بال طا

أن القي د ال ا عة عل المعامًلت المالية،

العدافي للم ؤ لين اعمريكيين أعاقت بشك( كبير قدر الكيانات ا يرانية عل تم ي( ال اردات

ا ن انية ،بما يعا اعد ية المعدات الطبية الضر رية ،ضعت مك مة ال اليات المتمد ا تثناءات لل اردات
ا ن انية ي نظام ا لعق بات ،لكن هي من رايتس

تا جدت أن ها اال تثناءات عمليا لم تع ض عن

ا مجام الشديد للشركات البن و اعمريكية اع ر بية عن الم اطر بتكبد العق بات ا جراءات القان نية عبر

تندير أ تم ي( ال ل ا ن انية الم تثنا من العق بات.
منا ان ما

إدار ترام

2

ر م يا من االتفا الن ش الد لي م إيران أعادت رض العق بات االقتنادية اات

النلة التي كانت معلقة من قب( ،بما يعا عل نادرات النفط ،أضا ت عق بات جديد ت قعت زار ال زانة
اعمريكية أن تؤدش العق بات إل

"تزايد العزلة المالية الك اد االقتنادش ي إيران" ،قالت هي من رايتس

تا أن العق بات الشاملة المفت مة التي رضتعا إدار ترام
ا ن انية تمن مًليين ا يرانيين بالم

ي النمة.

عل

إيران أثرت لبا عل

االمتياجات

3

م إعًلن عق بات جديد عل إيران ،ي  25أكت بر  /تشرين اع (  ،2019قا( زير ال زانة اعمريكي
تيفن م ن تشين أن "ا دار اعمريكية تبق ملتزمة بتد

الاش عان طيلة  40عاما ي ظ(
معاك ة ،تق ( أن اال تراتيجية تعد
ت يير ل كعا ،ما يشك(
مايو ب مبي

ء ادار هاا النظام الفا د" .إال أن م ف لين امريكيين بعث ا ر اف(

عليا إل التضيي عل الشع ا يراني لد ع إل إجبار المك مة عل

يلة النتعاو المق

االقتنادية لإليرانيين ،.قد نرح زير ال ارجية اعمريكي

" أن اعم ر أ ء بكثير بالن بة للشع

بنن الو يق د الشع

الم اعدات ا ن انية ير المقيد إل الشع ا يراني،

ا يراني } م العق بات اعمريكية { ،نمن مقتنع ن

ا يراني إل االنتفاض ت يير ل و النظام".

ك( الو يؤكد عل ا تراتيجية أمريكية لتركي

4

رض ططعا التي تعد

بتمقي الف ض التي تنم( ا دار اعمريكية تمقيقعا دا ( المجتم ا يراني

إل إ قاط النظام ا يراني ،ميي
يتمق نفس ال يناري الاش

من( ي البلدان العرب ية ما ي م بث رات الربي العربي ،ميي لم يت ير شيء عل الشع
أنظمة تنفا ما يمل عليعا من الق ع المعيمنة عالميا.

1

ع جل

العق بات اعمريكية عل إيران bbc NEWS ،عربي ،علي هاشم ،م ار ( الشؤ ن االيرانية 26 ،ابري( /ني ان  ،2019مرج اب .
https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/29/335016
3
https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/29/335016
4
https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/29/335016
2
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قد تنثر االقتناد ا يراني لبا إل مد بعيد نتيجة العق بات التي كان يفرضعا المجتم الد لي جراء برنامج
البًلد الن ش ،قد تضرر كثير من ا لقطاعات مث( قطاعات الطاقة النق( البمرش الما( النفط بشك( ال،
نتيجة لالو انكما الناتج المملي ا يراني بن بة  3.9ي المافة ي عام  ،2018م

النقد الد لي ت ق النند
المفة.

أن

تقديرات نند

ي عام  2019من الممكن أن ينكما االقتناد ا يراني بن بة  6ي

1

قد كانت

ر العق بات هي مقت( قا م ليماني قافد يل القدس بتاريخ  ،2020/1/3ناف

رفيس هيفة

المشد الشعبي ي الع ار أب معدش المعندس ،قد كانت هناو عد مما الت ال تيا( قا م ليماني كانت
اشلة قد قامت ال اليات المتمد با تيال " باعتبار القافد اععل عمد أنشط المؤ ات الع كرية ي الشر
اع ط يل القدس التاب للمرس الث رش ا يراني "

2

أن ا تيا( ليماني شك( ضربة ال تراتيجية إيران ي المنطقة ،كان ليماني العق( المدبر ل يطر إيران

عل أراضي تمتد من طعران عبر الع ار

مت البمر المت ط مر ار ب ريا لبنان من ًل( ناف( م لمة

تمار بال كالة عن إيران هم أيضا يمثل ن ملفاء يا يين ،هاا يمث( ا تراقا

رافي( يشك( ال طر اعكبر

لعا عمنعا مما يعدد منالمعا م ططاتعا ي المنطقة يجع( لعا منا س.

إن العق بات اعميركية عل إيران تتزايد ،ميي أن ال اليات المتمد تريد أن تن( ها العق بات للقضايا
ا ن انية ،لالو تفرض عق بات عل ا تيراد اعد ية المعدات الطبية ،تدع ال اليات المتمد أنعا علت
قنا مالية

ي رية ال تيراد اعد ية ،ميي أن ال اليات المتمد ت ع( ها القنا إن انيا ت ر المعل مات

م ( الو لتظعر أمام العالم أنعا ال مدا عة عن مق

الشع

ا يراني مقة ي العًلج ميا كريمة ،ر م الو

تنر إيران عل أن ال اليات المتمد تفرض عق بات عل اعد ية.

3

خاتمة:
ت ع إيران لتق ( للعالم أنعا م ج د لعا تنثير ي منطقة الشر اع ط ي ظ( هاا ال عي المره لعا

ميي أنعا تعم( عل أكثر من جبعة تجد نف عا مكبلة بالعق بات المتن عة أ ء ها العق بات ق

د(

الج ار أما م من يفرض ها العق بات أ نامت ال ي تطي أن ير ض بن ت عا( ،ي ظ( هاا ااو
تجد إ رافي( ت ير بم ططاتعا مشاريععا اال تيطانية االمتًللية مدع مة ماليا ع كريا أكثر من الو تمنح

قرارات لت يطر تمت( أراضي مث( الج الن

ر اعردن ضاربة بعرض المافط الق اررات الد لية النادر عن

اعمم المتمد .

1

2

3

العق بات عل إيران :تة م ططات تظعر مدع تنثيرها BBC NEWS ،عربي  3ماي /أيار .2019
https://www.bbc.com/arabic/amp/middleeast-48138081
المععد المنرش للد ار ات ،مقت( قا م ليماني مااا بعد؟،
https://eipss-eg.org/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84
مااا يعني ان ما أمريكا من االتفا الن ش ،2018/5/9 ،أمين مممد مبًل ،مندر اب ،
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/9/5/2018
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لقد ا تطاعت ال اليات المتمد اعمريكية أن تره إيران ميي كان اضما ما م رس عليعا من عق بات
منار ا تياالت تدمير منالح ،لكن هناو تمديات كثير كبير أهم ها التمديات التي تتندر أ ل يات
طعران قياداتعا منير االتفا الن ش تط ر ال ض الدا لي لجعة الرك د الماد ي االقتناد ال شية من

تجدد االمتجاجات المعارضة الاش يتطل تمليًل ت ضيما ه قرار طعران اعتماد ال ط ال ام ة اع ير

فض التزاماتعا المتعلقة باالتفا الن ش بعد ي مين من ا تيا( ليماني ،بما يعا إزالة البند الرفي ي

لتقليل

اع ير من القي د التش يلية المتعلقة باالتفا الن ش أش القي د المفر ضة عل عدد أجعز الطرد المركزش بما
كمية الم اد الم نبة البمي التط ير.

يشم( القدر عل الت ني

ن بت

إن ا قدام عل ها ال ط

ي هاا الظر بالاات قد يعني إ ًل نا ا اعم( اع ير المتعلقة باع ر بيين

مياء االتفا الن ش كما قا( معلق ن ربي ن ه ما يمكن أن ي رج د ال ( مث( رن ا) كانت مراهنة عل

د رها ك يط ي اعزمة  .كما يمكن أن تد
عاجًل أم اجًل

ببريطانيا ب ريس ج ن ن لًلقتران أكثر من إدار ترام .

تن( اعم ر إل الف ض

هاا اضح من ا تمرار الطر ين بتمم( عض اعناب

ميي أن ك( طر يتلق ضربات من اآل ر كلما ضر طر رد اآل ر مت ل كان الرد من كًلء أ
ملفاء ،هاا يؤشر إل أن القادم ربما يك ن ض جديد ي الشر اع ط لكن من ن

النتائج:

ٍ
ثان ه المر .

 إيران تعتبر د لة مم رية ي منطقة الشر اع ط تمتلو من المق مات ال يا ية الع كرية ما
يؤهلعا للع

د ر إقليمي بارز ي المنطقة.

 لقد أثرت ال يا ة ا
المنالح ا

رافيلية

 ر م انطفا

رها ا تيا( قا م ليماني دلي( عل الو.

جزء ا

مندر إرباو

 تلع

رافيلية عل إيران ميي نجد العق بات اعمريكية عل إيران ي تزايد لمماية
بشك( مباشر أ

ير مباشر م إ رافي( ،إال أن إيران تمكنت من تشكي(

رافي(.

التمالفات التي تنشفعا إيران م د ( مث(

ريا الع ار

اليمن لبنان ل طين " قطا

ز "،

د ار ي نم دها عدم عزلعا.
 عل إيران العم( عل الع د لمضن الد ( ا
يعطيعا ق

مكانة.

 د ن الدعم اعمريكي
تتقلل هيمنتعا نف اها.

ًلمية ،ان ت ع للمنالمة م د ( الج ار ،هاا

رافي( مماية منالمعا الض ط عل

 العًلقات ا يرانية ال يفة م

البية د ( ال ليج عل

د ( ا قليم تظ( إ رافي( معز لة

ج ال ن ل م ال ع دية أعط الفرنة

رافي( نشاء عًلقات تطبيعية م كثير من الد ( العربية المعادية يران.
 ال عي من قب( إيران ا رافي( للتفرد االنفراد ي المنطقة (الشر اع ط) ،ال يطر عليعا لتمقي
منالما.
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المراجع

 اممد ي

2020م

 ،مممد زبار  ،كتا  ،مقدمة ي العًلقات الد لية ،القاهر  ،مكتبة مععد البم ي الد ار ات العربية ،ل

.66-64
 مممد ممم د معدش ،التقار اعمريكي – االيراني ي الفتر من  2009مت 2016م اثر عل منطقة الشر اع ط،
ر الة دكت ار  ،جامعة الزقازي  ،القاهر .

 قيس عبد الكريم

رين ،ل لة الطري إل اال تقًل(  ،37ملفات ل طينية ( ،)2/2نفقة القرن ي الميزان ،..الدار

ال طنية الجديد – دمش  ،ل .126
 نفين م عد ،كتا

العًلقات العربية م د ( الج ار ،مععد البم ي الد ار ات العربية ،جامعة الد ( العربية ،ل .4

 معين عبد العزيز أب شريعة ،التد ( ا يراني ي اعزمة ال رية أثر عل

نف اها ي المنطقة العربية (_2011

 ،)2017ر الة ماج تير ،جامعة اعزهر_ ز  ،ل طين ،ل .147
المواقع االلكترونية والصحف


الم ق

ا

رافيل ي من االتفا

الن ش ا يراني ،المركز العربي لألبماي د ار ة ال يا ات ،د ار ات يا ية ،تقدير

موقف،2015/5/26 ،





https://akhbarak.net/articles/19384325رقة م ق إ رافيلية :اتفا ن ش جديد ( 30عاما ،عر ،2019/4/17 ،48
https://www.arab48.com/amp/%D8%A5%D8%B3%D8%B1
 https://m.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A
المرية ،جريد ا ب عية عربية يا ية ثقا ية( ،الضربات ا رافيلية ل ريا تنار بن ار م إيران) ،2020/1/25-19

العدد  ،)2832(1758ل.18


الضربات ا



مااا يعني ان ما أمريكا من االتفا الن ش ،2018/5/9 ،أمين مممد مبًل،
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/9/5/2018
العق بات اعمريكية عل إيران bbc NEWS ،عربي ،علي هاشم ،م ار ( الشؤ ن ا يرانية 26 ،أبري( /ني ان ،2019
https://WWW.bbc.com/arabic/middleeast-48070054
أ ر با تمدد لية ض الن از م إيران لتجن مجلس اعمن،
https://m.aawsat.com/home/article/2115791/%D8%A3%D9%88%D8%B1%
عر ،2019/7/14 ،48
https://www>arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8
الي م ال اب  ،أ با تراج ان ما ترام من االتفا الن ش م إيران 8 ،ماي ،2018
https://m>youm7>com/amp/2018/5/8-10%D8%A3%D8
يكيبيديا ،ال ر ج اعمريكي من االتفا الن ش م إيران،
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8
 https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/29/335016
العق بات عل إيران :تة م ططات تظعر مدع تنثيرها BBC NEWS ،عربي  3ماي /أيار .2019
https://www.bbc.com/arabic/amp/middleeast-48138081
المععد المنرش للد ار ات ،مقت( قا م ليماني مااا بعد؟،
https://eipss-eg.org/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84










رافيلية ل ريا تنار بن ار م إيران،
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القوة الناعمة اإليرانية وتأثيرها على الق اررات اإلسرائيلية
Iranian soft power and its impact on Israeli decisions
أ .سعيد أحمد سليمان السعودي
Said A. S. El-Soaoudi

الملخص

ماجستير عالقات دولية – جامعة األقصى

الق الناعمة أ اللينة ،منطلح يا ي نا

ج زي

ناش -عميد مععد كيندش للد ار ات -بجامعة هار ارد الشعير

ت عينيات القرن الماضي ،عر بالت ني  ،ميي أن الت ني

ي

عند  :ه القدر للمن ( عل ما تريد عن طري الجاابية

بدالل عن ا ر ام ،عن طري التنثير ي ل و اآل رين للمن ( عل النتافج اعهدا

المت ا بد ن االضطرار إل اال تعما(

المفرط للع ام( ال اف( الع كرية النلبة ،د ر الق الناعمة ا يرانية عل االنت ابات اال رافيلية،
بنيامين نتانياه كجزء من منظ مة العم( الدبل ما ي للق الناعمة ي إيران من ًل(

ق ط رفيس ال زراء

ريا لبنان ل طين.

.Abstract :
Soft or soft power, a political term coined in the 1990s by Joseph Nye, dean of the
renowned Harvard Kennedy Institute, put this definition: the ability to get what you
want by gravity rather than coercion, and by influencing other people's behavior The
results and objectives envisaged without having to use excessive military and solid
factors and means The Role of Iranian Soft Power on Israeli Elections and the Fall of
Prime Minister Benjamin Netanyahu as Part of the Diplomatic System of Soft Power
in Iran through Syria, Lebanon and Palestine" .
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 .1اإلطار العام
 1.1مقدمة:
تمتعن إيران ا ت دام اعد ات العديد لتمرير يا اتعا ال ارجية المؤثر عل القضايا المركزية ي الشر
ًلمية ا يرانية ي ال امات العربية التي

جليا ي التنثير المباشر للجمع رية ا
اع ط ،قد ظعر الو ل
معظمعا يت م بمالة ال ا تقرار نتيجة التد ًلت ال ارجية ا يرانية ت ي نف اها ي الد ( العربية ،كما أن
ب ب

يا اتعا أنبمن إيران تمث( عننر جاا

للعديد من الد ( الم تضعفة ي المنطقة.

 2.1مشكلة الدراسة
لقد ظعرت ي ال ن ات اع ير منطلمات يا ية جديد  ،كان منعا منطلح الق الناعمة الق الاكية
ي العًلقات الد لية

الرفيس لعا الد ار ة:

انة ي الد ( ا قليمية ،مث( إيران الكيان ا

ما عًلقة الق الناعمة ا يرانية ي التنثير عل االنت ابات ا

رافيلي العًلقة بينعما لقد كان ال ؤا(

رافيلية الق اررات ا

رافيلية؟

 3.1أهمية الدراسة:
ت اعد ها الد ار ة عل بمي مفع م الق الناعمة د ار تعا تنثيرها ي ال يا ة ال ارجية د ر ال يا ة
ال ارجية ا يرانية الق الناعمة عل االنت ابات ا

رافيلية.

 4.1فرضيات الدراسة:
تق م ها الد ار ة عل

رضية أ ا ية هي:
رافيلية ت جي

مؤثر مي ليا عل تنثيرها عل االنت ابات ا
أنبمت ال يا ة ال ارجية انة الق الناعمة لا
المجتم اال رافيلي ال تيار ممثل ي البرلمان اال رافيلي "الكني ت" من ًل( أد ات إيران ال ارجية.
 5.1منهجية البحث:

تنتعج ها الد ار ة المنهج االستنباطي الو بل قاط نظريات الدبل ما ية العامة العًلقات الد لية الق
الناعمة عل

تط رات المجتمعات

ير الم تقر ي منطقة الشر اع ط

انة العًلقات ا يرانية

أيضا تط ر الق الناعمة ا يرانية
ا رافيلية .المنهج التاريخي الاش يبمي عن تاريخ تط ر الق الناعمة
ل
أثارها عل القرار ا رافيلي.
 .2اإلطار النظري :القوة الناعمة والسياسة الخارجية
 1.2القوة الناعمة:
ُيعد مفع م الق الناعمة مم رلي ا ي عم التفاعًلت الد لية ،ع يرتبط بمجم عة من الع ام( المؤثر ي
ال يا ة ال ارجية  ،يمث( اع اس الفكرش الاش تعتمد علي أد ات تنفيا ا تراتيجية الد لة تجا المميط
الد لي ،انة أن التف ير العلمي لمفع م الق ي تند إل مضامين نظرية رمزية تشير بمجملعا إل أنعا
يطر ش ل عل عق( أ عا( ش ل أ ر ،أ "القدر عل التنثير ،يعر عا مودي لسكي بننعا :ا ت دام
ال اف( المت ر لدع الد ( من أج( المن ( عل

ل و تر

ي تتبع د ( أ رع  ،لالو ال يقتنر
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اف( ا ك ار ال مادش ب( يشتم( ك( مق مات الق

المادية المعن ية  ،عي تمدد مكانة الد لة ي المجتم الد لي طبيعة العًلقات الد لية م اعط ار
اع رع ،تشك( قدر أمد اعط ار

يمق

عل

رض إرادت

الد لية

يطرت عل الطر اع ر جعل يق م بالعم( الاش

منالح الطر اعق ع بك( ال اف( المادية المعن ية.

انتشار ا َ النطا ِ ي المق ( اعكاديمية ال طا ال يا يُ ،ليف ر
لا
ي مين بدأ مفع م الق الناعمة يشعد
نقيض للق ال شنة ُيعني بقدر الد لة عل نيا ة يارات اآل رين ي المن ( عل ما تريد عبر
بنن
ٌ
بدال من ا ك ار العن  ،بميي تك ن الق الناعمة أدا تجع( اعط ار يريد ن ما تريد
الجاابية اال تقطا
ل
أنت ،من ًل( ا تثمار م ارد كالثقا ة القيم ال يا ية البراقة
الم ار التعا ن

ال يا ة ال ارجية القافمة عل الدبل ما ية

االعتماد المتباد( ،كالو يق ( رانو فايبرت :إن التعري

نظرية العًلقات الد لية التي تشير إل تمقي اعهدا

الم لمة أ العق بات االقتنادية أ

عن طري ا قنا

يرها من أشكا( ا ك ار .

ال ا

للق الناعمة ينتي من

التعا ن بدال من ا ت دام الق

1

هاا ال يمن من ج د الق ال شنة ي الد ( لممايتعا من أش اعتداء ارجي ،الق الناعمة تعتمد عل
الدبل ما ية الشراكات ال ارجية القيم الدين المبادئ لل ن ( إل اعهدا  ،لكن ي ما( تعرضت البًلد
إل أش اعتداءات ،الق ال شنة هي ق ال ًلح هي ال بي( إل ند االعتداء لالو ال بد من أن تتمد
الق جميععا م بعضعا ،الق الع كرية الق الدبل ما ية الناعمة الق الاكية تك ن ال بي( لل ن ( إل

اعهدا .
الق الناعمة مقيقة يا ية اقعية ،ميي ن

الكات

ال يا ي البريطاني "كار" الق الد لية بثًلي فات

هي :الق الع كرية االقتنادية ال يطر عل الرأش (الق الناعمة الزكية).
ترتكز الق الناعمة لد لة ما عل ثًلثة م ارد هي:
 1.1.2الثقافة :أ ضم مفع م الثقا ة كق ناعمة من المفاهيم المديثة الم تجد عل التفكير ا ن اني ،عا
عقافديا .التي
جيا
ل
الق لجنت إليعا العديد من المضارات بعد ال يطر عل اآل ر التنثير علي إيدي ل ل
ت اهم ي أ ر كر الشع اع رع ،انة عند تطبيقعا بشك( جيد عل الم ت ع الدا لي ال ارجي ،هي
ما ت م مر اع كار.

من اعمثلة عل بعض الد ( التي امتلت د ( أ رع مث( االمتًل( اع ر بي

عمريكا ،التي كان العن د الممر هم كانعا اعنلي ن .بعد مر اال تقًل( ا تطاعت الففات البيضاء من

عملية ت ير (المعن ال ي تقيم) جارش للعادات التقاليد الثقا ة العندية .هاا ما شلت ي إ رافي( م الشع
الفل طيني بريطانيا م الشع

العندش النيني تر االمتًل(.

 القوة الثقافة:هي مجم عة من القيم الممار ات التي ت ل معن للمجتم  .لعا عد مظاهر ،من المنل
المرء بين الثقا ة العليا كاعد  ،الفن التعليم ،التي تعج

1ج زي

عاد أن يميز

الن بة ،الثقا ة الشعبية التي تركز عل امتنا

س – ناش – الق الناعمة ،ترجمة مممد ت ي البيجيرمي – 2007 ،مكتبة العبيكان – ال ع دية – الرياض ل 149
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كثير ما تنتج ق
الجماهير بالجملة .عندما تمت ش ثقا ة بلد ما عل قيم عالمية ،الو ك ن الثقا ة الشعبية لا
ناعمة ،لكن كما رأينا لن تنثير أش مندر للق يعتمد عل ال يا .
عن عًلقة القيم بالثقا ة ،لن المك ن القيمي ه اع اس الاش تتك ن من الثقا ة كما أن د ار ة الثقا ة ي

العًلقات الد لية تركز عل أهمية الثقا ة ي النظام الد لي .تنتي الثقا ة ي البعد الديني .كنبعاد متزايد

اعهمية ي مرملة ما بعد المر  ،ينتي النظام الثقا ي الاش يت ل( النظام الديني كبعد معم ي الق الناعمة،
مثا( الو النراعات اعيدي ل جية الدينية هي نراعات الع ية بين اعديان أ الط اف
تنا ( ج زي

اع الي

ناش الق الناعمة ي مقالة عام 1990ميي اعتبر الق

التقليدية ،يعتبرها بق ال الدين بالن بة لألطفا(.

 2.1.2القيم :إن ليات الق الناعمة تتمث( ي ق الجا
تعليق ي أ كار و قيمو ،أن يفع( م ا تريد د ن ن

م تعدين مؤمنين بمشر عية ما تقدم أنت لعم .عي ق

الناعمة هي اعكثر جاابية من

1

عن طري ال ل و ،هي القدر عل جا

من ا ر ام أ ا

مثا( الو الق الناعمة ا يرانية ي بعض الد ( العربية،

دا ( الديانة ال امد .

راء ،هاا يعتمد عل

ير مادية؛ لكنعا ق م
انة لبنان

ًل( القيم ا يرانية أن ت ير ال ل و الشعبي ،الت ج الشعبي لل ير عل

معتقداتعا.

إن ان

ج د متلقين

قناعة اعجا .

ريا اليمن ميي ا تطاعت من
ط إيران التم و بقيمعا عاداتعا

تتبني الد ( بعض القيم المفاهيم التي تجعلعا مم( أنظار الجمي  ،تجع( منعا ق ناعمة من ها القيم
االشتراكية الليبرالية عدم االنمياز الفن( العننرش مق
قيم الية معمة لإلن ان يتم و بعا يدا
لكن د ن التشدد الم اال .

ا ن ان المريات مق

الم أر

يرها ،تعتبر
الية

عنعا ،كما اعديان المعتقدات الدينية تعتبر قيمة عالية

2

 2.2ال يا ة ال ارجية (الدبل ما ية الد لية) العًلقات الد لية هي إمدع مق ( المعر ة ا ن انية قد ظعرت
مديثال -كعلم أكاديمي م تق( -ميي أ رزتعا اعمداي الد لية ،لالو ظعر هاا العلم المديي ليدرس النًلت
ًل لك( ن امي الميا الي مية التي تعترض ميا أش د لتين ي العالم يك ن
الر ابط التي تربط بين الد ( شام ل

لعا تنثير يا ي عل العًلقات بينعا ،تت م بالمشر عية اات لطة معن ية أ ًلقية ي نظر شع

البلدان

اع رع.

 1.2.2مفهوم الدبلوماسية
أنعا مجم عة المفاهيم الق اعد ا جراءات الم ار م المؤ ات اعع ار
الد ( المنظمات الد لية الممثلين الدبل ما يين ،بعد

الد لية التي تنظم العًلقات بين

دمة المنالح العليا (اعمنية االقتنادية)

ال يا ات العامة للت ي بين منالح الد ( ب ا طة االتنا( التباد( اجراء المفا ضات ال يا ية عقد
االتفاقات المعاهدات الد لية تعتبر دبل ما ية أدا رفي ية من أد ات تمقي أهدا

(1الق الناعمة

يلة النجاح ي ال يا ة الد لية ج زي

ال يا ة ال ارجية التنثير

س -ناش ترجمة د .مممد ت ي البجيرمي2004م
\https://www.alwatan.com
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منعا ما ه ترهيبي (مبطن)

ا تمالتعا ك

ير أ ًلقي
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تنييدها ب اف( شت منعا ما ه إقناعي أ ًلقي

1

ال يقتنر النف ا الد لي الاش تنشر الد ( عل الد افر القيادية ،ع يضم يجند أد ات ممرا ال زا( علماء

ال يا ة ي م نعا منا رتينيات القرن الماضي «الدبل ما ية العم مية» .التي تتجا ز الدبل ما ية التقليدية،
تتن

بالعًلقات بين نظراء يا يين ،من ميي أن هد عا هر إعًلم الشع

هي ت ررت دم طر عد من أج( هاا العرد  :الثقا ة التربية من جعة،

ي ال ارج التنثير عليعا.

اف( ا عًلم من جعة أ رع.2

من هنا يتضح لنا أن للدبل ما ية العًلقات الد لية ال ارجية أهمية كبير ي تج يد الق الناعمة هي

الركيز اع ل  ،المراكز الثقا ية ي ال فارات الم تلفة تلع

د ار كبي ار جدا ي نق( الثقا ة القيم المبادئ

الدين انتشارها با قنا  .لالو تعتبر ال فارات بمثابة قاعد لجمي النشاطات ي الد لة الم تضيفة .لقد

كش

تقرير لنميفة ال ارديان البريطانية أن كالة اعمن الق مي اعمريكية تج

لفرن ا ايطاليا الي نان ي اشنطن ني ي رو.

ت عل البعثات الدبل ما ية

3

الق الناعمة ال ت تطي أن تعم( مدها ،عي بماجة دافمة ل ج د الق النلبةً ،ل يمكن الت ليم بنن هناو
ان( جامد بينعم ب( يتدا ًلن بشد  .كًلهما من ج ان

قدر المرء عل تمقي أ راض بالتنثير عل

ل و اآل رين ،ما يميز بينعما ه الدرجة ي طبيعة ال ل و ي ك ن الم ارد ملم ة أم ال .الق اآلمر
ترتكز عل ا ر ام أ عل ا

راء ،أما ق التعا ن الط عي :هي القدر عل تشكي( ما يريد اآل ر ن،

أيضا ترتكز عل جاابية ثقا ة المرء قيم  ،أ مقدرت عل التًلع

بن ل يات ال يارات ال يا ية بطريقة

تجع( اآل رين يعجز ن عن التعبير عن بعض التفنيًلت .تمي( م ارد الق الناعمة إل االرتباط م طر

التعا ن الط عي ،بينما ترتبط م ارد الق النلبة ي العاد م ال ل و اآلمر لكن العًلقة ير كاملة ،تجد
أميانا ،لكن الو ال يقل( أهميتعا مراجعة
المك مات أن من النع ال يطر عل الق الناعمة ا ت دامعا
ل
ها المقاييس تبين أن ال ي جد ق ناعمة ب ير ق ع كرية اقتناد ق ش ،أن الد ( نامبة ال ب ي
امتًلو الق الناعمة هي نف عا ق ع العالم الع كرية االقتنادية الرفي ية ،م بعض اال تثناءات القليلة
لماالت مث( الدانمارو ك ريا الجن بية نلندا.

4

منالح يشارك يعا اآل ر ن ،لن يزيد من
عندما تمت ش ثقا ة بلد ما عل قيم عالمية تر ج يا ات قي لما
َ
إمكانية من ل عل النتافج المر بة ب ب عًلقات التي ي لقعا من الجاابية .القيم الضيقة الثقا ات
الممد د تقل( امتما( إنتاجعا للق الناعمة .لقد أشار الممرر النمفي اعلماني ج زي

ج

إل أن” ق

أميركا الناعمة أعظم من أن لعا ق تعا االقتنادية الع كرية ،أن ثقا ة ال اليات المتمد الراقية منعا أ
المت اضعة قادر عل التنثير ي المجتمعات الشع

بما تمتلك من عنانر ق “ .إن أكثر ميادين الق

 . 1حنا عيسى https://pulpit.alwatanvoice.com/ : 2014-06-28
2د نادية ممم د منطف  - 1985نظرية العًلقات الد لية بين المنظ ر ال اقعي– مجلة ال يا ة الد لية 1985
3
4

إد ارد ن دن ،كالة اعمن الق مي01.07.2013 www.dw.com/ar :

جما( عبد الج اد – البيان https://www.albayan.ae/2019-5-2
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دافما نف عا ،ب( تتبد(
الناعمة أهمية هي الثقا ية ال يا ية االجتماعية ،إال أن أ الي الق الناعمة ال تبق
ل
المعطيات تط ر القناعات اعا ا  .تعمد الق ع الد لية إل الم از جة بين الق الناعمة
الظر
م
نجاما ملم ل ا
مثًل يتعين عل ال اليات المتمد اعمريكية أن تمق
الق النلبة ،من أج( ك
ال ًلم ،ل
ل
المر ضد ا رها  ،علي
ي ممار ة الق النا عمة ،كما أظعرت تميز ي ممار ة الق النلبة ،لك
لن المزج بين الق تين نتج عن ما يطل علي الق الاكية أ العجينة.
 3.2تطور القوة الناعمة
ناش أ ( من ناغ مفع م الق الناعمة ي ن ر نظرية مقنعة ممكمة البناء ،لكن قب( أن

يعتبر ج زي

يعلن ناش عن نظريت ظعرت الق الناعمة عبر التاريخ ا ن اني ي العنر القديم من ًل( كتابات الفًل فة
أمثا( ك نفيشي س -Confucius
كدع النبي-مممد-نل

اهلل علي

التي مار ت عليعم الدع اال ًلمية.

قراط  -Socratesأ

من

لم ،قد د ( الكثير الدين ا

إال ث
أن أ ( ظع ر للنظرية كان ي القرن العشرين عبر الفيل

ًل( انجاا

اعديان

الناس إل

ًلمي من ًل( ق ا قنا
المفكر االيطالي أنط ني

التنثير

رامشي -

 Antonio Gramsciي نظريت العيمنة الثقا ية ي مؤلف المعم ر اف( ال جن قد أ ضح ثأن العيمنة

ال أر مالية تك ن من ًل( مؤ ات ،كالمدر ة الكني ة الجرافد ،التي ت ل ن ر جيد لدع العامة عن
الن بة ال أر مالية بعد

ال يطر عل عق ( هؤالء،

ضمان عدم ر جعم عن يا المجتم ال أر مالي،

لقد كانت رن ا أ ( من ا ت دم هاا المفع م من ًل( التنثير الثقا ي عل شع
التعليم الاش هد

إل

م تعمراتعا عن طري

ل ن ر جيد عن المجتم الفرن ي ي تلو الم تعمرات نشر ل تعا ي تلو

الم تعمرات .قد ر جت ك( من بريطانيا أمريكا إل مبادئ تتماش من طبيعية نظامعا االقتنادش لكي
ت دم من المعا الليبرالية الديمقراطية لتتماش
الرفيس در

إل

مد كبير م ال أر مالية مرية التجار  ،قد م (

يل ن  Woodrow Wilsonا ت دام الق الناعمة ي مبادفعا التي ترتكز عل

ال لم

اعاد بناء أ ر با من جديد بعد المر العالمية اع ل إال ث
أن هاا لم يم ( د ن قيام المر العالمية الثانية.

1

 4.2القوة الناعمة والسياسة الخارجية
ه ما ت م الق الناعمة ،الو

متناميا باعبعاد ير الملم ة للق
اهتماما
شعدت ال يا ات العالمية
ل
ل
بعد أن أنابت الد ( لعنة المر ا ت دام الق النلبة أش الق الع كرية التي لم ت تطي ت مقي أهدا عا
من ًل( الق النلبة ،لالو أعطت أهمية كبير لألبعاد اع رع من الق مث( الق االقتنادية الق الناعمة
الاكية

انة بعد ا ت دام المر البارد بين قطبي الق الشرقي ال ربي ،لقد تزايدت رل الق الناعمة

ي التنثير عل

اق ال يا ات ال ارجية للد (  ،لالو ظعرت أقطا

أ رع عالمية اقليمية برنيد ا

مكن الق الناعمة ضاهت الد ( التي ترتكز عل الق النلبة اآلالت الع كرية  .من ًل( التط ر

الملم ظ للق الناعمة بدأت ها الق تظعر بعد المر البارد ا ت دام الق
1

الم

ي الكثير من المر

عة ال يا ية الق الناعمة مي ممي عجًلن) https://political-encyclopedia.org/( ،
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رلب ا ،لقد اعتبرت الثقا ة كنمد أبعاد الق الظاهر الد لية ،كما اعتبرت إمدع مقاييس الق الد لية لقدرتعا
عل الجا ا قنا التنثير عل معتقدات اآل رين ،الو د ن اللج ء إل الق النلبة ا ك ار د ن ال ن (
يرها .عندما نلقي الض ء عل أهم المفكرين الاين عر ا الق الناعمة

لمرملة الض ط االقتنادش العق بات

نجد تعري ميشي( ك  - Michel Foucaultالاش يعتبر ث
اما ير
أن الق الناعمة هي
إجبار ا إلز ل
ل
طبقا لعاا
مباشرين  ،ج( عقلي قيمي يعد إل التنثير عل الرأش العام ي دا ( الد لة ارجعا
ل
التعري ؛ ث
لن الق الناعمة تك ن م جعة للدا ( ال ارج ليس لل ارج قط ،يك ن العد الرفيس ل التنثير
اما ير مباشر ،أما زانج قد جم بين ال اف( المضارية االقتنادية الدعافية
بعد ال يطر التي ت ل إلز ل
أن رن نت يل ن اتف م ميشي( ك ي ث
التي تعد إل التنثير ا قنا  ،بالتالي نرع ث
أن الق الناعمة
هي التنثير بالرأش العام .ه ما اتف علي أيضا ج زي

ناع ،لكن ناع ا تبعد ال اف( االقتنادية كنمد

ن ر الق الناعمة ي التنثير قد أكدت التعريفات الثًلثة أن الق الناعمة تنثير لكن ب اف( ير عنيفة

لل يطر العيمنة عل العق (.

1

 1.4.2تأثير القوة الناعمة.
يك ن تنثيرها عل الف اع( الد لية التعر عل أ كارهم اتجاهاتعم أهدا عم من هنا تد ( عملية التمفيز
تمقي المنالح اعهدا

عا( عند

لل ن ( إل اال تراتيجيات المطل بة ،الق الناعمة لعا د ر كبير

الفاعلين بتمقي أهدا عم.
لقد اعتمدت الكثير من د ( العالم عل الق الناعمة الق التجارية النناعية ي ال ن ( عل أهدا عا
من ال يطر ير الع كرية عل بعض الد ( الفقير د ( العالم الثالي.
للق الناعمة هناو جان

إيجابي عل الر اء اعمن التنمية ي الد ( التي تمتلو الق  ،كلما نعمت الد (

الق ية باعمن كلما نضجت عندها كر التط ر البناء زاد معد( التنمية ،ك( هاا ب ب ت ظي
بشكلعا النميح ي العًلقات الد لية
ل ن ر ااتي تعد

الق الناعمة

2

إل تم ين ا طار اعمني للد لة ،من أمثلة الو اليابان ألمانيا بعد المر العالمية

الثانية اندماجعا ي النظام الد لي،

ل ن ر ثقا ية تجارية متقدمة بشك( ليم االندماج ي المؤ

العالمية تقلي( طر التمالفات الد لية ضدها.

لقد ا ت دمت ها الد ( ال ًلم الممبة العًلقات الد لية كن اس للعًلقات ا ت دمت الق

ات

الناعمة

االقتنادية لل ن ( إل أهدا عا م أن ها الد ( كانت الد ( المعز مة ي المر العالمية الثانية إال أنعا
لم ت تكن للعزيمة الشر ط اعمريكية الد لية ب( نعضت بق لل ن ( إل أهدا عا لم تتج إل نظرية المؤامر
االنتقام أ العدافية للد ( الق ية المجا ر ب( ا ت دمت العًلقات الد لية الدبل ما ية التط ير الااتي

لل ن ( إل أهدا عا ها داللة عل أن الق الع كرية ليس الق ال ميد التي ت يطر عل العالم.
1مفع م الق الناعمة تملي( ال يا ة ال ارجية – علي جًل( مع ض – 2019-مركز الد ار ات اال تراتيجية– اال كندرية – منر.
2الق الزكية ي ال يا ة ال ارجية – ماح عبد النب ر عبد المي  – 2013دار الثقا ة العل م القاهر منر ل )46
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إن التمكم ي ت جي المجتمعات عبر ا عًلم الفعاليات الثقا ية يمكن أن ي اهم ي بقاء الن ر الجميلة
عنعا مث( المرية الليب ارلية

قيم ا عالية تدا
لل يا ة ال ارجية ل
بعيدا عن التش ي الشبعات ،تمم( ل
االشتراكية مماربة الفقر المرض التمييز العننرش ،عاا يعطي الد ( الق الناعمة الكبير التي ت اعدها

بال ن ( إل أهدا عا مبت اها.

1

لن لإلعًلم د ر كبير ي تج يد معن الق الناعمة .ميي أنع ا تنق( الثقا ات بالشك( المضم ن الاش
تعد

إلي الد لة ،أيضا لإلعًلم د ر كبير ي تج يد الثقا ات لعا الد ( مثا( الو ا عًلم اعمريكي
ي الم ضة العن

الم ج الاش دمر عق ( الكثير من الشبا

الفضاء أيضا العند اعًلمعا الم ج أيضا

النين اليابان انتشار اع نترنيت لتنبح الكر اعرضية قرية ن ير لكن ال بد من ا ت دام التكن ل جيا
اعنترنيت بطريقة مدر ة النتشار الثقا ات المعتقدات.

مكونات القوة الناعمة.2
ّ 2.4.2
 السطوع  :brilliancال ط يك ن عند الد ( المبعر بق تعا االقتنادية المتقدمة ع كرليا تكن ل لجيا،يخ النتنارات كبير مث( بريطانيا أمريكا ر يا  ،انتنارات اقتنادية مث( النين اليابان
لديعا تار ل
ن ا ار هنا تظعر الق الناعمة الثقا ية ال يا ية مث( إيران تركيا رن ا ايطاليا
 اللطف  :benignityها الد ( التي تقدم الم اعدات للشعالعالم الثالي تك ن الم اعدات اقتنادي

يرها.

الفقير المنك بة ،التي ت اعد د (

إنسانية ،تقديم المماية لعم من االعتداءات ال ارجية .اال تما

إل متطلباتعم.

 -الجمال  :beautyالكثير من الد ( تت م بعا النفة ،للمبادئ القيم الدين الد ر الكبير ي الق

الناعمة لتلو الد ( ،أيضا التن

الديني الت امح ي تلو البًلد ،نبا التفرقة العننرية مثا( الو رن ا –

بلجيكا النين اليابان
 3.4.2الموارد األساسية للقوة الناعمة.
ابقا أن الق الناعمة تتركز ي ثًلي عنانر معمة هي:
كما أ لفنا ل
 -الثقافة :عننر أ ا ي جاا

الفن ن اعد

3

لكثير من الد ( المتًلكعا مجم عة من القيم الممار ات ،منعا التعليم

المضار التاريخ المشر .

 -سياسات الحكومة :هي عننر أ ا ي للد لة التي من ًللعا تظعر ق الد لة ي ال يا ة الدا لية

ال يا ة ال ارجية.
 القيم :التم و بالقيم النبيلة المبادئ مث( االشتراكية الق مية الليبرالية مقاعمن العالمي

يرها

ا ن ان تشجي ال ًلم

4

1الق الزكية ي ال يا ة ال ارجية – ماح عبد النب ر عبد المي  – 2013دار الثقا ة العل م القاهر منر ل 46
2القوة الزكية في السياسة الخارجية – سماح عبد الصبور عبد الحي  – 2013دار الثقافة والعلوم القاهرة مصر .ص)46 .
 3القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية جوزيف س -ناي ترجمة د .محمد توفيق البجيرمي2004
 (4القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية جوزيف س -ناي ترجمة د .محمد توفيق البجيرمي) 49 2004
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 التعاون الدولي :ه القيام بعم( ي دم البشرية د ن الضرر باآل رين .ي الق الع كرية إاا ك بت ،كًلنا ا ر ي ما( ا ت دام الق ال شنة ،مثا( الو ا ت دام

رت ننت الكا
أنا ننت ا ر ااا
ُ
الملفاء المر
الق ي مر ال ليج لقد ك

العام أعداء جدد كما أن الع ار

لكنعم

ر ا ال معة ا ن انية العيا ال لمي،

ر ك( مقد ارت التي بناها عبر نين ط يلة .لكن ي ما( ا ت دام الق

الناعمة من الممكن أن ا تفيد منو ي ما( تعامًلت معكم
المك

لق ا ي

 ،لكن هناو مك با مشتركا .بد ن ق

تفيد أنت ب ض النظر عن كمية اال تفاد

بد ن إراقة دماء من الممكن أن أمق أهدا ي.

 4.4.2شروط نجاح القوة الناعمة:
 القدر عل الجا .


ج د الق النلبة بجان

الناعمة.

 ت ي اع كار.
 ت يير اتجاهات مد العد .

 5.4.2أنواع القوة الناعمة حسب الهدف:
 الق الناعمة لتم ين ن ر الد لة د لليا ،الو بمزج القيم التي تنادش بعا م ال يا ة ال ارجية
المتبعة م اآل رين.
 الق الناعمة للمن ( عل اعمن اال تقرار ،دعم الد ( اع رع المنظ مة الد لية لتمقي اعمن
للد لة رض عق بات عل المعتدش.

 الق الناعمة للتمكم ي تفكير تنر ات الد ( اع رع تفاني( مياتعم ،بما ي الو الت يير الثقا ي
القيم الق الناعمة للعم( عل عم( تمالفات ع كرية اقتنادية لل ن ( إل ق الد لة.

 .3القوة الناعمة اإليرانية.

نظر لطبيعة م قععا
ارطة اال تراتيجيات العالمية ،الو لا
تتمت إيران بنهمية جي ب ليتيكية كبير عل
الجي ا ترايجي المميز ،قد مكنتعا ها الميز الج ار ية من أن تك ن نقطة ت ان( بين شر قار يا ربعا،
ضًل عن المزايا اال تراتيجية العافلة التي رها لعا هاا الم ق الج ار ي المتمث( ب ق ععا عل طر م ارد
ل

التجار العالمية الثر ات البتر لية ،با ضا ة إل ت ا رها عل المزايا المادية المعن ية التي أهلتعا عداء أد ار
ارجية عززت من يا تعا يضا

تعيد اكتشا

منادر ق تعا من جديد ،تشكي( إضا ة ق ية لمنادر ق تعا الشاملة المديي هنا عن الق

الناعمة ،التي مكنتعا من ال ل ج إل

ال ارجية ،الو من ًل( ت ظي
الن

إل ما ب امت اء إيران عل عم تاري ي ثقا ي مضارش ،جعلعا

د ن المك مات .

كثير من مناط

أقاليم العالم  ،أنبمت أدا مؤثر ي يا تعا

الثقا ة المضار الل ة ا يرانية بشك( ي تعد

الشع

جدا،
من هنا ي ضح لنا أن إيران لم تعتمد عل المك مات م أن الدبل ما ية ا يرانية ق ية ل
اآل ي ية مث( ر يا باك تان تركيا النين ماليزيا

د ن الد (

انة م الد (

يرها ،الدبل ما ية ا يرانية ي أ ر با م
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أيضا ق الدبل ما ية ا يرانية ي أمريكا الجن بية ،م الو لم تعتمد
بعض التمفظات مث( رن ا ألمانيا
ل
عل الدبل ما ية المك مية ب( ا ت دمت الدبل ما ية الشعبية المد الجماهيرش ،انة ي البًلد العربية
ا

ًلمية.

ي ال قت الماضر عت إيران إل إعاد بناء د رها ا قليمي ،م ت لة بالو جملة من المت يرات التي شاهدتعا

المنطقة (ث رات الربي العربي – تناعد التيار ا
ا

اعمريكي

ًلمي اعن لي  -داعا ،الننر التمال

رافيلي العربي ،ا ت دمت إيران الدبل ما ية ا عًلم دع م المركات التمررية ما تملك من ق ناعمة

كالل ة -الثقا ة ا يرانية-القيم ال يا ية-التنثير الديني – العم المضارش أهم من ك( هاا ه نجاح الث ر
ا يرانية ي ال ن ( إل

المكم معادا إ رافي( أمريكا ي برامجعا ا عًلمية

ت جععا إل ا متًلو الق الن ية بجان

طاباتعا العلنية أيضا

الق الناعمة لمماية أراضيعا رض شر طعا  -القدرات الع كرية

المتناعد العم( عل تط ير قدراتعا النار ية البرية منعا البمرية ،دعم بعض اعنظمة العربية الث رات
التنظيمات ليك ن ا ندا لعا مثا( الو المشد الشعبي – مز اهلل -نظام اع د -الم ثي ن -مماس الجعاد
ا

ًلمي ي ل طين الخ(  ،إل

ا ت ًل( ثقلعا الجي ب لتيكي الجي يا ي لفرض مكانتعا كق

إقليمي يتجا ز اعطر التقليدية التي كانت تن ر إيران ي ال اب .

قط

1

 1.3أنواع القوة الناعمة اإليرانية:

عر ت الق الناعمة بنق امعا المعر ة هي الثقا ة – القيم – ال يا ة ال ارجية – الدبل ما ية.
ا ت دمت بعض المنطلمات التي جعلتعا ممط أنظار العالم

ظفت إيران الق الناعمة أ ض( ت ظي

جعلت من العالم أن يعتم بعا مث( العالمية ال ق

م الم تضعفين أمد بن د الماهبية ا يرانية الشيعية.

يما يتعل بالجمع رية ا يرانية ،يرع البامي ا يراني عباس مالكي أن منادر الق الناعمة ا يرانية تتمث(

بثًلثة عنانر أ ا ية هي:

 الثقافة ،تضم :الل ة الفار ية ،التقاليد ا يرانية ،التشي .
 القيم السياسية ،تضم :الديمقراطية ،االنت ابات ،مق

الم أر المجتم المدني.

 السياسات الخارجية ،تضم :الشرعية ،البر تيج ،العًلقات العامة.
 1.1.3القوة الثقافية:
 اللغة :يرع بعض البامثين ا يرانيين أن الل ة الفار ية عننر أ ا ي ي جااعتبار أنعا د لت ي تركي

العديد من الل ات اع رع ال افد الي م ي العالم كالل ة التركية العندية

اع ردية ،اعرمينية ،الج رجية ،ال املية

من الفار ية.

اعمم اع رع ،عل

يرها ،أن ليس هناو عدد كبير من الل ات م ( العالم ي ل

2

 -البعد الحضاري :با تطاعة البًلد ا تثمار ما تق ( إن مضار تع د إل

ثًلي ال

نة للزمن

الماضي ،از ر بالتاريخ ال بر بالتنثير عل المناط المجا ر  ،التي مار تعا عليعا ط ا( تر تمتد منا زمن
October 2017 • Hybrid Warfare Special Issue • 1 (2) • 102-150 103
 2اللغة االيرانية https://www.marefa.org
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شما( العند ،من منر مت
نمن نعر

ي تاري نا ا

2020م

يرهم ممن أنشن ا إمبراط رية تمتد من هيلي ب نت ( ر تركيا الي م) إل
يا ال ط عل مد د كا از

تان.

1

ًلمي مكانة الق الفار ية ي أرض إيران ،التي اجععا الم لم ن انتنر ا

عليعا بعد الكثير من المعارو الطامنة التي كانت أ رها معركة القاد ية .بعدها تم لت أرض ارس إل

ًل مية .لقد ا تفاد العر الم لم ن من تاري عا ثقا تعا علمعا مضارتعا العريقة

جزء معم من الد لة ا

نقل ا الكثير من ها المضار إل بًلد العر  .اعتمد ا عل ق جيشعا بفتح الكثير من د ( شر أ يا.
ي ظ( الد لة العبا ية انتقل ا من بًلد العر إل إيران (بًلد ارس).

ميي أن العر

ار ان ا يرانية الركن اع ا ي للجيا ا

ًلمي الاش تح د ( شر أ يا ،كما كت

الدوري  .لقد كان للعننر الفار ي ا يراني د ر كبير ي بناء الد لة ا
الفار ية أ

أنبمت منطقة

المؤرخ عبد العزيز

ًلمية المديثة ميي إن للد لة

ا مبادئ من التمدن التمضر التقاليد الر يعة .بينما القادم ن من العر كان ا ي مياتعم

البدافية ،ال يعر ن النناعات الزراعات ال يفعم ن اع س المعن ية لبناء الد ( العًلقات الد لية.
 -السياحة :تُنثن

اعثرية ،تجا

إيران عل أنعا امد من عشر د ( يامية هي اع ض( من نامية التاريخ الم اق

إيران م الي  3,2ملي ن افح ن ليا

الدينية ،قط  20أل

2

افح منعم ليس ع با

دينية )م

أرقام عام ( 2011ال البية العظم منعم لل يامة
طط لجا

 20ملي ن بمل ( عام .2025

3

 -الفن المنا بات الثقا ية :بنظر اطفة عل االمتفاالت المنا بات الفار ية التي تقام ،يكفي االلتفات

مؤشر عل التنثير الكبير للثقا ة ا يرانية عل الثقا ات اع رع ،ناهيو عن الفن
لا
إل عيد النير ز الاش ُيعتبر
كبير ي نشر الثقا ة الفار ية يما أن مجمعم ُيقدر
الشعر التنلي كما يلع المعاجر ن ا يراني ن د لار لا

بم الي  4إل  5ملي ن إيراني ي المعجر ،م الي ملي ن  340أل ُ لد ا ي المعجر هم عل ديانات
م تلفة ،منعا :ا ًلم ،الم يمية ،الب اية ،العند ية ،اليع دية ،ير المنتمين إل أش دين.4
 2.1.3القيم السياسية:

يق د النظام طبقة من رجا( الدين (المًللي) عل أر عم ال لي الفقي المرشد اععل  ،يفتح المجا( ا لعا

لل يا االنت ابي أن ين ا مكان

ي النظام ال يا ي ليفرز قيادات بشرعية شعبية ،يتيح مرية اال تيار

للجمي  ،قد ا تمر عل هاا المن ا( ي يا تراكمي منا العام  1979مت الي م.

مندر أ ا ليا من منادر الق
لا
 3.1.3على صعيد السياسة الخارجية :يمكن لل يا ة ال ارجية أن تك ن
قيما امية ،أ طر مات عالمية أ مبادرات تعزز العًلقات الثنافية
الناعمة عية د لة انة إاا كانت تمم( ل
ا قليمية الد لية .يمكن لل يا ة ال ارجية أن تزيد من عالية تنثير الق الناعمة للبًلد إاا ما ُن ِظر إليعا
من ِقب( الد ( اع رع الشع

اع رع عل أنعا شرعية أ ًلقية.

 1المسار التاريخي اإليراني https://www.aljazeera.net/
 2وهيب عبدو  ،الشاعر  2017 .حكم الغرباء ( الطبقة العليا العربية )  .دار البيروتي للنشر االردن  .عمان .
 3السياحة في إيران https://mawdoo3.com
https://ar.irancultura.it/
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ي المالة ا يرانية ،تكت

2020م

ال يا ة ال ارجية أهمية قن ع ك نعا ال مندر اعكبر من منادر ت ليد الق

تنثير عل ا طًل  .يتضمن الد ت ر ا يراني إشار اضمة إل ال يا ة
لا
الناعمة للبًلد اعكثر عالية
ال ارجية للبًلد ضمن الفن( اع ( الم نل "لألن ( العامة"؛ إا يشير البند  16من الماد الثالثة من
الفن( اع ( من الد ت ر إل هاا الم ض بالق (" :تنظثم ال يا ة ال ارجية للبًلد عل أ اس المعايير
ا

ًلمية االلتزامات اع ية تجا جمي الم لمين المماية الكاملة لم تضعفي العالم.

أما الفن( العاشر من الد ت ر ،يتضمن أرب م اد ،تق ( الماد " :152تق م ال يا ة ال ارجية لجمع رية

إيران ا

ًلمية عل أ اس االمتنا عن أش ن

من أن ا الت لط أ ال ض  ،المما ظة عل اال تقًل(

الكام(،

مد أراضي البًلد ،الد ا عن مق

جمي الم لمين ،عدم االنمياز مقاب( الق ع المت لطة،

تباد( العًلقات ال لمية م الد ( ير المماربة"

مندر أ ا ليا من منادر الق
لا
هاا الن من الطر مات ُيعتبر
اعيدي ل جية ا يرانية التي هي عبار عن مجم عة من الطر مات الث رية المبادئ الدينية ،لنعا تُعد المندر
اع ا ي اعكبر ي ت ليد الق الناعمة للبًلد.
إن تاريخ المضار ا يرانية ه تاريخ ع ري

الناعمة لدع إيران ،إاا ما أُضي

إل

مليء باعمداي االنتنارات ،لقد كانت ا مبراط رية الفار ية

من أق ش إمبراط ريات العالم كانت تضاهي إمبراط رية الر مان الد لة البيزنطية ،قد كان أهلعا ثني ن

يعبد ن النار لعم طق س انة بعم ان جزلءا من ها الطق س بقي مت اآلن مث( بعض اععياد كعيد
الن ير ز .بعد ظع ر اال ًلم انتنار القافد عد ابن أب قال جيا الم لمين عل الفرس تم لت
ا مبراط رية الفار ية إل مجتم إ ًلمي ،لقد نجمت الدع ا

ًلمية ي تم ي( الشع

ا يراني من عباد

اع ثان إل عباد اهلل ،لكن بعد اعمداي التي كانت بين معا ية بن أبي فيان علي بن أب طال
اهلل عنعم -بعد المر

-رضي

القتا( بين يزيد بن معا ية الم ين بن عل  ،قت( الم ين هنا

تفر الجم إلي

تبرز إشكالية المشر اال تراتيجي الق مي ا يراني ي الشر اع ط ،ميي معادالت الق

الت ازن ال تد م

ني يتب معا ية ،شيعي يتب علي الم ن ،إا تبنت إيران الماه

الشيعي.

نا ي منطقة مليفة بالنراعات،
لفتر ط يلة ،عن الثابت ال ميد ي هاا العالم ه الت يير الم تمر ،ن ل
الجدير بالاكر ،أن إيران لم تم ن ا ت دام أد ات ق تعا النلبة الناعمة ،في ال قت الاش ا تطاعت ي

التمدد ارج مد دها رض أجندتعا ا قليمية ،إال أنعا قدت هيبتعا الكاريزما المبنية عل شعاراتعا الث رية،
بر م ا تمرار تم ضععا

ارج مد دها ،إال أن من المت ق أن منمن

النع د يق  ،يبدأ التراج

م ططاتعا تنق م إل :

نظر النكشا
لمشر ععا ،لا
 العالمية :منا اللمظات اع ل النتنار الث ر ي إيران ،تبن ال ميني عشية الث ر البعد التطبيقيلمفع م تندير " الية الفقي " بني ت اعممية ،تمت شعار الد لة "ا

ًلمية" العالمية ،إا تمتد رقعتعا الج ار ية

ي المرملة ال ضراء من جاكرتا إل الدار البيضاء ،باجتياز الب ابة اع ل الع ار
المرملة الممراء هي إ قاط التجار المارك ية أنظمة المكم ي االتماد ال

د ( ال ليج العربي ،تليعا

يتي منظ مة الد ( االشتراكية
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2020م

اع رع ،لتباشر الية الفقي ا يرانية معركتعا اع ير ي المرملة ال داء ،التي تقتضي إنعاء العنر ال أر مالي
عانمة الشيطان اعكبر

ابلدا ،يليعا عب ر المميطات ن
بلد ل
إل اعبد باجتياح أ ر با ال ربية ا قاطعا ل
"ال اليات المتمد اعميركية " ال عي إل تدميرها ،عندفا تقام الية الفقي الك نية بقياد المرشد ا يراني الاش
يلي نًلميات اعفمة اعنبياء ي إقرار العد( عل
كما أر ( ر الة إل الرفيس

رباتش

يق ( ا مام ال ميني" :مضر ال يد

قا( يعا.
رباتش

طح ك ك

اعرض لقد تنبن ال ميني بانتعاء الشي عية

1

 ،لقد ج الزعيم النيني ما ت ي ت نغ الضربة اع ل

للشي عية ،ها أنتم تنزل ن بعا الضربة الثانية ،يبد أنعا القاضية .لكنني أطل

تمار ا من ال ق

ي جن ال ر

منكم ،عل نم أكيد ،أن

الشيطان اعكبر يما أنتم تمطم ن جدران الماركسية".2

ت تند مق لة العالمية إل أق ا( قافد الث ر ا يرانية "ال ميني" ،الاش قا( عام  1980ما نن "نمن ي
جمع رية إيران ا

ًلمية نعم( بجعد من أج( تندير ث رتنا للعالم ،أن بمقد رنا تمدش العالم باعيدي ل جية
إل تندير ث رتنا إل ك( الد ( ا

ًلمية ،ب( إل ك( الد ( ،ميي

أيضا :نمن نعد
ا ًلمية" ،قا( ل
ي جد م تكبر ن يمكم ن م تضعفين" ،ينب من الد ت ر ا يراني الاش يؤكد عل

البعد العالمي للث ر

ا يرانية ،لقد جاء ي الفن( اع ( المعن ن بر"اعن ( العامة" ي الماد الثالثة بنن من أج( ال ن ( إل

اعهدا

الماك ر ي الماد الثانية ،تلتزم مك مة جمع رية إيران ا

ما يلي :نمن نعد

إل تندير ث رتنا إل ك( الد ( ا

يمكم ن م تضعفين" ،ينب

ًلمية بنن ت ظ

جمي إمكانياتعا لتمقي

ًلمية ،ب( إل ك( الد ( ،ميي ي جد م تكبر ن

من الد ت ر ا يراني الاش يؤكد عل البعد العالمي للث ر ا يرانية ،لقد جاء ي

الفن( اع ( المعن ن بر"اعن ( العامة" ي الماد الثالثة بنن من أج( ال ن ( إل اعهدا
الماد الثانية ،تلتزم مك مة جمع رية إيران ا

ال يا ة ال ارجية للبًلد عل
لم تضعفي العالم"،

ًلمية بنن ت ظ

جمي إمكانياتعا لتمقي

الماك ر ي

ما يلي تنظيم

أ اس المع ايير االلتزامات اع ية تجا جمي الم لمين ،المماية الكاملة

جاء ي الفن( العاشر "ال يا ة ال ارجية" ي الماد الرابعة ال م ين بعد المافة

"الماد  " 451ما نن "تعتبر جمع رية إيران ا

ًلمية عاد ا ن ان ي المجتم البشرش كل قضية مقد ة

مقا لجمي الناس ي أرجاء العالم كا ة.
لعا ،تعتبر اال تقًل( المرية اقامة مك مة الم العد( ،ل
 حماية المستضعفين أمام المستكبرين :ينل البند الراب عشر من الد ت ر ا يراني عل أن المك مةا

ًلمية ي إيران ،تعم( ضمن أهدا عا عل إ عاد ا ن ان ي المجتمعات البشرية كا ة ،أن اال تقًل(

المرية اقرار مك مة العد( الم لع م ٌ مكف ( لجمي شع العالم ،علي عي تؤيد مق َ الم تضعفين
تباعا تتمرو ا تراتيجية إيران ال ارجية لننر
نضالعم ي م اجعة الم تكبرين ي نقطة من بقا اعرض،
ل

الم تضعفين ي اعرض مماربة ال م تكبرين ،اعمر الاش من شنن تمقي اعمة العالمية ال امد  .انطًلقلا

2

ر الة ا مام ال ميني إل

رباتش

Ekim 2017 • HibritSavaşÖzelSayısı • 1 (2) • 102-150
 .ممم د مممد م ين إ ماعي( .http://albylad.com/
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من اآلية القرنية " :نريد أن نمن عل

2020م

الاين ا تضعف ا ي اعرض نجعلعم أفمة نجعلعم ال ارثين"

القنل(5:
ي إطار عًلقات إيران ال ارجية عل نطا

 المذهبية اإليرانيةُ :ي ت دم التشييمعم لت ليد الق الناعمة ا يرانية عل م ت ع الماضنة الشيعية الم الية لل لي الفقي ي المد اعدن بما ي دم
المشر ا يراني ي المنطقة يرع البامي ا يراني كيعا نبرزكار أن ا ت دام التشيي
قديم ،لكن أنبح أكثر اعلية بعد أزمة الع ار عام  2003ميي د ( التشي

ا

ه عننر

ي ال يا ة ال ارجية

ي إنتاج ال لطة ال يا ة ي

الشر اع ط؛ مما أدع إل تق ية د ر نف ا إيران ،عننر التشيي أدع إل تم ي( الع ار إل د لة نديقة
متمالفة م إيران ،أعط المض ر الفعا( المنيرش ي قضايا الع ار

عل مد ق ل

لبنان الشر اعدن بشك( عام

مثل يق ( البامي ا يراني ال بير ي ال يا ة ال ارجية ا يرانية ي طعران " رزادبيزيشكب ر"

ي مقا( ل بعن ان "إيران ميزان الق ع ا قليمي"" :إن النظام العراقي بقياد ندام م ين لم يعد م ج لدا الي م،
أما النظام الثاني المعادش يران المتمث( بنظام طالبان اع اني قد تم الت لل من  .الي م لن القاد الجدد
بدال من ندام لدينا اآلن رفيس عراقي ير عربي
ر ،ل

للع ار أ ان تان أكثر قرلبا يران من أش طر
ر بمعر ت اتقان الل ة الفار ية ،عدد كبير من أعضاء المك مة العراقية البرلمان العراقي كان ا قد

الدا لعم هنا ،د ل ا مدارس طعران تعلم ا بعا .كالو يمت( الشيعة
أمض ا ن ات ط يلة ي إيران أنجب ا أ ل
الي م ي الع ار لبنان البمرين م اق معمة دا ( اعنظمة ال يا ية لبلدانعم مما يعطي إيران كنتيجة لالو

اليد العليا ي المنطقة"
-الخطاب الثوري المعادي ألمريكا والغرب :ا تطاعت إيران من ًل( هاا ال طا

قطاعات

أن تك

ا عة من الرأش العام لنالمعا ،ال يما عل النعيد ا قليمي ،ا ت لت م ا ية ها القاعد تجا أمريكا

ال ر

ظفتعا ي إطار عيعا لتعزيز ق تعا الناعمة ي المنطقة.

القضية الفلسطينية :تعدي العننرين ال ابقين ،ك

دعم القضية الفل طينية إل ت طي مزام من شملتعم

من ًل( طا

قطاعات ا عة لدع الرأش العام لنالمعا ،ا تقطا

منا بة لتقب( الد ر ا يراني ا قليمي عبر هاا البا .

الشار ل ل

بيفة

1

ال ي ف عل أمد أن المشر ال يا ي ا يراني ه مشر ديني ماهبي بمت ،إال أن م الو نجح ال ميني
ي إ باغ الت ج "ا

ًلمي" العام عل ال طا

ال يا ي ا يراني ،دع ت لل مد ا

ًلمية لل ق

بج

ا مبريالية العالمية ،مثلت ال ط العام لل يا ة ا يرانية طيلة تر ميات  ،في بيان ل عام  1980قا(:

المشجي اع طر من الق مية ه

ل الفُرقة بين ال نة الشيعة ،نشر الدعا ع ال بيثة بين اع
منعم أن يعتبر ا الشيعة إ

الم لمين..

الملتزمين ي العالم ،أطل
أنا أمد يد اع إل ك( الم لمين ُ
بعاا نقضي عل م ططات اععداء الشرير "كما أن الماد " "21من الد ت ر ا يراني تنل عل أن "الماه
1أماني مممد عبد عريقات ( ( 2012ال يا ة ال ارجية ا يرانية تجا الن ار العربي ا

رافيلي

أمباء لعم،

القضية الفل طيني  " 1979 – 2011د ار ة

ماج تير جامعة القدس .
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الجعفرش االثني عشر يبق إل اعبد الماه

الر مي يران

الد ت ر ا يراني عل أن ا يرانيين الزرادشت "المج س"

2020م

ير قاب( للت ير" ،تنل الماد " "31من

اليع د الم يميين هم مدهم اعقليات الدينية

ًل،
المعتر بعا تتمت بالمرية ي أداء شعافرها؛ ليران تمارس يا ة طاففية ماهبية م د لة ال ع دية مث ل
لكنعا من نامية أ رع تمارس يا ة انفتامية ب ار ماتية م د لة أ رع مث( نز يًل ،بالتالي يمكن الق ( أن

إيران ت ت دم ال طا

ال يا ي ا

ًلمي ضمن الد افر التي تراها منا بة ،مت

ال ارجية ا يرانية ضمن أطر طاففية ماهبية ،إال أنعا ي ال قت نف
أرض ال اق  ،الدعم ا يراني للجماعات الم لمة ي الشر أ رع

عندما تتمرو ال يا ة

ت ع لتمقي مكا

تك ن المكا

عملية عل

المتمققة أ ض( من

اقتنار الدعم عل جماعات "شيعية" بعينعا ،بالمجم( لن الم تفيد ال ميد ه إيران.
 العالقات الدولية والسياسة الخارجية .كما أشرنا يما با

عند المديي عن اعد ات الرفي ة ي

تراتيجية ا قليمية ا يرانية ،ظفت إيران مجم عة من اعد ات لتمقي

أهدا عا ال ارجية ،من ًل(

تمركعا ال ارجي تمدد اعدا الم ت دمة ،التي تنتي مت افمة م طبيعة القضية الم تعد ة ،أ الد لة التي

تت ج نم ها المركة ا يرانية ،ك( نمط من اعنماط الفرعية ل أد ات ممدد تتنا
إيران الدعم الع كرش التد ( ال يا ي الق النلبة إال م الد ( العربية ا

مثًل ال ت ت دم
مع  ،ل

ًلمية ،بينما ت تعم( اعد ات

الدبل ما ية الق الناعمة م المنظ مة الًلتينية اع ر بية ،بالتالي هناو عدم ت ا ي ا تعما( ها اعد ات

تجا م تل

ال مدات الد لية ،كما أن ا تعما( أدا معينة يؤثر ي يا تعا ال ارجية ،الدعم المالي الع كرش

للق ع المعارضة ي النظم العربية ،يؤدش إل ت تير العًلقة بين ها الد ( ايران ال بد من ا شار إل أن
الد ( ي إ تراتيجيتعا ال ارجية تنطل من ًل( التعام( م قضايا إقليمية د لية معينة ،أش بمعن أنعا ال

تتمرو من العدم ،إنما تتمرو ي إطار قضية أ قضايا معينة ،تمث( ركيز أ ركافز ا تراتيجية لتمركعا
ا قليمي الد لي.
 -البراغماتية والمصلحة السياسية :عل الر م من ك( ما يتبنا ال طا

ا يراني من قيم مبادئ عن

طري ر الشعارات ي هاا الندد ،تبق الب ار ماتية ال يا ية هي مجر ال از ية ي تعامًلت م التط رات

الد لية ،هي العام( الرفيس ي نن ا
ير ععا ال طا

تراتيجية ال يا ة ال ارجية ا يرانية ،مين تتعارض القيم التي

ال يا ي ا يراني م منلمة الد لة ،يتم تن ي( الو ب

المبررات لاا كانت منلمة

النظام ا يراني تقتضي الم ار م أمريكا ،لن النظام لًل تعداد للم ار مععا مت
مممد ج اد الريجاني رفيس لجنة مق

ي قعر جعنم ،كما يق (

ا ن ان ي ال لطة القضافية ،شقي ك( من رفيس ال لطة التشريعية

القضافية ي إيران.
 2.3أماكن القوة الناعمة اإليرانية ذات التأثير:
االلتزام ا يراني ي دعم اعندقاء الملفاء دمة لمنالمعا الضيقة أجندتعا الت عية لم يعد ا ليا عل
نا بعد العًلف ا تراتيجية التي ن جتعا م الجماعات المتطر ة الشيعية ال نية عل مد اء،
أمد ،ن ل
الف ض الج ار ية التي تشعدها منطقة الشر اع ط ،هي ي جزء رفيس منعا نتيجة للت ظي ال يئ
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لألجند ا يرانية ،عي الد لة ال ميد تقر ليبا ي العالم التي ت ر مماية ر مية لعدد كبير من الميليشيات
ير ي ريا اليمن البمرين.
الم لمة ،ميي ظعرت بنماتعا ي الع ار  ،ثم لبنان ،أ لا

الفا ،ربما ي د (
ال ري أن إيران التي تشر عل رعاية مجم عة من الميليشيات ي الد ( الماك ر ل
أ رع يرها ،هي التي رت ال تزا( ت ر مماية مادية معن ية ،لعدد من الجماعات الم لمة ال نية ،اء
كانت تمت تار المقا مة المشر عة أ إي اء عدد من ا رهابيين المطل بين للعدالة ي د لعم ،لكن الفر

ب ين الرعاية المماية كبير ،م المالة اع ل قامت إيران بتك ين ميليشيات لتمقي أ راض مباشر  ،تثبيت
إقليميا ،أ لمت إل مد كبير ي الو ،ر م ال
أقدامعا نف اها
ل
الميليشيات ،أما م المالة الثانية قد جرع ا ت دام الميليشيات ال نية كن ار

افر البشرية ا

تجن

تراتيجية التي ت ببت يعا

يا ية ،ت ع من ًللعا إل

إثار نعرات  ،لم تقتنر اعد ات التي ظفتعا إيران لتمقي إ تراتيجيتعا التمددية ي المنطقة عل

المنظ ر الع كرش التد لي المباشر أ

ير المباشر ،لكن عت إل ت ظي

الجا

ية ي عدد من د (

ال ليج العربي من الك يت إل المملكة العربية ال ع دية ،مر لار با مارات ،يمكن تقييم الد ر التد لي
ا يراني يما قال المرشد اععل للث ر ا يرانية علي امنفي بنن ال ن نية للمدا عين عن مراقد أه( البيت
تكمن ي امتًلكعم البنير  ،التي يقند بعا الد ا عن أمن إيران بقم العد

ننتظر مت ينتي العد إل دا ( بيتنا لنفكر.1

ي مد د ً ،ل ينب ي أن

الق الناعمة ا يرانية تنثيرها عل إ رافي(:
إ رافي( هي الكيان الم تن

عرض ل طين

منا تن ي عا الشا مممد رضا بعل ش اعتر بد لة إ رافي(

عليا عام  ،1948ان تمع( بعض الشيء ي االعت ار بعا قان لنيا ،لقد قامت بين إيران ا رافي( ي
اعت ار لا ل
ععد عًلقات ثقا ية تجارية ع كرية تن ي كام( بين أجعز الم ابرات المدنية الع كرية ،كان الشا
منا نشن إ رافي( ط ا( تر مر بعا م العر مت

تمركت ب مدا ععا دباباتعا طافراتعا

ق ط عرش ه مم لعا اع ( بالبتر ( ا يراني الاع

اناتعا لقت( العر  ،اجعت د لة إ رافي( ثًلي م جات هددت

بتدميرها بالكام( م بداية عام  1967كان لدع إ رافي( م ز ن امتياطي من البتر ( ا يراني ي ط جمي
نيا ل  ،أعتقد أن
امتياجاتعا لمد ثًلثة أشعر ،اعتبر الشا انتنار إ رافي( ي مر  1967لا
ننر ش ل
نظام مكم الرفيس عبد النانر قد انتع بعا العزيمة ه ما لم يمدي  ،ط ا( تر مر اال تن از من

 1970 – 1967كان الشا ي ان( تم ي( إ رافي( بالبتر ( ا يراني ،عندما اندلعت مر أكت بر 1973
قرر االتماد ال
عن

يتي إر ا( معدات أ لمة عبر ج ر ج ع

ضا مطلقلا أن يمر الج ر الج ش ال
افرهما ي المعركة الدافر  ،ر ض شا إيران ر ل

الج ش ا يراني الو مت يتيح الفرنة

ال

لكًل من منر
يتي ل

ريا ؛ لتع يضعما
المجا(

يتي

رافي( ك ت ترد أنفا عا مت يعط( ن ( المعدات اع لمة

يتية للعر عط ( قت ممكن ،كانت تركيا هي التي تمت مجالعا الج ش لعب ر الج ر الج ش ال

 .ت طدت عًلقة الرفيس ال ادات بالشا

نيا عق
يا ليا ش ل

يتي

ا تيار الرفيس ال ادات.
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رافيلي ربما قب( الو ،بدأ من عام  1974ت ثقت عًلقات الطر ين

بينعما ،أشترو ال ادات م شا إيران ي نادع ال ا ارش ه مل

ضم  5د ( ( رن ا

– ال ع دية – إيران – منر – الم ر ).1
 3.3الثورة االيرانية واسرائيل.

الم جة اع ل العزافم العربية ي أرب مر
كانت المر

:

م الد ( العربية (،)1973 ،1967 ،1956 ،1948

ا تطاعت إ رافي( بق تعا ال شنة

النلبة هزيمة الد ( العربية المميطة بعا امتلت أرضعا من يناء إل الج الن إل

ادش عربة لبنان بما

يعا ز الضفة القدس ،لقد كان الدعم الع كرش ين( إل منر ي مر  1973 -1976من قب( شا

إيران م العلم أن إيران كانت تعتر بل رافي( كان هناو عم( دبل ما ي .
 1.3.3عمليات السالم مع إسرائيل.
لقد تم إرجا اعرض المنرية ي اتفاقية كام
ادش عربة،

ديفيد بين إ رافي( المنرين ادش عربة م االردن باتفاقية

ز الضفة باتفاقية أ ل م الفل طينيين ،لكن ال ض

ي المنطقة مازا( مت تر ميي أن

إ رافي( الم ار ة ي ك( اتفاقياتعا  ،لكن لم تكن إيران من جمة م تلو المعاهدات االتفاقيات لالو لم تد (
يعا كانت الداعم اع ( لمناهضتعا المنظمات اال ًلمية ال طنية،ر ض ال ميني جمي أشكا( مفا ضات
كًلفعا،

اء

معتبر إياها ير مشر عة دي لنيا" :إن إقامة عًلقات م إ رافي( أ م
لا
ال ًلم م إ رافي(،
أكانت تجارية أ يا ية ،أمر ممن م ال لإل ًلم" .2ردد علي أكبر ممتشمي ،ه رج( دين إنًلمي
بارز داعم (للمركة ال ضراء") هاا المظر الديني عندما أعلن أن "المشاركة ي مؤتمر أناب ليس (لل ًلم)
ير شرعي من جعة نظر دينية".3

دينيا ينظر إل الن ار الدافر عل
تتبن إيران
طابا ل
ل
دينيا يقل الجان ا رافيلي يثير لديعا
اعا يا ليا ،ليران ا ًلمية تضفي عل هاا الن ار
طابعا ل
نر ل
ل
م ا ال تنتعي ،هاا المنظ ر يعني ي عر إ رافي( أن تدميرها تمت ال تات الجعاد معمة مقد ة قرب
إل اهلل ،أن دافر أعدافعا تت

اعرض الفل طينية عل أن أبعد من مجرد ك ن

بات ا رقعة العالم ا

ًلمي بنكمل .4

لقد جد عل إ رافي( تلو التنظيمات التي رجت من عم المعانا التي كانت ار ضة لًلتفاقيات الم قعة ،
التي لعا نشاط ع كرش أمني تدعم إيران مث( مز اهلل ي لبنان تمث( قضية دعم إيران لمز اهلل  ،كالو

أمد أهم الم ا

اعمنية ا

رافيلية  ،مقا م يتبن مفاهيم دينية ي نراع م إ رافي( ،ل ر ابط ماهبية

يا ية متينة م إيران من المعر

1ا ًلم مممد – الشا

أن ال اليات المتمد ا رافي( تننفان مز اهلل عل

أن إمدع

ند منر – المرج 08/أكت برhttp://www.almarjie-paris.com/40992018/

 2المجلد اع ( ،ل Sahifa-yiNur 139
 3علي أكبر محتشمي ":عاد العرب خاليي الوفاض" ،إيران ،كانون األول/ديسمبر  ،2007ترجمت من موقع
 4إيران وإسرائيل ..الرؤية من منظور أمني https://www.aljazeera.net/

www.mideastwire.com
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الجماعات ا رهابية ،تتعم إيران برند ميزانية ن ية ل تقدر بمفة ملي ن د الر ،بنن (طعران) ال تزا(
ت ان( تقديم الم اعدات الع كرية ل لكي ي ق أكبر قدر من ال
تعتبر ت( أبي

افر ي نراع م إ رافي(.

أن من أهم اع لمة التي بم ز مز اهلل مندرها إيران هي ن اريخ أرض أرض الم ما

جر. 5/لالو تعتقد إ رافي( أن ج د مز باهلل عل
ي المنطقة  ،أمد رؤ س الم ار

ط ط التماس مععا ه بمثابة الاار الط يلة يران
مد د

التي ت جععا إيران ن بعا ان المالة التي ضعتعا إيران عل

إ رافي( بزراعة ج م معادش ي نفس ال قت ق ش يمتلو أ لمة نار ية ؛ تنجح إيران بزعزعة أمن إ رافي(
من بعيد عن الف هة النلبة الم اجعة المباشر قط  ،عبر نز اعمن

ا يراني

التعديد

الق الناعمة ال يت ق

رافي(  -كما تزعم اع ير  -عل م اعدتعا لمز اهلل ناف( المقا مة الفل طينية  ،تط يرها
عيعا للمن ( عل ال ًلح الن ش ،انما تمتد تلو القافمة لتشم( رعاية طعران.

لقدراتعا الع كرية ،

"اإلرهابيين" -على حد وصفها -يستهدفون المصالح اإلسرائيلية في العالم.
مماس الجعاد ا

مؤتمر لدعم انتفاضة اعقن
لا
ي ل طين مث( ا تضا ة طعران

ًلمي شعداء اعقن

ي ي ني  /مزيران  2002عًلمة مميز عل هاا النعج ،با ضا ة إل الجبعة1الشعبية لتمرير ل طين القياد
العامة كان ممن مضر المؤتمر مز اهلل مركة المقا مة ا

ير تبق اتعامات كثير متبادلة ،م ا
أ لا
لعا مفاجنتعا التي قد ال يت قععا أمد.2
بعض ال ًليا التنظيمات ي

ريا

إ رافي( الع كرية تعتبر الق اع ل

ًلمية مماس مركة الجعاد ا

ًلمي.

متعدد ال تنتعي ،لعبة ن ار عنيفة كما أن لعا أمكامعا ق انينعا

شكلت طر أمني ا ت باراتي إاا لم تشك( طر ع كرش؛ عن ق
ي منطقة الشر اع ط

بعد الث ر تدمير الق أ المعن يات المنرية بعد عملية كام

انة بعد تدمير الع ار

تدمير الق ال رية

ديفيد لل ًلم ،االنقًلبات الربي العربي م

الو بقيت إيران تشك( ال طر اعكبر ي دبل ما يتعا؛ ميي ا ت دمت ا عًلم المقاطعة للمنتجات ا
ي العالم العمليات التج

رافيلية

ية اال ت باراتية.

ي مماربة إ رافي( ع كرليا ؛ عنعا تك ن ال ا ر االكبر .هاا ل ج د
من المعر أن إيران ال تر
أمريكا بعض الد ( العربية لدا ي ج الق ا يرانية ،عدم ج د داعم يران ي مماربة ا رافي(  ،ميي
مبرر لمعاجمة إ رافي(  ،أن الق النلبة ا رافيلية التي تدعمعا أمريكا اع ر بيين ،
أن إيران ال تجد لا
ميي أن هناو تمال

إي قا

المد الشيعي ا يراني بالت ل ( ي المنطقة العربية ع با

كثير من أهمعا القيم ا يرانية با عًلن عن

القضية الفل طينية مت تمرير القدس ال ق

الم تضعفين ي اعرض  ،مث(

ق عا إلي جان
البمرين اليمن

1
2

بين إ رافي( أمريكا بعض الد ( العربية ضد الق ا يرانية ،م الو لم ي تطيع ا

ريا لبنان الع ار

أ ان تان

إل جان

يرها ،تعتبر الشع

العربية إ رافي( العد اعكبر ًل لا

إيران وإسرائيل ..الرؤية من منظور أمني https://www.aljazeera.net/
إيران وإسرائيل ..الرؤية من منظور أمني https://www.aljazeera.net/
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لما ت طط ل مك ماتعم بنن إيران هي العد اعكبر ،كلما تم التطبي م تلو المك مات كلما زاد النف ر
من العر

الت ج نم إيران.

اع ل هي م جة التفجيرات االنتمارية بين عامي 1987

 ،2004الثانية التي ا تطاعت مركة مماس

أنع

العربية ،ميي قا( رفيس ال زراء

ًلمي شعداء اعقن

الجعاد ا

التنا س ي عملياتعم ضد اال رافيليين جمي المناط
أيام إ رافي(

من المر

التي يقطنعا

ا

رافيليين  ،هاا كان من أنع

ا

رافيلي مين ااو ا ما رابين ":مااا أ ع( ي إن ان يريد أن يم ت" لكن إ رافي( ا ت لت ها العمليات

بطريقة دبل ما ية بلظعار مشية الفل طينيين ي اعمم المتمد

المما ( الد لية ،التي لم ت تط الكت(

العربية ي تلو المما ( من إظعار مشية إ رافي( بقت( اعطفا( اعبرياء.
لكن إيران م ك( نجاماتعا ال يا ية الدبل ما ية م ا لكثير من د ( العالم .إال أنعا لم ت تطي النجاح ي

ت ير اعمن اعمان لعا من بعض الد ( العربية ،مث( د ( ال ليج العربي عل أر عم ال ع دية التي تمث(
لعا بؤر العداء ،عناو ج كبير بما يفكر ي الم اطن العربي ،المك مات العربية باتجا إيران .لقد نلت
إيران إل

قل

الشع

العربية بم اقفعا العدافية عمريكا ا رافي(
المك مات العربية ،أيضا ال ي ف

لكنعا لم ت تطي أن تملو قل

ا يرانية تراجعت كثي ار بين مؤيد ار ض للتد ( ا يراني ي
الجيا ا يراني ال رش أيضا ي الم ق

ق عا إل
عل

القضية الفل طينية

جان

ك( يا ي أن الق الشعبية

ريا قت( اعبرياء من أل ن

يرهم عل أيدش

من اليمن دعم الم ثيين الق الناعمة تمتاج ال دعم أكبر

لل ن ( إل الفكر العربي.
 4.3اإلعالم االيراني.

األدوات اإلعالمية :تمتلو إيران إمبراط رية إعًلمية هي اعكبر عل
ا مبراط ريات ا عًلمية ي منطقة
) (IRIBهي مؤ

م ت ع المنطقة،

يا -العادئ العالم .ت يطر كالة بي الجمع رية ا

امد من أكبر
ًلمية ا يراني

نيا المرشد اععل علي امنفي  -عل ال يا ات ا عًلمية
ة مك مية يشر عليعا ش ل

ال انة بجمي الممطات التليفزي نية اااعات الرادي

ي البًلد بما يتنا

م ت جعات الد لة.

ترتبط ال كالة بعدد من ال ازرات بالثقا ة ال ارجية ،يتم ا ت دامعا ل دمة الر اف( التي تندر عنعم يما

يتعل بالتر يج للث ر ا

ًلمية الثقا ة ا يرانية الدبل ما ية العامة ،ميي تشير الماد  175من الد ت ر

ب ض ح إل أن مرية التعبير نشر اع كار يج
المنالح الق مية للبًلد.

أما ال دمة الد لية لر) ،(IRIBتعد

أن تتم عبر ) (IRIBبما يتنا

م الق انين ا

إل إعًلم الجمع ر ال ارجي ،التر يج للتاريخ ا يراني المضار ا يرانية

الثقا ة ا يرانية لك( من ه معتم بالمن ( عل نظر اقعية عن إيران
تق م ها ال كالة بنشر تر يج قيم النظام ا يراني الم ق

الدا لية الد لية.

ًلمية

ناها المضارش عبر ال

ال نين".

الر مي للمك مة ا يرانية ب ن ل التط رات
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لقد ظفت إيران الدعاية ا عًلم الفضافيات العم( م بعض المؤ
ا

لبنان

رافيلي؛ كان هناو ممطات إعًلمية تبي من إيران

2020م

ات ا عًلمية ال ربية ظعار العن
ريا

ل طين تنق( العن

رافيلي

ا

تنق( الن ر المقيقية للعالم  ،عملت إيران ي مجا( الق الاكية كان القمر النناعي ا يراني بمثابة
رافي( ميي تم عم( القمر النناعي

ضرب ق ية

من ثم تم إطًل طراز  Galviniansالر ي من

طراز  Galvin 3M2005-Kosmosالاش انطل من  Plesetskه أ ( قمر نناعي إيراني  -ينا -
ثم تم إر ا( بعة أقمار نناعية من م تل

الد لة إ(  43ال تي تمتلو العم( ي الفضاء ،

الد ( منظمات اعبماي ي العالم  ،بالو أنبمت إيران

يمث( إطًل القمر النناعي عًلمة ارقة ي جع د إيران

نظر عن قمر نناعي
لتمقي تكن ل جيا الفضاء ي ها المرملة  ،أهمية ا طًل أن ي ال ال مرم  ،لا
تم تط ير اطًلق من قب( المقا لين اعجان  ،لكن ها لي ت ع ط أ ل لل ن ( إل الق الاكية
لإلعًلم التج س ،تم الت ن( إل اتفا بين ر يا ايران لنق( التكن ل جيا التي ي مح بعا

يتعين عل

إيران بناء قمر نناعي ال بعا ي عام  ، 1999اكر أن ا م القمر النناعي الم طط ل ه  -منباح
(يعني "الفجر" " ،المنار " أ "منباح يد ش") ، .ق د ظعر هاا ي اف( ا عًلم كقمر نناعي للتج س ،
يتم بناء قمر نناعي لًلتناالت اتضح أن منا ن ات ي اآل نة اع ير لم ينت ِ المد إل التعام( م
الر س ب( ن( إل العند رن ا ي مجا( الفضاء  ،هاا ما يقل إ رافي( من ال برات التقنيات المتن عة

التي ت ت دمعا إيران ي مجا( الفضاء .
 5.3نزع شرعية وجود إسرائيل عبر القوة الناعمة االيرانية.
 -اعنع

 -هي رملة نز الشرعية ،ش( أ ( م جتين ال يزا( من النع

م الو  ،هي بًل شو أكبر ضربة مؤلمة للن ار ا

رافيلي ميي نق( إل

التنبؤ بنتيجة الم جة الثالثة ،

اف( ا عًلم ا نترنت المماكم الد لية مجاالت للمعركة الجديد التي يج
الق الناعمة عل

انيتين :مة قيمة ثابتة

امات جديد

أن ت اجععا إ رافي(  ،تعتمد

مة ظيفية .بعدا عن النظر العدافية ا يرانية

كثي ار من الممللين العر ين ر ن هاا العداء بتمثيلية منطنعة ،لربما ب ب تف
العلمية الثقا ية عل العالم العربي
لبنان

ل طين أ ي ار الم ق

الكبير ي المر عل الع ار

ب ب

الظلم ال يا ي العربي أيضا ب ب

ا يراني من الع ار

أنبمت

رافي( التي

إيران ي جمي المجاالت
دعم إيران للمقا مة ي

ريا ميي ان الق ال يا ية ال ليجية كان لعا الد ر

دعم الملفاء ال ربيين لعزيمة ندام الجيا العراقي

نفس ال قت إن

إيران هي التي ك بت الرهان د ن تد ( ع كرش من ًل( ق تعا الناعمة الثقا ية الدينية القيم  .أيضا ق عا
أمام الق العربية الداعمة للث ر ي

ريا

ريا ب ج د بشار العل يين.

قاط مكم بشار اع د ش( المملة ع د اال تقرار الن بي ال

ان الق الناعمة ا يرانية نجمت ي زعزعة أمن المنطقة العربية

لعاا النجاح د ر كبير ي زعزعة أمن

إ رافي( التنثير عل االنت ابات ميي أن أش ت تر عل المد د الشمالي ها الجن بية من إ رافي( يؤثر
تنثير مباشر عل االنت ابات ق المرشمين

لقد أ قطت الجبعة الشمالية الجبعة الجن بية المدع مة من
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رافيلي بعد نشر تقرير ين

إيران الكثير من القاد ا

راد عن أ با

2020م

هزيمة الجيا ي مر تم ز2006

ا فاق ي تمرير اع رع اليع د لدع مز اهلل تدمير بنية هاا المز الع كرية بدأت العز ال يا ية تشتد
الف اد الفضافح ال يا ية الرشا ع با ضا ة إل العديد من القضايا التي من

ي لما بعد ي م إل أن تح مل

شننعا بعاد عن م رح القرار ال يا ي ي إ رافي(.

1

يفند المقا( الق ( إن االنت ابات أ فرت عن انتنار الي ار مد ي "انقًل

يا ي" ي إ رافي( أن "ق ع

ال ًلم" هزمت ق ع المر  .تضمن المقا( العنا ين الفرعية التالية :انتنار ال ط نعاية مقبة اال تقطا ؛
االنت ابات المباشر [لرفيس المك مة] تجزفة الع ية الجماعية؛ م نلة العلمانية التدين ي انت ابات نة

1999؛ اليمين الي ار بعد االنت ابات؛ براو؛ براو يجمعنا براو يفرقنا.
بينما يرع عمر ملمي ال ( ،ي النميفة ااتعا أن "االنت ابات ا

2

رافيلية اع ير لم تفض تماما لنتافج

ما مة ،نميح أظعرت هزيمة نتنياه  ،لكنعا أبقت بيد بعض عنانر الق  ،التي يمكن أن يلجن ال ت دامعا
د اعا عن ش ن

مكانت  ،ك ن

ير م تعد ،ال يريد أن ي تعد لتقب( التعم

ير م تعد لترو كر ي المكم،

الم جعة ل .
 .4االستنتاجات

 كان للق ا يرانية الناعمة أثر كبير ي ت ير ال ض ال يا ي ي منطقة الشر اع ط بما يعا
إ رافي( من ًل( نشر الثقا ي القيم والمذهب الشيعي ا يرانية.
 إيران تدعم الق ع المقا مة ي الشر اع ط ع با

ت عية ال يطر عل المنطقة العربية ع با

أيدي ل جية لنشر الفكر الشيعي تزامنا م مالة الف ض
 العم( عل

ي البًلد العربية ال نية.

إظعار إيران ال ار ض اع ا ي للم ططات ا

ا عًلم دعم المقا مة

هاا يدعم م ق

إيران عند الشع

رافيلية ي المنطقة العربية من ًل(
العربية المتابعة للتطبي العربي ال ني

م إ رافي(.
 بناء الق ا يرانية النلبة لتك ن داعمة للق الناعمة لتنبح أكبر ق ع كرية ي منطقة الشر
دعم ملفافعا من الد ( التنظيمات لل ن ( إل

اع ط تعم( عل

أهدا عا التي ر متعا من

يا اتعا ال ارجية.
تش ي ن ر إ رافي( أمام الرأش العام الد لي من ًل( ا عًلم ا يراني نز

 تعم( إيران عل

شرعيتعا عل اعرض من ًل( ق عا ي المما ( الد لية اظعار مق

الشع الفل طيني ي قيام

د لت عل أرض .
 تعم( إيران جاهد لك
الد ا عن مق
1
2

ق ط ا لمرت

الشار العربي بنن تك ن البدي( األساسي عن جمي الد ( العربية ي

الم اطن العربي دعم ث رات

مقد ات .

ال ًلم المفق د !...بقلم :د .ھاني العقاد https://pulpit.alwatanvoice.com/

المنتنر المعز م ي االنت ابات ا

رافيلية عزمي بشار مؤ ة الد ار ات الفل طينية
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تراج الدعم ا يراني من الشع

العربية بعد ق

2020م

إيران م نظام الرفيس بشار اع د ضد الث ر

ال رية ا ت دام الق المفرطة ي مد الث ر بالق .
ًلم

المر الدافر ي اليمن عل أيدش الم ثيين تق يم البًلد د ن الت ن( بين الطر ين إل اتفا
من إراقة الدماء.

 .5التوصيات
 عل إيران مراجعة م ططاتعا الم تقبلية ب ن ل ا ت دام الق الناعمة ي منطقة الشر اع ط.
 د ار ة الق الناعمة ا

رافيلية قدرتعا إل ال ن ( لعق ( الم اطن العربي الزعماء العر .

 د ار ة المالة العربية من االننعار م ال يا ة اعمريكية اللعي راء التطبي م إ رافي(.

 البد من العم( عل د ار ة التجربة ا يرانية ي ال ن ( بالق الناعمة إل ت ير المنطقة ما اعمة
العربية ما ها

 البد من ج د مرجعية دينية م مد لل نة لم اجعة التشي

ي المنطقة العربية.

 البد للد ( العربية من تشكي( ج م يضم ك( العر بدي( عن جامعة الد ( العربية .لل ن ( إل بر
اعمان باعمة.

 يج عل الد ( العربية إعاد القضية الفل طينية إل
م إ رافي( العم( عل إ قاط الم طط ا

ج ال يا ة العربية ق

جمي أن ا التطبي

رافيلي.

 البد من ج د مجم إعًلمي عربي مر للعم( عل إظعار مقيقة االمتًل( العم( ال مشي ضد
اعبرياء اعطفا( ي ل طين لبنان

 ال بد من العم( عل
ا

ريا باقي المناط الممتلة.

ج د ممكمة جنافية عربية لر القضايا للمماكم الد لية ضد مجرمي المر

رافيليين.
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المتغيرات اإلقليمية وأثرها على العالقات الخليجية اإليرانية
Regional Variables Its Impact on Gulf -Iranian Relations
 كنعان رزق ديب الديب.د

Dr. Kanan Rezaq Deeb Al Deeb
باحث في العالقات الدولية – معهد فلسطين للدراسات

الملخص

 لكن رعان ما أنبح بعضعا مربال بال كالة بين إيران د ( مجلس التعا ن،بدأت اعزمات ي المنطقة العربية بشك ل( عف ش
 با ضا ة، ال يما اعزمة ال رية التي تد لت يعا الق ع ا قليمية الد لية، الد ( الكبرع من جعة أ رع،ال ليجي من جعة
 أنبمت ها _التدا ًلت يما بعد_ تمث( مالة من ماالت ت جي الر اف( يما بين الد ( الكبرع،إل أزمتي اليمن البمرين

. ال يطر من ًل( دعم الجماعات الم الية لعا،المتد لة عملت عل تمقي نف اها
ُ (  با ضا ة إل أن الد،الد ( ا قليمية
 ها التد ًلت، كال اليات المتمد اعمريكية ر يا،قامت الد ( الكبرع بالتد (؛ للمما ظة عل منالمعا ي مناط اعزمات
 أنبح من، د ( ق ع إقليمية د لية أنبمت لعا ق اعد ثابتة م تمر ي بلدان اعزمة،عملت عل زياد تكريس اعزمة
 اعزمة، ب انة اعزمة ال رية، قام هاا البمي بد ار ة المت يرات ا قليمية الد لية. م( اعزمة ي تر زمنية قنير
.الد ( الكبرع منعا

النع

 م اق، كيفية تنثير ها اعزمات عل العًلقات ال ليجية ا يرانية،اليمنية

Abstract
Crisis in the Arab region started spontaneously. but some of them have rapidly became an agency
war between Iran and the Gulf Cooperation Council Countries from on hand and dominant
countries from another, especially the Syrian crisis in which the international and regional powers
have intervened in addition to Yemen and Bahrain issues. This overlaps later represented a case
of directing messages between the major and regional countries. Besides, the interfering countries
have achieved their influence through supporting their loyal groups. The major powers have
intervened to preserve their interests in crisis areas, such as the United States of America and
Russia, these interventions have worked to increase the dedication of the crisis, and the entry of
regional and international powers that have had fixed and continuous rules in the countries of the
crisis, and it has become difficult to solve the crisis in a short period of time. This research will
study regional and international variables, especially the Syrian crisis, the Yemeni crisis, and how
these crises affect the Gulf-Iranian relations, and the positions of major countries regarding them.
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مقدمة:
هد ت ها الد ار ة إل

البمي ي العًلقة ال ليجية ا يرانية ي ظ( المت يرات ي إقليم الشر اع ط

المنطقة العربية بشك( ال ،با ضا ة إل ال ق

مجلس التعا ن ال ليجي ايران ي ظ( أزمتي

عل أبرز الممطات التي شعدتعا العًلقات بين د (

ريا اليمن ،قد اعتمدت الد ار ة عل عد مناهج؛ هي:

تكمن أهمية الد ار ة ي تز يد
المنعج التاري ي التمليلي ،المنعج ال نفي التمليلي ،منعج تملي( النظمُ ،
المكتبة العربية بعا الد ار ة ،التي ت اعد عل معر ة طبيعة العًلقات ال ليجية ا يرانية ،انة ي ظ(
ا تمرار اعزمات العربية ي ك( من اليمن

تثرش ها الد ار ة البامثين المت ننين بقضايا الشر

ريا،

ننا القرار ي هاا الشنن ،طالما أن العًلقات ال ليجية ا يرانية ،أنبمت أكثر
اع ط ،كالو إ اد ُ
تدا ًل ي الشنن العربي الد لي انة ي اآل نة اع ير .
تك نت ها الدار ة من مبمثين رفي يين تطرقت ي المبمي اع ( إل اعزمة ال رية ،ناقشت ثًلثة مدا (
رفي ية ،المد ( اع ( م ق
ال رية ،الثالي م ق

د ( مجلس ال ليج العربي من اعزمة ال رية ،الثاني م ق

الد ( الكبرع من اعزمة ال رية،

تنثيرها عل العًلقات ال ليجية ا يرانية ،كالو الم ق

إيران من اعزمة

ي المبمي الثاني تطرقت إل اعزمة اليمنية

الد لي من اعزمات التي تعن

بالمنطقة العربية،

ا تتمت الد ار ة با تعراض أهم النتافج الت نيات.
بدأت اعزمة ي

المبحث األول :األزمة السورية في العالقات الخليجية اإليرانية
ريا؛ نتيجة تفاع( تراكمي لع ام( متعدد بعضعا

اجتماعي ،بدأت االمتجاجات الجماهيرية ي

ريا كرد ٍ
ع( عف ش عل

يا ي البعض اآل ر اقتنادش
اق ممتقن ،ب ب

جم د البنية

ال يا ية؛ من أج( تمقي الت يير ي شك( ال لطة من لطة تضم مزبلا بعين إل د لة تعددية؛ لضمان
تمقي العدالة ،الم ا مة ،م اعقلية ي المشاركة ال يا ية الفاعلة(.)1

موقف دول الخليج من األزمة السورية:

بداية اعزمة ال رية ي مارس 2011م ،عقدت د ( مجلس التعا ن ال ليجي " "9اجتماعات ،منعا " "3عل
م ت ع القمة "6" ،عل الم ت ع ال زارش ،أندرت المبادر العربية ي  28أ
عل (ال ق

الف رش طًل النار ،ا راج عن المعتقلين ي ال ج ن،

نل
طس 2011م ،بيانال ث

تح م ار بين كا ة اعط ار ،

اجراء إنًلمات يا ية تتضمن اجراء تعديًلت د ت رية) .ي المقاب( ر ض النظام ال رش المبادرات،
أنر عل المضي قدمال ي ال يار اعمني ،ارتكا

العديد من المجازر ،أشعرها مجزر ممل الثانية ي

 28براير 2012

(.)2

( )1
()2

توفيق المدني وآخرون ،الربيع العربي ...إلى أين؟ أفق جديد للتغير الديمقراطي ،ط ،1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية2011 ،م ،ص.45
عمر الم ن ،تقارير د ( ال ليج اعزمة ال رية :م ت يات التمرو منيلة الم اق  ،مركز الجزير للد ار ات -16 ،ي لي 2012 ،م ،مرج

إلكتر ني،

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/201262873127604373.html
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جاء تمرو د ( ال ليج العربي تجا اعزمة ال رية ي بدايتعا؛ إدراكال منعا أن

ريا الع

مم رش معم

ي منطقة الشر اع ط ،كالو العتبارها أمد المفاتيح عمن المنطقة د ( ال ليج العربي ا تقرارها ،أن
ت يير النظام يعا بالطر الع كرية تد ( المنطقة ي االضطرابات لن تك ن د ( ال ليج العربي ي مننع

عنعا.

تضامن ت المملكة العربية ال ع دية د ( ال ليج العربي اعُ رع م النظام ال رش ي بداية اعزمة؛ شية
انتقا( اعزمة إل د ( ال ليج العربي بعد قيام االمتجاجات ي البمرين ،تنييد إيران لعا ،كالو ب ب

دعم

النظام ال رش للمملكة العربية ال ع دية ي إر ا( ق ات در الجزير ،لدعم النظام القضاء عل االمتجاجات
ال ليجي رعان ما ث
تم ( ت يثر تجا

ي البمرين ،بالر م من ر ض إيران لالو الم ق ( ،)1هاا الم ق
اعزمة ال رية؛ نتيجة العن

ارتكبعا ،كالو م ا
د

الاش ا ت دم نظام اع د ضد المعارضة المدنيين ،انة بعد المجازر التي
ريا.

ال ع دية من تمدد النف ا الشيعي ي

عدم اء النظام ال رش بالمبادرات العربية المطر مة ،مجلس جامعة الد ( العربية إل تجميد عض ية
طة

ريا ي جامعة الد ( العربية منظماتعا إل مين تنفياها الكام( لتععداتعا التي ا قت عليعا بم ج
العم( العربية ،ي  16ن مبر  ،2011ث
علقت* الجامعة العربية عض ية ريا رضت عليعا عق بات
اقتنادية لعدم التزامعا بالمبادر العربية(.)2

لم ينجح تطبي ال طة العربية ،ثمة ق ع إقليمية ،كليران مز اهلل ،أُ رع د لية ،كر يا النين ،تق
جميعال ضد أش م ع

راج نظام الرفيس بشار اع د من المشعد ال يا ي ال رش ،كما أن ش( المبادرات

العربية ض ط د ( ال ليج العربي أدع إل إنعاء م( اعزمة ال رية تمت مظلة جامعة الد ( العربية،
ب ب

ض ط د ( إقليمية ،ال يما ال ليجية منعا أدع إل تد ي( اعزمة(.)3

بعد الفش( ي الت ن( إل مل ( يا ية ،تشك( العديد من ق ع المعارضة ،أبرزها االفتًل

ال طني لق ع

الث ر المعارضة ،ميي تم تشكيلعا ي إمدع د ( ال ليج ،هي قطر ،الو بن مبر  2012برفا ة معاا
ال طي  ،هد
نف

االفتًل

إل بناء بدي( يا ي ديمقراطي يت ل إدار اعزمة المرملة االنتقالية ،ت ميد

ال ،قد اكت
الم عارضة ،تنظيمعا ،جعلعا أكثر تن علا شم ل

االفتًل

مجلس التعا ن ال ليجي تركيا الجامعة العربية ،عل الر م من االعت ار
د لليا،
()1
()2
()3

إال أن ال يزا( يعاني من الضع

ليد المعلم ،ج د در الجزير ي البمرين أ ا

الجم د ،نظ لار ل يا

شرعية االتماد اع ربي د (

الاش من( علي االفتًل

الت ان( التن ي بين أط ار

إقليملا

المعارضة،

قان ني ه ليس امتًلال ،جريد الشر اع ط 20 ،مارس 2011م.

الم ن ،تقارير د ( ال ليج اعزمة ال رية :م ت يات التمرو منيلة الم اق  ،مرج

اب 2012 ،م.

رامي عبد القادر ،ت ازن الق ع الد لية أثر عل اع زمة ال رية ،ر الة ماج تير ير منش ر  ( ،ز  :جامعة اعقن  ،أكاديمية ا دار ال يا ة)،

2014م ،ل.124

* ال يمت ش ميثا جامعة الد ( العربية عل إجراء ممدد تمت م م تعلي أ تجميد العض ية ،لكن نل عل الطرد أ الفن( ي الماد  18من ،

التي تق ( إن "لمجلس الجامع ة أن يعتبر أش د لة ال تق م ب اجبات هاا الميثا منفنلة عن الجامعة ،الو بقرار يندر بلجما الد ( عدا الد لة
المشار إليعا" ،ير أن الجامعة شلت ي تطبي هاا النل منا تن ي عا ،لم ت تط

ع( شيء ميا( منر عندما قعت اتفا كام ديفيد م إ رافي(

عام  ،1979اكتفت بعق بة "تجميد" عض يتعا ي الجامعة ،نق( مقر الجامعة من القاهر إل ت نس.
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عدم قدرت عل بناء ا تراتيجية ع كرية م مد  ،ب ب

2020م

منادر التم ي( الدعم ال ارجي الاش يعكس

منالح ت جعات الق ع ا قليمية الد لية الفاعلة ي المشعد ال رش(.)1
بعد تعقد اعزمة ي

ريا تشابكعا ،ما زالت د ( مجلس التعا ن ال ليجي ت دها مالة من الت تر القل ،

ب ب زياد النف ا ا يراني ي

ميداني كبير عل اعرض ال رية ،ما زالت د ( مجلس

ريا تمقيق لت

التعا ن ال ليجي تعم( عل دعم ما تبق من ق ع المعارضة الم الية لعا ،التي ال تكاد تمث( إال القلي( ي
ظ( التقدم الميداني للنظام ال رش؛ الو من أج( المفاظ عل أمنعا ،با ضا ة إل م اجعة النف ا ا يراني
ريا ،إا يشك( ط لار عليعا عل أمن المنطقة العربية .عل الر م من العزافم ال

ي

المعارضة ي
ا يراني ي

افر المتتالية لق ع

ريا ،إال أن د ( مجلس التعا ن ال ليجي تما (  -ي الم تقب(-العم( عل تقلي( ال ج د

ريا ،زياد

يطر النظام؛ كبدي( للت اجد ا يراني.

موقف إيران من األزمة السورية:

تتنا ( ها النقطة بشيء قلي( عًلقة إيران م
ال رية ،ميي إن

ريا عبر التاريخ ،قب( د ار ة م ق

إيران من اعزمة

ريا بدأت بعد ث ر ال ميني بالت ج نم إيران؛ نتيجة تظا ر ع ام( عد ؛ منعا انمدار

عًلقاتعا م الع ار  ،العزلة التي كانت تعيشعا ال يما بعد ت قي منر التفا كام

ديفيد م إ رافي(،

ال إل
ن ل

رية ،التي تربط

جاء التمال

ا يراني– ال رش عل رأس أ ل يات مشر

إيران ا قليمي ،من ًلل يمكن يران ،ربط

ل لة ج ار ي ة متنلة من النف ا ا قليمي ،تبدأ من ر إيران مر لار بالع ار

النف ا ا يراني ن الل إل لبنان اعراضي الفل طينية(.)2

اند مز البعي ال رش الماكم ،إيران ي مربعا ضد الرفيس العراقي ال اب ندام م ين ،ي مقاب( إيقا
ريا لتندير النفط العراقي نااو ،عبر أنب

نفطي ين( ال مدينة بانياس ،المطلة عل البمر المت ط،

رت إيران ل ريا النفط بن عار من فضة ،با ضا ة إل إر ا( اآلال
البيت ي

ريا ،أما اعهمية الجي يا ية الثانية التي تتمت بعا دمش بالن بة يران ،عي أنعا تعد معب لار

لدعم تنظيم مز اهلل ،ل ج تيلا ي لبنان ،ال يلع
م

من المجاج ا يرانيين عطرمت (

 ،ب( يلع

مز اهلل بالن بة لطعران د لار مي يال ي رد ا رافي(

د لار أكثر ي تعزيز النشاط اال ت باراتي لطعران عبر م تل

المؤ

ات التي يديرها

المز إقليميلا د ليلا(.)3

ت طدت الع ًلقات ال رية ا يرانية تميزت بالتمالفات التفرد ،عل الر م من أن الد لتين تفرقعما اعيد ل جيات
من ميي علمانية النظام ال رش ،ا ًلمية النظام ا يراني ،إال أن المنفعة ال يا ية المادية المتبادلة،
الم ق
()1

من ال اليات المتمد اعمريكية ا رافي( قد جمعتعما عل الر م من التفا ت ي العًلقة ،ك( منعما

عام أب منطف  ،اعزمة ال رية ي ظ( تم ( الت ازنات االقليمية الد لية2013-2011 ،م ،ر الة ماج تير ير منش ر  ( ،ل طين ،ز ،

جامعة اعزهر)2015 ،م ،ل.49
()2
()3

إبراهيم قي ن ،تط ر العًلقات ال رية ا يرانية ،ط ران لألبماي الد ار ات اال تراتيجية2017 ،م ،ل.3
يمي نعي  ،اال تراتيجية ا يرانية ي ال ليج العربي ،ط ،1مركز نناعة الفكر للد ار ات اعبماي2015 ،م .ي

ال ليجي ي مثلي ال راثة النفط الق ع اعجنبية ،ط ،1مركز د ار ات ال مد العربية2011 ،م ،.ل.246
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يمث( أهمية لأل ر ،ميي إن ريا تعد بمثابة مد ل( يران عل العالم العربي ،كما أن إيران تمث( العم
اال تراتيجي ،امدع اع ار التفا ضية اال تراتيجية التي تل ح بعا دافما تجا إ رافي( ال اليات المتمد
اعمريكية عند المديي عن أية ترتيبات إقليمية أ د لية(.)1
بدأت إيران ي أعقا
المشر ا يراني،

التم الت التي شعدها العالم العربي عام 2011م ،ي ت ظي

تلو التم الت بما يعزز

اء من ًل( مما لة م(ء الفراغ ا قليمي أ من ًل( دعم أدرععا ا قليمية ي د (

الج ار بدع ع مكا مة ا رها  ،لع( المالة ال رية هي اعكثر تعبي لار عن مجم التد ًلت ا يرانية ،إا ترع
ًل عما ت ار إيران من أن
إيران أن دعم النظام ال رش ع كريلا ه ضر ر اات أبعاد عقدية ا تراتيجية ،ض ل
ريا هي البلد العربي ال ميد الاش اند إيران ًل( المر العراقية ا يرانية(.)2

اعتمدت العًلقات ال رية ا يرانية عل تمقي المنالح المشتركة ،م اجعة ال ن م ي ن امد ،هي
بعاا المفع م ال تقتنر عل

الجان

 ،ب( امتدت لتشم( المجاالت االقتنادية الثقا ية

ال يا ي م

ال يامية( ،)3قدمت إيران دعمال كبي لار ل ريا ي كا ة المجاالت،

ن نلا ي المجاالت الع كرية

االقتنادية ،ميي إن تم ت قي االتفاقيات بعاا المجا( ،مرت العًلقات ال رية ا يرانية ي المجا(

االقتنادش بمرملة تعمي

ت ي  ،أنبح االقتناد ال رش معتمدلا عل المشاري المشتركة م إيران ي

القطاعات الرفي ية؛ مث( :الطاقة ،االتناالت الًل لكية ،الزراعة ،الم انًلت ،تكرير النفط منان

اال منت ،هاا التعا ن ن( إل م ت يات قيا ية(.)4

ُّ
يعد يل القدس التاب للمرس الث رش ا يراني ع كريلا أمد أهم التنظيمات الع كرية الم لمة التي دعمت

النظام ال رش ضد المعارضة ًل( اعزمة ،ميي تم ا نتقا( مجم عات م لمة تقدر بعد ال

من ق ات

يل القدس التاب للمرس الث رش ا يراني بقياد العميد قا م ليماني ،الاش نق( مقر قيادت إل دمش ليشر
عل العمليات المعام الع كرية(.)5

بنف

من هنا تدرو إيران أن تمالفعا م

ا

ريا يعطيعا ق ؛ لتشك( جبعة م مد ضد ال يا ات اعمريكية

رافيلية ي المنطقة ،ن نلا إاا ما أ انا ي االعتبار الق الع كرية ا يرانية ،كالو الت ليح ال رش،

ميي إن معظم التقارير تشير إل أن إيران تمت( مرتبة متقدمة ي الشر اع ط من نامية القدرات الع كرية،
كالو

ريا؛ لن تقارير مععد الد ار ات اال تراتيجية ي لندن تشير إل أن

الج ش ،لالو نجد أن ال يا ة ا يرانية تتقار م

()1
()2

أب منطف  ،اعزمة ال رية ي ظ( تم ( الت ازنات ا قليمية الد لية2011 ،2013 :م ،مرج
أشر كشو ،د ( ال ليج ايران قضايا الن ار

اع ل  ،العدد اع ( -دي مبر 2016م ،ل.16

()3

()5

علي بكر ،بؤر جعادية جديد  ،د ر التنظيمات الم لمة ي أزمة

()6

اب  ،ل.87

ا تراتيجيات الم اجعة ،مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية ،مجلة الد ار ات ا يرانية ،ال نة

م

()4

ريا(.)6

ال للد ا
ريا تمتلو نظام عا ل

ال ريرش ،العًلقات العربية – ا يرانية (ال رية ا يرانية نم اجال) ،الد مة :المركز العربي لألبماي د ار ة ال يا ات ،2011 ،ل.180

الد العبادش ،تنثير النف ا ا يراني عل الد ( العربية ( ريا لبنان) ( ،2007-1979ر الة ماج تير) ،جامعة مؤتة2008 ،م ،ل.84

ريا ،القاهر  :ال يا ة الد لية ،العدد  ،190المجلد  ،47أكت بر ل.69-68

العبادش ،تنثير النف ا ا يراني عل الد ( العربية ( ريا لبنان)  ،2007-1979مرج

اب  ،ل.83
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2020م

يمكن الق ( :إن إيران عملت عل االهتمام بالتد ( باعزم ة ال رية بشك( كبير؛ لما لعا الد لة من نف ا
تنثير ا تراتيجي عل المنطقة العربية ،قد ا تفادت إيران من

انة اال تفاد

ريا ي أكثر من مجا(،

من الطري ال انلة إل لبنان ،دعم ق ات مز اهلل ي لبنان ،يعتبر ت اجد إيران عل ال امة ال رية

معددال عمن إ راف ي( ،ميي عملت إ رافي( منا اللمظة اع ل إل من الق ات ا يرانية من ال ج د بالقر من
المد د ا
بقن

رافيلية ،قامت عج( الو بزيارات عديد إل ر يا؛ لمن ال ج د ا يراني ي تلو المناط ،
إيرانية قريبة من الج الن ،كالو عم( التد ( ا يراني ي

أهدا

بين إيران د ( مجلس التعا ن ال ليجي.

ريا عل زياد تير العًلقات

الدول الكبرى من األزمة السورية:
أوالً :موقف الواليات المتحدة األمريكية من األزمة السورية:

عملت ال اليات المتمد اعمريكية ي معالجتعا لألزمة ال رية ضمن ممددات تنب من أهدا عا ،تتمث( ها

الممددات ي تكريس ثنافية الع ية المدنية قبالة ا
ع كريلا

عل إنعاو

يا يلا اقتناديلا ،ك ر ش كتعا ي لبنان،

ًلمية ،ال نة قبالة الشيعة ،العم( عل ا تن از

إيران

ل مالة من العداء الشيعي ي العالم العربي ،العم(

ريا القضاء عل مؤ تعا الع كرية ،ا تن از

الشر اع ط(.)1

ر يا يا يلا أ ًلقيلا تق يض م اقععا ي

بداية اعزمة ال رية ،بعد المجازر المرتكبة من النظام ال رش ضد المدنيين ال ريين ،أندر الرفيس

اعمريكي ال اب

بارو أ باما ي  29إبري( 2011م ،أم الر تنفيايلا بفرض عق بات عل

العق بات الم فر ضة عليعا بم ج قان ن مما بة

ريا ،تشم( العق بات الجديد م ؤ لين

ي

ريا،

ريين مؤ ات

عامة ،تجميدلا لألم ا( ،مظ لار للتعامًلت التجارية م الش نيات المادية المعن ية المشم لة بالعق بات،

عت تلو العق بات لتشم( الرفيس ال رش نف  ،نافب  ،رفيس ال زراء ،زير الدا لية ،الد ا ،

من ثم

مدير الم ابرات الع كرية(.)2
تمثلت اال تراتيجية اعمريكية تجا اعزمة ال رية ال ماح للق ع ا قليمية بالتد ( بين اعط ار
تقديم الدعم ا ن اني الرمزش ،التردد ي ت ير أ لمة مضاد للطافرات إل المعارضة؛

المتنارعة،

لا من ا ت دامعا

من قب( جماعات متطر ة ،كان العاجس اعكبر بالن بة لل اليات المتمد اعمريكية ه منير ال ًلح
الكيما ش ال رش ،قد أثرت ها اال تراتيجية المرتبطة بالمل

بالمل

()1

()2

ال رش ،من الو العًلقات اعمريكية م د ( المنطقة عم ملا ،م المملكة العربية ال ع دية عل

مازم ال يد

تمرير ي

ال رش عل ا تراتيجيات الد ( اات العًلقة

ر ن ،ا تراتيجية اال تبداد ي م اجعة الث ر ال رية ،االنتفاضة ال رية ارج ال يا دا ( التاريخ ،الكتا

اع ( ،ط2014 ،1م،

رش الدين ،مركز د ار ات الجمع رية الديمقراطية بدعم من شبكة منطة للد ار ات النشر ،ل.66-65

نبي( مرز  ،العق بات االقتنادية ،ن بطيء للنظام ال رش ،الد مة :مركز الجزير للد ار ات2011 ،م.
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نم

ال ،بالو أ عمت اال تراتيجية اعمريكية تجا المل

2020م

ال رش ي إعاد تفعي( د ر ر يا ي

ًل معملا ي نيا ة تلو اال تراتيجية بعد أن منلت عل دعم النين(.)1
المنطقة ،ننبمت ر يا اع ل
عملت ال اليات المتمد اعمريكية لتنمين منالمعا بتنشيط ق اتعا ي

ريا ،انة ي المناط المجا ر

للمد د العراقية تمركعا لقط طري ا مداد الاش ت ع إيران قامت انطًلقال من أراضيعا ،ن الل إل
جن

لبنان،

با ضا ة إل

ام( البمر اعبيض المت ط ،ميي معاق( مز اهلل مر لار بالع ار

ت يير طبيعة التعام( ا

البادية ال رية،

رافيلي م اعزمة ال رية مطالبتعا بلنعاء ال ج د ا يراني ي

ريا( ،)2يًلمظ أن ما تبق لل اليات المتمد اعمريكية ملفافعا  %20قط من يطرتعم عل اعراضي

ال رية.
مرنت ي المقاب( ال يا ة ال ارجية ا يرانية عل ر ض ال ج د اعمريكي ي المنطقة ،تشترو مععا
ي هاا االتجا  ،ميي شك( الجانبان جبعة م مد لم اجعة التعديدات ،اتفقا عل ما يلي(:)3

اعتبار أش اعتداء عل

ريا

ريا ه اعتداء عل إيران العكس نميح.

االلتزام ا يراني بتقديم الدعم ل ريا ي مالة تعرضعا عش اعتداء.
التعا ن ا لع كرش بين الق ات ا يرانية ال رية ،قد أكد الو زير الد ا ا يراني عندما قا( :إن
ا تراتيجي يران ،هي جزء من اعمن الق مي للجمع رية ا يرانية.

يمكن الق ( :إن ال اليات المتمد اعمريكية لم تقم بالد ر المطل
جماعات المعارضة ي

ريا بالقدر المطل

لعا ي

ريا عم

ريا ،ب انة دعم

 ،ل مظ أن ال اليات المتمد اعمريكية لم يكن لعا أش منالح
ض الطر عن التد ( الر ي يعا ،قامت ببعض

ا تراتيجية دا ( اعراضي ال رية ،لالو عملت عل

الضربات عل المد د ال رية؛ للمفاظ عل منالمعا ي الد ( المجا ر ل ريا ،من هنا ظعر ت اا( اعتماد
د ( ال ليج العربي عل الم ق

بالقدر المطل

.

اعمريكي تجا اعزمة ال رية .التي جدت بنن الم ق

اعمريكي لم يكن

ثانياً_ موقف روسيا من األزمة السورية:

تعتبر ريا أمد أهم الشركاء التجاريين لر يا ،ميي تُشك( التجار الر ية ال رية ما ن بت  %20من
إجمالي التجار العربية – الر ية ،ارتفعت التبادالت التجارية بين البلدين إل 1.92مليار د الر عام 2011م،

بزياد تن( إل  %58عن عام  ،2010كما يبلغ مجم اال تثمارات الر ية ي

ريا م الي  20مليار

د الر انة ي القطا الطاق ش ،تمتلو ر يا قاعد بمرية ي ميناء طرط س ال رش عل ش اطئ البمر
اعبيض المت ط ،هي م ج د منا عام  1971م ،بم ج اتفاقية بين البلدين ،قد كل

()1

ا تمرار ها القاعد

عدنان هياجنة ،اال تراتيجية اعمريكية تجا تمديات اعمن االقليمي لد ( الج ار ال ليجي ،بين الثابت المت ير ،د ار ات – مركز البمرين للد ار ات

اال تراتيجية الد لية الطاقة ،المجلد الثاني ،العدد 2015 -1م ،ل.149

()2
()3

مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية ،تقرير المالة ا يرانية ،ي ني

أ

طس  ،2017ل.79

العبادش ،تنثير النف ا ا يراني عل الد ( العربية " ريا لبنان"  ،2007-1979مرج

اب  ،ل.84
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إعفاء

2020م

ريا من دي ن تقدر ب ر 9.8مليار د الر عام 2006م ،كما منلت ر يا عل بعض الت عيًلت من

الًلاقية(.)1
منا بداية اعزمة عملت ر يا عل دعم النظام ال رش  ،أنرت عل التشكيو ي الق ع الث رية ي
من ميي المنطلقات التي تمملعا أهدا عا ،ه ما جعلعا تدا

الق

ريا

عن مشر عية لج ء نظام اع د إل ا ت دام

ي اعزمة ال رية(.)2

عملت ر يا عل تعطي( تنفيا المبادرات العربية اعممية التي كانت تعد

بعض مطال

المعارضة ،ادانة عن

إل م( اعزمة ال رية ،تمقي

النظام تجا المتظاهرين؛ الو من ًل( ا ت دامعا م النين ،م

النقد (الفيت ) أمام ا تندار ق اررات تدعم تطبي ها المبادرات ي مجلس اعمن الد لي .ر يا منا بداية
اعزمة عمدت إل تبني ر اية النظام ال رش لألمداي ت يقعا ،كما أنعا أنرت عل اعتبار المعارضة

ال رية مت ببال رفي ال ي تفاقم اعزمة ،باعتبارها طر لا م لمال مقاب( الجيا النظامي ،مت
مجم عات للمنشقين عن الجيا النظامي "الجيا ال رش المر" ،م دع اتعا للنظام با

االنًلمات التي عد بعا

ار

ي إجراء

رؤيت (.)3

ا تمرت ر يا ي إمباط ق اررات مجلس اعمن ،ب ن ل

" ير ي ال ر

قب( تشكي(

" ،ميي قا(" :لن تن ت ر يا عل قرار ضد

ريا ،هاا ما أ ضم

زير ال ارجية الر ي

ريا ي مجلس اعمن ،ميي تمكنت ر يا

من التن يت ضد قرار مجلس اعمن النادر ي إبري( 2011م ،الاش يدين الن ظام ال رش د ن المعارضة
ال ت دامعا العن

ي قم المتظاهرين ،كما ا ت دم م النقض الفيت ضد قرار جاء بمبادر أمريكية لمن

اال ت دام المفرط للق ضد الشع

من قب( النظام(.)4

عل الر م من الدعم الر ي ل ريا ،إال أن منالح ر يا تتقدم
بين الرفيس الر ي ًلديمير ب تين اعمريكي د نالد ترام

الجمي  ،هاا ما قد من( ي لقاء

ي شعر ي لي 2017م ،عل هاما مؤتمر قمة

العشرين ي هامب رغ ،كن ( لقاء يجم بينعما منا ت لي الرفيس ترام ال لطة ي ال اليات المتمد اعمريكية،
ي هاا اللقاء أعلن ب تين أن ر يا تقب( بالتقار المقترح من ال اليات المتمد اعمريكية؛ بعد

التعام(

بجدية م داعا ،ت جي الضربة اع ير لعا الجماعة ،رأت إيران قب ( ر يا للمقترح اعمريكي بمثابة
ت يير جارش لًل تراتيجية الر ية ،أن ر يا تريد أن تك
أن ج دها ي

ريا ه

ط

عاد إمياء ا مبراط رية ال

امتيازات ال أن ت عم ي م( اعزمة ال رية،
يتية لع

د ر عا( ي النزاعات الشر

اع طية ،المن ( عل أكبر قدر ممكن من االمتيازات؛ من أج( منلمتعا الق مية(.)5
()1

ليد عبد المي ،ممددات ال يا تين الر ية النينية من اعزمة ال رية ،مركز الجزير للد ار ات ،إبري( 2012م ،ل ،7مرج إلكتر ني،

()2

نا يناز أممد ،مكا

ريا ،مجلة ال يا ة الد لية2013-12-28 ،م ،مرج إلكتر ني،

()3

عبد القادر ،ت ازن الق ع الد لية أثر عل اعزمة ال رية ،مرج

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.html
اع د :تنثير الت يرات االقليمية ي م ازين الن ار

ي

.http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.html
()4

اب  ،ل.124

أب منطف  ،اعزمة ال رية ي ظ( تم ( الت ازنات االقليمية الد لية2013-2011 ،م ،مرج

( )5م ركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية ،تقرير المالة ا يرانية ،ي لي

أ

طس 2017م ،ل.80

اب  ،ل.127
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2020م

يمكن الق ( :إن ر يا ات ات م قفلا مؤيدلا للنظام ال رش ي التعام( م اعزمة ال رية الو ر م

المجازر المرتكبة ضد المدنيين من قب( النظام ال رش ،يعزع الو إل أهمية المنالح الر ية ي

ريا،

ميي عملت ر يا عل المما ظة عليعا ،قامت بتقديم جمي ا مكانيات ،من أج( المما ظة عليعا .بالو

تك ن ر يا بثقلعا الد لي ما تمتلك من التنثير عل

المنطقة ،عام( ق بالن بة للنظام ال رش كالو

ا يراني ،ي مقاب( الو شلت د ( مجلس التعا ن ال ليجي ي ك

مق

اضح لل اليات المتمد اعمريكية

تجا اعزمة ال ريا ،بالو تك ن اعزمة ال رية عام( جديد ي ت تر العًلقة بين د ( مجلس التعا ن

ال ليجي ايران؛ ب ب

التد ( ا يراني الم تمر ي

ريا عل الر م من اعتبار

ريا من قب( د ( مجلس

ال عربيلا ،أمد أعضاء جامعة الد ( العربية التي ال تقب( التد ( يعا من ال ارج،
التعا ن ال ليجي مجا ل
انة من قب( إيران.

المبحث الثاني_ األزمة اليمنية في العالقات الخليجية اإليرانية:

تتمت الجمع رية اليمنية بعم ا تراتيجي لجمي د ( مجلس التعا ن ال ليجي ،إا تعتبر اليمن طريقلا

د ليلا من ًل( امتًلكعا لمضي عدن ،الاش يتم ا ت دام من قب( الد ( الكبرع تمرير التجار النفط ،قد
أ ثر يطر الم ثي ن الم ال ن يران عل مناط كبرع من الد لة اليمنية عل طر تجارية هامة عل
منالح د ( مجلس التعا ن ال ليجي ،كالو المنالح الد لية ،اعتبر ا الو تعديد لعم ل ج دهم.

أوالً_ دول الخليج العربي من األزمة اليمنية:

يشك( اليمن م د ( مجلس التعا ن ال ليجي كتلة ا تراتيجية امد  ،إا يتمت اليمن بم ق ا تراتيجي ريد،
ع يم و مفاتيح البا الجن بي للبمر اعممر ،هناو تدا ( ثي بين مضيقي هرمز با المند  ،يمث(

ابتداء
اع ير طريقلا للناقًلت الممملة بنفط ال ليج باتجا أ ر با ،كما يربط مزام أمن الجزير ال ليج العربي
ل
من قنا ال يس انتعاء بشط العر  ،يعتبر اليمن بم قع الج ار ي همز ال ن( بين القار اع ريقية د (
ال،
مجلس التعا ن ال ليجي ،أنبمت اليمن ظعي لار منا لك( من المملكة العربية ال ع دية لطنة ُعمان أ ل
لبقية د ( مجلس التعا ن ال ليجي ثانيال من ًل( ممايتعا لمد دهما البرية الجن بية ال ع دية ال ربية

ل لطنة ُعمان(.)1

تنثرت المملكة العربية ال ع دية من اعزمة اليمنية كثي لار ،ب( كانت هي الطر اعكثر تنثي لار تنث لار بما جرع
من أمداي .طبقلا لل لفيات التاري ية مض ر الد ر ال ع دش الفاع( ي الشنن الدا لي اليمني منا ما يزيد
عن أربعة عق د ،أنبح الش ( الشا ( للشار اليمني ،كالو لم تل

اع اط ال يا ية ه مد د تنثير

المملكة العربية ال ع دية عل منير اليمن ،بما تتجااب من ت ييرات يا ية أثمرت عنعا ث ر أ قطت نظام
الرفيس ال اب علي عبد اهلل نالح ،تنامي نف ا الم ثيين* الت عي ي اليمن ،ال طر الاش يمثل عل

()1

أممد عمر  ،أزمات اليمن انعكا اتعا عل أمن ال ليج ،الرياض :مجلة البيان ،العدد ( ،)281دي مبر 2010م.

* الم ثيين هي (جماعة دينية يا ية م لمة تنتمي للماه

الزيدش الشيعي ي اليمن).
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المنطقة ،قد د لت المملكة العربية ال ع دية بشك( اع( ي المل

2020م
من

اليمني؛ جراء تنامي مالة ال

المملكة العربية ال ع دية إل ممار ة د ر إقليمي مؤثر(.)1

تزايد قُدرات إيران ي المنطقة ،اعمر الاش د
تدرو د ( ال ليج اعهمية اال تراتيجية لليمن ،باعتبار العم اال تراتيجي عمن ال ليج عم ملا ،أمن المملكة
العربية ال ع دية عل نم

بالق

ال ،من ثم ،لن إعًلن الم ثيين د ( العانمة ننعاء اال تيًلء عليعا

ي بتمبر  2014م د ن مقا مة ،ثم اال تيًلء عل ميناء المديد اال تراتيجي ي العام اات  ،شك(
ال م بدء الم ثيين تلقي م اعدات دعم من إيران عل

تمديال هافًلل لألمن الق مي ال ليجي ،عل نم

الم ت يين ال يا ي الع كرش ،من الو االتفا بين الم ثيين ايران ي  28براير 2015م؛ بعد

ت يير

 28رملة أ ب عيلا من إيران إل اليمن .قد أدركت المملكة العربية ال ع دية م اطر ال ج د ا يراني المباشر

عل مد دها الجن بية م اليمن(.)2

دعمت إيران جماعة الم ثيين التي يطرت عل

مناط

ا عة ي اليمن ،ا ت دمتعا ي منطقة "با

المند " اال تراتيجية رقة ق ية ،ليس للض ط عل ال اليات المتمد اعمريكية م
العربية ال ع دية د ( مجلس التعا ن ال ليجي.

 ،ب( أيضلا عل المملكة

أطلقت المملكة العربية ال ع دية مملة ع كرية بمشاركة د لية مملت ا م "عانفة المزم" ي  26مارس

 2015م ضد الم ثيين ،الق ات الم الية للرفيس ال اب علي عبد اهلل نالح ،لقد نتج عن ها العمليات
الع كرية ظع ر د ر جديد للفاعلين ا قليميين أدع إل أن تنبح اعزمة اليمنية أزمة إقليمية( ،)3دعمت ي
االفتًل

التي أ

ت المملكة العربية ال ع دية أكثر من عشر بلدان ،قال لما نرح ب م ؤ ل ن ع دي ن،

م ؤ ل ن من تلو البلدان ي الشر اع ط شما( أ ريقيا ،دعمت ا مارات العربية المتمد بق عملية

عانفة المزم عبر م اهمتع ا ي التف

الج ش للتمال

زالة التعديد البال تي من الم ثيين(.)4

هد ت د ( مجلس التعا ن ال ليجي من العمليات الع كرية ي اليمن إل

الرفيس عبد رب منن ر هادش إل

إ ماد التمدد الم ثي ،ع د

د المكم ،كان الو من ًل( إمداد المقاتلين اليمنيين المؤيدين للرفيس

عبد رب منن ر هادش بال ًلح المعدات التدري

الع كرش الًلزم،

لمت المملكة العربية ال ع دية

ا مارات كميات كبير من اع لمة الثقيلة العربات المدرعة عننار الرفيس عبد رب منن ر هادش عبر
المناط الممرر ي عدن( ، )5أر لت المملكة العربية ال ع دية ر الة اضمة يران بنن المملكة العربية

ال مي يلا لعا ،عازمة
ال ع دية منممة عل المفاظ عل الت ازنات ال يا ية القافمة ي اليمن ،باعتبار مجا ل
()1

عبد الكريم ًلم ،الد ر ال ع دش ه( يقرر منير ما يجرش ي اليمن ،مرج إلكتر ني:
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid
علي الدين هًل( ،عانفة المزم التط رات التداعيات ،م نين ت ي ممر الر2016 ،م ،ال ليج ي عام "2016-2015م" ،الرياض :مركز ال ليج

()3

ماجد المامجي

يا ية رقم -1

()4

الك ندر متر كي ،المر اعهلية ي اليمن ،ن ار معقد

()2

لألبماي ،ل.200-192

ي ني 2015م ،ل.2
()5

ر ن ،أد ار الفاعلين االقليميين ي اليمن رل نناعة ال ًلم ،مركز ننعاء للد ار ات اال تراتيجية ،رقة

متر كي ،المر اعهلية ي اليمن ،ن ار معقد

ا متباينة ،المركز العربي لألبماي د ار ة ال يا ات ،بتمبر 2015م ،ل.3

ا متباينة ،مرج

اب  ،ل.3
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عل الد ا عن نف اها منالمعا ي هاا المجا( المي ش بم تل

2020م

ال اف( ،بما يعا قدراتعا الع كرية أ

ق تعا النلبة ،اعمر الاش مد بشك( كبير من هاما المركة المتاح للد ر ا يراني عل ال امة اليمنية(.)1
ا تمرت د ( مجلس التعا ن ال ليجي ي مملتعا ضد الم ثيين تمددهم ي اليمن ،عملت عل كبح تمجيم

نف اهم ،انة بعد نجامعم ي ال يطر عل مناط كبير من اليمن ،بالو تنبح اعزمة اليمنية أكبر طر
عل

المملكة العربية ال ع دية د ( مجلس التعا ن ال ليجي من اعزمة ال رية؛ لما لليمن من ت ان(

ج ار ي مد دش مععا ،ميي عانت د ( مجلس التعا ن ال ليجي ي أيامعا اع ير من ضربات نار ية

بال تية م تمر من الم ثيين،

انة المملكة العربية ال ع دية ،د لة االمارات العربية المتمد ؛ مما أدع

إل زياد االتعامات الت تر بين إيران د ( مجلس التعا ن ال ليجي ،ليران عملت عل االعتراض عل
المشكلة من د ( مجلس التعا ن ال ليجي ،الو من ًل(
ضر الم ثيين من قب( ق ات در الجزير ُ
ال طابات التعديدية ا يرانية لم ؤ لين كبار ،ي المقاب( اتعمت د ( مجلس التعا ن ال ليجي إيران بلمداد
الق ات الم ثية بالن اريخ البال تية التي أنبمت تضر عم المملكة العربية ال ع دية ،د لة ا مارات
ًل
العربية المتمد ؛ مما أدع إل ت تر العًلقات بين د ( مجلس التعا ن ال ليجي ايران ،باعتبار اليمن عام ل

مؤث لار عل العًلقات بينعما.

يمكن الق ( بنن د ( مجلس التعا ن ال ليجي

من( ي

رت

ريا ،تما ( _اآلن جاهد _ عدم

ار اليمن ،كما

ريا ،ما تزا( اليمن اآلن تشك( مندر قل بالن بة لد ( مجلس التعا ن ال ليجي ،تعم( عل

عدم امتداد النف ا الم ثي (ا يراني) يعا.
ثانياً_ إيران من األزمة اليمنية:

عملت إيران بداية عًلقتعا م الم ثيين ي اليمن إل تجا ز مالة عدم الت ا
الماه

الزيدش ،ات ات لالو مجم عة من ا جراءات أهمعا(:)2

بين الماه

االثني عشرش

إيفاد الطًل اليمنيين إل إيران بمجة الد ار ة؛ لتق م بنيا تعم نيا ة جديد  ،ليك ن ا أناب إيرانية شيعية.
الدعم ا عًلمي ا يراني ال اضح للم ثيين ،من ًل( تبني
يرها ،لمر الم ثيين م ال لطة اليمنية.

اف( ا عًلم ا يرانية كقنا (العالم)( ،الك ثر)

الدعم الع كرش ا يراني للم ثيين ،ميي أعلن م ؤ ( أمني ي المك مة اليمنية ال ابقة أن الجيا أكتش
تة م ازن لأل لمة الممل كة للم ثيين ،بعض اع لمة المنن عة ي إيران.

العث ر عل

ثاف

ي الم تشف ا يراني ي العانمة ،تد( عل ت رطعا ي عمليات تج س دعم مالي

ع كرش للم ثيين؛ مما أدع إل إ ًلقعا من قب( المك مة.
الد ر الاش لعبت إيران ي دعم المركة الم ثية ي اليمن ،أ عم ي بر ز إيران كق إقليمية لعا تنثيراتعا عل
التفاعًلت ال يا ية اعمنية ي منطقة ال ليج العربي ،هاا ناتج من م قععا اال تراتيجي ،ثقلعا ال اضح
()1
()2

مممد القاضي ،الد ر ا يراني ي اليمن انعكا ات عل اعمن الق مي ا قليمي ،مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية2015 ،م ،ل.74

عبد الق ش م ان ،الم ثي ن ايران ا تًل

الماه  ....اتفا ال يا ة ،ننعاء ،جريد الجمع رية اليمنية 6 ،أكت بر 2012م.
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2020م

ي أُطر عًلقات الت ازن ا قليمي لعا المنطقة ،م عدم إ فاء أهدا عا الت ُ عية منا ععد الشا ي ممار ة
الد ر الاش تريد أن تلعب  ،المتمث( بم(ء الفراغ اعمني ي المنطقة(.)1
تما ( إيران ا تن اخ تجربة "مز اهلل" ي لبنان ،عندما قام بال يطر عل بير ت بالق الم لمة ي عام

2008م ،من ثم اتف م الق ع ال يا ية المعارضة ل عل ت قي اتفا جديد لتقا م ال لطة ،ه ما قامت
ب جماعة أننار اهلل الم ثي بالفع( عندما يطرت عل العانمة ننعاء ي بتمبر 2014م(.)2
تقرير أمريكي أمني نادر عن مركز ( تراتف ر) لًل تشارات اعمنية ي الية تك اس ي 2009م،

كش

عن د ر إيراني ي عمليات تعري

منتظمة ،قا( :إنعا كانت تتم من ميناء عن

ا رتيرش إل ال ام(

القريبة من مما ظة نعد ي مديرية (ميدش) اليمنية ،ليتم ت زينعا هناو ،من ثم يتم نقلعا عبر معربين إل
مما ظة نعد معق( الم ثيين ،اكر التقرير أن الق ات البمرية ا يرانية الم ج د ي البمر اعممر

عدن ،تق م بعمل ية تنمين عملية تعري

ليج

اع لمة من أمد الم انئ ا راتيرية ي البمر اعممر إل ال ام(

اليمنية لجماعة الم ثي(.)3
بداية الث ر اليمنية انضم الم ثي ن إل الث ر الشعبية التي انطلقت ي براير 2011م؛ بعد

ا قاط النظام

ال اب  ،كانت أ ( مظاهر لعم ي مما ظة نعد ي م  21براير 2011م بمديرية ضميان للمطالبة بل قاط
النظام .بالو ع الم ثي ن ل ض قدم لعم ي ميادين الث ر  ،ظعر مض رهم ي م يمات امات االعتنام
ي العانمة ننعاء

يرها من المما ظات(.)4

أثار الظع ر المت ار للم ثيين ي المشعد ال يا ي اليمني بعد العام 2011م الكثير من االهتمام،

عل م ت ع المنطقة أ العالم ،قد ارتبط المض ر ال يا ي للم ثيين
ي بتمبر  2014م بالعًلقة م الجمع رية ا

اء

يطرتعم عل مفان( الد لة اليمنية

ًلمية ي إيران ،بعد الزيار التي قام يعا د من الم ثيين

أننارهم إل إيران بعد ق ط ننعاء تمت يطر الم ثيين ،قد أنعت ك( ريبة م ( تلو العًلقة ،ها الزيار
ما بقعا من تط رات أثارت قلقال ير م ب

ي المنطقة العربية ،ال يما د ( مجلس التعا ن ال ليجي،

عل أر عا المملكة العربية ال ع دية(.)5
مطل عام  2015م ،عق

أشعر قليلة من ا تيًلء الم ثيين مليفعم الرفيس الم ل

علي عبد اهلل نالح

عل مقاليد ال لطة ي العانمة ننعاء ،عت إيران لتعزيز شراكتعا م الم ثيين ،من ًل( ت قي اتفاقيات

اقتنادية للتعا ن بين الطر ين ي مجاالت النفط ،الكعرباء ،النق( الج ش البمرش،

قال لعا االتفاقيات

تععدت إيران بتز يد اليمن بالمشتقات النفطية لعام كام( ،انشاء ممطات لت ليد الكعرباء ي مما ظات عدن
()1

عد شاكر شبلي أمين المش اقبة ،التمديات اعمنية لل يا ة ال ارجية اعمريكية ي الشر اع ط مرملة ما بعد المر البارد  ،عمان :دار المامد

للنشر2012 ،م ،ل.175

()2

القاضي ،الد ر ا يراني ي اليمن انعكا ات عل اعمن الق مي ا قليمي ،مرج

()4

أممد الشجا  ،المرج نف  ،ل.95

()3

()5

اب  ،ل.37

أممد الشجا  ،بعد الث ر الشعبية اليمنية إيران الم ثي ن ،ط ،1الرياض :البيان ،مركز البم ي الد ار ات1434 ،هر ،ل.158
ممج

الز يرش ،إيران الم ثي ن :نناعة الف ض

العدد2015 ،1م.

ي اليمن ،مركز البمرين للد ار ات اال تراتيجية الد لية الطاقة ،د ار ات ،المجلد الثاني،
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المديد تعز ،نيانة ط نق( الكعرباء بين منر

2020م

ننعاء ،با ضا ة إل تعزيز النق( البمرش ،ت ي

ميناء المديد  ،ت نيل ط افتماني لت ريد ما يلزم اليمن من بضاف

معدات ،ايفاد براء إيرانيين ي

ًل عن إنشاء ج ر ج ش مباشر ،ت يير رمًلت طيران ي مية
شت مجاالت البنية التمتية إل اليمن ،ض ل

بين البلدين(.)1

شكلت التد ًلت ا يرانية ي اليمن ط لار كبي لار عل أمن الممرات البمرية الد لية ،الدعم الع كرش ا يراني

للم ثيين ،مكنعا من شن هجمات عل بعض ال فن العاملة ي مضي با
قيام إيران بلر ا( بعض فنعا المربية إل

المند

ًل عن
ليج عدن ،ض ل

ليج عدن بدع ع م اجعة أنشطة القرننة ي المنطقة ،اعًلن

بعض الم ؤ لين ا يرانيين عن عي إيران قامة قاعد بمرية ي اليمن(.)2
با ضا ة إل الو ظعر طر الن اريخ البال تية للم ثيين ،مما أعط ن عال من القل

للملكة العربية ال ع دية ،كان أ ( نار خ تم إطًلق ي 6ي ني 2015م ،تجا قاعد

ي المناط الجن بية

ميس مشيط الج ية،

تم اعتراض بنار ي "باتري ت" ،قام الم ثي ن بعد الو بلطًل العشرات من الن اريخ البال تية ي عد
مناط
لم تت ق

أهدا

ي المملكة العربية ال ع دية ،اعتبر الم ثي ن أن مدن :أبعا ،جد  ،الرياض أهدا لا مشر عة لعا(،)3
المركة الم ثية بضر اعهدا

ي قل

ي المملكة العربية ال ع دية مدها ،قد انتقلت إل

ضر

ا مارات العربية المتمد  ،أشعرها ضر مطار أب ظبي الد لي من ًل( طافر م ير

بتاريخ  28ي لي .2018
أ عمت تد ًلت إيران ي انتقا( ملفافعا الم ثيين من مالة اال تضعا

باعتبار أنعم عان ا من التعميا

الظلم ي مرملة ابقة ،إل مالة اال تكبار ،بقمععم ل ن معم ال يا يين الماهبين،

عيعم لفرض هيمنتعم

عل الد لة اليمنية بالق الم لمة ،قد أ قد هاا التناقض بين الشعارات ا يرانية الث رية المتعلقة بمقا مة الظلم
م اجعة اال تكبار ننر الم تضعفين منداقية إيران ملفافعا ي المنطقة(.)4

ثالثاً_ الموقف الدولي من األزمة اليمنية:
مندر تعديد للمنالح الد لية ي المنطقة ،ال يما عل
م ث( الن ار الاش شعد اليمن منا العام 2011م،
َ
نعيد ًلمة المًلمة الد لية ي البمرين العربي اعممر ،مضي با المند  ،اعمر الاش د بالمجتم
الد لي للقيام بد ر اع( ي إدار هاا الن ار  ،م ما لة ت يت  .ير أن تعقيدات اع ضا اليمنية ن ار

المشاري الجي يا ية ا قليمية الد لية ي اليمن ،قد مالت د ن ت ية الن ار  ،أدت إل تراج الد ر

()1

()2

()3
()4

قنا ر يا الي م :اتفاقيات تعا ن بين إيران (أننار اهلل) 14 ،مارس 2015م ،مرج إلكتر ني،
https://arabic.rt.com/features/777000
ريا 26 ،ن مبر ،2016 ،ايًل مجلة الكتر نية ،مرج إلكتر ني،
ننر المجالي ،إيران تعتزم اقامة ق اعد بمرية ي اليمن
https://elaph.com/Web/News/2016/12/1121324.html
ظا ر العجمي ،د ر إيران ي المرملة البال تية باليمن ،مركز ال ليج للد ار ات ا يرانية2016 ،م ،ل.2
القاضي ،الد ر ا يراني ي اليمن انعكا ات عل اعمن الق مي ا قليمي ،مرج

اب  ،ل.77
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2020م

الد لي لنالح الد ر ا قليمي العربي ،الاش تد ( ع كريلا بقياد المملكة العربية ال ع دية يما يعر بعانفة

المزم(.)1

عملت ال اليات المتمد اعمريكية ي بداية اعزمة اليمنية عل

ض الطر عل النف ا الم ثي قتالعم ضد

اال ان الم لمين القاعد  ،نتج عن الو تق ية ال ج د الم ثي ي اليمن ،ازدياد ت ععم ي جمي المناط ،
انقًلبعم عل العملية ال لمية،
من الو مضي با

المند

بعد تمدد الم ثيين تجا الجن

عيعم لل يطر عل اعماكن المي ية بالن بة لل اليات المتمد اعمريكية،
،

ليج عدن ،أنبم ا بالو يشكل ن تعديد للمنالح اعمريكية ي المنطقة.
عيعم

قاط عدن ،ث يرت ال اليات المتمد اعمريكية من ا تراتيجيتعا

تجا الم ثيين ،يمكن تف ير هاا التم ( ي الم ق

اعمريكي ي ض ء عد ع ام( أهمعا(:)2

انتعاء منلمة ال اليات المتمد اعمريكية من الم ثيين بعد تمكنعم من هزيمة ا

ان الم لمين القاعد

عدم تمكن الم ثيين باعتبارهم امتداد للنف ا ا يراني من ال يطر عل مضي با

تعديد المًلمة

اضعا

نف اهم ي مؤ

ات الد لة المدنية الع كرية.

المند

الد لية.
الض ط التي مار تعا المملكة العربية ال ع دية عل ال اليات المتمد اعمريكية لت يير م قفعا من الم ثيين.

االنتقادات الدا لية الماد التي اجعتعا ا دار اعمريكية ب ب

م قفعا من الم ثيين.

بالو مثلت االعتبارات اال تراتيجية اعمنية ،المتعلقة بتنمين ممرات المًلمة الد لية المك مية مكا مة
ا رها  ،ا طار الماكم للت جعات اعمريكية تجا اليمن ،دا عال أ ا يلا الن ماس اشنطن ي الشنن اليمني،
اء أكان عل

نعي د ممار ة التنثير عل

القرار اليمني ،أم عل

نعيد مض رها الع كرش من ًل(

العجمات التي تشنعا الطافرات اعمريكية بد ن طيار ضد عنانر تنظيم القاعد ي اعراضي اليمنية ،ات م
ال ل و اعمريكي تجا اعمداي اليمنية بن

من البرجماتية ال يا ية ،التي اقتضتعا المنلمة اعمريكية،

ميي تعاملت اشنطن م اع ضا ال يا ية اليمنية

مقاربة أمنية نر ة أش

ما تملي مقتضيات

المر عل االرها  ،تنمين طر المًلمة الد لية(.)3
يمكن الق ( إن تد ( ال اليات المتمد اعمريكية كد لة كبرع ي اعزمة اليمنية مؤ لار ،يع د إل التعديد

ال اضح من قب( الم ثيي ن للمنالح اعمريكية هناو ،بعاا يتضح أ ن ال اليات المتمد اعمريكية تعم( ي
المنطقة العربية أزماتعا

ما تملي عليعا منالمعا ،ال

ما تملي عليعا منالح د ( مجلس التعا ن

ال ليجي ،هاا التد ( جاء ي نالح د ( مجلس التعا ن ال ليجي القريبة من اليمين ،ي مقاب( الو أ ض
هاا التد ( إيران ،باعتبار جماعات الم ثي م الية ل .

()1
()2
()3

عاد( الشرعبي ،الد ر الد لي تجا اليمن ،مركز البمرين للد ار ات اال تراتيجية الد لية الطاقة ،المجلد الثاني ،العدد2015 ،1م ،ل.80
شبكة رند "6" ،أ با

د عت أمريكيا لدعم عانفة المزم ،م ق إلكتر ني.(29/3/2015) ،http://rassd.com/7-135860.htm :

الشرعبي ،الد ر الد لي تجا اليمن ،مرج

اب  ،ل.81
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خاتمة:
ظعر اضملا أن اعزمات العربية رجت من إطارها الدا لي ،تم لت إل أزمات يا ية إقليمية د لية،

اعزمة ال رية اليمنية تدا لت يعا العديد من الق ع الد لية ا قليمية ،أنبمت مر بال كالة بين تلو

الق ع ،قامت ها الق ع بدعم النظام يعا ،ي المقاب( قامت ق ع أُ رع بدعم المعارضة بالما( ال ًلح
العتاد ،أنبمت اعزمة ي النعاية تُدار تمت مفع م مر ال كاالت بين الق ع ا قليمية الد لية المتنا ة
عل النف ا ي ريا اليمن.

تنثرت د ( مجلس التعا ن ال ليجي ي اعزمات المندلعة ي المنطقة العربية بشك( كبير ،بعد أن شكلت
ريا تعديدلا لد ( مجلس التعا ن ال ليجي ي ظ( الت اجد ا يراني يعا ،زياد نف ا يعا ،د لت

اعزمة ي

د ( مجلس التعا ن ال ليجي ي أزمة أكبر من اعزمة ال رية ،هي اعزمة اليمنية التي شكلت تعديدلا مقيقلا،

ج ار يال ،أمنيال لد ( مجلس التعا ن ال ليجي ،انة أن اليمن تمد د ( مجلس التعا ن ال ليجي بمد د
ج ار ية ،أن أش اضط ار

ي اليمن يؤثر بشك( مباشر عل د ( مجلس التعا ن ال ليجي ،اتضح التعديد

ًل من المملكة العربية ال ع دية ا مارات
من ًل( قيام جماعة الم ثي بضر ن اريخ بال تية طالت ك ل

العربية المتمد  ،با ضا ة إل قيام جماعة الم ثي بالتمكم بممرات الميا التي ت ت دمعا د ( مجلس التعا ن

ال ليجي ي تنقًلتعا التجارية ،تد لت مديثلا الد ( الكبرع ي اعزمة اليمنية بعد أن رأت أن النف ا الم ثي
أنبح يعدد منالمعا اال تراتيجية ي المنطقة من ًل( تعديد الم ثيين بل ًل الطر البمرية الد لية ي

اليمن.

مققت إيران ي

ريا نجامات كبرع ي زياد نف اها ،باندال اعزمة اليمنية ا تطاعت إيران اش ا( د (

مجلس التعا ن ال ليجي باليمن لت مقي أهدا عا هناو ،ل مظ ًل( الفترات اع ير قلة االهتمام ال ليجي ي
اعزمة ال رية ،انش العا ي اعزمة اليمنية .بالو نجمت إيران ي إش ا( تلو الد ( ي أزمة عل م ا
أزمة أ رع.

التوصيات:
ض

التي تق
يت ج

طة رؤية عربية اضمة متف عليعا بين الد ( العربية ال ليجية لم اجعة اعطما ا يرانية الد لية
يعا المنطقة العربية.

عل د ( مجلس التعا ن ال ليجي أن يك ن لعا د الر مم ريلا ي اعزمات العربية ،الو بشك( م ازش،

بعيدال عن يا ة اعمًل

المما ر ا مًلءات ال ربية.

العم( ي بعض اعميان عل إيجاد مقاربة بين د ( مجلس التعا ن ال ليجي ايران؛ لتجن

الندام ي ظ(

ا تًل( الق ع لنالح إيران ،با ضا ة إل المما ظة عل المنالح المتبادلة يما بينعما.
ض مشر

ليجي لًلعتماد عل التنني الع كرش المملي؛ لتفادش إنفا المليارات من الد الرات عل

اال تيراد ال ارجي الع كرش من الد ( الكبرع ،كالو االهتمام بتدري

العام( البشرش ،ا ضاع لتجار

الميدان.
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ترو النراعات القديمة يما بين د ( مجلس التعا ن ال ليجي العربية ،ت ميد الجع د لم اجعة اعطما
ا يراني

الم ج د  ،م ضر ر تن يس إطار عربي جام م مد ،يتبع مماية ع كرية لم اجعة المشر

الت عي ،ال ب ثد أن تك ن د ( ال ليج العربي ي طليعة هاا ا طار.

قائمة المصادر والمراجع:
أو ًال :الكتب العربية




إبراهيم قي ن ،تط ر العًلقات ال رية ا يرانية ،ط ران لألبماي الد ار ات اال تراتيجية2017 ،م.

أممد البرنان ،أمن ال ليج العربي بين امتًل( الع ار

ريطة الشر اع ط الجديد ،مجلة راء م ( ال ليج،

العدد (2008 ،)50م.


أممد الشجا  ،بعد الث ر الشعبية اليمنية إيران الم ثي ن ،ط ،1الرياض :البيان ،مركز البم ي الد ار ات،



أممد عمر  ،أزمات اليمن انعكا اتعا عل أمن ال ليج ،الرياض :مجلة البيان ،العدد ( ،)281دي مبر 2010م.



أم( إبراهيم الزياني ،البمرين بين اال تقًل( االنطًل الد لي ،ط ،2القاهر 1977 ،م.



إيمان رج  ،النظام ا قليمي العربي ي مرملة ما بعد االمتًل( اعمريكي للع ار  ،بير ت ،مركز د ار ات ال مد

1434هر.

العربية2010 ،م.


ر ن ،الربي العربي ...إل أين؟ أ

ت ي المدني

جديد للت ير الديمقراطي ،ط ،1بير ت :مركز د ار ات ال مد

العربية2011 ،م.



جين كننمنت ،البمرين ما راء الجم د ،تشاتام ها س ،المععد الملكي للشؤ ن الد لية2012 ،م.
مازم ال يد

الكتا

ر ن ،ا تراتيجية اال تبداد ي م اجعة الث ر ال رية ،االنتفاضة ال رية ارج ال يا دا ( التاريخ،

اع ( ،ط 2014 ،1م ،تمرير ي

رش الدين ،مركز د ار ات الجمع رية الديمقراطية بدعم من شبكة

منطة للد ار ات النشر.
لي( عل مراد ،اعطما ا يرانية ي ال ليج العربي ،مجلة ال ليج العربي ،العدد 1/ال نة ،6/البنر  :جامعة



البنر  ،مركز د ار ات ال ليج العربي1982 ،م.
عد شاكر شبلي أمين المشاقبة ،التمديات اعمنية لل يا ة ال ارجية اعمريكية ي الشر اع ط مرملة ما بعد



المر البارد  ،عمان :دار المامد للنشر2012 ،م.


ظا ر العجمي ،د ر إيران ي المرملة البال تية باليمن ،مركز ال ليج للد ار ات ا يرانية2016 ،م.



عاد( الشرعبي ،الد ر الد لي تجا اليمن ،مركز البمرين للد ار ات اال تراتيجية الد لية الطاقة ،المجلد الثاني،



مممد القاضي ،الد ر ا يراني ي اليمن انعكا ات عل اعمن الق مي ا قليمي ،مركز ال ليج العربي للد ار ات

العدد2015 ،1م.

ا يرانية2015 ،م.
عة تاريخ ال ليج العربي ،اعردن ،عمان :دار ا امة للنشر الت زي 2005 ،م.



ممم د شاكر ،م



مر ان زكي ،م تنر كتا

المشر ا يراني ي المنطقة العربية ا

ًلمية ،ط ،2عمان :دار عمار للنشر

الت زي 2014 ،م.


م

ال ريرش ،العًلقات العربية – ا يرانية (ال رية ا يرانية نم اجال) ،الد مة :المركز العربي لألبماي د ار ة

ال يا ات.2011 ،
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يمي نعي  ،اال تراتيجية ا يرانية ي ال ليج العربي ،ط ،1مركز نناعة الفكر للد ار ات اعبماي2015 ،م.
ي

الي في ،مجلس التعا ن ال ليجي ي مثلي ال راثة النفط الق ع اعجنبية ،ط ،1مركز د ار ات ال مد

العربية2011 ،م.
المراجع اإللكترونية:

 .1قنر ر ر ر ر ررا ر ر ر ر ر ر رريا الي ر ر ر ر ر ر م :اتفاقير ر ر ر ر ررات تعر ر ر ر ر ررا ن بر ر ر ر ر ررين إي ر ر ر ر ر رران (أننر ر ر ر ر ررار اهلل) 14 ،مر ر ر ر ر ررارس 2015م ،مرج ر ر ر ر ر ر
إلكتر ني.https://arabic.rt.com/features/777000،
 .2م قر ر ر الجزي ر ررر ن ر ررت ،الجامع ر ررة العربي ر ررة تؤي ر ررد در الجزي ر ررر ب ر ررالبمرين -22 ،م ر ررارس2011 -م ،م قر ر ر إلكتر ن ر رري:
.http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/22
 .3نن ر ررر المج ر ررالي ،إير ر رران تعت ر ررزم اقام ر ررة ق اع ر ررد بمري ر ررة ر رري ال ر رريمن

ر ر ر ريا 26 ،نر ر ر مبر ،2016 ،اي ر ررًل

الكتر نية ،مرج إلكتر ني.https://elaph.com/Web/News/2016/12/1121324.html ،

.4

مجل ر ررة

لي ر ررد عب ر ررد المر ر ر ي ،مم ر ررددات ال يا ر ررتين الر ر ررية الن ر ررينية م ر ررن اعزم ر ررة ال ر ر ر رية ،مرك ر ررز الجزي ر ررر للد ار ر ررات،
إبرير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر( 2012م ،ل ، 7مرج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر إلكتر نر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري،
.http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.html

 .5ش ر رربكة رن ر ررد " 6" ،أ ر رربا

د ع ر ررت أمريكي ر ررا ل ر رردعم عان ر ررفة الم ر ررزم ،م قر ر ر إلكتر ن ر رريhttp://rassd.com/7- :

.)(29/3/2015 ،135860.htm
 .6نر ررا يناز أممر ررد ،مكا ر ر ر

اع ر ررد :تر ررنثير الت ير ر ررات االقليمير ررة ر رري مر ر ر ازين الن ر ر ار

ر رري ر ر ر ريا ،مجلر ررة ال يا ر ررة

الد لي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة 2013-12-28 ،م ،مرجر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر إلكتر ن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري،

.http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.ht

 .7عبر ر ر ررد ال ك ر ر ر رريم ر ر ر ررًلم ،الر ر ر ررد ر ال ر ر ر ررع دش هر ر ر رر( يقر ر ر رررر منر ر ر ررير مر ر ر ررا يجر ر ر رررش ر ر ر رري الر ر ر رريمن ،مرج ر ر ر ر إلكتر نر ر ر رري:
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid
 .8عر ررز الر رردين العر رراد  ،ق ر ر ات در الجزير ررر ر رري البم ر ررين ..لمماير ررة ( ليفر ررة أم ال ر ر طن؟ قنر ررا المر ررر -14 ،مر ررارس-
 2013م ،مرجر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر إلكتر ن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريhttps://www.alhurra.com/a/bahrain-ksa-gulf-troops-al- :
.khalifa/220076.html
 .9عم ر ررر الم ر ررن ،تق ر ررارير د ( ال ل ر رريج اعزم ر ررة ال ر ر ر رية :م ر ررت يات التم ر رررو من ر رريلة الم اقر ر ر  ،مرك ر ررز الجزي ر ررر
للد ار ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات -16 ،ي لير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  2012 ،م ،مرجر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر إلكتر نر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري،
.http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/201262873127604373.html

 .10عم ر ررر الم ر ررن ،تق ر ررارير د ( ال ل ر رريج اعزم ر ررة ال ر ر ر رية :م ر ررت يات التم ر رررو من ر رريلة الم اقر ر ر  ،مرك ر ررز الجزي ر ررر
للد ار ات -16 ،ي لي 2012 ،م ،مرج إلكتر ني،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/201262873127604373html.
الرسائل الجامعية:



الد العبادش ،تنثير النف ا ا يراني عل الد ( العربية ( ريا لبنان) ( ،2007-1979ر الة ماج تير) ،جامعة

مؤتة2008 ،م.


رامي عبد القادر ،ت ازن الق ع الد لية أثر عل اعزمة ال رية( ،ر الة ماج تير) ،ز  :جامعة اعقن  ،أكاديمية
ا دار ال يا ة2014 ،م.



رجافي الجرابعة ،اال تراتيجية ا يرانية تجا اعمن الق مي العربي ي منطقة الشر اع ط (،)2011-1979
(ر الة ماج تير) ،عمان ،جامعة الر اع ط2012 ،م.
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عام أب منطف  ،اعزمة ال رية ي ظ( تم ( الت ازنات االقليمية الد لية2013-2011 ،م( ،ر الة ماج تير)،
ل طين ،ز  ،جامعة اعزهر2015 ،م.

المجالت والدوريات:



أشر كشو ،د ( ال ليج ايران قضايا الن ار

ا تراتيجيات الم اجعة ،مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية،

مجلة الد ار ات ا ي ارنية ،ال نة اع ل  ،العدد اع ( -دي مبر 2016م.


جريد الشر اع ط الد لية ،البمرين ت تعين بق ات در الجزير ال ليجية لمفظ النظام ،العدد -15 ،11795
مارس2011-م.



ال ليجي -انتنار للاات ،البمرين ...التقرير اال تراتيجي 2013م ،مركز البمرين للد ار ات

ممز الم ن ،الم ق

ي لندن -15 ،يناير2015 -م.



عبد الق ش م ان ،الم ثي ن ايران ا تًل

الماه  ....اتفا ال يا ة ،ننعاء ،جريد الجمع رية اليمنية6 ،

أكت بر 2012م.


عدنان هياجنة ،اال تراتيجية اعمريكية تجا تمديات اعمن االقليمي لد ( الج ار ال ليجي ،بين الثابت المت ير،
د ار ات – مركز البمرين للد ار ات اال تراتيجية الد لية الطاقة ،المجلد الثاني ،العدد 2015 -1م.



علي الدين هًل( ،عانفة المزم التط رات التداعيات ،م نين ت ي ممر لار2016 ،م ،ال ليج ي عام "-2015

2016م" ،الرياض :مركز ال ليج لألبماي.


علي بكر ،بؤر جعادية جديد  ،د ر ال تنظيمات الم لمة ي أزمة
المجلد  ،47أكت بر.



الك ندر متر كي ،المر اعهلية ي اليمن ،ن ار معقد

ريا ،القاهر  :ال يا ة الد لية ،العدد ،190

ا متباينة ،المركز العربي لألبماي د ار ة ال يا ات،

بتمبر 2015م.


ماجد المامجي
اال تراتيجية ،رقة



ممج

ر ن ،أد ار الفاعلين االقليميين ي اليمن رل نناعة ال ًلم ،مركز ننعاء للد ار ات
يا ية رقم  -1ي ني 2015م.

الز يرش ،إيران الم ثي ن :نناعة الف ض

ي اليمن ،مركز البمرين للد ار ات اال تراتيجية الد لية

الطاقة ،د ار ات ،المجلد الثاني ،العدد2015 ،1م.


مممد القاضي ،الد ر ا يراني ي اليمن انعكا ات عل اعمن الق مي ا قليمي ،مركز ال ليج العربي للد ار ات
ا يرانية2015 ،م.






مركز ال ليج العربي للد ار ات ا يرانية ،تقرير المالة ا يرانية ،ي ني

أ

طس .2017

نبي( مرز  ،العق بات االقتنادية ،ن بطيء للنظام ال رش ،الد مة :مركز الجزير للد ار ات2011 ،م.
ليد المعلم ،ج د در الجزير ي البمرين أ ا

قان ني ه ليس امتًلال ،جريد الشر اع ط 20 ،مارس

2011م.

مجلة مدارات إيرانية  -المركز الديمقراطي العربي  -برلين ألمانيا ،المجلد ( )02العدد ( ،)07مارس 2020م
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