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شروط النشر

 تنشر اجمللة األحباث العلمية األصيلة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ،وعلىأن تكون مكتوبة بإحدى اللغات العربية أو اإلنكليزية او الفارسية ،اليت مل يسبق نشرها ،وتستقبل
اجمللة ايضاً مقاالت الرأي ،وتقدير موقف ،وحتليالت اسرتاتيجية.
 يقدَّم األصل مطبوعا على ورق ) (A4بنسخة واحدة حبدود ( )10.000–5.000كلمة ،على انيراعي الباحث اآلتي:
 يكون امللف مطبوعاً على برنامجMicrosoft office word .
 نوع اخلطSimpelied Arabic .
 حجم اخلط ( )14للمنت ،و( )12للهوامش ،و( )18للعناوين الرئيسية ،و( )16للعناوين الفرعية.
 تطبع اهلوامش اسفل كل صفحة ،وان تكون مطبوعة بالطريقة االلكرتونية.
 يكون تباعد االسطر والفقرات ( )1.15للمنت ،و( )1.0للهوامش.
 جيب تطبيق الشرو ط العلمية املتعارف عليها يف كتاب البحث العلمي ،من ناحية صياغة االشكالية ووضعالفرضية وتطبيق املناهج البحثية ،وجيب ان حيتوي البحث على مقدمة وخامتة وابرز االستنتاجات
والتوصيات اليت توصل اليها البحث.
 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية ،كلَّ يف حدود صفحة مستقلة على أن حيتويذلك عنوان البحث ،ويكون امللخَّص حبدود ( )350كلمة.
 أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث اسم الباحث وعنوانه ،جهة العمل (باللغتني العربية واإلنكليزية) ،الربيد اإللكرتوني ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
 جيب ان توضع كلمات مفتاحية باللغتني العربية واالنكليزية ،على ان ال تقل عن مخس كلمات مفتاحية. يُشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش اليت تنشر يف أواخر البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفةيف التوثيق واإلشارة بأن تتضمّن :اسم الكتاب ،ورقم الصفحة.
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 يزوَّد البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عنقائمة املصادر العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألمساء الكتب أو األحباث يف اجملالت ،أو أمساء
املؤلفني.
 تطبع اجلداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة ،ويُشار يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،معحتديد أماكن ظهورها يف املنت.
 إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع اجمللة للمرة األوىل ،وعليه أن يُشري فيما إذا كان البحثقد قدّم إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينشر ضمن أعماهلما ،كما يُشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت
بتمويل البحث ،أو املساعدة يف إعداده.
 أن ال يكون البحث قد نشر سابقاً ،وليس مقدما إىل أية وسيلة نشر أخرى ،وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلَّبذلك.
 تعرب مجيع األفكار املنشورة يف اجمللة عن آراء كاتبيها ،وال تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضعترتيب األحباث املنشورة ملوجبات فنية.
 ختضع األحباث املستلمة لربنامج اإلستالل العلميTurnitin . ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نشر حبثه بعد عرضه على هيأة التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،على أنيكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسلَّم حبثه.
 حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد اجمللة اىل اللغات األخرى ،من غري الرجوع اىل الباحث. ترسل البحوث على االمييل orbits@democraticac.de: ختضع االحباث لتقويم سرّي لبيان صالحيتَّها للنشر ،وال تعاد البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنشر أم مل تقبل،وعلى وفق اآللية اآلتية:

أ -يبلَّغ الباحث بتسلَّم املادة املرسلة للنشر خالل مدّة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسلَّم.
ب -خيطر أصحاب األحباث املقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على نشرها وموعد نشرها املتوقَّع.
ت -األحباث اليت يرى املقوّمون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إىل أصحاهبا ،مع
املالحظات احملددة ،كي يعملوا على إعدادها هنائيا للنشر.
ث -األحباث املرفوضة يبلَّغ أصحاهبا من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
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بداية وحنن بصدد اصدار العدد  13للمجلة ندخل بذلك يف العام الرابع إلصدارها ،حيث تصدى
باحثينا واهليئة العاملة يف اجمللة اىل ملف يكاد ان يكون من اكثر امللفات الشائكة يف وقتنا احلايل ,وذلك لسعة
وتشعب وتعقد وتشابك املتغريات الداخلية واإلقليمية والدولية اليت حتكم وترسم وختطط لوضع مالمح
تسعى اجلمهورية اإلسالمية االيرانية جلعلها تنسجم مع مصاحلها وأولوياهتا السياسية واالقتصادية واألمنية
والعسكرية .حيث الصراع على املكانة والنفوذ كان ومازال وسيبقى قائما ,قد يرتاجع أو يتصاعد
يضعف او يقوى اىل انه ال ينتهي ،صراع مركب بات يسمى ظاهرة دوليه إقليمية تكون اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية مرتكزا اساسيا هلذا الصراع والعبا مهما ال ميكن غفالن دوره والياته وامتداداته وارتداداته على
املستويني احلركي واملؤسساتي دوليا واقليميا ألهنا جزء مهم من اجزاء ومكونات النظام العاملي الذي ال يستقر
دون االخذ بنظر االعتبار مكانة وامهية وفاعلية هذا الالعب.
ومن هنا بدأنا ومن هذا التصور انطلقنا الصدار هذه اجمللة اليت تعد من بني أدق واهم اجملالت اليت سعت
للتصدي هلذا امللف.
وانطالقا مما تقدم تتوجه إدارة جملة مدارات إيرانية لتأكيد دعوهتا للباحثني يف االسهام برفدنا مبلفات علميه
حتليلية لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي واإلقليمي والدويل االيران كي نتمكن من املسامهة بزيادة املعلومات
حول العب مهم ال ميكن ألي باحث ان يتجاوزه او يغض النظر عنه حيث االستقرار يف الشرق األوسط ويف
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النظام اإلقليمي والعاملي دون وجود هذا الالعب الفاعل املتميز بتزاوج العقيدة والرباغماتية السياسية مع
اإلصرار ووضوح الرؤى اإلسرتاتيجية ملا يريد يف ظل كل اخليوط املتشابكة على املسرح السياسي.
ويف اخلتام اليسعين سوى تقديم كل الشكر واالمتنان للسيد عمار شرعان رئيس املركز الدميقرايي العربي –
برلني ،واىل كل من ساهم معنا ببحوثه ودراساته من اإلخوة واألخوات الباحثني واىل اعضاء هيئه التحرير
واهليئة العلمية واالستشارية للمجلة منذ صدورها ولغايه اآلن.
رئيس التحرير
أ.د .نداء مطشر صادق الشرفة
سبتمرب -ايلول 2021
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تقدير موقف:
احلرس الثوري اإليراني ومستقبل املقاومة يف العراق ولبنان واليمن
د .فاطمة سلومي
اكاديمية واعالمية
الملخص:
توجز المقالة البحثية مستقبل المقاومة في العراق ولبنان واليمن في ضوء المتغيرات والفواعل الرئيسة في
المنطقة ،والدور الذي لعبه الحرس الثوري اإليراني في دعم هذه الفصائل لوجستياً بعد تحوله من القوة
القتالية الى طابع القوة النظامية الحامية للحدود أوال

ومدافعة عن السيادة ثانياً السيما بعد تسنم رئيسي

السلطة ومرحلة ما بعد سليماني ومجي اسماعيل قآني التي غيرت المعادلة من سياسة التهدئة وكاريزما
اإلقناع إلى التصعيد بلغة السالح سواء في العراق ضد المحتل األمريكي بصواريخ الكاتيوشا والطائرات
المسيرة وتداعيات زيارة الكاظمي الى واشنطن أم في لبنان والدفاع الوجودي لحزب اهلل من اختراقات
إسرائيل الحدودية المستمرة صوب لبنان وسورية أو باليمن وحرب االستنزاف الطويلة ونموذج الطائرات
البالستية المتجهة نحو السعودية  ،وهكذا لتأخذ المقالة المعطيات المستقبلية ،لصمود هذه الفصائل كمحور
ممانعة بارز يحسب له حساباً لكل ما تتعرض له المنطقة من تحديات داخلية وخارجية .ناهيك عن
أسالبيها في رد النزاع المحتمل ما بين القوة والضعف وهذا يتوقف على مدى نجاح وفشل المفاوضات
الخاصة بالبرنامج النووي اإليراني.

.

الكلمات المفتاحية ( :الحرس الثوري  ،المقاومة في العراق  ،كاريزما سليماني ،حزب اهلل ،أنصار اهلل)
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The Iranian Revolutionary Guards and the future of the resistance in Iraq,
Lebanon and Yemen
Dr. Fatima Salloumi
academic and Journalist
Abstract:
This paper attempts to extrapolate the future of the resistance in Iraq, Lebanon
and Yemen in light of the major changes and actors in the region, and the role
played by the Iranian Revolutionary Guards in supporting these factions
logistically after its transformation from a combative force to the nature of a
regular force protecting borders first and defending sovereignty second.
Especially after Raisi took power and the post-Soleimani phase and the advent
of Ismail Qaani, this phase that changed the equation, from the policy of
appeasement and the charisma of persuasion to the escalation in the language of
arms. Whether in Iraq against the American occupier, through Katyusha missiles
and drones and the repercussions of Al-Kazemi’s visit to Washington, or in
Lebanon and Hezbollah’s existential defense against Israel’s continuous border
breaches towards Lebanon and Syria, or in Yemen and the long war of attrition
and the model of ballistic missiles being launched towards Saudi Arabia.
Thus, the article discusses the future data for the steadfastness of these factions
as a prominent axis of resistance to be reckoned with for all the internal and
external challenges facing the region. In addition to its methods in responding to
the potential conflict between strength and weakness, and this depends on the
extent of the success and failure of the negotiations on the Iranian nuclear
program.
Keywords:( Revolutionary Guards, the resistance in Iraq, Soleimani's charisma,
Hezbollah, Ansar Allah).
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المقدمة:
عندما انبثق الحرس الثوري اإليراني عام  1979كقوة حامية للدولة الثيوقراطية من جهة
ولتنفيذ قيم ومبادئ الثورة اإليرانية التي قام بها اإلمام الخميني من جهة أخرى ،وما أعقبها
من تأسيس لفيلق القدس والفاعل الكبير الذي لعبه في دعم فصائل المقاومة في العراق
وسورية واليمن وتحوله من القوة القتالية التقليدية إلى الطابع المؤسساتي تلك المسافة جعلته
قوة موازية للقوات النظامية اإليرانية إذ يشكل من القوات البرية (قوات الباسيج )شبه العسكرية
ناهيك عن القوات األخرى المنفصلة عن ما يسمى بالفرع البحري للجيش اإليراني والقوة
الجوية المسئولة بشكل كبير على برنامج الصواريخ البالستية التي أطلقت بحرب اليمن ضد
السعودية بنسبة %10متحدية كل العقوبات التي فرضت على إيران من قبل الواليات المتحدة
األمريكية واالكتفاء بسياسة مواجهة اإلضرار التي لحقت بالداخل اإليراني وباألخص
اقتصادها السيما بعد دعمها الفصائل في العراق مع التحفظ على أسمائها ليعطي مؤش اًر
كبيرا ،بان إيران ال تدعمها جميعا بل اختارت فصائل النخبة من الوالئين لسياستها وربما
بعضها مؤمنة بوالية الفقيه لذلك سنتأول مستقبل الفصائل بإسهاب وفق المعطيات الحالية
التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام وايران بشكل خاص.
فوز رئيسي:
بعد فوز رئيسي المحسوب على تيار المقاومة الثوري ،في تسنم السلطة في إيران قد يخلق
حالة من التوافق وتوحيد الخطاب بين المؤسسات اإليرانية نفسها

السيما بعد أن كان

هناك تذبذب بالخطاب مابين روحاني السلطة والمقاومة المتمثلة بالحرس الثوري اإليراني
،إي ستكون هناك تنسيقية مع المقاومة ترتبط بالمرشد األعلى وأخرى مرتبطة بالحرس
الثوري فاإلستراتيجية تغيرت بعد سليماني(فيلق القدس) من سياسة التهدئة والسير بانسيابية
اإلعداد إلى

التصعيد المفاجئ والذين نراه في نموذج االستهداف العسكري للمصالح

األمريكية من خالل ضربها بالطائرات المسيرة ولجوء األمريكان إلى استعمال

منظومة

( )Dedroneلصد ما تتعرض له من هجمات مباغتة من الفصائل العراقية ،لذلك ففوز
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رئيسي المتشدد سيجعل تراتبية جديدة لعملها ومحاولة تجاوز كل الخالفات فيما بينها فاغلب
الفصائل العراقية ال تمتلك خطاباً موحداً فيما بينها ،بل البعض منها لديه القدرة على خوض
زمام األمور والقيادة بشكل علني دون حرج ،وعليه فمرحلة رئيسي ستخلق حالة من التوافق
والتنسيق العالي .الن إيران نفسها حتى لو سعت إلى التخلي عن دعم بعض الفصائل ستتجه
إلى بقاءها ضمن المؤيدين لسياستها ألنها ستكون جاهزة في حالة تأزم األوضاع خصوصاً
أن العراق مقبل على انتخابات مبكرة كما يسمونها وبالتالي الفوز والخسارة ستكون الفيصل
بتحديد نوعية هذه العالقة مع من يكون

الحكم في العراق مابين مؤيد لسياسة إيران

ومعارض لها أو سيكون في كفه التعاون مع المحور األمريكي والخليجي معاُ  ،السيما وان
هناك حملة إعالمية كبيرة تعمل على اإلساءة إليران واثارة موضوع إقليم االحواز الذي
تروج له وسائل إعالم خليجية إلضعاف دورها في المنطقة العربية وسط العقوبات المفروضة
عليها .
صواريخ الكاتيوشا:
بين إصرار الفصائل على خروج القوات األمريكية من العراق ضمن جدولة متفق عليها
( المفاوضان) العراقي واألمريكي واتخاذ البرلمان العراقي ق ارره في  5كانون الثاني 2020
للمطالبة بالخروج تتجه األنظار إلى حالة االستهداف المتكررة لمواقع

ومقرات القوات

األمريكية بصواريخ الكاتيوشا ،في وقت تنفي هذه الفصائل عملية االستهداف التي تصفها
حكومة ألكاظمي بالخارجين عن القانون وقوى الال دولة إذ تكررت هذه الهجمات بشكل
كثيف كردة فعل انتقامية بعد مقتل قاسم سليمان والمهندس في غارة أمريكية قرب مطار
بغداد الدولي ،والضغط على الحكومة لخروج األمريكان لتمثل مرحلة جديدة ما بعد سليماني
مرحلة الدبلوماسية الهادئة ومرحلة استخدام السالح.قبالة ذلك ردت القوات األمريكية بضرب
مواقع للحشد الشعبي كردة فعل الستهداف مواقعها ومنها السفارة األمريكية في بغداد
وقنصليتها في البصرة ضمن إستراتيجية ردع النزاع ،والمتمثل بالرد على صواريخ الكاتيوشا.
زيارة الكاظمي لواشنطن وخطاب الفصائل في العراق:
مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م
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عندما توجه ألكاظمي لواشنطن توقع الكثيرون بان أهم الملفات التي سيتم مناقشتها هو
ملف خروج القوات األمريكية من العراق  ،إال إن الحقيقة غير ذلك فالكاظمي المدعوم
أمريكيا وعربياً بدوافع المصالح التي تحث عليها الواليات المتحدة األمريكية

يسعى

بالحصول على الدعم والحشد الدولي  ،وربما البقاء خصوصاً في هذه المرحلة التي يسعى
بها تنظيم داعش العودة وما يزيد هذه المخاوف التفجيرات األخيرة في بغداد وتبناها التنظيم
كل ذك قد يدفع بالفصائل إلى حجم المواجهة ،السيما وانها أدركت بان القوات األمريكية
باقية والوضع المتردي في العراق با ٍ
ق على حاله ،وعلى هذا األساس فالمشهد القادم هو خلق
حالة من الفوضى المجتمعية قبل السياسية وهذا ما يسعى له بعض الداخل العراقي قبل
الخارجي فهناك من يسعى لخلق التناحر بين تيار المقاومة وهنا المقاومة الشيعية بالتحديد
التي تعاني هي األخرى

لم شملها سواء بالخطاب الموحد أم بسالح المواجهة والذي تستفيد

منه اغلب اإلطراف الشيعية والسنية في السلطة ،التي تمارس سياسة الغلبة دون النظر إلى
المصلحة العليا وهذا يعود بالدرجة األساس إلى وجود بعض العناصر غير المؤهلة لهذا
العمل وأهمها ضعف الخبرة في هذا المجال وتغلب المصالح الذاتية ،على حساب المصلحة
للعليا فضال عن التخبط في عملية صنع قرار موحد قادر على توحيد الموقف.
حزب اهلل في لبنان:
كان ومازال حزب اهلل يشكل الحلقة األقوى إلطار المقاومة واألكثر خطورة في حسابات
إسرائيل والمنطقة

العربية برمتها ،وحتى في الداخل اللبناني ،فهناك من يعترض على

سياسته كتيار المستقبل وبعض تيارات المجتمع المدني المنقسمة طائفياً مابين مؤيد للحزب
ومعارض له وهناك من يطالبه بنزع السالح ووضع ارتباطه بالحرس الثوري كورقة ضغط
النتهاء مهامه بذريعة دعم إيران له ،باعتباره أحد أهم أذرعتها في المنطقة لذلك فجميع
هذه اإلطراف تسعى لخنق الحزب سياسياً ومجتمعياً واقتصادياً مع بعض الدول الخليجية
الداعمة لها  ،ولعل ما يشهده من حمالت تسقيطية لتاريخ هذا الحزب في بعض وسائل
اإلعالم العربية يعطي انطباعاً بان المواجهة والتحديات التي يشهدها الحزب باقية والتي
مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م
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ستلقي بظاللها على تحركاته سياسياً لكنها التوقف عملياته العسكرية ،وهذا بات واضحاً
في الرد األخير على إسرائيل بوابل من الصواريخ عندما استهدفت تل أبيب جنوب لبنان
بغارات جوية

.

الحوثيون(المقاومة) في اليمن:
قبل  2003أتاحت لي فرصة الحديث والكتابة العلمية عن النظام الملكي في اليمن وعصر
اإلمامة المدعوم من السعودية آنذاك ،ومدلولها الكبير في ضوء الصحافة العراقية وكل ما
حققته رغم انتهاء النظام الملكي بثورة الضابط عبد اهلل السالل عام  1962ودعم مصر لها
إال أنها استمرت في إظهار الحوثية ،واليوم تعززت بشكل كبير في اليمن بدءاً من حرب
صعدة والدعم الخليجي إلبادة حركة أنصار اهلل الحوثيين كفصيل مقاوم واألدوار اإلقليمية
التي لعبت في إضعافه بحرب استنزاف طويلة األمد تقودها السعودية واطراف أخرى ،والن
هذه الحركة كفاعل مهم صنف فكريا وعقائدي ًا إلى محور الممانعة ،فقد وصفها الكثيرون
بأنها مدعومة من إيران وطائفتها االثنا عشرية التي تقترب مذهبياَ من الحوثيين بالرجوع
إلى المذهب الزيدي  ،إال إن الحقيقة جانبها الكثير من حيث المساندة والتعاون والدعم
اللوجستي غير المنقطع ،و التي أكدتها إيران وعلى لسان متحدثيها في أكثر من محفل
بان بالدهم تقدم استشارات عسكرية ،فقط ،ويقصدون هنا الحرس الثوري الذي تتجه له
األنظار في عملية دعم حركات أخرى ،أيضا مناهضة إلسرائيل والتدخالت األمريكية في
المنطقة العربية ومنها حزب اهلل في لبنان ،وعليه فاستمرار الحرب الحوثية السعودية ماهية
إال حرب استنزاف طويلة لقدرات السعودية التي تجد باليمن عمق استراتيجي التحيد عنه
بينما المعطيات إذ وضعت بشكل صحيح لعودة العالقة بين السعودية وايران  ،ستخلق نوعاً
ما استق ار اًر في المنطقة المشتعلة والمتقاطعة أكثر وهذا يتوقف عن النوايا الصادقة في خوض
غمار هذه العالقة التي سيكون نجاحها متوقفاً على منع التدخالت في شأن اآلخرين  ،كما
إن لغة المصالح قد تجبر كل منهما على عقد الصلح المحكوم بشروط توقف إيران  ،ومنها
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الحرس الثوري اإليراني على دعم الحوثيين أوال في اليمن وثانياً منعها من دعم الفصائل
األخرى في المنطقة والتي ذكرناها سواء بالعراق أو لبنان أو سورية او اليمن.
الختام:
خالصة القول إن فصائل المقاومة في مرحلة سليماني تختلف عن مرحلة إسماعيل قاآني
من حيث الكاريزما التي كان يتمتع بها سليماني واإلقناع وقيادة التكنيك العملي ،لقيادة
هذه الفصائل وخطابها الموحد وبعدها االستراتيجي لكيفية التعامل مع المتغيرات مابين
الموقف واستخدام قوة السالح والمواجهة في حين قاآني رغم امتالكه الخبرة الميدانية في
القتال عكس ذلك وهذا ما ملموس في مرحلة ما بعد سليماني من حيث اإلدارة وطرق التعامل
مع اإلحداث في ضوء األزمة االقتصادية التي تعيشها إيران

ومنها العودة إلى طاولة

المفاوضات (الملف النووي) .والمواقف المتذبذبة للمجتمع الدولي من وجود إيران بالمنطقة.
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حتليل اسرتاتيجي :مستقبل العالقات االيرانية العراقية يف ظل ابراهيم رئيسي
هيبــة غــربي
ماستر في العلوم السياسة قسم العالقات الدولية
اختصاص الدراسات األمنية واإلستراتيجية
 2017جامعة قسنطينة / 3الجزائر.

الملخص:
جاءت االنتخابات الرئاسية االيرانية ماي  2021وتنصيب "إبراهيم رئيسي" وتصريحاته التي لفتت االنتباه
في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه ،بصدد عدم استعداد إيران التنازل عن نفوذها اإلقليمي وخاصة
في العراق الذي يعد المجال الحيوي لها .حيث صدرت عنه بعض التصريحات رسمت بعض مراحل
المقبل من األيام حيال سياسة إيران تجاه العراق وتعهده بالسير على نهج الثورة ،معتب اًر أن فوزه في
االنتخابات "رسالة شعبية" بـ ـ ضرورة حماية "قيم الثورة" ،التي أوحت هذه العبارة وغيرها ب ـ ـ استمرار سياسة
التدخل اإليرانية في العراق هذا من جهة .وما حدث من موجة تغيرات حددتها قوة األفكار أي التغيير
الذي حدث على مستوى أذهان صناع القرار والنخبة الحاكمة في العراق بمساعي كاظمية ادت الى رؤية
عراقية جديدة والقائمة على مشروع المشرق الجديد كبادرة لتقليل نفوذ ايران في العراق ،وهو قفزة غير
مسبوقة في عالقاته الخارجية ،تمكنه من الدفع نحو أدوار أكبر في المنطقة ،وهي محاولة جادة لكسر
الهيمنة اإليرانية عليه اقتصادياً وسياسياً ،ودفعه نحو مزيد من الحياد في ما يتعلق بأزمات المنطقة.
خاصة وان المشرق الجديد هو مشروع استراتيجي ،اقتصادي على النسق األوروبي ،لتكوين تكتل إقليمي
قادر على مواجهة التحديات من جهة ثانية.
الكلمات المفتاحية :إيران /العراق /مستقبل العالقات اإليرانية العراقية في ظل ابراهيم رئيسي.
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The future of Iranian-Iraqi relations under :Strategic analysis
Ibrahim Raisi
Hiba Gharbi
Master in Political Science Department of International Relations
Specialization in security and strategic studies
2017 University of Constantine 3/Algeria.

Abstract:
The Iranian presidential elections, May 2021, and the inauguration of
"Ebrahim Raisi" and his statements that drew attention in his first
press conference after his election, came about Iran's unwillingness to
give up its regional influence, especially in Iraq, which is its vital
field. Some statements were issued by him that outlined some stages
for the next few days regarding Iran’s policy towards Iraq and his
pledge to follow the path of the revolution, considering that his victory
in the elections was a “popular message” of the need to protect the
“values of the revolution,” which inspired this phrase and others to the
continuation of the Iranian intervention policy in Iraq on the one hand.
And what happened from a wave of changes determined by the power
of ideas, that is, the change that occurred at the level of the minds of
decision-makers and the ruling elite in Iraq with the efforts of
Kadhimiya, which led to a new Iraqi vision based on the New
Mashreq project as a gesture to reduce Iran’s influence in Iraq, an
unprecedented leap in its foreign relations, enabling it to Pushing for
greater roles in the region, which is a serious attempt to break Iran's
economic and political dominance over it, and push it toward more
neutrality with regard to the region's crises. Especially since the New
Mashreq is a strategic, economic project on the European model, to
form a regional bloc capable of facing challenges on the other hand.
Keywords: Iran / Iraq / The future of Iranian-Iraqi relations
under Ibrahim Raisi.
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مقدمة:
حققت إيران عمليًّا ،الكثير من المكاسب المختلفة في العراق على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن،
وجماعات موالية في
سياسيًّا وأمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا ،فأصبح لها وجود مسلح على األرض العراقية
ٌ
البرلمان والحكومة وبعض أجهزة الدولة ،كما َّ
عززت عالقاتها االقتصادية خالل السنوات الماضية إلى أن
أصبح العراق ضمن أكبر الوجهات الخارجية للصادرات اإليرانية من غير ِّ
العامين
النفط على مدى
ْ

الماضي ْين ،وهيمنت البضائع اإليرانية على حوالي  25%من احتياجات السوق العراقي من المنتجات
َ
المستوردة خاصة الغذائية منها ،كما َّ
أن أصبحت مديونةً إليران
صدرت إيران للعراق الكهرباء والغاز إلى ْ
وتتراكم عليها المتأخرات حاليًّا؛ لتكتمل بذلك حلقة إحكام القبضة على مفاصل الدولة العراقية من جهات

مختلفة.

)(1

إن وصول شخصية أصولية م ِ
حافظة مثل "إبراهيم رئيسي" إلى السلطة في إيران ،سيكون له تأثير كبير
ُ
في الداخل العراقي ،وذلك بـ ـ ـ ـ ـ فعل العالقات التي يمتلكها هذا االخير مع الشخصيات والفصائل المسلحة،

مدعوماً ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ تأييد من التيار المحافظ والحرس الثوري ،وهي صورة سيستطيع من خاللها رسم مالمح
جديدة للدور اإليراني في العراق ،حيث سيكون هذا الدور على موعد مع إعادة هيكلة واضحة على مستوى
التكتيكات ،مع بقاء االستراتيجية اإليرانية العامة في العراق دون تغييرات كبيرة .وعليه ،يمكن القول أن
الساحة العراقية ستواجه مزيداً من التحديات األمنية والسياسية في عهد رئيسي ،وان هذه التحديات ستكون
مرتبطة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طبيعة األدوار الجديدة التي من الممكن أن تقوم بها إيران خالل الفترة المقبلة في العراق،
لتنفيذ خططها قصيرة المدى واستراتيجياتها طويلة األجل .

)(2

لكن مع الخطوات الجريئة التي تتخذها الحكومة العراقية المؤقتة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رئاسة "مصطفى الكاظمي" ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ات واضحة للرغبة في االنتقال من مرحلة
هدف إعادة هيبة الدولة العراقية ،طفت على السطح مؤشر ٌ

أمر ليس
الفوضى األمنيَّة إلى مرحلة ترسيخ مفهوم الدولة وبسط السيادة رغم العوائق والتحديَّات ،وهو ٌ
وسيواجه الكثير من التحديات بال شك والسيما من الجار اإليراني الذي استغل الفوضى
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السهل ُ
)(1محمد بن صقر السلمي" ،العالقات االيرانية – العراقية وتصحيح المسار" ،المعهد الدولي للدراسات االيرانية ،موقع:

28/08/2021.،https://rasanah-iiis.org/

)(2فراس الياس" ،صعود "رئيسي" والدور االيراني المرتقب في العراق" ،مركز االمارات للسياسات ،موقع:

01/08/2021.،https://epc.ae/ar/brief
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المعبد
الداخليَّة لتعظيم مكاسبه منذ سبعة عشر سنة عقب سقوط نظام "صدام حسين "..فطريق طهران ُ
إلى العراق ،ربما ما عاد سال ًكا من العقبات كما كان سابقاً ،مع استمرار حكومة رئيس الوزراء الكاظمي

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خطواتها الرامية الستعادة سيادة الدولة العراقية وفرض األمن الداخلي .ومع ذلك ،ال يزال هناك

ضبابية في المشهد المستقبلي للعالقات االيرانية العراقية

)(1

في ظل هذا الحكم الجديد وهو ما سنتطرق اليه

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التفصيل من خالل هذه الدراسة .وعلى هذا األساس تُطرح اإلشكالية التالية:
ما مستقبل العالقات االيرانية  -العراقية في ظل الرئيس االيراني الجديد "ابراهيم رئيسي" ...؟ وما مدى
مساهمة مشروع المشرق الجديد كبادرة لتقليل نفوذ ايران في العراق وتصحيح المسار بين الدولتين في
اطار مساعي كاظمية واضحة..؟

الفرضية:
ُيمثل مشروع المشرق الجديد بادرة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تقليل نفوذ ايران في العراق وقفزة غير مسبوقة في عالقاته
الخارجية ،تمكنه من الدفع نحو أدوار أكبر في المنطقة ،ومحاولة جادة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ كسر الهيمنة اإليرانية عليه
اقتصادياً وسياسياً ،ودفعه نحو مزيد من الحياد في ما يتعلق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أزمات المنطقة .خاصة وان المشرق
الجديد هو مشروع استراتيجي ،اقتصادي على النسق األوروبي ،لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة
التحديات.

منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على "المنهج االستقرائي" وهو االنتقال من الجزء انطالقاً من الرئيس الجديد "ابراهيم
رئيسي" واهم تخطيطات المرشد األعلى "علي خامنئي" لوصول هذا االخير الى الحكم .مرو اًر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدور
االيراني المرتقب في العراق والتحديات المتصاعدة في ظل هذا األخير حيث صدرت عنه بعض
التصريحات رسمت بعض مراحل المقبل من األيام حيال سياسة إيران تجاه العراق من خالل تعهده بالسير
على نهج الثورة ،معتب اًر أن فوزه في االنتخابات "رسالة شعبية" ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضرورة حماية "قيم الثورة" ،مؤكداً أن
القضايا اإلقليمية التي تتبناها بالده "غير قابلة للتفاوض" .فهو لم يذكر العراق باالسم ،لكنه لمح ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
شأنها بشكل لم يكن ُمريحاً بالنسبة للعراقيينُ .مصرحاً "أن االنتخابات استمرار نهج الخميني ،والمضي
على درب قاسم سليماني" ،وقد أوحت هذه العبارة وغيرها بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استمرار سياسة التدخل اإليرانية في

1

محمد بن صقر السلمي ،المرجع سبق ذكره.

مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م

20

إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

العراق ،التي بناها الحرس الثوري ،صانع الميليشيات األول في المنطقة ،وهو المرتبط بدوره بمرشد النظام
اإليراني ،صاحب الكلمة الفصل في السياسة الخارجية .مؤكداً أنه لن يقدم "تنازالت فيما يخص السياسات
اإليرانية في المنطقة" ..وصوالً إلى الكل وهو الموضوع محل الدراسة "مستقبل العالقات االيرانية العراقية
في ظل حكم ابراهيم رئيسي " من خالل التطرق إلى الرؤية العراقية الجديدة والقائمة على مشروع المشرق
الجديد كبادرة لتقليل نفوذ ايران في العراق ،وهو قفزة غير مسبوقة في عالقاته الخارجية ،تمكنه من الدفع
نحو أدوار أكبر في المنطقة ،ومحاولة جادة لكسر الهيمنة اإليرانية عليه اقتصادياً وسياسياً ،ودفعه نحو
مزيد من الحياد في ما يتعلق بأزمات المنطقة.

المبحث األول هندسة االنتخابات االيرانية
دخل المرشد اإليراني األعلى "علي خامنئي" في لعبة كبيرة من خالل هندسة ما يسمى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فوز
"إبراهيم رئيسي" في االنتخابات .والذي أرغم أغلبية اإليرانيين على مقاطعة االنتخابات تماماً ( %48أدلوا
بأصواتهم؛  4.2مليون منهم اختاروا وضع ورقة بيضاء) ،ما أدى إلى إضعاف الشرعية الشعبية

وي َمثِّ ُل الكثير من
للجمهورية اإلسالمية .كما أدى فعله هذا إلى تعميق االنشقاق داخل النظام .هذا ُ
الشخصيات البارزة الذين تم منعهم من خوض انتخابات الرئاسة – مثل "علي الريجاني" و"محمود أحمدي
نجاد" و"حسن الخميني" وآخرين – جيوب دعم للنظام ،غير أن هذه الجيوب اآلن تشعر بالعزلة ،وقد تُعيد

ويثير الكثير من الجدل ويجعلنا نطرح السؤال
النظر في دعم النظام السياسي .وهذا األمر كان متوقعاً ُ
اآلتي :ما الذي يريده خامنئي ومراكز السلطة األخرى في طهران التي دعمت رئيسي ِم ْن "ابراهيم

رئيسي"(1)...؟

يعتقد الكثير من المعلقين اإليرانيين أن خامنئي دخل في هذه المغامرة نظ اًر لرغبته في تطهير النظام
وترسيخه .ويتعلق توقيت الدخول في هذه ااالخيرة خالل هذه االنتخابات بعملية انتقال السلطة ،وما قد
يحدث بعد وفاة خامنئي .وجاء اختيار رئيسي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بساطة لتولي الرئاسة من أجل التصديق على
اإلجراءات التي سيقوم بها هذا االخير خالل األشهر والسنوات المقبلة في حال المضي قُ ُد َماً في عملية

)("1االنتخابات الرئاسية االيرانية  :2021التطورات السياسية والمؤسسية بعد االعالن عن فوز "رئيسي" ،مركز االمارات للسياسات،

موقع04/07/2021.،https://epc.ae/ :
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التطهير .وعليه فإن مثل هذه الخطوة ستمثل إحدى أكثر الخطوات خطورة من جانب خامنئي منذ توليه
السلطة سنة 1989(1):
المطلب األول :تخطيطات هندسية لـــــــــــ خامنئي
لزما بالكشف عن مداوالته الداخلية المتعلقة بالتدقيق واعتماد
يعتبر مجلس صيانة الدستور ليس ُم ً
مرشحي الرئاسة ،وليس لدى الجمهور أي فكرة عن سبب استبعاد المرشحين .ومع ذلك ،كما هو الحال
في االنتخابات السابقة ،يبدو أن عدم األهلية هو أمر تعسفي ،ويعكس المآرب السياسية وتفضيل خامنئي
لمرشح معين ،بدالً من المعايير الموضوعية .لذلك ،فليس من المستغرب أن يعترض السياسيون البارزون،
شخصيا
الذين ُمنعوا من الترشح ،خاصة "أحمدي نجاد" وأنصاره و"صادق الريجاني" شقيق الريجاني (وهو
ً
عضو في مجلس صيانة الدستور) ،و"جهانجيري" وداعمه األبرز ،الرئيس "حسن روحاني" ،على حكم
مجلس صيانة الدستور.
حتى المحظوظون القالئل ،الذين تخطوا المعايير الصارمة لمجلس صيانة الدستور ،ليس من المرجح أن
تدوم سعادتهم لفترة طويلة ألن "إبراهيم رئيسي" ،الذي يبدو أنه المرشح المفضل لـ ـ ـ ـ ـ ـ خامنئي ،هو الوحيد
سياسيا ،وما
الذي لديه فرصة حقيقية للوصول إلى المنصب الرئاسي .فالمرشحون الستة الباقون ضعفاء
ً
هم في الحقيقة إال مجرد صورة شكلية إلكمال مشهد االنتخابات .من بينهم "محسن رضائي" ،القائد السابق
لحرس الثورة اإلسالمية ،الذي رفضه الناخبون اإليرانيون في االنتخابات البرلمانية سنة  ،2000وسحب
ترشيحه في االنتخابات الرئاسية سنة  ،2005وخسر في االنتخابات الرئاسية لسنتي  2009و.2013
"سعيد جليلي" ،الذي شغل سابقًا منصب أمين المجلس األعلى لألمن القومي ،ورفضه الناخبون في

االنتخابات البرلمانية لسنتي  2004و 2008وفي االنتخابات الرئاسية لسنة 2013.

إن التاريخ السياسي لـ ـ ـ ـ ـ " عبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زادة وأمير حسين غازي زادة هاشم وعلي
رضا زكاني" ليس هام إلى حد كبير ،مع استثناء أن استبعاد "مهر علي زادة" من قبل مجلس صيانة
الدستور في االنتخابات الرئاسية سنة  ،2005كان فقط بسبب تدخل خامنئي ،غير القانوني في اللحظة
األخيرة ،بعد وصوله لبطاقة االقتراع ،ليتم رفضه من قبل الناخبين .كما استبعد مجلس صيانة الدستور
"مهر علي زادة" في االنتخابات البرلمانية لسنة  .2016وتم استبعاد زكاني في االنتخابات الرئاسية لسنتي

)(1المرجع نفسه.
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 2013و .2017أما األسس التي يعتمد عليها مجلس صيانة الدستور اآلن في اعتبار هؤالء المرشحون
لغزا ،ولكن قد يكون لهذه
مؤهلون للترشح لثاني أعلى منصب في الجمهورية اإلسالمية ،فهي ال تزال ً
األسس عالقة كلية بانعدام شعبيتهم ،ما يجعلهم ال يشكلون خطورة على رئيسي.

يعمل المرشد األعلى اإليراني ومجلس صيانة الدستور ،بشكل فعال ،على استبعاد المنافسة وتخفيض
نسبة المشاركة االنتخابية ،وذلك من خالل تضييق نطاق االختيار ،األمر الذي يزيد من فرص مرشحهم
المفضل .كما أن رئيسي قد يستخدم فوزه المحتمل في االنتخابات لتوطيد عالقاته مع حرس الثورة
اإلسالمية ليزيد بالتالي من فرصته في خالفة خامنئي كمرشد أعلى .وبالقيام بذلك ،من المرجح أن تحصل
الجمهورية اإلسالمية على قيادة أكثر تماس ًكا ذات قدرة أكبر على المناورة في السياسة الداخلية والخارجية

في المستقبل القريب .ومع ذلك ،فإن تماسك النظام قد يكون على حساب استعداء الجمهور اإليراني

والموالين للنظام ،الذين لن يتم تمثيلهم بعد اآلن في مراكز السلطة الرسمية في إيران .وهذا بدوره يهدد
أيضا في االنشقاق بين النخب ،التي ال تبادلها الجمهورية
بتفاقم أزمة شرعية النظام ،وقد يتسبب
ً
)(1
اإلسالمية الوالء.

المطلب الثاني :من هو ابراهيم رئيسي؟
ُيصنف "إبراهيم رئيسي" وعلى عكس أسالفه الذين كانوا جميعهم من السياسيين المحترفين ،على
أنه بيروقراطي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مؤهالت متوائمة مع المتشددين ،فهو سيد أي من نسل الرسول محمد صلى اهلل عليه
وسلم كما يقول ،وهو حائز على درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية ،وحصل على ترقية إضافية أخي اًر
إلى رتبة آية اهلل ،كما أنه متزوج من ابنة رجل دين بارز على عالقة صداقة بالمرشد األعلى "علي
خامنئي" .هذا وله طموح ليصبح المرشد األعلى خلفاً لخامنئي والذي ُيمثل له حاف اًز آخر لدعم أي جهود
لمكافحة اإلصالح ،خاصة أن اسمه ظل متداوالً كخليفة محتمل لخامنئي على مدى سنوات ،ومن األرجح
أنه يفكر في تكرار سيناريو خالفة المرشد األعلى السابقة ،حينما خلف خامنئي عندما كان رئيساً سنة
 9198سلفه "آية اهلل الخميني" ،وكان في عمر رئيسي نفسه ،وربما بأوراق اعتماد أقل إثارة لإلعجاب.

)(2

ولد "إبراهيم رئيسي" في  14ديسمبر  1960في مدينة مشهد ،وخالل الثورة اإلسالمية (1978-
) ،1979كان طالباً في دراسات الفقه في قم .ورغم أنه كان ،آنذاك ،في سن الـ  18فقط ،إال أنه كان
)(1

علي الفونة" ،هندسة االنتخابات الرئاسية االيرانية :تنصيب ابراهيم رئيسي" ،معهد ودول الخليج العربية في واشنطن ،موقع:

)(2

"من هو الرئيس االيراني الجديد ايراهيم رئيسي؟" ،مركز المجدد ،موقع06/07/2021.،https://almojaded.com/ :

03/07/2021.،https://agsiw.org/ar
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واحداً من بين 70رجالً من رجال الدين الشباب الذين تم اختيارهم للمشاركة في حلقة دراسية مكثفة حول
الكفاءة السياسية واإلدارة ،من أجل ملء الفراغ في السلطة الذي أعقب اإلطاحة بالشاه .وكان المرشد
الحالي" ،علي خامنئي" ،أحد رجال الدين الذين علموا أولئك الرجال المختارين .ومع ذلك ،فإن عالقات
رئيسي المبكرة مع خامنئي لم تكن العامل الوحيد وراء صعوده السريع في النظام.
دخل رئيسي سلك القضاء ،وأصبح سنة  1981مدعياً عاماً في مدينة كرج ( 50كلم من طهران) ثم
مدعياً عاماً في مدينة همدان في غرب البالد ،وبين السنوات  1985و 1988تسلم منصب مساعد مدعي
عام المحكمة الثورية في طهران .وخالل هذه الفترة تعرض المعارضون لحملة قمع شديدة وتم إعدام
المئات ،بل وربما اآلالف منهم ،في الوقت الذي كانت فيها البالد في حرب ضارية مع العراق ،وفي سنة
2003أصبح الرجل الثاني في السلطة القضائية ،والمدعي العام للبالد بين السنتين  2013و،2015
قبل أن يعينه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية سنة  ،2019بعد سنتين من خسارته االنتخابات الرئاسية
السابقة أمام الرئيس الحالي "حسن روحاني".
ونظ اًر إلى قربه من المرشد فقد تقلد رئيسي عدداً من المناصب األخرى أيضاً ،من بينها منصبه في
الروضة الرضوية المقدسة سنة 2016؛ حيث أصبح عقب رحيل "آية اهلل واعظ طبسي" سادناً للروضة
الرضوية المقدسة بقرار من خامنئي؛ والى جانب هذا اشتغل بتدريس مادة خارج الفقه في مدرسة "نواب"
في مدينة مشهد ،كما درس نصوص الفقه وقواعد فقه القضاء وفقه االقتصاد في الحوزات العلمية في
طهران وجامعات إيران ،وألف العديد من الكتب في الحقوق واالقتصاد والعدالة االجتماعية.
وخالل هذه السنوات ،شغل مناصب عدة أيضاً ،مثل :المدعي العام الخاص لمحكمة رجال الدين ،وعضو
المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المناضلين المحافظة ،وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام،
وأصبح عضواً في مجلس خبراء القيادة منذ سنة  ،2006وهو يشغل في هذا المجلس الذي يختار الولي
الفقيه أي خليفة المرشد ،ويشغل حالياً منصب النائب األول للرئيس في المجلس ،ويشار إليه كأحد
المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.

)(1

)(1خالد محمد السويدي" ،االنتخابات الرئاسية في ايران...قراءة في اليات العملية االنتخابية" ،مركز تريندز للبحوث واالستشارات ،موقع:
04/07/2021.،https://trendsresearch.org/
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المطلب الثالث :ابرز ردود األفعال المحلية والدولية
من الطبيعي أن يثير فوز 'إبراهيم رئيسي' ردود أفعال محلياً ودولياً واسعة .فمحلياً ،أكد المرشد
األعلى "علي خامنئي" ،أن نتائج االنتخابات تعكس دعماً لمؤسسة الجمهورية اإلسالمية ،ووصف
المشاركة الشعبية بالملحمية ،بينما صرح وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" قائالً " :إن إبراهيم رئيسي
هو اآلن الرئيس المنتخب الجديد إليران وعلى الجميع العمل معه من اآلن فصاعداً".
من جانب آخر شكك المتحدث باسم "مجاهدي خلق" اإليرانية المعارضة بنتائج االنتخابات ،وصرح قائالً:
بناء على تقارير
"إن نسبة المشاركة في انتخابات الماللي كانت أقل من  ٪10من المؤهلين للتصويتً ،
من أكثر من  1200صحفي ومراسل من قناة “سيماي آزادي” من  400مدينة إيرانية وأكثر من 3500
مقطع فيديو متوافر لتقديمه للمراجع الدولية وللرأي العام الدولي" ،مضيفاً" :أن النظام بنفس الوقاحة
والكذب في إعالن عدد وفيات كورونا وشهداء انتفاضة نوفمبر  ،2019ويعلن المشاركة في االنتخابات 5
مرات أكثر من الحقيقة لترسيخ سفاح مجزرة  1988كرئيس للنظام".
أما "مريم رجوي" ،رئيسة المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية المعارض ومقره باريس ،فاعتبرت أن "إبراهيم
رئيسي" هو "آخر محاولة لخامنئي للحفاظ على نظامه"معتبرة أن هذا األخير تخلص من جميع المنافسين
لتنصيب رئيسي "أحد أعتى المجرمين ضد اإلنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".
أما على الصعيد الدولي فقد أثارت نتائج االنتخابات اإليرانية ،ردود فعل عالمية منددة باألجواء القمعية
التي جرت فيها االنتخابات وأسفرت عن فوز "إبراهيم رئيسي" المتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ،كما
أوضح تقرير لـ "نيويورك تايمز" أن االنتخابات اإليرانية تأثرت بالفساد وسوء الوضع االقتصادي ،وأن
اإليرانيين شعروا أن االنتخابات تم التالعب بها لصالح رئيسي؛ فيما دعت "منظمة العفو الدولية" للتحقيق
مع الرئيس اإليراني الجديد الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية ،معتبرة أن "االنتخابات اإليرانية تمت في أجواء
قمعية" ،مؤكدة أن رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خالل احتجاجات إيران  ،2019موضحة
أن صعوده الى الحكم في إيران تذكير بأن اإلفالت من العقاب يسود البالد.
وفي إسرائيل ،صرح المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية قائالً" :إن إيران انتخبت "رئيسا هو األكثر تطرفا
حتى اآلن" ،بينما عبر عضو الكنيست "رام بن براك" عن حزب يش عتيد قائالً" :إن اختيار إبراهيم رئيسي
هو دليل قاطع لقرار المرشد األعلى علي خامنئي بتشديد السياسة اإليرانية الخارجية ،السيما تلك الخاصة
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بالملف النووي وتصدير اإلرهاب" .مؤكداً أن هذا األمر يشكل تحدياً كبي اًر بالنسبة إلى الدول الغربية وأكبر
بكثير بالنسبة إلى إسرائيل؟.
أما على صعيد الملف النووي فقد جاءت ردود األفعال والتصريحات غير متفائلة فيما يتعلق بمستقبل
المباحثات في جنيف ،حيث عبرت مصادر دبلوماسية على صلة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ محادثات االتفاق النووي اإليراني،
عن خشيتها من تعقيد المحادثات بعد فوز "إبراهيم رئيسي" في االنتخابات اإليرانية ،كونه على الئحة
العقوبات األمريكية لدوره في اإلعدامات الجماعية للمعارضين في الثمانينيات .ولهذا يرجح أن تعمل
الواليات المتحدة على التوصل إلى اتفاق قبل تولي رئيسي لمهامه رسمياً في أغسطس المقبل؛ وقد تحدث
وزير الخارجية "جواد ظريف" عن إمكانية ذلك.
وكانت هناك ردود فعل سلبية من أوساط أمريكية أيضاً؛ حيث شن السيناتور "بيل هاجرتي" هجوماً حاداً
على النظام اإليراني واالنتخابات الجارية هناك ،واصفاً إياها بأنها "مزورة" ،وأن خامنئي قد اختار الرئيس
المقبل ،ووجه تحذيرات إلدارة بايدن من مغبة التساهل مع إيران .بالمقابل رحبت دول كثيرة بانتخاب
"إبراهيم رئيسي" بما فيها دول الخليج العربية؛ وتلقى رئيسي التهاني من رؤساء ومسؤولين دوليين
متعددين ،مثل :الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" ،والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ،وصاحب السمو
الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،والرئيس العراقي،
"برهم صالح" ،والرئيس السوري" ،بشار األسد" ،وغيرهم.

)(1

هذا وقد دعت منظمة العفو الدولية بل وكررت دعوتها للتحقيق مع رئيسي الفائز بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ انتخابات الرئاسة
في إيران فيما يتعلق بدوره في إعدامات جماعية طالت آالف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء سنة
 ،1988حسبما تقول واشنطن وجماعات حقوقية .كما صرحت األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
"أنياس كاالمار "في بيان قائلة" :تخفي السلطات اإليرانية حتى اليوم المالبسات المحيطة بمصير الضحايا
وأماكن جثثهم إخفاء ممنهجاً يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد اإلنسانية" ،ودعت المنظمة من قبل إلى
التحقيق بشأن دور إبراهيم رئيسي .مضيفة" :نحن نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول
دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دوالً تمارس والية قضائية دولية" ،واتهمته
المنظمة أيضاً بأنه ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق اإلنسان ،حين كان رئيساً للسلطة القضائية في
السنتين األخيرتين ،مضيفة أن حملة القمع طالت مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق

)(1المرجع نفسه.
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اإلنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي .وتابعت أنه مسؤول أيضاً عن توقيف آالف
المتظاهرين ومئات عمليات اإلخفاء القسري بعد االحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر  2019اين تم

قمعها بشكل عنيف .داعية منظمة العفو الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
إلى اتخاذ تدابير ملموسة للرد على اإلفالت المنهجي من العقاب في إيران.

)(1

المبحث الثاني :الدور االيراني المرتقب في العراق والتحديات المتصاعدة
كان الرئيس العراقي "برهم صالح" أول الرؤساء العرب المهنئين للرئيس اإليراني الجديد إبراهيم
رئيسي ،حيث أكد في برقية التهنئة أن العراق يتطلع إلى تعزيز العالقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها
الذي تربطه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ شعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ ،مشي اًر إلى أن
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة اإلرهاب والتطرف ،والمساعدة في مواجهة
التداعيات التي تُهدد أمن وسالم منطقتنا التي تكتنفها الصراعات واألزمات .كما أجرى اتصاالً هاتفياً مع
رئيسي أكد فيه أهمية تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين ،وتطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك في

مختلف المجاالت ،السيما منها االقتصادية واألمنية ،وفي مجال محاربة اإلرهاب ،وبما يعزز أمن
واستقرار البلدين والمنطقة .وعليه فان السؤال الذي يطرح اليوم وفي هذا السياق ،هل من جديد في سياسة
الرئيس االيراني الجديد "ابراهيم رئيسي" تجاه العراق.....؟.
المطلب األول :نهج إيراني جديد في ثوب نهج الثورة االيرانية واستمرارية التدخل في العراق
تلفت االنتباه تصريحات الرئيس االيراني الجديد "ابراهيم رئيسي" في أول مؤتمر صحافي له بعد

انتخابه ،بصدد عدم استعداد إيران التنازل عن نفوذها اإلقليمي وخاصة في العراق الذي يعد المجال
الحيوي لها .حيث صدرت عنه بعض التصريحات رسمت بعض مراحل المقبل من األيام حيال سياسة

إيران تجاه العراق حيث تعهد بالسير على نهج الثورة ،معتب اًر أن فوزه في االنتخابات "رسالة شعبية" ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ضرورة حماية "قيم الثورة" ،مؤكداً أن القضايا اإلقليمية التي تتبناها بالده "غير قابلة للتفاوض".فهو لم
يذكر العراق باالسم ،لكنه لمح بشأنها بشكل لم يكن ُمريحاً بالنسبة للعراقيينُ .مصرحاً" :إن االنتخابات

استمرار نهج الخميني ،والمضي على درب قاسم سليماني" ،وقد أوحت هذه العبارة وغيرها بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استمرار
سياسة التدخل اإليرانية في العراق ،التي بناها الحرس الثوري ،صانع الميليشيات األول في المنطقة ،وهو

)("1رئيسي من لجنة الموت الى الرئاسة ...رئيسي يخلف روحاني في ادنى استحقاق رئاسي منذ  42عاماً" ،المركز اللبناني لالبحاث

واالستشارات ،موقع31/07/2021.،http://www.center-lcrc.com/ :
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المرتبط بدوره بمرشد النظام اإليراني ،صاحب الكلمة الفصل في السياسة الخارجية .مؤكداً أنه لن يقدم

"تنازالت فيما يخص السياسات اإليرانية في المنطقة".

)(1

هذا وقد أظهرت مرحلة ما بعد اغتيال قائد قوة القدس "قاسم سليماني" السنة الماضية ،حالة خلل كبيرة
تعرض لها الدور اإليراني في العراق ،وتمثل أبرز مالمح هذا الخلل في فشل القائد الجديد لقوة القدس
َّ

"إسماعيل قاآني" في ملء فراغ "قاسم سليماني" ،فضالً عن حصول تمردات فصائلية وتظاهرات شعبية
ويعتقَد أن وصول رئيسي إلى السلطة قد
وضغوط أميركية عقَّدت بدورها من فعالية هذا الدور في العراقُ .
أن اكتمال سيطرة المحافظين على كل

ُيرسي تحوالً جديداً في الدور اإليراني في العراق ،خاصة
المؤسسات السياسية واألمنية في إيران ستخلق حالة وحدة وتكامل في األهداف اإليرانية في العراق ،بشكل
ُيفضي إلى إعادة تموضع إيراني جديدة في الساحة العراقية ،يختلف عما كان عليه الواقع اإليراني في
الفترة الماضية ،خاصة وقد تعددت الجهات والخطابات والوسائل اإليرانية في العراق .ويمكن القول أن

مالمح هذا النهج الجديد في عهد رئيسي ،سيكون على المستويات التالية:

على مستوى الخطاب السياسي اإليراني :إن محاولة خلق وحدة في الخطاب السياسي اإليراني الموجه
للعراق والشرق األوسط ،هي أحد أبرز األسباب وراء اختيار رئيسي من قبل التيار المحافظ والحرس

ثم فإن الخالفات التي ظهرت الفترة
الثوري ،بدعم وتأييد من المرشد األعلى "علي خامنئي" ،ومن َّ

الماضية ،وتحديداً بين الرئيس "حسن روحاني" والحرس الثوري حول الدور اإلقليمي اإليراني ،من المتوقع
أن تنتهي في الفترة المقبلة ،حيث ستكون الساحة العراقية أمام سياسة وخطاب إيراني واحد ،وليس أمام

ومتداخلة.
عدة سياسات وخطابات ُمتباينة ُ
على مستوى دور قوة القدس :قامت استراتيجية قوة القدس في العراق ،وتحديداً في مرحلة ما بعد
اغتيال"قاسم سليماني" ،على إحداث عملية استم اررية وتغيير في طريقة عملها ،من أجل تعضيد نفوذها
في العراق ،في مواجهة تأثير ونفوذ جهات إيرانية أخرى ،أبرزها االستخبارات والخارجية ،حيث تسيطر
هذه الجهات على عدة فصائل مسلحة وقادة دينيين وأمنيين ومؤسسات إعالمية ناشطة ،وهذا التداخل
اإليراني في العراق عقَّد كثي اًر من دور هذه القوة وفعاليتها .ومع وصول "ابراهيم رئيسي" ستحاول هذه القوة
استعادة تحكمها في مسار الواقع العراقي بعيداً عن تأثيرات الجهات األخرى ،والتحكم بأنساق التهدئة أو
التصعيد مع الواليات المتحدة ،حسب ما تقتضيه مصلحة الواقع اإليراني الجديد.
على مستوى العالقات مع الفصائل المسلحة :من المتوقع أن يشهد الدور اإليراني في العراق بعد وصول

"اب ارهيم رئيسي" ،إعادة هيكلة للعالقة مع الفصائل المسلحة ،نحو إطار أكثر مركزية بيد قوة القدس ،ذراع
)("1ابراهيم رئيسي :هل من جديد تجاه العراق" ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية ،موقع:

31/07/2021.،https://rawabetcenter.com/

مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م

28

إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

الحرس الثوري في العراق ،وجعل جميع هذه الفصائل تحت سيطرة وتأثير هذه القوة ،كما كان عليه الحال

في فترة "قاسم سليماني" ،عبر بناء استراتيجية جديدة ،واعادة توزيع لألدوار وكبح للتمردات الفصائلية التي

زادت خالل الفترة الماضية.

كما حاولت إيران طوال الفترة الماضية المحافظة على أولوياتها االستراتيجية في العراق ،رغم العديد من

ثم فإن هذه األولويات ستكون حاضرة أيضاً على طاولة الرئيس الجديد
التحديات التي واجهتها ،ومن َّ

"ابراهيم رئيسي" ،والتي يتمثل أبرزها في اآلتي.:

)(1

_ ترسيخ النفوذ اإليراني في العراق ،وعرقلة أي عملية انفتاح عراقية على محيطيه العربي والدولي،

وتحديداً على مستوى االقتصاد والتجارة والطاقة ،إلى جانب إفشال أي مساعي إقليمية تحاول انتشال

العراق من القبضة اإليرانية.

_ تسريع عملية إخراج القوات األمريكية من العراق؛ وهي أولوية ستحظى بدعم واهتمام " ابراهيم رئيسي"
المدعوم من الحرس الثوري ،إذ سيحاول هذا االخير إنهاء اللعبة المزدوجة مع الواليات المتحدة في

العراق ،عبر زيادة وتيرة الضغط السياسي والعسكري.

_تمكين الفصائل المسلحة في الداخل العراقي ،وتقوية قابليتها الستيعاب اإلجراءات الحكومية التي اتخذتها

حكومة مصطفى الكاظمي ضدها ،من أجل احتواء تأثيرها واخضاعها لسلطة الدولة.

_جعل العراق جزءاً من معادلة التوازن االستراتيجي اإليراني في الشرق األوسط ،عبر ربط العراق بالدور
ْ
اإلقليمي للحرس ا لثوري ،ومحاولة إبعاده عن أي نقاشات إقليمية أو دولية تتعلق بالنفوذ والسياسات
اإلقليمية اإليرانية.

)(2

وهناك العديد من المتغيرات التي قد تدفع إيران إلى إنتاج مقاربات جديدة في العراق؛ ومن أهمها:

_ إن إيران في عهد رئيسي ستنظر إلى العراق على أنه بوابة لبعض الحلول السياسية الستخدامه طاولة
للمفاوضات ،أو نقطة لتقريب وجهات النظر مع البيئتين اإلقليمية والدولية.

_ البحث عن مخارج استراتيجية جديدة تُعيد التأثير للدور اإليراني في العراق ،وتحديداً على مستوى

العالقة مع الفصائل المسلحة المتمردة.

_ تجاوز حالة الخلل في التوازن االستراتيجي اإليراني في العراق بعد اغتيال "قاسم سليماني" ،خصوصاً

مع فشل خليفته "إسماعيل قاآني" في تقديم الجديد في الساحة العراقية خالل الفترة الماضية.

)(1

فراس الياس ،المرجع سبق ذكره.

)(2المرجع نفسه.
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_ إنهاء حالة التمايز بين الجهات اإليرانية الفاعلة في الساحة العراقية ،واعطاء األفضلية للحرس الثوري؛

فعالقة رئيسي الوثيقة مع المرشد األعلى "علي خامنئي" وقائد قوة القدس "إسماعيل قاآني" ورئيس مجلس
الشورى "محمد باقر قاليباف" ،تعني أننا سنكون أمام وحدة ق اررية وسياسة إيرانية أكثر اتساقاً في العراق.

_ إيجاد مقتربات جديدة للعالقة مع حكومة الكاظمي ،وهو ما أشارت إليه الدعوة التي وجهها رئيسي

للكاظمي بزيارة طهران عقب فوزه باالنتخابات الرئاسية ،وازالة االلتباس في تحديد السياسة اإليرانية في
العراق ،وفيما إذا كانت الفصائل تُنفِّذ بالحرف جميع األوامر اإليرانية ،وهو ما سيسعى رئيسي إلى تجاوزه

في العراق خالل الفترة المقبلة.

وهذا انطالقاً من مجموعة من التداعيات والمتمثلة في :
_ ادراك إيران أن موقعها في العراق بات يواجه تحديات كبيرة بعد اغتيال "قاسم سليماني" ،لذلك فإنها
ستندفع استراتيجياً نحو إعادة إنتاج تموضع إيراني جديد في العراق ،يخدم نفوذها ومصالحها .فضالً عن
ترسيخ فكرة تبعية العراق االقتصادية والتجارية والطاقوية إليران.
_ ستُعطي رئاسة "ابراهيم رئيسي" دفعة قوية للفصائل المسلحة في العراق ،عبر تصعيد الهجمات على

المقرات التي توجد فيها القوات األمريكية ،وذلك حسب تقدم أو تعثر المفاوضات في فيينا ،ومن المرجح
يتحمل العراق وطأة سياسات هذا االخير المتوقعة ،باعتباره ساحة المعركة األيديولوجية بين الواليات
أن
َّ
المتحدة وايران ،في ضوء التحول االستراتيجي الذي أظهرته سياسة الردع من قبل إدارة الرئيس االمريكي
"جو بايدن" مؤخ اًر ،في استمرار نهج مواجهة حلفاء إيران في العراق وسوريا.
ضبط حركة الفصائل المسلحة ،قد ُيشجع الحرس الثوري في عهد
_ تردد حكومة "مصطفى الكاظمي" في ْ
رئيسي إلى المضي قُ ُدماً في ترسيخ نفوذ هذه الفصائل ،وهو ما قد ُينبئ بتداعيات خطيرة على الواقع

العراقي.

_ مع أن السياسة اإليرانية تجاه العراق لم تتغير في عهد "حسن روحاني" ،إال أن وجوده شكل عقبة أمام
جهود الحرس الثوري الرامية لتوسيع نفوذه في العراق ،وهو ما سيتغير في عهد رئيسي ،حيث من المتوقع
أن نشهد هيمنة كاملة للحرس الثوري في مقابل الجهات اإليرانية األخرى.

)(1

فايران تعتبر العراق الموقع األستراتيجي لجميع سياستها الشيطانية وتنفيذ مآربها ولموقعه الجغرافي
ولإلطماع الفارسية القديمة ب ـ ـ ـ أرض العراق ،ومن المستحيالت أن تتخلى على هذا المكسب الكبير بعد أن
)(1المرجع نفسه.
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أصبحت تتحكم بجميع ق اررات العراق ،العراق طريق سالك لسوريا ولبنان الحليفين اإلستراتيجي المهمين
نظام سوريا وحزب اهلل وحدوده الممتدة على دول الخليج العربي إضافة لشط العرب المشترك مع حدود
إيران ،هذه السياسة الذي وضعها ولي الفقيه ال يمكن ان يفرط بها وخاصة بعد فوز "إبراهيم رئيسي"
بإنتخابات إيران أصبح من المستحيالت التخلي أو سحب يدها عن العراق.
المطلب الثاني :اهم التحديات المتصاعدة امام ايران
أتاح صعود ما يسمى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدولة اإلسالمية في العراق والشام "داعش" سنة  2014واحتاللها
ألجزاء من العراق وسوريا فرصة جديدة إليران لتوسيع نفوذها ،وتم تنظيم الجماعات المسلحة المدعومة
جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي أحد الركائز
من إيران في إطار قوات الحشد الشعبي وأصبحت ً
األساسية لحملة بغداد لمكافحة اإلرهاب .وتشكلت قوات الحشد الشعبي استجابة لدعوة من الحكومة
العراقية وكذلك رجل الدين الشيعي العراقي المؤثر "آية اهلل العظمى علي السيستاني" لحشد شعبي ضد
داعش .أما عن بعض فصائل الحشد الشعبي ،مثل منظمة بدر ،وكتائب حزب اهلل ،وعصائب أهل الحق،
كانت موجودة قبل تشكيلها الرسمي وضمت إلى قوات الحشد الشعبي ،بينما تأسست مجموعات أخرى
أصغر سنة  2014هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،تمت دعوة وحدات من قبل فيلق القدس التابع
للحرس الثوري اإلسالمي) (IRGCمن قبل الحكومة العراقية لمساعدتها في محاربة داعش .وبحلول نهاية
سنة  ،2017سقطت الخالفة المزعومة لداعش ،لكن نفوذ إيران والجماعات المتحالفة معها استمر في
سياسيا باسم فتح (انتصار
النمو داخل العراق ،أما سنة  2018فشكل عدد من تلك المجموعات تحالفًا
ً
1
كبير في االنتخابات النيابية  ،ليصبح ثاني أكبر فصيل في البرلمان.
انتصار ًا
ًا
اإلسالم) وحقق
لكن التحديات لدور إيران في العراق ظهرت بشكل كبير في ماي ل ـ ـ ـ ـ ـ سنة  ،2018عندما أطلقت إدارة
ترامب حملة "الضغط األقصى" ضد إيران ،وتم اإلعالن عن مواجهة "النفوذ الخبيث" إليران في المنطقة
كأحد أهداف هذه الحملة ،كما فرضت واشنطن عقوبات على قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران
في العراق ،وبحلول نهاية سنة  ،2019بلغت التوترات بين القوات األمريكية المتمركزة في العراق
والميليشيات المدعومة من إيران ذروتها.

)(2

)(1حميد رضا عزيزي " ،تحديات متصاعدة....الدور االيراني في العراق فيما بعد سليماني" ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،موقع،
05/08/2021.،http://www.acrseg.org/
)(2المرجع نفسه.
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أوالً /التحديات الجيوسياسية:
ترى إيران الواليات المتحدة األمريكية والدول العربية في الخليج العربي وتركيا منافسين رئيسيين لها في
التنافس على المزيد من النفوذ في العراق .ووعد المسؤولون اإليرانيون ،مباشرة بعد اغتيال "قاسم
سليماني" ،بمن فيهم المرشد األعلى "آية اهلل السيد علي خامنئي" ،بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "االنتقام الشديد" من الواليات
صاروخيا واسع النطاق على القاعدة
هجوما
المتحدة .اذ وبعد أيام قليلة ،شن الحرس الثوري اإليراني
ً
ً
الجوية األمريكية عين األسد في محافظة األنبار .في أعقاب الهجوم ،اين أعلن خامنئي أن طرد القوات
اتيجيا إليران .وفي الوقت نفسه ،أصدر البرلمان العراقي الذي
األمريكية من المنطقة أصبح هدفًا استر ً
مشير بشكل
ًا
ار يدعو الحكومة إلى إنهاء وجود جميع القوات األجنبية في العراق،
يهيمن عليه الشيعة قرًا
خاص إلى التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة الذى كان ومازال يقاتل داعش.

تماما .بعد شهرين  ،بدأت الواليات المتحدة
لكن من الناحية العملية ،لم تسر األمور كما كانت تأمل إيران ً
األمريكية في تسليم بعض القواعد العسكرية الخاضعة لسيطرتها إلى الحكومة العراقية ،وبحلول نهاية شهر
اضحا أن إخالء
اوت  2020كانت القوات األمريكية قد أخلت ثماني قواعد .ومع ذلك ،سرعان ما أصبح و ً
هذه القواعد لم يكن مقدمة النسحاب أمريكي كامل من العراق ،بل كان جزًءا من خطة إعادة انتشار
لتعزيز المواقع الحاسمة .ففي شهر أفريل نصبت الواليات المتحدة األمريكية أنظمة دفاع صاروخي
"باتريوت" في قاعدة عين األسد الجوية .وبعد بضعة أشهر ،أُعلن أن واشنطن تعمل على تطوير قاعدة
الحرير في إقليم كردستان العراقي .باإلضافة إلى ذلك ،تم إرسال بعض القوات األمريكية التي غادرت
العراق إلى قواعد أمريكية في سوريا ،لكن إعادة انتشار القوات األمريكية من العراق إلى سوريا لم يحل
مشكلة إيران ،بل نقلها ببساطة إلى ساحة أخرى .علماً ان ايران تسعى لتحقيق هدف مماثل في سوريا
وهو تقليص نفوذ الواليات المتحدة وتوسيع نفوذها .في الوقت نفسه  ،أثار تركيز واشنطن على تعزيز
قواعدها في المناطق السنية والكردية في العراق مخاوف إيران من أن األمريكيين قد يعتبرون تقسيم العراق
خطة جادة.
وفي هذا السياق ،ضاعفت الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها على المواقع األمريكية في العراق من
أجل زيادة الضغط على واشنطن .فمنذ النصف األول من سنة  ، 2020بدأت مجموعة من الجماعات
المسلحة الجديدةُ ،يعتقد أنها مدعومة من إيران وقوات الحشد الشعبي ،هجمات روتينية على المواقع
األمريكية في العراق لزيادة الضغط على األمريكيين .وبحلول شهر أفريل  ،2021تم تشكيل ما ال يقل
عن  15ميليشياً جديد في العراق لمواجهة الوجود األمريكي.
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وبذلك ،زادت الهجمات من خطر المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن ،مما أدى إلى دعوة خامنئي
بحسب ما ورد إلى إنهاء الهجمات في أكتوبر  .2020وتكثفت الهجمات مرة أخرى بعد أن سلم "دونالد
اما ال يقل عن ذلك في مواجهة النفوذ
ترامب "الرئاسة إلى "جو بايدن" .اين أظهرت هذه االخيرة التز ً
اإليراني .وفي هذا السياق ،وفي شهر فيفري  ،2021أمر "جوبايدن" ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضرب مواقع كتائب حزب اهلل،
إحدى الميليشيات الرئيسية المدعومة من إيران في العراق .وفي أواخر شهر جوان ،شنت الواليات المتحدة
هجوماً مماثالً على مواقع الجماعات المدعومة من إيران على حدود العراق مع سوريا .في الواقع إيران لم
تفشل فقط في تحقيق هدفها األساسي  ،ولكنها تواجه وضعاً أكثر تعقيداً يتمثل فيما يلي:

)(1

أ /المنافسون االقليميون :ما ُيعقد الوضع أكثر بالنسبة إليران هو التأثير المتزايد لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تركيا والمملكة
العربية السعودية في العراق ،فمنذ أوائل سنة ، 2020زادت تركيا من أنشطتها في شمال العراق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هدف أساسي هو محاربة متمردي حزب العمال الكردستاني .ولكن من وجهة نظر إيران والجماعات
المتحالفة معها في العراق ،فإن الهدف النهائي لتركيا هو السيطرة على منطقة الحدود العراقية التركية.
وعليه ،دفعت الخالفات حول خطط تركيا للعراق القوات المدعومة من إيران إلى شفا صراع مسلح مع هذه
اضحا أن مخاوف إيران لم تكن بال أساس ،ففي أفريل
االخيرة في مارس  ،2021وسرعان ما أصبح و ً
 ،2021أعلن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" أن تركيا تعتزم بناء قاعدة عسكرية في شمال العراق
لـ ـ ـ ـ ـ تعزيز السيطرة على حدودها الجنوبية ،كما فعلت في سوريا ،وهو ما فسره البعض بأنها خطوة من
جانب أنقرة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعزيز سيطرتها على شمال العراق.
كما وسعت المملكة العربية السعودية عالقاتها مع الحكومة العراقية ،اذ يبدو أن الرياض تُحاول احتواء
النفوذ اإليراني في المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية في العراق من خالل إقامة عالقات وثيقة مع

بغداد ،فنية رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" الواضحة لتحقيق توازن في العالقات الخارجية
لبالده من خالل تعزيز العالقات مع الرياض يمكن أن تساعد السعوديين على تحقيق هذا الهدف ،ما
تعقيدا في العراق يتحدى النفوذ الساحق لطهران حتى اآلن.
مشهدا أكثر
جعل إيران تواجه
ً
ً
انيا :كان الخالف حول تولي "مصطفى الكاظمي" رئاسة الوزراء أول عالمة
ب/الميليشيات المدعومة إير ً
على االنقسام بين الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في حقبة ما بعد "قاسم سليماني" ،لكنه لم يكن
األخير..فمنذ بداية سنة  ،2020تصاعدت الخالفات داخل قوات الحشد الشعبي؛ حيث حاولت القيادة

)(1المرجع نفسه.
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السياسية لقوات الحشد الشعبي ،بما في ذلك رئيسها "فالح الفياض" ،أن تُظهر نفسها على أنها ملتزمة بـ ـ ـ ـ ـ
القانون ومطاعة لرئيس الوزراء .فعلى سبيل المثال ،عندما يتعلق األمر بالدعوات لمغادرة القوات األمريكية

غالبا إلى قرار البرلمان ويتبنى لهجة أقل تصادمية ،كما أقال بعض قادة الحشد
للعراق ُ ،يشير فياض ً
الشعبي المتهمين بالفساد وأنشطة أخرى غير قانونية.
لكن في المقابل ،اتخذ فصيالن قويان في الحشد الشعبي ،كتائب حزب اهلل وعصائب أهل الحق ،موقفاً
متشدداً من ق اررات الحكومة ،مؤكدين على المقاومة المسلحة ضد القوات األمريكية ،لذا ،لم تسفر جهود
طهران للتوسط بين قادة الفصيلين والحكومة العراقية عن نتائج تذكر ،وتسببت الخالفات الداخلية في
انشقاق أربعة ألوية من الحشد الشعبي وتشكيل هيكل جديد يسمى "حشد العتبات" ،وكانت هذه ضربة
أخرى لجهود إي ارن في الحفاظ على وحدة الجماعات الشيعية في العراق.

)(1

تعقيدا بالنسبة إليران هو أن بعض السياسيين العراقيين الذين ُعرفوا
ت /العناصر المؤثرة :ما يزيد األمور
ً
تقليديا بأنهم قريبون من إيران قد ابتعدوا عنها ،وعلى رأسهم رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى
ً
الصدر؛ ففي أعقاب الغزو الذي قادته الواليات المتحدة األمريكية للعراق سنة  ،2003كانت الميليشيات
الصدرية المعروفة بـ ـ ـ ـ ـ اسم "جيش المهدي" من بين أكثر الجماعات المدعومة من إيران نشاطًا والتي
تقاتل ضد القوات األمريكية .لكن على مدى العقد الماضي ،سعى هذا االخير إلى تقديم نفسه كشخصية
سياسية براغماتية وقومية ،فمنذ وفاة "قاسم سليماني" ،لم يتردد في انتقاد تصرفات إيران عالنية في العراق
من وقت آلخر .ويمكن أن ُيعزى هذا التغيير في السلوك إلى محاولة الصدر اللحاق ب ـ ـ ـ ـ ـ التغيرات في
أيضا االستفادة
موقف الشعب العراقي تجاه إيران ،الذي ُيطالب بتدخل إيراني أقل في بالده .وربما ُيحاول ً
من الفجوة القيادية بين الفصائل الشيعية العراقية بعد وفاة سليماني ليضع نفسه كزعيم محلي بديل.

كما يبدو أن رئيس الوزراء العراقي السابق "نوري المالكي" ينأى بـ ـ ـ ـ ـ نفسه تدريجياً عن إيران ،وقد يأتي ذلك
ودعما لجهود الكاظمي لكبح
وسط مساعيه لكسب التأييد الشعبي للترشح لرئاسة الوزراء مرة أخرى،
ً
الميليشياتُ ،يصرح المالكي قائالً" :إن معارضة المحور األمريكي  -اإلسرائيلي  -السعودي ال تسمح
إليران بالتدخل في العراق".

)(1المرجع نفسه.
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بشكل عام ،يواجه النفوذ السياسي اإليراني في العراق تحديات متزايدة ،سواء على مستوى الحكومة أو
السياسيين .ففي الواقع ،وبصرف النظر عن غياب سليماني فإن تغيير المشاعر العامة في العراق تجاه
أيضا في هذا الوضع السياسي الجديد .
السعي إلى حكومة أقوى وأكثر استقاللية قد ساهم ً

)(1

ثانياً /التحديات االقتصادية:
علق اإليرانيون آماالً واسعة على توقيع بالدهم االتفاق النووي مع المجموعة الدولية ( )1+5سنة ،2015
والذي كان بالنسبة لهم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ منزلة "طوق نجاة" إلنعاش اقتصاد بالدهم الضعيف ،وخلق مزيد من فرص
العمل وتحسين دخولهم .وبالفعل ،سمح هذا االتفاق النووي بإعادة اندماج االقتصاد اإليراني مع النظام
االقتصادي العالمي ،وكذلك عودة تعامل البنوك اإليرانية مع النظام المصرفي العالمي ،واألهم بيع النفط
في السوق الدولية .كما كانت هناك آمال إيرانية كبيرة لجذب استثمارات أجنبية من مختلف الشركاء بعد
توقيع االتفاق النووي ،لكن هذه اآلمال تبددت عندما انسحب الرئيس األمريكي السابق" ،دونالد ترامب"،
من االتفاق في ماي  ،2018وأعاد بعد ذلك فرض عقوبات اقتصادية واسعة على طهران ،وذلك في
إطار حملة واسعة النطاق ُسميت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سياسة "الضغوط القصوى" .

)(2

وفي ضوء تلك العقوبات األمريكية ،تم إقصاء إيران من النظام االقتصادي والمالي الدولي ،وخسرت
طهران مليارات الدوالرات من عائدات النفط ،الذي ُيمثل مصدر الدخل الرئيسي للبالد .فحسب تقديرات
صندوق النقد الدولي ،انكمش الناتج المحلي اإلجمالي إليران بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أكثر من  6%سنتي 2018
و ،2019في حين عاد لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يحقق نمواً متواضعاً بنسبة  5%1.سنة  2020.كما ارتفعت أسعار السلع
والخدمات وبـ ـ ـ ـ ـ ـ معدل تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ  39%مع نهاية  .2021كذلك،
ارتفعت البطالة إلى حوالي  11%من القوى العاملة في إيران وهو معدل ُيعتقد أنه أقل من الواقع بشكل
كبير.

شكل رقم  :1.1معدل نمو الناتج المحلي في ايران()%
)(1المرجع نفسه.
)(2

اسماء الخولي" ،االختبار الصعب :هل ينجح "رئيسي" في حل االزمة االقتصادية في ايران" ،المستقبل لالبحاث والدراسات

المتقدمة ،موقع05/08/2021.،https://futureuae.com/ :
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المصدر :صندوق النقد الدولي ،ارقام جميع السنوات فعلية ،باستثناء عامي  2022,2021توقعات
المتحدة،
وعلى نحو الفت ،انهارت العملة المحلية في إيران خالل فترة رئاسة "دونالد ترامب" للواليات ُ

وخسر اللاير اإليراني أكثر من  80%من قيمته مقابل الدوالر األمريكي .وفي سنة  2020وحده ،انخفض

سعر صرف العملة اإليرانية بنسبة  46%من قيمتها ،السيما مع تصاعد التوترات مع إدارة ترامب
آنذاك .اذ أدى تدهور العملة اإليرانية ب ـ ـ ـ ـ ـ شكل متواصل على مدار السنوات الماضية ،إلى انخفاض
ملحوظ في مستوى معيشة اإليرانيين ،والذي تدهور بشكل أكبر في ظل جائحة كورونا ،التي أجبرت أيضاً
العديد من الشركات اإليرانية إما إلى تقليص حجمها أو اإلغالق والخروج من السوق ،ما فُقدت معه

ماليين الوظائف مؤقتاً.

)(1

ومع تدهور االقتصاد اإليراني في ظل سياسة "الضغوط القصوى" األمريكية في عهد إدارة ترامب ،شهد
معدل الفقر في إيران زيادة من  %11إلى  %16خالل السنتين الماضيين ،لتضيف حوالي  3.7مليون
شخص تحت خط الفقر في إيران التي يبلغ عدد سكانها حوالي  85مليون نسمة .وال تزال جائحة كورونا

)(1المرجع نفسه
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تُمثل مشكلة خطيرة بالنسبة لالقتصاد اإليراني ،خاصة وأن إيران لديها أعلى عدد من الوفيات بسبب هذا

الوباء في منطقة الشرق األوسط.

)(1

وجاء ذلك على خلفية خطط إيران لمواجهة اآلثار السلبية للعقوبات األمريكية من خالل توسيع العالقات
االقتصادية مع العراق ودول الجوار األخرى في إطار ما يسمى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ تطوير "سياسة التعاون مع الجيران".
ومن المفارقات أن اغتيال "قاسم سليماني" همش النهج االقتصادي في سياسة إيران تجاه العراق لصالح
وجهة نظر أكثر توجهاً نحو األمن ،فمباشرة بعد اغتيال سليماني ،أقر البرلمان اإليراني مشروع قانون
لزيادة ميزانية فيلق القدس بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مقدار  200مليون يورو .فاألموال اإليرانية المجمدة في العراق كانت
قضية اقتصادية أخرى ،وبحلول نهاية سنة  ،2020لم تكن إيران قادرة على الوصول إلى ما يقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
نحو  3.5مليار دوالر بسبب العقوبات األمريكية ،اين تأمل طهران في أن يؤدي التقدم في المحادثات
الجارية إلحياء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إقناع الواليات المتحدة في نهاية المطاف باإلفراج عن
األموال.
وقد حدث كل هذا بينما كان خصوم إيران يزيدون نفوذهم االقتصادي في العراق .على سبيل المثال ،زادت
صادرات اإلمارات العربية المتحدة إلى العراق من حوالي  11مليار دوالر سنة  2017إلى  713.دوالر
أيضا من حوالي  9مليارات دوالر إلى
سنة  2019.وخالل الفترة نفسها ،زادت صادرات تركيا إلى العراق ً
 10.2مليار دوالر .في الوقت نفسه ،دفع اعتماد العراق على واردات الغاز والكهرباء من إيران بعض
الدول العربية إلى التفكير في تقليص نفوذ إيران من خالل تقديم بدائل لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بغداد.
في نوفمبر  ،2020أُعلن أن العراق سينضم إلى شبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة ب ـ ـ ـ ـ
المملكة العربية السعودية .كما أعربت قطر عن استعدادها لتصدير الغاز المستخدم في محطات الطاقة
التي تعمل بالغاز إلنتاج الكهرباء إلى العراق لحل أزمة الكهرباء في البالد ،ومن هنا ،تُشير بعض

التقديرات إلى أن العراق لن يحتاج تقر ًيبا إلى استيراد الغاز من إيران في السنوات الخمس المقبلة ،وقد
مصدر للغاز في المنطقة .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،وعلى الرغم من أن خطة إيران لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ًا
ُيصبح
بناء خط سكة حديد من منطقة الشالمجة الحدودية إلى البصرة  -والتي ُيمكن أن تُسهل وصول إيران
البري إلى سوريا والبحر األبيض المتوسط  -لم تتحقق بعد ،تعتزم أنقرة بناء خط سكة حديد من البصرة

إلى الحدود التركية ،والذى ُيمكن أن يوفر وصوالً أسهل إلى السوق العراقية بينما يعرقل خطط طهران
طويلة األجل لتكون في مركز شبكات النقل بين الشرق والغرب .وعليه إذا نجح خصوم إيران في تعزيز
)(1المرجع نفسه.
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نفوذهم االقتصادي في العراق ،فلن تتمكن هذه االخيرة من استعادة حصتها في السوق الع ارقية  ،حتى لو
تحسن الوضع االقتصادي المحلي لها ورفعت عنها كل العقوبات.

)(1

ثالثاً /التحديات االجتماعية:
خالل األعوام الثالثة الماضية ،شهدت إيران احتجاجات فئوية عدة ،امتدت ألغلب المحافظات اإليرانية،
وتركزت مطالب تلك الفئات حول ضمان أمن اقتصادي واجتماعي لهم ،حيث طالبت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تحسين
األجور ،واالنتظام في دفع الرواتب ،إذ عجزت عدة مؤسسات عن دفع األجور والرواتب للعاملين فيها،
كان من بينها مجمع "هيبكو" الصناعي وسط مدينة آراك ،الذي احتج فيه العمال في ماي  2018بسبب
عدم تقاضي رواتبهم لثالثة أشهر متتالية.
كما كان تدني مستوى الخدمات العامة أحد أسباب تفاقم أزمة االحتجاجات خالل العامين الماضيين،
حيث خرجت عدة مظاهرات رافضة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زيادة رسوم عبور الطرق السريعة ،وارتفاع أقساط وخصومات
التأمينات ،إلى جانب نقص الوقود ،والكهرباء ،وشح مياة الشرب وتلوثها.
كما تكشف تقارير مركز اإلحصاء اإليراني أيضاً أن أكثر من  21.مليون شخص قد فقدوا وظائفهم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سبب جائحة كورونا ،فيما تشير التقارير غير الرسمية إلى تجاوز عدد الفاقدين ألعمالهم بسبب الجائحة
الـ ـ ـ ـ ـ 5مليون شخص ،األمر الذي يضع "ابراهيم رئيسي" في مواجهة وعوده االنتخابية بانتشال الفقراء من
مشكالتهم االقتصادية ومواجهة الفساد المتسبب في إفقار المواطنين ،وضياع أموال دافعي الضرائب،
وزيادة نسبة المتهربين منها.
فيما تشهد البالد أزمة مستمرة منذ  15جويليلة الفائت بسبب "احتجاجات العطش" التي تنتشر في أغلب
أقاليم الدولة اعتراضاً على شح المياه ،والسياسة المائية غير الرشيدة للنظام اإليراني ،التي أدت إلى
"تعطيش" أقاليم لحساب أخرى ،السيما إقليم األحواز الغني بالموارد المائية والذي عمل النظام على تغيير
مسارات أنهاره لمواجهة متطلبات أقاليم أخرى ،دون االلتفات الحتياجات اإلقليم األول ،وبالتالي تزايدت
أزمة شح المياة فيه ،بشكل دفع سكانه للخروج في مظاهرات متصلة للتعبير عن غضبهم من أوضاع
اإلقليم المتردية ،وامتدت هذه االحتجاجات إلى مدن ومحافظات أخرى .

)(1
)(2

)(2

حميد رضا عزيزي ،المرجع سبق ذكره.

رانيا مكرم" ،اجندة متخمة :ملفات شائكة امام ابراهيم ريئيسي" ،مركز االهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،موقع:

06/08/2021.،https://acpss.ahram.org.eg/
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تسعى إيران ومن خالل دعمها ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هذه الحركات أن تكسبها لصفها ،ولتصبح هذه األخيرة على
قناعة تامة بان الدعم الوحيد لها يأتي من إيران وفقط ،مما يفتح الباب لها الستخدامها للضغط ولتحقيق
اكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية لقضاياها اإلقليمية والدولية .لعل من أكثر المقتربات التي يمكن
من خاللها فهم طبيعة المحور الذي تعمل على تحقيقه إيران السيما تجاه العراق ،هو "نظرية الدور"،
والتي ركزت في الجانب الذي تمثله إيران في بناء دورها اإلقليمي في التدخل في المنطقة من خالل
المنطلقات التي يصوغها صانع القرار في الدولة ،حيث يرى صانع القرار اإليراني أن قضية العراق من
القضايا المهمة التي تقع المسؤولية على عاتقه في الوقوف إلى جانبها.
فإيران تعتمد في عالقتها مع الدول والعراق واحدة منهم على الواقعية الكالسيكية التي تُفسر عالقات الدول
بـ ـ ـ ـ ـ بعضها البعض كلها عالقات مصلحة المرادفة للقوة ،وقد وضح لنا "هانس مرغانتو" احد 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.
إذن هي القوة الناعمة التي اعتمدتها إيران والتي تعني كما يقول المؤلف األمريكي "جوزاف ناي"جعل
اآلخرين يقبلون ما تريده أنت ،فيختارونه بدال من إجبارهم ،وعادة ما ترتبط بمصادر القوة غير الملموسة،
كالثقافة والعقيدة والمؤسسات ذات الجاذبية ،ووفق ناي فهي "إذا استطعت أن أجعلك تفعل ما أريده ،فاني
لن اضطر إلى إرغامك على عمل ما ال تريده"،
وانطالقاً من تلك المقاييس ،فان المصادر المهمة للقوة الناعمة ستكون من الثقافة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شكل عام،
وخصوصاً تلك التي تسوق بشكل جيد وتجدب اآلخرين ،وكذلك القيم السياسية التي تتبناها الدولة ،وتعمل
على تطبيقها بشكل واضح ،ولهذا تعد السياسة الخارجية واحدة من أهم مصادر القوة الناعمة وخصوصاً
تلك التي يراها الرأي العام أن لها رؤى أخالقية وذات مواقف مميزة.
عند تطبيق هذا النموذج على مستوى السياسة الخارجية اإليرانية في عالقتها مع العراق خاصة وأن هذه
األخيرة دولة جارة تكتسب أهمية في اإلستراتيجية اإليرانية ،نجد أن الباحث اإليراني "عباس مالكي" ُيحدد

معالم القوة الناعمة عندما يؤكد أن التقاليد اإليرانية واللغة الفارسية ومبادئ اإلسالم والتشيع تُمثل مصادر

الثقافة اإليرانية ،واحدى مقاومات القوة الناعمة) .(1ولعل نتاج هذا التطور في أدوات القوة الناعمة
)(1

ياسر عبد الحسين ،السياسة الخارجية اإليرانية مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني ،بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع

والنشر ،ط ،2015 ،1ص .180

مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م

39

إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

اإليرانية ،جاء حصيلة محاصرة وحرب ناعمة طويلة مارستها الواليات المتحدة األمريكية تجاه إيران.
جعلت منها دولة قوية تتقن جيدا توظيف القوة الناعمة بدال من القوة الخشنة في عالقاتها الدولية.
المبحث الثالث :كبح النفوذ االيراني في العراق ومستقبل العراق بعيداً عن ايران

تعيش العراق منذ سنة  2003أزمة مركبة ذات أبعاد متعددة ومتشابكة ،عززها فشل الحكومات

المتعاقبة في بناء دولة وطنية متماسكة ،نتيجة هيمنة سلطة أَعلَت من شأن الحزبية والمحاباة الطائفية

القائمة على التفضيلية وتهميش اآلخر وارغامه على االنصياع لما تمليه هذه السلطة .وقد فتحت هذه

البيئة السياسية إليران الباب على مصراعيه ومكنتها من تبني استراتيجية تشكيل الميليشيات الطائفية
بتوجهاتها الحركية المتنوعة ،وعبر هيكلية تشبه البناء التنظيمي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "الحرس الثوري اإليراني" ،وجعلها

أذرعاً عسكرية تتحرك استجابة لمصالح طهران .وعادة ما تقوم هذه الميليشيات بأنشطة عسكرية أو أمنية

مزعزعة لالستقرار في العراق أو المنطقة كلما ظهر ما يهدد المصالح اإليرانية ،بهدف إيصال رسالة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النيابة عن اإليرانيين إلى أطراف دولية واقليمية ذات مدلوالت أمنية أو سياسية أو تحذيرية من دون أن
تُظهر إيران طرف مباشر فيها ،حيث يكون من السهل على هذه االخيرة أن تنأى بنفسها عن كل ما
يحدث من عمليات تستهدف الداخل العراقي أو تلك التي تستهدف الجانب األمريكي.
لقد جعلت إيران من العراق منطلقاً لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خدمة استراتيجياتها وركيزة أساسية لبنيتها األمنية اإلقليمية،

وتوظيف هذه الميليشيات لشن حروب بالوكالة كما هو الحال في سوريا واليمن وغيرها .حيث يعكس
تضخم نشاط هذه الميليشيات المدعومة من إيران ،حالة التصدع التي يعاني منها البنيان المؤسساتي
الرسمي في العراق بعد سنة  ،2003والتي أدت إلى انتشار األجنحة العسكرية الطائفية ،رغبة من طهران
في إعادة رسم حدود السياسة والمصالح والقوة في عراق ضعيف ومحدود التأثير في محيطه اإلقليمي
والدولي ،جراء ما تمتلكه هذه الميليشيات من قوة ونفوذ يفوق إمكانات الدولة وقدراتها.

)(1

المطلب االول :مصالح ايران في العراق واستهداف الكهرباء كورقة ضغط لتحقيق النفوذ
مؤخرا ،التي كانت المحطة الثانية خالل
زار وزير الخارجية اإليراني "محمد جواد ظريف" بغداد
ً
جولته اإلقليمية ،والتقى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" ،والرئيس "برهم صالح" ،ووزير

الخارجية "فؤاد حسين" والعديد من القادة السياسيين العراقيين اآلخرين لمناقشة القضايا الثنائية .وتأتي زيارة
ظريف األخيرة وسط تطورات إقليمية وداخلية مهمة ،وجهود إيران المستمرة للتأثير على األوضاع السياسية
واألمنية في العراق من خالل ميليشياتها ووكالئها السياسيين.
)(1

هدى شاكر معروف" ،الميليلشيات الموالية إليران .....تحديات تواجه استقرار العراق" ،مركز تراندز ،موقع:

07/08/2021.،https://trendsresearch.org/
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خصوصا أن بغداد تسعى إلى
وتشير اإلجراءات األخيرة إلى رغبة إيران في دعم نفوذها في العراق
ً
تنويع عالقاتها االقتصادية وفرصها االستثمارية مع دول المنطقة األخرى مثل المملكة العربية السعودية
واإلمارات .وكان العراق يعتمد على إيران في العديد من العناصر التي تُعد بالغة األهمية لـ ـ ـ ـ ـ تطوير

صناعته وبنيته التحتية ،وقد حد هذا من آفاقه االقتصادية بسبب العقوبات األمريكية المشددة على
طهران) .(1اذ تدرك هذه االخيرة مدى تأثير األزمة والسيَّما في فصل الصيف على المعادلة السياسيَّة
العراقية منذ سنة 2003؛ والتي لم ت ُكن وليدة اليوم؛ بل يعاني هذا البلد من ٍ
عجز في إنتاج الكهرباء منذ
لكن العجز تفاقم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
تسعينيات القرن الماضيَّ ،
شكل كبير للغاية خالل الفترات ما بعد سنة ،2003
انيا في الساحة العراقية للهيمنة على مفاصل الدولة ضمن إستراتيجية
وهي المرحلة التي شهدت
ً
تدخال إير ً
إيرانية َّ
تضمن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طهران تمرير مخططاتها وتنفيذ مشاريعها التوسعية في دول المجال الحيوي
محكمة
ُ
األول إليران ،وفي مقدمتها العراق.

لذلك تستخدمها كورقة ضغط ضد الحكومات المتعاقبة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ديمومة العراق ضمن دائرة النفوذ اإليراني،
والسيَّما في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الزيادة السكانية المستمرة؛ كما َّ
أن الدعم اإليراني
بالطاقة لـ  4محطات عراقية في الجنوب العراقي" :الناصرية والبصرة وديالي والسماوة"ُ ،يشكل ميزةً
إضافية إليران تستطيع من خاللها تحريك المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعية.
األذرع الموالية إليران المستفيدة
ُ
ويمكن تفسير األزمة بأنها سياسية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امتياز ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النظر إلى توقيتها ،و ُ
من عمليَّات تخريب المنظومة الكهربائية ،فقد امتنعت هذه االخيرة عن تصدير الطاقة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
شكل كامل
للضغط على "مصطفى الكاظمي" إليالئه التوازن في العالقات الخارجية وعودة العراق لمحيطه العربي
تمهيدا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خروج الشارع ضد
األولوية ،وذلك من خالل العمل على رفع درجة السخط والغضب الشعبي
ً

حكومتي "حيدر العبادي" و"عادل
الكاظمي ،كما حدث في احتجاجات 2018واحتجاجات  2020ضد
ْ
عبد المهدي".
أيضا يأتي االمتناع اإليراني عن تصدير الطاقة للعراق في ظل التصعيد ضد الغرب لتعظيم الشروط
ً
التفاوضية ورفع العقوبات االقتصادية ،ومع بدء العد التنازلي لالنتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها
للمحيط العربي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التوجه نحو الدول العربية والخليجية للربط
في أكتوبر  ،2021ومع العودة العراقية ُ
الكهربائي ،واستضافة العراق قمةً "مصرية-أردنية-عراقية" في بغداد ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنفيذ مشاريع تكامل اقتصادي

تتضمن تزويد مصر واألردن للجانب العراقي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الكهرباء؛ ما أربك الجانب اإليراني ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ظهور
وتجاري
ُ
)("1زيارة ظريف للعراق....مصالح ايران وكبح النفوذ" ،المعهد الدولي للدراسات اإليرانية موقع،https://rasanah-iiis.org/ :

10/08/2021.
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بوادر الخالص العراقي من الهيمنة اإليرانية في مجال الطاقة ،و َّ
أن إفالت العراق من الفضاء اإليراني بدأ
يلوح في األفق؛ لذلك يسعى صانع القرار اإليراني إلرباك الداخل العراقي من خالل تعقيد األزمة.

)(1

خاصة وأن العراق يحتل تصنيفًا م ِقلقًا في ِّ
مؤشر مدركات الفساد سنة  ،2020حيث احتل المرتبة 160
ُ
يحرم هذا الفساد المستشري
من بين 180دولة خالل  2020ضمن تقرير "منظمة الشفافية العالميَّة" ،اذ
ُ

ٍ
ويعد
في العراق المواطنين من حقوقهم األساسية السيَّما في عنصر مهم للحياة هو الكهرباء دون انقطاعَ .

السبب الرئيسي في انتشار الفساد في مفاصل ومؤسَّسات الدولة العراقية ،فقد
النفوذ اإليراني في العراق
َ
صنع القرار العراقي أثناء
عمدت السياسة اإليرانية إلى استبعاد الشخصيات العراقية الوطنية المؤهلة من ُ
تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة ،مقابل دعم شخصيات غير ذات كفاءة موالية لطهران وتأتمر بأمرها

وتلتزم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أجندتها ،وذلك لضمان استمرار النفوذ اإليراني في العراق ضمن إستراتيجية إيران التوسعية،
و ِمن ثََّمَّ ،
فإن محاربة الفساد بكل أنواعه في العراق تبدأ من محاربة الفساد السياسي ،الذي يترتب عليه

مالي واداريي ومحاربة هذا االخير تبدأ من اقتالع جذور إيران وميليشياتها من الساحة العراقية،
ٌ
فساد ٌ
)(2
عب تحقيقه خالل السنوات القليلة القادمة ،و ِمن ُهنا تتعقد األزمة اكثر فأكثر.
وهو ما يص ُ
المطلب الثاني :االنتخابات العراقية فرصة للتغير ومساعي كاظمية واضحة
يستعد العراق لخوض االنتخابات التشريعية الخامسة ،التي من المقرر أن تُجرى في  10أكتوبر
المقبل؛ استجابة لالحتجاجات التي شهدتها البالد سنة  ،2019في ظل تعقيدات سياسية وأمنية وادارية

يصعب تجاهلها ،تتعلق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تأمين البيئة االنتخابية ،واقناع الناخب العراقي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جدوى المشاركة،
واحتدام الصراع السياسي بين الكتل واألحزاب ،وعدم سيطرة الحكومة على سالح الميليشيات ،فضالً عن
ارتفاع وتيرة االغتياالت ضد الناشطين واإلعالميين ،وصعوبة إنفاذ القانون ضد مرتكبي الجرائم من أتباع

الساسة ورجال الميليشيات .ويالحظ اتساع مظاهر التدخل الخارجي ،وتململ التنظيمات اإلرهابية وتزايد

نشاطها في اآلونة األخيرة.

وتعد االنتخابات إحدى الوسائل الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعب ،وهي أحد أبرز مطالب
االحتجاجات الشعبية الرافضة ألداء النظام السياسي ،والداعية إلى الحد من انتشار الفساد والمحسوبية،

ومعالجة فقدان الخدمات األساسية الضرورية ،والكف عن سياسة الخضوع واإلذعان إلمالءات الدول
" )(1تداعيات ازمة الكهرباء في العراق والبعد اإليراني" ،المعهد الدولي للدراسات اإليرانية ،موقع،https://rasanah-iiis.org/ :

10/08/2021.

)(2المرجع نفسه.
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اإلقليمية وميليشياتها المسلحة ،التي أضحت تتدخل في الشؤون االقتصادية والسياسية واألمنية في العراق،
فضالً عن تفشي البطالة ِّ
وتردي الواقع المعيشي ،وتراجع دخل المواطن البسيط ،وارتفاع األسعار بشكل
كبير؛ نتيجة للسياسات المالية التي اتبعتها الحكومة مؤخ اًر؛ ما قد يفجر األوضاع بشكل غير مسبوق.
هذا وقد كثفت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق استعداداتها لضمان نزاهة االنتخابات
البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل ،بإجراءات "غير مسبوقة"؛ لمنع تكرار سيناريو سنة 2018عندما
تعرضت العملية االنتخابية إلى هزة كبيرة نتيجة التزوير الواسع الذي لحقها .وفي آخر اإلجراءات المتخذة،
تقرر إجراء المصادقة ألصحاب البطاقة اإللكترونية القصيرة األمد ،باستخدام بصمات األصابع العشرة،
فضالً عن سحب تلك البطاقات من الناخبين بعد انتهاء عملية التصويت؛ وذلك لمنع استخدام هذه
البطاقات في االقتراع مرة أخرى ،وهو إجراء يحصل ألول مرة في البالد .كما شددت هذه االخيرة على
(حتمي ال تراجع عنه) ،مشيرة إلى
أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في  10اكتوبر 2021
ٌ
أن "المفوضية تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية ال تحتمل التغيير ،وصوالً إلى تحقيق
انتخابات تُحظى بثقة الشارع العراقي" ،وتأمل في أن تكون الجماهير متفاعلة مع الحدث االنتخابي
المرتقب ،لما لالنتخابات المقبلة من أهمية بالغة ،لالستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق االقتراع.

واستجابة لطلب الحكومة العراقية ،أصدر مجلس األمن القرار رقم  2576في  27ماي  2021ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تمديد عمل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لسنة كاملة ،وتوسيع نطاق اختصاصها
والتفويض المعطى لها ،ليشمل مراقبة االنتخابات العامة العراقية المقررة في  10أكتوبر من العام الجاري،
كما طالبت و ازرة الخارجية العراقية جامعة الدول العربية بإرسال مبعوثين لمتابعة سير العملية االنتخابية
المقبلة .

)(1

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء "مصطفى الكاظمي"  ،سفراء اإلتحاد األوربي في العراق ،لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بحث
العالقات العراقية األوروبية وسبل تطويرها ،والتأكيد على أهمية الدعم األوروبي للعراق في حربه ضد
اإلرهاب وفي مجال مراقبة االنتخابات ،وتجديد هذا الدعم لقرار مجلس األمن الدولي رقم ، 2576الداعم
لإلسهام الدولي في مراقبة اإلنتخابات العراقية .ومن جانبهم ،أكد السفراء دعم دول االتحاد األوروبي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
توجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون واإلصالح االقتصادي ،فضالً عن اهتمامها
المتزايد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنمية الفرص االستثمارية ،التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل ،كما عبروا عن
)(1

مهند العزاوي" ،االنتخابات العراقية بين الواقع والمامول" ،مركز تراندز ،موقع،https://trendsresearch.org/ :

14/08/2021.
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ثقتهم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة واإليفاء بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
معايير حقوق اإلنسان ،مؤكدين استعداد االتحاد األوربي ودوله لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تقديم الدعم ،الذي يحتاجه العراق
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنظيم االنتخابات المبكرة ،وفق األولويات ،التي تُحددها الحكومة العراقية ،وبالشكل الذي يعزز
المشاركة الواسعة ،ويحترم السيادة العراقية.

)(1

أما فيما يخص مستقبل الوجود االمريكي في العراق فقد وقع الرئيس األمريكي "جو بايدن" ورئيس وزراء
العراق "مصطفى الكاظمي" ،اتفاقاً ُينهي رسمياً المهمة القتالية األمريكية في العراق ب ـ ـ ـ ـ حلول نهاية سنة
 ،2021بعد أكثر من  18سنة على دخول القوات األمريكية البالد ،وذلك في ختام "الجولة الرابعة" من
الحوار االستراتيجي بين بغداد وواشنطن .أين أكدت بغداد في المقابل التزام العراق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حماية أفراد
التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب.
وستكون الجولة الرابعة من جوالت الحوار االستراتيجي بين البلدين هي األخيرة ،حسب تصريحات وزير
الخارجية العراقي .ومن ثم فإن التفاهمات التي تمت بين الجانبين خاللها سوف تشكل اإلطار العام الحاكم
للعالقات

الثنائية

بينهما.

ويمكن

توضيح

اهم

ما

جاء

في

هذه

الجولة

فيما

يلي:

أ/تحويل وضع القوات األمريكية :يضمن االتفاق األمريكي – العراقي سحب القوات القتالية ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حلول 31
ديسمبر المقبل ،وتحول صفة الوجود العسكري األمريكي في العراق إلى استشاري وتدريبي ،وال يعد هذا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األمر الجديد الذي سيؤدي إلى تحول حقيقي للدور العسكري األمريكي في العراق .فقد كان البيان
الرسمي المشترك لجولة الحوار الثالثة بين البلدين في  7أفريل الماضي نص على األمر نفسه.
ويمكن النظر إلى هذا االتفاق باعتباره تكتيكاً استراتيجياً ،يهدف إلى رفع الحرج عن الكاظمي ،من جانب
الميليشيات المدعومة من إيران ،والتي كانت تضغط بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قوة إلخراج هذه القوات عبر توجيه عمليات
تستهدفها ،فضالً عن دعمه سياسياً في مواجهة األحزاب السياسية القريبة من إيران ،وذلك قبل االنتخابات
البرلمانية المقبلة في أكتوبر.2021
هذا وأكد الرئيس األمريكي استمرار التعاون األمني مع العراق ضد اإلرهاب خالل المرحلة الجديدة ،وهو
ما يعني استمرار الدعم االستخباراتي األمريكي للقوات العراقية .فعلى الرغم من أن اإلرهاب يقصد به

)("1الكاضمي:حضرنا كل مستلزمات اجراء االنتخابات المبكرة في موعدها" ،موقع،https://arabic.sputniknews.com/:

16/08/2021.
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"تنظيم داعش" ،فإن واشنطن ترى أن دعم القدرات األمنية للقوات العراقية سوف يؤهلها في فترة تالية
لتحجيم التهديدات النابعة من ميليشيات إيران.
ب/إقامة شراكة سياسية طويلة األمد :تسعى الواليات المتحدة إلى تعزيز الشراكة السياسية مع العراق ،وهو
ما ُوضح في تأكيد الكاظمي أن التنسيق بين العراق والواليات المتحدة لن يقتصر على الجانب األمني
وحده.
ت/تعزيز استقالل العراق عن طهران :تسعى واشنطن لدعم جهود الكاظمي للحفاظ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسافة كافية عن
إيران ،وسعى الكاظمي لتحقيق ذلك أمنياً ،عبر محاولته غير الناجحة لتحجيم ميليشيات إيران ،فضالً عن
محاولة إرساء مشروع المشرق الجديد مع مصر واألردن ،أو دراسة الربط الكهربائي مع دول الخليج ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تعزيز استقاللية بغداد اقتصادياً عن طهران.
وترى واشنطن أن جهود الحكومة العراقية في ضبط ميليشيات إيران التزال دون المستوى .وتسعى القوات
األمنية العراقية إلى تأمين القواعد األمريكية ،من دون محاولة االشتباك مع القائمين بهذه الهجمات.
ث/عدم تحول العراق إلى قاعدة لتهديد المنطقة :تأتي ضمن التفاهمات المحتملة بين الجانبين األمريكي
والعراق ضمان أال يكون العراق مصدر تهديد لجواره اإلقليمي ،حيث تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى
الحصول على التزامات من الحكومة العراقية بعدم استخدام أراضيه كمنطلق لتهديدات محتملة لجيرانه من
ووضح ذلك في تصريحات السفير األمريكي في العراق
جانب الميليشيات التابعة إليران داخل العراقُ .
"ماثيو تولر "يوم  28جويلية ،والتي أكد فيها قائالً" :إن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة .ووجود
العراق كدولة قوية مستقرة وموحدة ،ينعكس على المنطقة".
جـ/دعم إجراء االنتخابات العراقية :تسعى واشنطن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضمان انتخابات عراقية حرة ونزيهة ،واستغالل
الرأي الشعبي المناوئ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طهران والسياسيين العراقيين المرتبطين بها ،وذلك لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعزيز "مصطفى
)(1

الكاظمي" ،والذي بذل جهوداً ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تحجيم النفوذ اإليراني .

)("1تحديات ماثلة :مستقبل الوجود االمريكي في العراق بعد الجولة الرابعة من الحوار االستراتيجي" ،المستقبل لالبحاث والدراسات

المتقدمة ،موقع16/08/2021.،https://futureuae.com/ :
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ويالحظ أن هذه االنتخابات سوف تكون محورية ،إذ يتوقف نفوذ واشنطن على تمكن القوى المناوئة
للوجود اإليراني من الفوز بهذه االنتخابات ،والتي تتمثل تحديداً في الكاظمي والتيار الصدري ،وغيرهما
من القوى التي تتخوف من محاوالت طهران المستمرة للهيمنة على العراق .وفي المقابل ،فإن طهران
ووكالءها في العراق يسعون لتحقيق مراكز متقدمة في هذه االنتخابات ،على الرغم من االحتجاجات
الشعبية الشيعية ضد طبقة السياسيين المرتبطين بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إيران.
كما أكد السفير األمريكي في العراق "ماثيو تولر " قائالً:

"أن هناك بعض الجهات تريد عرقلة

االنتخابات"ُ ،مضيفاً" :أن الواليات المتحدة تقدم دعماً مالياً كبي اًر ،أوالً ليونامي التي ستضطلع بدور في

مراقبة االنتخابات ،وكذلك للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ،من خالل المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية التي تقدم دعماً فنياً" .كما أكد أن الشعب العراقي يريد أن يرى انتخابات نزيهة ،وأن يشارك
الكثير من العراقيين في التصويت ،وذلك لـ ـ ـ ـ ـ ـ قطع الطريق أمام أحزاب إيران من توظيف الترهيب أو
عمليات شراء األصوات للمحافظة على وزنها الحالي في السياسة العراقية.
إال انه هناك مجموعة من التحديات التي تواجه نجاح التفاهمات األمريكية العراقية خاصة فيما يخص

مدى استجابة إيران لطلبات الكاظمي ،موقف ميليشيات طهران،وأخي اًر قدرة بغداد على تأمين الوجود
األمريكي ...وهو ما يستدعي مراقبة التطورات العراقية خالل الفترة القادمة ،والتي ستكون فترة اختبار
حقيقية لمدى قدرة الحكومة العراقية والواليات المتحدة على تثبيت أي اتفاقيات أو تفاهمات بين الجانبين،
في ظل التحديات اإليرانية المتوقعة.

)(1

)(1

المرجع نفسه.
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المطلب الثالث :مشروع المشرق الجديد بادرة لــــــــــــــــــــــــ تقليل نفوذ ايران في العراق
انعقدت في بغداد "القمة الثالثية" بعد تأجيلها لمرات عدة ،بين رئيس الوزراء العراقي "مصطفى
الكاظمي" والعاهل األردني الملك "عبداهلل الثاني" والرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" .حيث يعقد
العديد من العراقيين آمالهم على خطوات العراق األخيرة الرامية إلى تعزيز عالقاته مع المحيط العربي،
األمر الذي ربما ُيمهد الطريق نحو بناء تحالفات اقتصادية وسياسية تمكن البالد من التخلص ولو نسبياً
من النفوذ اإليراني الذي تضخم كثي اًر خالل السنوات األخيرة.
وعلى الرغم من كونها أول قمة بهذا المستوى مع زعماء كل من مصر واألردن ،إال أن التساؤالت ال تزال
حاضرة بشأنها ،وتحديداً في ما يتعلق باستعادة العراق لدوره في المحيط العربي ،فضالً عن مدى إمكانية
أن توفر تلك التحركات مساحة حقيقية للتخلص من النفوذ اإليراني الذي بات يشغل حي اًز كبي اًر داخل
الدولة العراقية.

وتتباين آراء المحللين حول تلك القمة ب ـ ـ ـ ـ ـ اعتبارها "قفزة غير مسبوقة في عالقات العراق الخارجية" ،فبينما
يميل مراقبون إلى اعتبار حقبة الكاظمي بأنها مثلت قفزة غير مسبوقة في عالقات العراق الخارجية ربما
تمكنه من دفع العراق نحو أدوار أكبر في المنطقة ،يرى آخرون أن االتجاه نحو مصر واألردن ليس كافياً
لتحقيق التخلص من "الهيمنة اإليرانية" .في حين يرى اخرون أن مشروع "المشرق الجديد" ُيمثل محاولة
جادة لكسر الهيمنة اإليرانية على العراق اقتصادياً وسياسياً ،ودفعه نحو مزيد من الحياد في ما يتعلق
بأزمات المنطقة.
وفي السياق ذاتهُ ،يصرح رئيس "المجموعة المستقلة لألبحاث" "منقذ داغر" قائالً ":إن ما جرى في قمة

بغداد ُيمثل امتداداً ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جهود الكاظمي التي بدأت منذ اليوم األول الستالمه السلطة ،والتي تُمهد
الستعادة العراق لدوره في محيطه العربي ،ومحاولة إحداث توازن مع الدور اإليراني في البالد"ُ .مضيافاً

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "اندبندنت عربية"" :العالقات المتوازنة للعراق مع محيطه اإلقليمي في الفترة األخيرة مثلت مصدر قوة
استراتيجية ورافعة باإلمكان استثمارها ضد القوى المعادية الخارجية والداخلية"ُ .ملفتاً إلى أن ما ُيدعم فكرة
"التحول الناجح" في سياسة العراق الخارجية ،يتمثل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "محاوالت إيران جعل العراق كوسيط لحل
أزماتها في المنطقة ،كما حصل في الفترة الماضية من خالل المباحثات التي أجريت في بغداد بين
طهران والرياض".ويختم

قائالً" :أن العراق بات يتخذ موقفاً مستقالً عن سياسة المحاور الدائرة في
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المنطقة ،إال أن استمرار تلك السياسة يعتمد على من سيخلف الكاظمي في المنصب في الفترة المقبلة".

)(1

يبدو أن ملف الطاقة وتحديداً الربط الكهربائي ُيمثل أحد المرتكزات الرئيسة للتفاهمات مع مصر واألردن،
في محاولة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تقليل اعتماد العراق على استيراد الطاقة من إيران ،حيث تستفيد طهران من عائدات
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مليارات الدوالرات سنوياً من هذا الملف .حيث صرح رئيس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه مع
الرئيس المصري والعاهل األردني قائالً" :لقد ركزنا على االستثمار والتعاون االقتصادي ،واتفقنا على رؤية
مشتركة ،ونجحنا في الوصول إلى تصورات محددة ،ونحن اآلن في مرحلة الوصول إلى تنفيذ هذه
المشروعات ،في مجاالت الربط الكهربائي والزراعة والنقل ،إضافة إلى مسألة األمن الغذائي التي طرحها
الملك عبداهلل الثاني في لقاء القمة السابق".
ففي  31مارس ا 2021منحت واشنطن بغداد إعفاء جديداً مدته  120يوماً الستيراد الطاقة من إيران،
شرط تقليص اعتماده على إمدادات الطاقة القادمة من طهران خالل تلك المدة .

)(2

ويرى الباحث في الشأن السياسي "بسام القزويني" أنه على الرغم من تركيز قمة بغداد على األمن القومي
للدول المجتمعة ،إال أن الكاظمي لم يطرح فكرة المشرق الجديد لتقتصر على مشاركة األردن ومصر ،بل
لتكون خطة إقليمية شاملة تُمثل آلية تعاون متكاملة تتالءم مع متغيرات المنطقة .مضيفاُ أن الكاظمي أول

رئيس وزراء نجح في ترتيب أوراق العالقات الدبلوماسية للعراق ،واعادة التوازن في العالقات اإلقليمية
وتحديداً مع العواصم العربية ،مبيناً أن هذه االنتقالة ال يمكن أن تكتمل من دون المزيد من اإلصرار
الحكومي ودعم القوى السياسية.
كما ُيشير "بسام القزويني" إلى أن تضخم الهيمنة اإليرانية وتنوعها جعال من حراك الكاظمي مهمة شاقة،
تحديداً في ما يتعلق بإعادة العراق لوضعه ودوره في المنطقة ،مردفاً ان الدولة العميقة عمدت على أن
تكون أكثر من  % 80من محطات الكهرباء في البالد معتمدة على الغاز ،وعدم تفعيل مشاريع تطوير
استخراج الغاز المصاحب للنفط ،حتى يستمر العراق باستيراد الغاز اإليراني بمليارات الدوالرات سنوياً.

")(1هل ُيمثل "مشروع المشرق الجديد" بادرة لتقليل نفوذ ايران في العراق" ،موقع،https://www.independentarabia.com/ :
28/06/2021.
)(2المرجع نفسه.
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ويلفت إلى أن المشروع الجديد بدأ بالعمل على الربط الكهربائي مع األردن ،إضافة إلى إمكانية أن يستفيد
العراق من األردن ومصر ،وهما عضوان في منتدى غاز المتوسط ،ليؤسس منتدى يشمل دوالً خليجية
أيضاً لغرض االنسحاب التدريجي من استيراد الغاز اإليراني ،األمر الذي سيمثل ضربة لنفوذ طهران.
وكان الكاظمي قد أشار في وقت سابق إلى "أن المشرق الجديد هو مشروع استراتيجي ،اقتصادي على
النسق األوروبي ،يجمع القاهرة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بغداد ،وانضمت إليه عمان ،لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة
التحديات".
هذا ويعتقد متابعون أن حراك رئيس الحكومة العراقية في ما يتعلق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمشروع "المشرق الجديد" ال يمكن
فصله عن محاوالت االنفتاح على دول الخليج ،والذي يشهد تقدماً غير مسبوق خالل السنة األخيرة ،األمر
الذي يدفع طهران إلى محاولة التعجيل في خوض مفاوضات حول مشروعها النووي لتالفي أي خسائر
محتملة لنفوذها في البالد .وعلى الرغم من عدم اكتمال الرؤية بما يتعلق هذا المشروع وتركيزه على
القضايا االقتصادية إال أن طهران تنظر له بعين الريبة ،فبحسب الصحافي العراقي "محمد حبيب" .و
الذي يوضح قائالً " :إن صانعي القرار في طهران ينظرون إلى أي انفتاح عراقي نحو محيطه العربي بـ ـ ـ ـ ـ ـ
وصفه موجه ضدها ومستفز ل ـ ـ ـ ـ ـ نفوذها" ،مبيناً أن هذا التوجه العراقي ربما يدفع إيران إلى تعجيل
خطواتها في ما يتعلق بإعادة إحياء االتفاق النووي مع واشنطن لتالفي أي خسائر مهما كانت صغيرة.
ُمشي اًر إلى أن النفوذ اإليراني في العراق ال يرتبط فقط بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األذرع المسلحة أو الحراك البرلماني الداعم

لها ،بل إن القوة الكامنة لهذا النفوذ تتعلق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استثمارات بـ ـ ـ ـ ـ ـ مليارات الدوالرات واحكام سيطرة أذرعها
على الكثير من األنشطة االقتصادية في البالد ،فضالً عن حجم التبادل التجاري الهائل أحادي الجانب.
في حين يرى باحثون انه على الرغم من التعويل على التفاهمات التي يجريها العراق مع مصر واألردن،
فإن تمكين العراق من استعادة سيطرته على الدولة ُيمثل السبيل الرئيسي النعتاقه من النفوذ اإليراني
وبداية حقبة العودة إلى الحضن العربي مرة أخرى ،وليس محاولة إدخاله ضمن سياسة المحاور الدائرة في
ويبين أستاذ العلوم السياسية "هيثم الهيتي" قائالً" :إن هناك محاوالت متعددة وتجارب إلخراج
المنطقةُ .
العراق من النفوذ اإليراني من بينها محاولة ربطه باألردن ومصر ،إال أنها ال تُمثل حلوالً حقيقية لإلشكالية
ألن المصالح االقتصادية للعراق مع تلك البلدان محدودة ولن تمثل بديالً ناجعاً" .موضحاً "أن محاولة
استبدال الغاز اإليراني ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الغاز المصري لن يؤدي إلى تطوير االقتصاد العراقي ،هي مجرد عملية

مداورة لن يجني منها العراق أي مصلحة اقتصادية ،وأن الحل يتمثل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تمكين العراق من استعادة
السيطرة على الدولة ومؤسساتها وانتاج اقتصاد ناجح"ُ .مشي اًر إلى "أن "البحث عن بدالء في المنطقة
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ليحلوا محل إيران لن يمثل حراكاً ناجحاً واألجدى هو توفير الدعم للعراق من قبل الدول العربية إلحياء
واقعه السياسي واالقتصادي ،وتمكينه من بناء عالقات متوازنة في المنطقة" .

)(1

اما ما يراه مراقبون اخرون ان ما دام لم تتضمن البيانات الختامية للقمة الثالثية وضع جداول زمنية
محددة لبدء تنفيذ االتفاقات االقتصادية ،وتحديداً ما يتعلق بالتفاهمات حول الطاقة ،فهذا سيقلل حتماً من
منسوب التفاؤل بجدوى ما جرى .خاصة وان هذه القمة قد تأجلت نهاية مارس ،2021بعد حادثة تصادم
قطارين في مدينة سوهاج ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصر ،فيما يستمر الجدل بشأن جدواها في إحداث متغيرات في ما يتعلق
بالنفوذ اإليراني في العراق.

)(2

اضافة الى هذا وذاك" ،الحد من نفوذ الميليشيات اإليرانية" التي ركز عليها رئيس الوزراء العراقي
عازما منذ البداية على تقليم أظافر إيران في العراق ،من خالل
"مصطفى الكاظمي" اين يبدو وكأنه كان
ً
تقليص نفوذ الميليشيات التابعة لها ،وهو األمر الذي اتضح بعد قيامه بدمج بعض فصائل الحشد الشعبي
في الهياكل الحكومية؛ إذ صدر إعالن رسمى في  23أفريل  2020بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضم  4من وحدات الحشد
الشعبي التي كانت موالية للسيستاني تحت مسمى "وحدات الضريح" ،لتكون تحت السيطرة المباشرة لمكتب
رئيس الوزراء ضمن ما يعرف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جماعات خدمة مكافحة اإلرهاب في العراق ،) (CTSوالتي لعبت
دور رئيسيًّا في محاربة تنظيم داعش ،وتم دعمها وتدريبها من قبل التحالف الدولي المناهض ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "تنظيم
ًا

داعش" ،فضالً عن امتالك البعض منهم خبرة عمل سابقة داخل القوات المسلحة العراقية.

ويتوازى ذلك ،مع رغبة الكاظمي في الحد من نفوذ الميليشيات المدعومة إيرانيًّا والسيما فيما يتعلق بكتائب
"حزب اهلل" على خلفية اعتقاده بأنها تمثل الخطر األكبر على طموح الحكومة العراقية في أن تكون دولة
بالمعنى الكالسيكي – التي تحتكر امتالك واستخدام القوة داخل أراضيها -حيث تسيطر كتائب"حزب اهلل"
في العراق على مجموعة من األراضي ُيزعم أنه حتى المسؤولين الحكوميين ممنوعون من دخولها.
والجدير بالذكر ،أن اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري "قاسم سليماني" مطلع جانفي
 2020بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رفقة قائد الحشد الشعبي "أبي مهدي المهندس" بالقرب من مطار بغداد الدولي كان له أبلغ

)(1المرجع نفسه.
)(2المرجع نفسه.
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األثر على الحد من نفوذ الميليشيات التابعة إليران في العراق؛ بسبب كونه األب الروحي والقائد الذي كان
يتمتع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كاريزما وكلمة مسموعة لدى كافة الفصائل المسلحة.
كما أدى تفشي جائحة كورونا بشدة في العراق إلى دفع رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" انتهاج سياسة
جديدة تقوم على "غلق المنافذ الحدودية مع إيران" ،على خلفية اتهام طهران ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تصدير الفيروسات إلى
بغداد عبر هذه المنافذ ،وهو األمر الجديد بالنسبة لطهران ،التي اعتادت منذ سنة 2003على فتح
المنافذ العراقية الحدودية البرية والجوية معها ،كما طالبت اللجنة العراقية لمكافحة فيروس كورونا بمنع
الوافدين اإليرانيين من دخول العراق ،والسيما محافظات البصرة وميسان وواسط ذات الحدود مع إيران.
وعليه ،تسبب ما سبق في خسائر اقتصادية جمة بالنسبة للجانب اإليراني الذي يعاني من ركود اقتصادي
كبير على خلفية العقوبات االقتصادية المفروضة من قبل واشنطن الالحقة للخروج األمريكي من االتفاق
النووي في ماي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سنة  ،2018وبالتالي ،جاءت خطوة إغالق المنافذ الحدودية التي كانت تعتمد عليها
طهران في تصدير معظم منتجاتها للعراق في خضم مرحلة حرجة من تاريخ الدولة اإليرانية .خاصة وأن
العراق كان ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مثابة المتنفس األبرز بالنسبة إليران فيما يتعلق بالتغلب على العقوبات األمريكية؛ حيث
تعتبر إيران ثاني أكبر مصدر للسلع العراقية ،والسيما فيما يتعلق بالسيارات التي تعتبر من أهم وأكبر
الصناعات الموجودة في طهران ،فضالً عن المواد الغذائية ومواد البناء.

)(1

في حقيقة األمر هذا التعاون بين العراق والقوى الدولية الفاعلة السالفة الذكر ال يمكن وصفه

باالستراتيجي ،بل هي َعالقة اقتضتها الضرورة بفعل العوامل الداخليَّة واإلقليميَّة والعالَ ِميَّة ،أجبرت البلدان
على تقارب وتعاون يبدو ظاهره متماس ًكا لكن باطنه مليء باالختالفات ِ
الج ِّديَّة والعميقة.
ُ
فكال الجوانب تبحث عن تحقيق لمصالحها ال أكثر وال أقل ،فالعراق تريد تحصين نفسها اقتصاديا
فضال عن كسب حليف قوي كأمريكا ودول االتحاد
وعسكريًّا وتحسين ترسانتها العسكريَّة المتهالكة،
ً

بديال من إيران على األقل في الوقت الحالي ،في حين تعمل امريكا وأوروبا من أجل تأمين
االوروبي ً

وضع سياسي يقلل من زخم النفوذ اإليراني وحلفائها في المنطقة خاصة في ظل األزمات االقتصاديَّة التي

تمر بها.

)(1

مرفت زكرياء " ،النفود االيراني في العراق......مساعي "الكاظمي" للتقليص ومحاوالت طهران للبقاء" ،المرجع /دراسات وأبحاث

استشرافية حول االسالم الحركي ،موقع17/08/2021.،https://www.almarjie-paris.com/ :
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وعلى هذا األساس ،نجد انه من الضرورة أن نشير إلى حقائق هامة منها أن عامل المصلحة الذاتية هو
العامل الحاسم الذي يتحكم في السياسة الخارجية للدول الكبرى ،وأمريكا اوروبا واحدتان منها ولهذا لُوحظ
بان أي تناقض بين المصالح األمريكية العراقية وحلفائهما يترتب عنه سرعة تخليهما عن التزاماتهما

السابقة ،فهما كغيرهما من الدول الكبرى ال تضمنان أحداً إال مصالحهما ،ومصالحهما بالقطع ليس
مرتبطة في شخص أو نظام .هذا من جهة.
من جهة ثانية...إذا كان صحيحاً على ما يقال على الرئيس العراقي الجديد بأنه رجل سياسي اقتصادي
واقعي فسينتهز الفرصة للخروج باقتصاد بالده من الصفر والوصول إلى االكتفاء الذاتي الذي يسبقه
االكتفاء األمني ،خاصة وأن العالقات الدولية يغلب عليها الطابع المصلحي فال صداقة دائمة وال عداوة
دائمة وانما هناك مصلحة دائمة  ...هذه المصلحة المزدوجة سوف تدفع العراق إلى الطريق الصحيح.هذه
البداية السلمية القائمة على رؤية وتعاون عالميان ،لن تحددها القوة المادية وال القوة العسكرية ،وانما
تحددها قوة األفكار أي التغيير الذي يحدث على مستوى أذهان صناع القرار والنخبة الحاكمة .وعليه ال
يوجد شيء حتمي وثابت في العالقات الدولية وهناك إمكانية للتغير وهو ما عبرت عليه مقاربة البنائية في
اعتبارها أن كل شيء تذاتاني في العالقات الدولية هذا ما يجعل العالم من صنع ذواتنا....

النتائج:
_ ُيصنف إبراهيم رئيسي وعلى عكس أسالفه الذين كانوا جميعهم من السياسيين المحترفين ،على أنه
بيروقراطي بمؤهالت متوائمة مع المتشددين ،فهو "سيد" أي من نسل الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم
كما يقول ،وهو حائز على درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية ،وحصل على ترقية إضافية أخي اًر إلى
رتبة آية اهلل ،وله طموح ليصبح المرشد األعلى خلفاً لخامنئي .ويشار إليه كأحد المرشحين لمنصب
الولي الفقيه بعد خامنئي.
_تعهد "ابراهيم رئيسي "حيال سياسة إيران تجاه العراق بالسير على نهج الثورة ،معتب اًر أن فوزه في
االنتخابات "رسالة شعبية" ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضرورة حماية "قيم الثورة" ،مؤكداً أن القضايا اإلقليمية التي تتبناها بالده
"غير قابلة للتفاوض"ُ .مصرحاً" :أن االنتخابات استمرار نهج الخميني ،والمضي على درب" "قاسم

سليماني" ،حيث أوحت هذه العبارة وغيرها بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استمرار سياسة التدخل اإليرانية في العراق ،التي بناها

الحرس الثوري ،صانع الميليشيات األول في المنطقة ،وهو المرتبط بدوره بمرشد النظام اإليراني ،صاحب
الكلمة الفصل في السياسة الخارجية .مؤكداً أنه لن يقدم "تنازالت فيما يخص السياسات اإليرانية في
المنطقة".
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_ظهرت التحديات لدور إيران في العراق بشكل كبير في ماي ل ـ ـ ـ ـ ـ سنة  ،2018عندما أطلقت إدارة
ترامب حملة "الضغط األقصى" ضد إيران ،وتم اإلعالن عن مواجهة "النفوذ الخبيث" إليران في المنطقة
كأحد أهداف هذه الحملة ،كما فرضت واشنطن عقوبات على قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران
في العراق ،وبحلول نهاية سنة  ،2019بلغت التوترات بين القوات األمريكية المتمركزة في العراق
والميليشيات المدعومة من إيران ذروتها .اهما التحديات الجيوسياسية ،التحديات االقتصادية والتحديات
االجتماعية.
_ما يالحظ على االنتخابات العراقية اكتوبر  2021انها سوف تكون محورية ،إذ يتوقف نفوذ واشنطن
على تمكن القوى المناوئة للوجود اإليراني من الفوز بهذه االنتخابات ،والتي تتمثل تحديداً في الكاظمي
والتيار الصدري ،وغيرهما من القوى التي تتخوف من محاوالت طهران المستمرة للهيمنة على العراق .وفي
المقابل ،فإن طهران ووكالءها في العراق يسعون لتحقيق مراكز متقدمة في هذه االنتخابات ،على الرغم
من االحتجاجات الشعبية الشيعية ضد طبقة السياسيين المرتبطين بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إيران.
_ ُيمثل مشروع المشرق الجديد بادرة لتقليل نفوذ ايران في العراق وانعقاد القمة الثالثية بين رئيس الوزراء
العراقي "مصطفى الكاظمي" والعاهل األردني الملك "عبداهلل الثاني" والرئيس المصري "عبد الفتاح
السيسي ".قفزة غير مسبوقة في عالقات العراق الخارجية ،تمكنه من دفع العراق نحو أدوار أكبر في
المنطقة ،ومحاولة جادة لكسر الهيمنة اإليرانية على العراق اقتصادياً وسياسياً ،ودفعه نحو مزيد من الحياد
في ما يتعلق بأزمات المنطقة .خاصة وان المشرق الجديد حسب الكاظمي هو مشروع استراتيجي،
اقتصادي على النسق األوروبي ،يجمع القاهرة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بغداد ،وانضمت إليه عمان ،لتكوين تكتل إقليمي
قادر على مواجهة التحديات.
_ هناك محاوالت متعددة وتجارب إلخراج العراق من النفوذ اإليراني من بينها محاولة ربطه باألردن
ومصر ،إال أنها ال تُمثل حلوالً حقيقية لإلشكالية ألن المصالح االقتصادية للعراق مع تلك البلدان محدودة

ولن تكون بديالً ناجعاً .وأن محاولة استبدال الغاز اإليراني ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الغاز المصري لن يؤدي إلى تطوير
االقتصاد العراقي ،وبالتالي هي مجرد عملية مداورة لن يجني منها العراق أي مصلحة اقتصادية ،وأن
الحل يتمثل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تمكين العراق من استعادة السيطرة على الدولة ومؤسساتها وانتاج اقتصاد ناجح .والبحث
عن بدالء في المنطقة ليحلوا محل إيران لن يمثل حراكاً ناجحاً واألجدى هو توفير الدعم للعراق من قبل
الدول العربية إلحياء واقعه السياسي واالقتصادي ،وتمكينه من بناء عالقات متوازنة في المنطقة.
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_في حقيقة األمر هذا التعاون بين العراق والقوى الدولية الفاعلة السالفة الذكر ال يمكن وصفه

باالستراتيجي ،بل هي َعالقة اقتضتها الضرورة بفعل العوامل الداخليَّة واإلقليميَّة والعالَ ِميَّة ،أجبرت البلدان
على تقارب وتعاون يبدو ظاهره متماس ًكا لكن باطنه مليء باالختالفات ِ
الج ِّديَّة والعميقة .فكال الجوانب
ُ

تبحث عن تحقيق لمصالحها ال أكثر وال أقل ،فالعراق تريد تحصين نفسها اقتصاديا وعسكريًّا وتحسين
بديال من إيران
ترسانتها العسكريَّة المتهالكة،
فضال عن كسب حليف قوي كأمريكا ودول االتحاد االوروبي ً
ً
على األقل في الوقت الحالي ،في حين تعمل امريكا وأوروبا من أجل تأمين وضع سياسي يقلل من زخم

النفوذ اإليراني وحلفائها في المنطقة خاصة في ظل األزمات االقتصاديَّة التي تمر بها.

التوصيات:
_كل ال محاوالت المتعددة والتجارب إلخراج العراق من النفوذ اإليراني من بينها محاولة ربطه باألردن
ومصر ،ال تُمثل حلوالً حقيقية لإلشكالية ألن المصالح االقتصادية للعراق مع تلك البلدان محدودة ولن

تشكل بديالً ناجعاً .فمثالً محاولة استبدال الغاز اإليراني ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الغاز المصري لن يؤدي إلى تطوير

االقتصاد العراقي ،بل هو مجرد عملية مداورة لن يجني منها العراق أي مصلحة اقتصادية ،وأن الحل
يتمثل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تمكين هذا االخير من استعادة السيطرة على الدولة ومؤسساتها وانتاج اقتصاد ناجح .والبحث
عن بدالء في المنطقة ليحلوا محل إيران لن يمثل حراكاً ناجحاً واألجدى هو توفير الدعم للعراق من قبل
الدول العربية إلحياء واقعه السياسي واالقتصادي ،وتمكينه من بناء عالقات متوازنة في المنطقة.
_ إذا كان صحيحاً على ما يقال على الرئيس العراقي الجديد بأنه رجل سياسي اقتصادي واقعي فسينتهز
الفرصة للخروج باقتصاد بالده من الصفر والوصول إلى االكتفاء الذاتي الذي يسبقه االكتفاء األمني،
خاصة وأن العالقات الدولية يغلب عليها الطابع المصلحي فال صداقة دائمة وال عداوة دائمة وانما هناك
مصلحة دائمة  ...هذه المصلحة المزدوجة سوف تدفع العراق إلى الطريق الصحيح .وهذه البداية السلمية
القائمة على رؤية وتعاون عالميان ،لن تُحددها القوة المادية وال القوة العسكرية ،وانما تحددها قوة األفكار
أي التغيير الذي يحدث على مستوى أذهان صناع القرار والنخبة الحاكمة في العراق .وعليه ال يوجد شيء

حتمي وثابت في العالقات الدولية وهناك إمكانية للتغير وهو ما عبرت عليه مقاربة البنائية في اعتبارها
أن كل شيء تذاتاني في العالقات الدولية هذا ما يجعل العالم من صنع ذواتنا ....بعد ان جعلت إيران
من العراق منطلقاً لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خدمة استراتيجياتها وركيزة أساسية لبنيتها األمنية اإلقليمية ،وتوظيف مليشياتها
حروب بالوكالة كما هو الحال في سوريا واليمن وغيرها.
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وبالتالي يمكن للعراق الخروج من هذه االزمة المركبة ذات األبعاد المتعددة والمتشابكة،والتي عاشتها منذ
سنة 2003وعززها فشل الحكومات المتعاقبة في بناء دولة وطنية متماسكة.

خاتمة:
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة تقديم كل االحتماالت الممكنة تأسيساً على معطيات بارزة اتضحت من
خالل خطابات الرئيس الجديد "ابراهيم رئيسي" ومساعي كاظمية جديدة الستبصار ما يلوح في المنظور
االستشرافي في مستقبل العالقات االيرانية  -العراقية ،وذلك من خالل رسم الخطوط األولية لمجموعة من
المؤشرات التي تجعل العراق ينحو نحو حقبة تاريخية جديدة ،يصبح فبها التقارب االيراني -العراقي يعيش
لحظات خريفه ،انطالقاً من االنتخابات العراقية في اكتوبر  2021كفرصة للتغير ومساعي كاظمية
واضحة ليدخل بذلك العراق في مرحلة جديدة من غير المنتظر أن تكون على المدى الراهن ،بل ستمتد
على مدى عقود ،وسيكون له نصيبه في هذه التحوالت بناء على القرائن التي حاججنا بها ،ووفقاً لقانون
التداول الحضاري كما علمنا التاريخ .ومع ذلك ال يزال هناك ضبابية في المشهد المستقبلي لهذه العالقات
في ظل هذا الحكم الجديد.
المراجع:
أوالً /الكتب:

1ـ ـ ياسر عبد الحسين ،السياسة الخارجية اإليرانية مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني،
بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،ط.2015 ،1
ثانياً /المواقع االلكترونية:

1ـ ـ ـ "تحديات ماثلة :مستقبل الوجود االمريكي في العراق بعد الجولة الرابعة من الحوار االستراتيجي"،
المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة ،موقع16/08/2021.،https://futureuae.com/ :
2ـ ـ ـ خالد محمد السويدي" ،االنتخابات الرئاسية في ايران...قراءة في اليات العملية االنتخابية" ،مركز
تريندز للبحوث واالستشارات ،موقع04/07/2021.،https://trendsresearch.org/ :
3ـ ـ ـ"االنتخابات الرئاسية االيرانية  :2021التطورات السياسية والمؤسسية بعد االعالن عن فوز "رئيسي"،
مركز االمارات للسياسات ،موقع04/07/2021.،https://epc.ae/ :
4ـ ـ علي الفونة" ،هندسة االنتخابات الرئاسية االيرانية :تنصيب ابراهيم رئيسي" ،معهد ودول الخليج العربية
في واشنطن ،موقع03/07/2021.،https://agsiw.org/ar :
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5ـ ـ "من هو الرئيس االيراني الجديد ايراهيم رئيسي؟" ،مركز المجدد ،موقع:
06/07/2021.،https://almojaded.com/
6ـ ـ "رئيسي من لجنة الموت الى الرئاسة ...رئيسي يخلف روحاني في ادنى استحقاق رئاسي منذ 42
عاماً"،المركز اللبناني لألبحاث واالستشارات ،موقع،http://www.center-lcrc.com/ :
31/07/2021.
7ـ ـ "ابراهيم رئيسي :هل من جديد تجاه العراق" ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية ،موقع:
31/07/2021.،https://rawabetcenter.com/
 8ـ ـ فراس الياس" ،صعود "رئيسي" والدور االيراني المرتقب في العراق" ،مركز االمارات للسياسات ،موقع:
01/08/2021.،https://epc.ae/ar/brief
 9ـ ـ حميد رضا عزيزي " ،تحديات متصاعدة....الدور االيراني في العراق فيما بعد سليماني" ،المركز
العربي للبحوث والدراسات ،موقع05/08/2021.،http://www.acrseg.org/ ،
10ـ ـ اسماء الخولي" ،االختبار الصعب :هل ينجح "رئيسي" في حل االزمة االقتصادية في ايران"،
المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة ،موقع05/08/2021.،https://futureuae.com/ :
11ـ ـ رانيا مكرم" ،اجندة متخمة :ملفات شائكة امام ابراهيم ريئيسي" ،مركز االهرام للدراسات السياسية
واإلستراتيجية ،موقع06/08/2021.،https://acpss.ahram.org.eg/ :
12ـ ـ هدى شاكر معروف" ،الميليلشيات الموالية إليران .....تحديات تواجه استقرار العراق" ،مركز تراندز،
موقع07/08/2021.،https://trendsresearch.org/ :
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اجتاهات إعادة تشكيل السياسة اخلارجية اإليرانية يف الشرق األوسط
دراسة يف احملركات والتحديات
 فراس عباس هاشم.د
باحث واكاديمي _علوم سياسية
جامعة النهرين
:الملخص
تناقش هذه الدراسة ديناميكية تطورات األحداث في منطقة الشرق األوسط وتأثيراتها في بلورة رؤية
 وتوضح كذلك تصاعد.جديدة في مسارات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه جوارها الجغرافي في اإلقليم
أدوار قوى إقليمية تعمل على بناء شركات استراتيجية تسعى إلى تقويض الدور اإليراني في منطقة الشرق
 كما تسعى الدراسة إلى إبراز التحديات.األوسط ال سيما وانها أصبحت تمس الحدود اإلقليمية اإليرانية
 والتي تواجه تناقضاً في المواقف اإلقليمية التي أخذت تتشكل،التي تواجه سياسة إيران الخارجية
. واصطداماً بالمصالح لكل من القوى الفاعلة في المنطقة
. إسرائيل، الواليات المتحدة، الشرق األوسط، إيران، السياسة الخارجية: الكلمات المفتاحية
Trends in Reshaping Iranian Foreign Policy in the Middle East
A study of the drivers and challenges

Dr. Firas Abbas Hashem
Researcher and academic of political science
Elnahreen university

Abstract:
This study discusses the dynamics of developments in the Middle East and its
effects, in order to formulate a new vision in the paths of Iranian foreign policy
towards its geographical neighborhood in the region, in order to record its
presence and position on regional issues. The study shows the escalation of the
roles of regional powers working to build strategic companies that seek to
undermine the Iranian role in the Middle East, especially as it touches Iran's
regional borders. The study also seeks to highlight the challenges facing Iran's
foreign policy, which are facing a contradiction in the regional positions that are
taking shape and clashing with the interests of each of the active powers in the
region.
Keywords: foreign policy, Iran, the Middle East, the United States, Israel.
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المقدمة
تشهد السياسة الخارجية اإليرانية بوادر تحول في سلوكها الخارجي خصوصاً مع وصول الرئيس

اإليراني إبراهيم رئيسي ،والذي يحمل معه مالمح تغيير في نهج السياسة الخارجية اإليرانية على النحو

الذي تتخذ فيه منحى اإلبقاء على توجهها األساسي نحو اإلقليم ،واندماجها مع موجة تطورات األحداث
التي تعصف في منطقة الشرق األوسط ،ولعل ذلك هو ما جعل إيران تنحو إلعادة بناء معادلة حساباتها

الخارجية بخاصة إذا أخذنا بعين االعتبار ثقلها الجغرافي ،ومن ثم سيؤدي إلى رسم مواقفها من مجرى
التحوالت واألحداث التي لحقت بالمنطقة في ظل اتساع نفوذها اإلقليمي .

وفي ضوء الواقع الجديد ،نالحظ أن النخبة السياسية الجديدة لديها بعض التصورات الذهنية التي

يمكن البناء عليها على وجه الخصوص ،والتي تتمحور حول جملة مفاهيم حملها الخطاب السياسي لهذه

النخبة تجاه توجهات السياسة الخارجية اإليرانية الجديدة في المنطقة ،وبالتالي أثرت هذه التصورات
والمفاهيم في السلوك السياسي الخارجي إليران ،وفي بناء شبكة عالقته الخارجية اإلقليمية والدولية (.)1

وذلك من خالل تبني توجهات استراتيجيات جديدة مقترنه بحاالت التحفيز الرتياد مسالك تعزيز موقفها

التفاوضي تجاه البرنامج النووي اإليراني وتعظيم الترابط االقتصادي مع دول المنطقة ،هو في الواقع
محاولة أولية للكشف عن االنعكاسات السياسية المترتبة على محاوالت استعادة حضورها اإلقليمي في

عدة مسارات لتحقيق مصالحها القومية.

واتساقاً مع ما سبق تواجه إيران سياقاً جغرافياً معقداً وبيئة إقليمية تشهد غياب االستقرار وارتفاع في

حدة النزاعات وتعدد مساحات المواجهة والصراع حول المجاالت الجيوسياسية الحيوية في المنطقة،

خصوصاً مع تصاعد أدوار قوى إقليمية أخرى أصبحت تمس الحدود اإلقليمية اإليرانية ،عكست هذه
الحقيقة بصورة الفته تحديات أمنية جديدة كانت مدعاة للقلق اإليراني ،أضف إلى ذلك خضعت عملية
التركيز وتحديد المجاالت الحيوية إليران إلى تشكيل رؤية متكاملة في إطار منهجية جديدة تبرز رغبة

الخروج من ضغوط التحديات اإلقليمية ،والتي أفضت إلى مقاربات جديدة تشمل تقمص سلوك خارجي
جديد يتماشى مع طبيعة الوضع في منطقة الشرق األوسط.
وبناء على ذلك جاءت أهداف الدراسة بهدف اكتشاف مضامين السياسة الخارجية اإليرانية
ً
ومعرفة مستوياتها المختلفة ،فضالً عن بيان سبل تحقيق أهدافها من خالل تبني سلوك مبني على قواعد
ناظمة تحتاجها في عالقاتها الخارجية وفق تصورات تجمع بين الثابت والمتغير في آن عبر أوضاع من

التطور والنضج في حركة تفاعلها تجاه جوارها الجغرافي .
()1

بكر البدور" ،مستقبل النفوذ اإليراني في منطقة الشرق األوسط في ظل العقوبات األمريكية"  ،مجلة رؤية تركية  ،العدد

( ،)2019 (،)2ص .106
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أما أهمية الدراسة تنطلق من كونها محاولة لرصد التحوالت المتوقعة في السياسة الخارجية
اإليرانية وتطورها تجاه منطقة الشرق األوسط ،ما ينبني على ضرورة خلق سياسية خارجية متماسكة

ومتعددة المسارات تهدف إلعادة االعتبار لدور إيران االقليمي ومحددة بشكل واضح باتجاه إعطاء األهمية
للبعد الدبلوماسي واالقتصادي في عالقاتها الخارجية .

وتنطلق الدراسة من إشكالية مفادها "شكلت اتجاهات االستقطابات اإلقليمية في منطقة الشرق

األوسط سيالً من اتساع نطاقات التنافس والصراع ما بين القوى التقليدية في المنطقة ،إذ أسهمت تلك

التطورات بانعكاساتها في صياغة السياسة الخارجية اإليرانية من خالل سلوكية تبرهن تنظيم تحركها في

منطقة الشرق األوسط".

وبالتالي ممكن طرح فرضية للدراسة مفادها" إن استجابة إيران للتطورات اإلقليمية في منطقة

الشرق األوسط ساهمت في رسم مدارك سلوكها الخارجي بمعطيات تبنى على معيار االنفتاح لتنتقي
دوائر متعددة ضمن أهداف السياسة الخارجية اإليرانية ".

واتساقاً مع ما تقدم سيتم توزيع هيكلية الدراسة إلى ثالثة محاور ،يشمل المحور األول  :محركات

أما المحور الثاني فيركز على :احتواء نقاط االرتكاز
هندسة تحوالت السياسة الخارجية اإليرانية اإلقليمية َّ .

الحيوية كأداة لتنظيم جغرافية التوازن اإلقليمي .في حين يتناول المحور الثالث  :تحديات التحرك اإليراني
في ظل فضاءات االستقطاب اإلقليمي الضاغطة .

المحور األول

محركات هندسة تحوالت السياسة الخارجية اإليرانية اإلقليمية
يرى بعض الدراسين أن السياسة الخارجية هي وليدة الجغرافيا ،وهي نتاج بيئتها االجتماعية والثقافية

وتعبير عن الحاجات المادية والروحية للمجتمعات ،كما أن األسطورة والديانات القديمة تشكل رؤية مركبة
ومعقدة للكون والطبيعة ،والمجتمع في صياغة المعتقد الذي تتوارثه األجيال المتعاقبة ،وعليه تستمد إيران

سياستها الخارجية من جذور ثقافتها التي اصطبغ بها عقلها الجمعي ،من خالل تجارب وموروثات ثقافية

وحضارية مشتركة ومن خالل نظريات دينية ذات بعد سياسي ،وعليه تؤثر مجمل هذه الروافد في عقل

صانع القرار السياسي اإليراني(.)1

كما أنها تصنع داخل مؤسسات سياسية وادارية ضخمة تضع قيوداً على دور القائد السياسي والن

السلوك اإلنساني هو محصلة حوافز بيئية كامنة في الموقف الخارجي ،والسياسية الخارجية ال يصنعها

قائد سياسي وأحد ،وانما يصنعها مجموعة من القادة السياسيين لكل منهم خصائصه المستقلة(.)2
()1

فريدة بندارى" ،سياسة إيران تجاه إفريقيا من منظور الجيواستراتيجية المذهبية" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد (،)219

( ،)2020ص ، 31

()2محمد السيد سليم  ،تحليل السياسية الخارجية ،ط(،2القاهرة  :مكتبة النهضة المصرية  ،)1998 ،ص .372
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وفي الحقيقة جرى التقليد بين علماء السياسة الخارجية على عدم االهتمام بظاهرة القيادة السياسية

في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية غير أن األبحاث الميدانية والتطبيقية اثبتت عكس ذلك .إن
هذا المتغير يمثل العامل األصيل في عملية التالعب بالقوى والمواقف ويدخل القادة في خانة العوامل

النوعية ،التي تعد من العوامل المهمة في السياسة الخارجية ،وهو دور يعني بدراسته الباحثون في

السياسات الدولية ،والباحثون في السياسات المقارنة ،فيتناولون في دراستهم عمليات تطبيق السياسة،
وأساليب هذه العمليات ونوعها وتكشف هذه الدراسة عن األهليات السياسية تنوعاً بالغاً ،كما تظهر

اختالف الطرق العقالنية التي يتبعها المسؤولون من دولة إلى أخرى(.)1

وفي هذا اإلطار يشير(والتر ليبمان ) Walter Lippmann-إلى أهمية القائد السياسي في إدارة

نشاط الدولة الخارجية من حيث تأكيده إلى إيجاد نوع من التوازن بين االلتزام الخارجي للدولة ،واإلدارة

المتوفرة على مدى نقل هذا االلتزام على مستوى السلوك الخارجي ،والمقدرة في اعتقاد (ليبمان) هو أن

تكون هذه المقدرة في حالة تنفيذها اكبر بكثير مما يحتاج إليه هذا االلتزام (.)2

وعلى هذا األساس للحصول على فهم أقرب لطبيعة السياسة الخارجية اإليرانية في منطقة الشرق

األوسط وترسيخ أهم ركائز العالقة بينها وبين دول المنطقة فإنه يجب التذكر بأنه تم تأطيرها بثالثة أطر

مهمة األول :يتعلق بسياسة المعارضة للغرب ومعه إسرائيل .والثاني معارضة األنظمة الملكية والوراثية
باعتبارها أنظمة استبدادية وفق التراث السياسي اإليراني .والثالث تقديم البديل السياسي القادر على تغيير

المعادلة لتكون في صالح شعوب المنطقة بدالً من أن تكون لصالح الغرب واألنظمة الحليفة إليها (.)3

ويمكننا هنا اإلشارة لطالما تم الحديث عن السياسة الخارجية اإليرانية بتعدد أبعادها وعدم توافقها

خصوصاً أن هناك منظوران من أساليب التفكير فيما يتعلق بسياسة إيران الخارجية تعيد النظر في الكثير
من السياسات التي اتبعتها إيران وتفرض عليها تغييرات هيكلية في عالقاتها الخارجية ،المنظور األول
ينطلق من فكرة إنه ال بد لنا من التخلي عن شعارات الثورة وعن تلك المبادئ التي هي في األساس التي

تعطي رونقاً للنموذج اإلسالمي اإليراني .ولذلك لنستطيع تقوية العالقات مع الحكومات بالفعل .أما

المنظور الثاني فهو يرى إنه ال يتوجب على إيران ترسيم توجهات سياستها الخارجية بإقامة عالقات مع

الدول والتواصل معها في المجالين االقتصادي والسياسي فحسب ،وانما يستدعي من إيران تطوير سياسة

خارجية فعالة تنسج عالقات مع الحركات وما شابه من التيارات المعارضة والمناهضة العالمية( .)4ومن

()1

ياسر عبد الحسين  ،السياسة الخارجية اإليرانية  :مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني  ( ،بيروت :

()2

محمد السيد سليم  ،مصدر سابق  ،ص .21

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر  ،)2015 ،ص .138

()3

محجوب الزويري ،إيران مقاربات في السياسة الخارجية والداخلية (،بيروت  :الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2021 ،

()4

علي الخامنئي ،استراتيجيات السياسة الخارجية (،طهران  :دار المودة للترجمة والتحقيق والنشر  ،)2020 ،ص .57

ص .33
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هنا عملت إيران على بناء شراكات استراتيجية في منطقة الشرق األوسط محاولة منها للخروج من ضغوط

النزاعات اإلقليمية ،والتي تمثل محاور مهمة في سياستها الخارجية وهي في جوهرها محاولة لموازنة القوة
المناوئة لها وهو ما جعلها تعيد تأكيد أهمية روسيا في مساندة أدائها اإلقليمي وأيضاً عملت على تعميق

صالتها االقتصادية بالصين .

وبالتالي فإن ما تقدم يشير إلى وجود اتجاهات متعارضة في نمط التفكير في الرؤى حيال توجهات

السياسة الخارجية اإليرانية ،وفي مقابل هذه التوجهات نجد في الوقت نفسه تطور في آليات األداء

الخارجي اإلي ارني فيما يتعلق بالمتغيرات الجديدة في بيئة منطقة الشرق األوسط التي أصبحت تمس

الحدود اإلقليمية اإليرانية وتفرض عليها تحديات أمنية جديدة مدعاة للقلق وهذا يفرض على إيران ضرورة

أن تعيد حساب األولويات المصحوبة بالتعامالت الدبلوماسية مع الدول كافة والتعامل بحذر وبطء مع

بعض الدول من أجل تعزيز دور إيران اإلقليمي الفاعل(.)1

وفي سبيل تحقيق ذلك يشير المرشد األعلى في إيران( علي خامنئي) إلى أبرز المعايير األساسية

لفعالية السياسية الخارجية اإليرانية بالقول ":فيما يتعلق بعالقاتنا مع دول العالم اإلسالمي وبالخصوص
دول الجوار الجغرافي في منطقة الشرق األوسط والتي نصر فيها على رفع الخالفات وايجاد أرضية

للتقارب والتعاون بالتخلص من مؤشرات التوتر في العالقات .وأضاف ":فإننا نملك أيضاً عالقات متينة

مع الشعوب المسلمة وحركات المقاومة الوطنية مثالً حركات المقاومة في فلسطين وحزب اهلل في

لبنان"(.)2

ومن هنا تحاول إيران في سياستها الخارجية أن توازن بين إمكاناتها وقدراتها وأوضاعها الداخلية

وتوظيف قدراتها السياسية واالقتصادية في سبيل مواجهة التحديات والتهديدات اإلقليمية وقد ارتكزت

اتجاهات سياستها الخارجية بمبادئ أساسية أطلقوا عليها "االعتدال الحكيم" وذلك سعياً إلى نقل إيران بعيداً
عن المواجهة إلى الحوار والتفاعل البناء مع دول الجوار اإلقليمي وايجاد مساحة من التفاهم مع مراعاة
الحفاظ على األمن القومي اإليراني ورفع مكانتها اإلقليمية (.)3وعليه تدرك إيران ضرورة تجنب األخطاء

االستراتيجية في صياغة سياستها الخارجية المالئمة ألحداث منطقة الشرق األوسط ،ومن بينها إدارة
النزاعات على تخومها اإلقليمية إدراكاً منها إلمكانية توظيف تلك األخطاء من قبل القوى الدولية
المناهضة للنفوذ اإليراني التي تهدف إلى تقويض مساحات نفوذها في المنطقة ومن شأنها التأثير في

دورها اإلقليمي.
()1
()2

()3

علي الخامنئي ،مصدر سابق  ،ص .57
المصدر نفسه  ،ص .30

فاطمة الصمادي " ،استقالة ظريف :السياسة الخارجية لروحاني من حلقة نياوران إلى فشل االنخراط البناء" ،

مجلة لباب للدراسات االستراتيجية واإلعالمية  ،العدد ( ،)2018 (، )0ص . 47
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وفي هذا السياق نالحظ أن معايير األهمية بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط تتباين من حيث

الحسابات واألوليات االستراتيجية بين مدرستي السياسة الخارجية اإليرانية اللتين حددتا فحوى دوائر تركيز
كل الحكومات اإليرانية السابقة ،وهما المدرسة الدولية والمدرسة اإلقليمية .ومن خالل هذا نالحظ أن
الرئيس اإليراني( إبراهيم رئيسي) أدرك ضرورة بناء سياسة خارجية تعزيز األدوات الدبلوماسية وتبرز في
طياتها مبادئ تركز على أطروحات المدرسة اإلقليمية .والتي تشمل نقطة انطالق لمعالجة قضايا السياسة

الخارجية ،والتي تجد طري قها برؤية على نحو مترابط تجاه حل القضايا اإلقليمية مع دول الجوار الجغرافي
والمنافسين اإلقليميين ،ويستتبع ذلك العمل على تطوير التعاون مع الدول الغربية ،ويحد من استثمار

وبناء على هذه األسس فإن البوابة اإلقليمية تعد
األخيرة للخالفات اإليرانية مع دول المنطقة لصالحها.
ً
النافذةَ األمثل لمعالجة الخالفات الخارجية وفقاً لما تمليه عليها مصالحها الخاصة ،بالتزامن مع زيادة
مصادر القوة اإليرانية أمام القوى الكبرى(.)1

واتساقاً مع هذه الرؤية لقد كان واضحاً أن إيران من خالل فهمها للواقع نجحت نسبياً في توصيف

التطورات اإلقليمية في اتجاه يخرجها في تعامالتها مع القضايا اإلقليمية من حالة العزلة التي فرضت
عليها من قبل الواليات المتحدة وحلفائها من جانب ،ومن جانب آخر كإدراك مترافق مع التوجه الجديد

للسياسة الخارجية اإليرانية التي نجحت في بناء نوع من التحالفات تخرجها إلى

دائرة التأثير اإلقليمي من خالل تعزيز قدراتها المختلفة (.)2

لذلك وفي ضوء المعطيات السابقة ال يمكن النظر إلى إيران مجرد فاعل إقليمي هامشي ،ال سيما

في ظل جهودها الحثيثة لتعزيز من وجودها اإلقليمي وفرض ظروف تتالءم مع توجهاتها االستراتيجية،
سواء من خالل قواعدها العسكرية أو عبر دعمها للعديد من الفواعل من غير الدول في الفضاءات

الجغرافية التي تدخل ضمن مجاالتها الحيوية ،وهي وسيلة لتحقيق أهداف عديدة ذات أهمية لها ،فضالً

عن ذلك تسهم في استدامة وجودها ومواجهة القوى المناهضة إليها في اإلقليم .

()1

يرى المنتمون إلى المدرسة الدولية ومنهم فريق الرئيس اإليراني السابق ( حسن روحاني) للسياسة الخارجية أن المستوى

األمثل لمعالجة القضايا الخارجية هو المستوى الدولي ،إذ يرى هؤالء أن حل خالفات إيران مع القوى الدولية يفتح أبواباً
أوسع لحل الخالفات على المستويات األخرى ،ومنها اإلقليمية .فالتدرج من هذا المنطلق يبدأ بالدولي وينتقل إلى اإلقليمي.

حسن احمديان" ،رئيسي والسياسة الخارجية اإليرانية ..بين االستمرار والتغيير" ،مركز الجزيرة للدراسات  30 ،يونيو 2021

 ،شوهد في  ، 2021/7/20فيhttps://studies.aljazeera.net/ar/article/5048:

()2

محجوب الزويري ،مصدر سابق ،ص .28
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المحور الثاني

احتواء نقاط االرتكاز الحيوية كأداة لتنظيم جغرافية التوازن اإلقليمي
من نافلة القول تشهد منطقة الشرق األوسط تغيرات هيكلية عميقة في األوضاع اإلقليمية التي تستند

على ديناميكيات جديدة ،تلقي تلك التطورات بضاللها على االرتقاء بمستويات تطوير أدوات صياغة
السياسة الخ ارجية اإليرانية في سبيل إعادة استدعاء حاجاتها الجيوسياسية ،وأن تعمل بمنطلقات جديدة
انسجاماً مع المتغيرات الدولية واإلقليمية.

بناء على ذلك ،يمكن أن نخلص إلى أن جغرافية منطقة الشرق األوسط ورسملتها الهشة والمعطلة
ً
لن تكون عرضةً لمنافسة القوى الدولية وحسب ،بل أيضاً للقوى اإلقليمية الصاعدة كإيران وتركيا مشبعة

بأطروحات جيوبوليتيكية حملها الفكر االستراتيجي ،وهو ما أسفر عن ميالد قواسم مشتركة ذات إبعاد
ٍ
ٍ
يع جيوبوليتيكية
بقيادات
حاسمة صاحبة مشار ٍ
استراتيجية تجمع بين هذه القوى الطموحة ،فهي تحظى أوالً

مغلفة بخطاب حضاري وثقافي وقيمي ،كما يحركها خيال جيوبوليتيكي ضارب في التاريخ يجعلها ترى في

هذه الفترة فرصة سانحة الستعادة مجاالت ٍ
نفوذ تاريخية مستحقة ،أو ما يسميه(أميتاف أتشارياAmitav -

")Acharyaبالدول الحضارية" (.)1()Civilization States

وتأسيساً على ما تقدم ،يمكننا القول أن خريطة األدوار اإلقليمية والدولية في اإلقليم تشهد تغيرات

جوهرية األمر الذي يفرز في اإلقليـم أزمـات مستقبلية في سياق التنافس والصراع بين القوى الصاعدة

كإيران وتركيا والسعودية واسرائيل ،وتترجم تحوالت كهذه في جزء منها مما يطلق عليه "خـارج النمـوذج"،
وفـق تعبيـرات نظريـة "البجعـة السـوداء" واالستراتيجيات األوليـة فـي تلـك الحاالت بسـيطة وفق منطـق

النظريـة نفسـها أيضـاً في سياق مد النفوذ ،وهذا يعني فهم صيرورات التحول بتمثالت فكرية تحت عنوان

"تجنـب أن تهلك" ،يضعنا على نحو مباشر حول مسألة البقـاء من حيث أنها مســألة أساســية لكنهــا بديهيــة

أيض ـاً ،والتي تطرح نفسها في الوقت الحاضر عند موضوعات األمـن ،فحجـم هائـل مـن التفاعالت الحاليـة
يتعلـق باألمن ،أو يمكـن أن يؤثـر عليـه بشـكل مباشـر حتى أضحت تؤثر في تشكيل منطقة الشرق األوسط

(.)2

وعليه تواجه إيران سياقاً جغرافياً معقداً وشديد االضطراب لوقوعها في منطقة الخليج العربي وبحر

قزوين بجانب موقعها الجغرافي الممتاز في منطقة الشرق األوسط وهذه البيئة الجغرافية حتمت على إيران
()1

فراس عباس هاشم  ،االنتخابات العراقية في سياقه أزمة الصراع الجيوبوليتيكي اإليراني في الشرق األوسط (دراسة

في حدود التدخل ورهانات التغيير) ،في مجموعة باحثين ،االنتخابات النيابية(التشريعية) الخامسة  2021صفيح ساخن
لصراع اإلرادات الدولية واإلقليمية ،رؤى اكاديمية ( ،برلين  :المركز الديمقراطي العربي  ،)2021 ،ص . 73

()2

المصدر نفسه  ،ص .71
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أعاله العامل األمني في سياساتها الخارجية والسعي إلى امتالك تكنولوجيا نووية متقدمة لردع األعداء من

ناحية ودعم النفوذ اإلقليمي إليران من ناحية أخرى (.)1

وتأتي طبيعة التغير في السلوك الخارجي للسياسة الخارجية اإليرانية انطالقاً من قراءة تتصف بعمق

حضاري أهمية وجودها في دول الجوار القريب الجغرافية ألسباب اقتصادية وسياسية وأمنية ،فمن الناحية
االقتصادية هي شريك ألربع دول أخرى في بحر قزوين والدولة الوحيدة التي تمتلك النفاذ المباشر لنفط

بحر قزوين نحو دول الشرق األوسط خصوصاً في منطقة
الخليج العربي وهذا ما يمنحها ميزة تسخير هذا الظرف لمصلحة دول المنطقة (.)2
وهو ما يشير إلى تزايد األهمية االستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط بالنسبة إليران ،حيث انطلقت

التصورات اإليرانية الجديدة لدورها في المنطقة من دوافع اقتصادية ،وقد أكد ذلك الرئيس اإليراني (رئيسي)

بالقول أن "العالقات مع الغرب والشرق يجب أال تكون أولوية للحكومة المستقبلية ،بل خطوة براغماتية

للحفاظ على المصلحة الوطنية" .وفي ظل هذه التطورات تسعى إيران اليوم إلى تقمص سلوك خارجي
جديد يتماشى مع طبيعة الوضع اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط ،ومن هنا فإن المرجح أن يقوم

الرئيس اإليراني بما يتالءم والطموحات اإليرانية بطرح تصور للتعاون واألمن اإلقليمي على غرار

المشروعات التي طرحها الرؤساء السابقين ،وآخرها مبادرة هرمز للسالم التي طرحها الرئيس اإليراني

السابق( روحاني)(.)3

وتشير الوقائع والمعطيات إلى أن إيران سوف تحرص على تبني سياسة خارجية في مناطق

تخومها تركز على إظهار مرونة شديدة لتبديد الصورة المرسومة عنها ،فضالً عن سعيها على اتباع
استراتيجية تقوم على التشدد في األفعال والمرونة على مستوى التصريحات ،خاصة بالنسبة إلى دول

الجوار الجغرافي( .)4ويرى المختصون بالشؤون االستراتيجية أن إيران تحاول من خالل خطابها السياسي

الجديد صياغة استراتيجية تمثل المالمح الرئيسة لفرضيات جديدة في سياستها الخارجية مع عدد من
المبادرات اإلقليمية الدولية انطوت على محتوى عال من خطابها السياسي الذي اتبعته بدايات انتصار

()1

فراس عباس هاشم "،تمثالت إدراكية صعود مظاهر فجوة التأثير في تشكيل مسارات التفاعالت المتأرجحة (اإليرانية –

األمريكية)"  ،مجلة مدرات إيرانية  ،العدد (  ،)2018 (،)2ص .83

()2
()3

ياسر عبد الحسين  ،مصدر سابق  ،ص .30

هدى رؤوف "،مالمح السياسة الخارجية اإليرانية المحتملة إلبراهيم رئيسي" ،موقع اندنبدنت عربية ، 2021 /7/18 ،

شوهد في  ، 2021/7/20في https://www.independentarabia.com/node/242381:

()4

"رئيسي يرسل إشارات مراوغة بشأن السعودية وحرب اليمن" ،صحيفة العرب اللندنية  ،العدد (، )12097

(،)2021/6/22ص.1
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الثورة اإلسالمية في العام(،)1979ولعل من الواضح أن مثل هذه الحسابات اإليرانية تسعى إلى تحقيق
تحوالً يفضي إلى إحياء دورها في المنطقة.

وفي هذا اإلطار عمدت إيران خصوصا مع تنامي األزمات في منطقة الشرق األوسط إلى محاولة

تلمس مدى تحقيق حصيلة نشاطها الخارجي على الساحة اإلقليمية والدولية ،من خالل تفكيك الجبهة

الغربية وذلك انطالقاً من االنفتاح على العب دون األخر كما هو الحال في االنفتاح على (واشنطن)
وابقاء الدول الغربية ،كالمتفرج وكانت من قبل قد عمدت إلى التعاون مع دول أوروبية مثل فرنسا

وبريطانيا والمانيا حتى عام ( )2008وذلك بهدف تحقيق مصالحها ،كما إنها عمدت إلى تصوير قدرتها
على إعطاء ظهرها للغرب ،وذلك بوضع استراتيجية مهمة بالتعاون عبر شراكات استراتيجية مع كل من

الصين وروسيا سوف يحقق لها األمن واالستقرار في المنطقة (.)1

في هذا السياق وعلى نحو استثنائي شكل إعالن إيران تشغيل خط أنابيب "غورة-جاسك" ( انظر
الخارطة رقم ( )1كخطوة نحو تحقيق هدف استراتيجي من خالل تعظيمها للمكاسب الجيوسياسية في
منطقة الشرق األوسط ،من شأنه أن ينتج عنه تغير في نمط العالقات السائدة للدول في المنطقة ،وفي

الوقت نفسه أتاح إليران قدرة أكبر بتوظيف الوضعية الجيوسياسية للمشروع في قيمته وأهميته ،وفي

المقابل يتيح إليران بتطوير سياسة خارجية متعددة البدائل تجاه جوارها الجغرافي وتشكيل عالقاتها مع

تنوعا في محطات تصديرها ،وعند ذلك يشكل
مراكز القوى بهدف خلق آليات توازن جديد ،ويعطيها
ً
طا جيوسياسياً على دول منطقة الخليج العربي التي تعتمد على المالحة في مضيق هرمز لتصدير
ضغ ً
نفطها (.)2

ومن هنا يمكننا القول أن االستثمار الذي حدث بالنسبة إليران في سياستها الخارجية تجاه منطقة

الشرق األوسط ليس متأث ار بتصور اآلخر عنها في إنها تقدم المبادئ على المصالح فاآلخر من شانه أن

يتصور ما يريد ،ولكن إيران انطلقت من أن تامين المصالح يأتي كالفرص وعليه فتضييع الفرص يعني

تضييعاً للمصالح التي هي وفق األيديولوجيا تخدم المبادئ في مرحلة ما (.)3

()1

محجوب الزويري  ،مصدر سابق  ،ص .59

()3

محجوب الزويري  ،مصدر سابق  ،ص .61

()2

تقرير الحالة اإليرانية مايو  ( ، 2021الرياض  :المعهد الدولي للدراسات اإليرانية  ،)2021 ،ص .20
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خارطة ()1

مسار خط األنابيب اإليراني الجديد غورة  -جاسك

المصدر  :تقرير الحالة اإليرانية مايو  ( ، 2021الرياض  :المعهد الدولي للدراسات اإليرانية ،)2021 ،
ص.18
وفي ضوء ما تقدم نالحظ أن إيران بدأت تدرك الواقع اإلقليمي الجديد الذي تشهده منطقة الشرق
األوسط من تصدع وهشاشة في العالقات يؤذن بحدوث تحول قد يؤثر على إعادة تشكيل موازين القوى

اإلقليمية ،ولذلك تحاول إيران توظيف تلك التحوالت بما يتوافق مع طروحاتها من منطلق استراتيجي مبدأ

القيام بأدوار ضاغطة تجاه الدول األخرة من أجل مساندة سياساتها اإلقليمية ،ويعني مثل هذا التوجه

باعتباره هدفاً محورياً للسياسة الخارجية اإليرانية  ،وتسعى في كل ذلك إليجاد فسحة تحقق من خاللها

أقصى فائدة للمصلحة اإليرانية.
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المحور الثالث

تحديات التحرك اإليراني في ظل فضاءات االستقطاب اإلقليمي الضاغطة
من نافلة القول تعد مركزية الدولة احدى خصائص نظام توازن القوى ،ويرى المنظرون الواقعيون أن

الدول هي الفاعل الرئيس في الشؤون الدولية ويتكون الشرق األوسط  ،وفق لهذا النهج في التفكير من
دول تتنافس ألجل القوة والتفوق في نظام اقليمي فوضوي وتعمل الدولة على زيادة قوتها مقارنة بالدول
األخرى ،ويكون ذلك أما بتحقيق توازن داخلي عبر تعزيز قوتها العسكرية وأما بتحقيق توازن خارجي من

خالل عقد تحالفات مع دول أخرى (.)1

وفي سياق القول بمركزية الدولة تكون األقاليم مثل منطقة الشرق األوسط أنظمة معرضة لضغوط

شديدة ،حيث تتنافس الدول ألجل القوة والتفوق ،وتسود في هذا النظام لعبة المحصلة الصفرية ،حيث من
المرجح أن يكون كسب إحدى الدول للقوة على حساب دول أخرى ،وما تنهار المنافسة السلمية داخل هذا

النظام ،حتى تفسح المجال لنشوب صراع مفتوح يتخذ شكل حرب بين الدول سواء بصورة مباشرة أو
بصورة غير مباشرة عبر الوكالء المحليين في المنطقة ،إذ تحدث المواجهة في مثل هذه األنظمة في

سياق سعي الدولة لزيادة قوتها واصطدامها بالمصالح المنافسة للدول األخرى(.)2

وعليه يشكل المحيط الجغرافي إليران في منطقة الشرق األوسط محور اهتمام السياسة الخارجية

اإليرانية في صياغتها وتحديد أطرها كلها ضمن سياستها اإلقليمية .ال سيما وأن بعض دول الجوار ترى

تناقضاً في تركيز (طهران) المزدوج على دعم الحلفاء في محاولة منها لفرض األمر الواقع من جهة،
وتدعيم عالقاتها مع باقي األطراف المتنافسة في المنطقة من جهة أخرى ،وينسجم البعدان لدى استراتيجية
إيرانية طموحة لتكوين نفوذها في المنطقة ،ولذلك تحاول(طهران) منع التقارب بين دول جوارها الجغرافي

القريب مع الفواعل اإلقليمية الصاعدة (كإسرائيل) في مجاالت التعاون إلى جانب االتفاق على إقامة
شراكة بناءة بينهما .فعلى الرغم من دعوات إيران إلى الحوار ،فال تزال تركز على توظيف دعم الحلفاء

سياسياً وعسكرياً وهو ما قد يشغل أهمية في سياستها اإلقليمية(.)3وفي ذات السياق أشـار الدبلوماسـي
اإلي ارنـي السـابق (نصـرت اهلل طاجيـك) ،إلـى أن التحـدي األهـم لسياسـة إيـران الخارجيـة ،هـو نـوع ترتيـب

عالقـات السياسـة الخارجيـة اإليرانيـة فـي التفاعـل مـع الــدول الجــارة ،حيث أن إي ـران لــم تتمكــن مــن تحويــل

مزاياهــا النســبية فــي المنطقــة إلـى م ازيـا تنافسـية فـي التفاعـل مـع جيرانهـا وارساء ادوات جديدة فـي مجـال
()1

روس هاريسون  ،قصور سياسة الواليات المتحدة الخارجية تجاه منطقة الشرق األوسط ،في كتاب  :مجموعة

باحثين  ،العالقات الخليجية األمريكية هواجس السياسة واالقتصاد واألمن  ( ،بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات  ،)2020 ،ص .66

()2
()3

المصدر نفسه  ،ص .66
حسن أحمديان  ،مصدر سابق .
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السياسـة الخارجيـة( .)1وفي هذا السياق نجد أن إيران أصبحت تواجه العديد من التحديات في الفضاءات
اإلقليمية ،وما يغذي هذه الهواجس تجاه التحديات وتفاقمها مبني من ناحية تنامي دور إسرائيل اإلقليمي

وتعميق موجه التطبيع من العديد من دول المحيط الجغرافي القريب إلى وقت قريب ،والذي يشكل مصدر
تهديد لها ،وفي الوقت ذاته يفرز جملة من التحديات في إعادة صياغة سياساتها تجاه دول منطقة الشرق

األوسط  ،وهو ما يمكن من تقلص دافعية تحركها في اإلقليم.

وعلى نحو ما أشرنا إليه سابقاً تجد إيران نفسها أمام واقع إقليمي تغلب عليه المنافسة والصراع في

ظل أجواء موجات متالطمة من التفاعالت من شأنها أن تضر بمصالحها وممارساتها ،فالبيئة الخليجية لم
تعد مواتية كما كانت بل تتحول وبسرعة إلى بيئة عدائية إلى كونها بيئة تجمعها مصالحها المشتركة ،في

هذه األثناء ستنتقل عملية التطبيع الخليجية اإلسرائيلية إلى تأسيس حلف على أساس استراتيجي بمساهمة
الواليات المتحدة واستراتيجياتها في المنطقة في مواجهة إيران في المجاالت الجغرافية الحيوية ،وهو

المنطق الذي تتبناه الواليات المتحدة في واقع األمر ،وتمثل الرؤية التي تعرض إليها(جايسون جرينبالت-

 )Jason Greenblattبهذا الصدد قائالً" :حان الوقت التركيز على إنهاء استمرار النفوذ اإليراني في
الشرق األوسط "(.)2

ومن هنا فإن المصالحة الخليجية سوف تؤثر على إيران بشكل سلبي ،من خالل إعادة تشكيل

موازين القوى اإلقليمية بشكل ستكون فيه عرضة لالستغالل االستراتيجي الذي يتصل بمحاور إقليمية
جديدة معاديه لها ويحد من قدرتها على حماية مصالحها .ومن ثم فإن مجيء إدارة الرئيس األمريكي (جو

بايدن،)Joe Biden -هو في عمقه يتعلق بتلمس بناء واعادة رسم معالم جديدة لالستراتيجية األمريكية،
إضافة إلى أن بعض القوى اإلقليمية ستراقب عن كثب النشاطات المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين

إيران وأمريكا ،وبناء عليه فإن أي اتفاق من هذا النوع قد يطلق توسيع مجال النفوذ اإليراني من جديد في

المنطقة ،بشكل يفرض تهديداً جيوبوليتيكيا ليس على الدول الخليجية فقط ،وانما على تركيا والمصالح
التركية في سوريا والعراق وأماكن مختلفة ،وبالتالي تدفع بشكل أكبر باتجاه تعزيز التعاون السياسي
واألمني بين تركيا

وبعض دول الخليج وذلك محاولة لردع التهديدات الجيوبوليتيكية الناتجة من نفوذ إيران المتصاعد ( .)3لذا

وبموازاة ما تقدم تدرك إيران مخاطر تؤثر عليها وتطوق طموحاتها االستراتيجية في المنطقة في حالة تقديم

تنازالت جوهرية في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ ،باعتباره حقاً سيادياً ومسألة حيوية للحفاظ على أمنها،
ُ
()1
()2
()3

تقرير الحالة اإليرانية أبريل  (، 2021الرياض  :المعهد الدولي للدراسات اإليرانية ،)2021 ،ص .26
فراس عباس هاشم  ،مصدر سابق  ،ص .72

فراس عباس هاشم  ،مصدر سابق  ،ص .72
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بعيدا عن التهديد واالستهداف ،ناهيك برفض تدويل مسألة الحوار
وقوة ردع تساعد على بقاء أمنها ً
َ
()1
التفاهم حوله في إطار إقليمي .
اإلقليمي ،باعتباره شأنا يخص دول المنطقة ويمكن
ُ
لذلك تحاول إيران عبر تلك الخطوة اإلشارة إلى أن لديها من أوراق الضغط ما يمكن أن تستخدمه

لرفع كلفة اإلجراءات العقابية التي تتخذها الواليات المتحدة األمريكية ضدها ،على نحو يوحي بأنها تسعى

إلى توسيع نطاق الخيا ارت المتاحة أمامها في هذا السياق ،بحيث ال تقتصر على تخفيض مستوى
التزاماتها في االتفاق النووي ،على غرار رفع مستوى اليورانيوم المخصب وزيادة كميته ومواصلة عمليات

البحث والتطوير بدرجة أعلى ،وانما تمتد أيضاً إلى مواصلة األنشطة الخاصة ببرنامج الصواريخ الباليستية

الذي يحظى باهتمام خاص من جانب الدول

الغربية(.)2والى جنب ما تقدم كانت استراتيجية الرئيس األمريكي السابق( دونالد ترامبDonald -

 )Trumpتهدف إلى إعادة بناء التحالفات والتو ُازنات في منطقة الشرق االوسط  ،واستعادة القدرة على
قوة ال
الردع ،وهنا وجدت امريكا نفسها في تحد حيث أثبتت التطورات في المنطقة أن إيران راكمت َّ
يستهان بها للتأثير بمحيطها اإلقليمي ،نتيجة تداعيات االنسحاب أو االنكفاء التدريجي للواليات المتحدة
ومقارباتها األمنية والعسكرية ،التي استفادت منها إيران بصورة أساسية باعتبارها االستجابة المثلى

لألخطار والتهديدات المستقبلية ( .)3بدأ من الواضح أن الواليات المتحدة تعبر إيران مصدر تهديد إقليمي
وبناء على ذلك تحاول
يجب ردعه ومنعه من التأثير على مصالحها الحيوية في منطقة الشرق األوسط،
ً
الواليات المتحدة أن تحدث تحوالت في المنطقة تربك من خاللها حسابات المصالح االستراتيجية اإليرانية
وما يماثلها من اإلجراءات السياسية التي تزيد من األعباء عليها .

وفي قبالة هذا كله يواجه اإلقليم أحداثاً متسارعة ،إذ أن وصول إدارة الرئيس األمريكي (بايدن)

ستكون آثارها العلمية واضحة على قضايا منطقة الشرق األوسط ،وما قد يسببه ذلك من إدامة لسياساتها

االستراتيجية لتأمن أهدافهم ومصالحهم والتركيز على الوسائل الدبلوماسية واتجاه العودة إلى االتفاق النووي

مع إيران ،تعكس رغبته في إحداث مراجعات كبرى في االستراتيجية األمريكية تجاه المنطقة ككل(.)4وبهذه
()1

محمود حمدي أبو القاسم ،وعبد الرؤوف مصطفى الغنيمي" ،معضلة سلوك إيران اإلقليمي :أي تداعيات محتملة

لدبلوماسية بايدن"  ،المعهد الدولي للدراسات اإليرانية  ، 2021 /3/14 ،شوهد  ، 2021/7/21في :

https://rasanah-iiis.org

()2

"تصعيد مستمر :لماذا تصر إيران على إطالق قمر صناعي جديد" ،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

 ، 2020/2/9،شوهد في  ، 2020/2/10في :
()3
()4

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5248
محمود حمدي أبو القاسم  ،وعبد الرؤوف مصطفى الغنيمي  ،مصدر سابق .
خطار ابو دياب  ،متغيرات الشرق األوسط وتنظيم الخالفات  ،صحيفة العرب اللندنية  ،العدد ()12056

،)2021/5/10(،ص .8
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الكيفية ترغب الواليات المتحدة إلعادة ربط بعض األزمات اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط بعضها

البعض ،خاصة تلك التي تشهد تدخالً عسكرياً أمريكياً على مسرح األحداث ،مع ترك (بايدن) الباب

مفتوحاً أمام الدبلوماسية ،وفي الوقت نفسه تشهد انخراطاً إيرانياً واضحاً ،كملفي العراق وسوريا ،وذلك في
سياق ممارسة المزيد من الضغوط على (طهران) لحثها على اتباع نهج أكثر مرونة بشأن شروط العودة
األمريكية لاللتزام ببنود االتفاق النووي ،حيث ترى إيران أن تلك العودة يجب أال تكون مشروطة ،وأن

يسبقها رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها( .)1واضافة إلى محاولة احتواء نفوذ إيران اإلقليمي في منطقة

الشرق األوسط ينبغي على صانعي السياسة األمريكيون إيجاد سبل إشراك إيران في شؤون المنطقة دون
التعويل في النجاح على مشاركة إيران ،وبنفس الوقت لن ينجح اإلفراط في محاولة احتوائها يعني هذا أنه

يجب أن يعزز أي ضغط يمارس على إيران إما مباشرة واما من خالل حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة
بمسار دبلوماسي ومن دون هذا المسار سوف تتصاعد حدة التهديدات التي يتصور صانعو السياسة

اإليرانيون أنهم يتعرضون لها ما يجعل أي نوع من المشاركة البناءة في المنطقة شبه مستحيلة (.)2

وفي ضوء ما تقدم يمكننا القول أن المحاوالت اإليرانية في إعادة رسم تموضعها في منطقة الشرق

األوسط ،كمحدد أساسي في توجهات سياستها الخارجية الجديدة واعطاء األولوية للخيار الدبلوماسي ،قد
تدفع باتجاه مراجعة وتقييم البيئة الخارجية وتطوراتها المستجدة والعمل على تحفيز منطلقات التغير في

تفكريها حول خيارتها المستقبلية ،من خالل ايجاد مبادرات تسحب ذرائع الدخول في أي مواجهات تقضي
على فرص انفتاحها اإلقليمي .

الخاتمة

وفي ضوء ما تقدم تشير تحوالت األحداث التي شهدتها منطقة الشرق األوسط عن تغييرات تبرز

مضامين جديدة للعالقات بين الدول في المنطقة ،إذ كشفت مباحث الد ارسة عن مجموعة من االستنتاجات

والتي يمكن إجمالها في اآلتي:

 -1تكشف تطورات األحداث في إطارها العام عن تحوالت في األولويات االستراتيجية للحكومة اإليرانية
الجديدة انطالقاً من استقراء الواقع ،من خالل قراءة منهجية معمقة لمتغيرات فضائها اإلقليمي.

()1

صافيناز محمد أحمد " ،كيف تعيد األحداث في العراق ترتيب أولويات واشنطن في سوريا"  ،موقع األهرام للدراسات

السياسية

واالستراتيجية

،

2021/3/3

،

http://acpss.ahram.org.eg/News/17078.aspx

()2

شوهد

في

2021/7/21

،

في

:

روس هاريسون  ،مصدر سابق  ،ص .76
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 -2تساعد التطورات التي تشهدها المنطقة على بناء سياسة خارجية تشكل نقطة تحول أكبر من
االنفتاح والتالقح مع المحيط الجغرافي والفضاءات القريبة ،تتمظهر في إحداث مصالحات مع

مراكز القوى اإلقليمية بشكل يجعلها تحقيق أهدافها ومصالحها.

 -3تعمل السياسة الخارجية االيرانية على إيجاد صيغ للتفاهم مع الدول الكبرى حيال برنامجها النووي
والعمل من تخفيف حدة العقوبات االقتصادية المفروضة عليها.

وعليه يمكن القول تعطي مؤشرات تصاعد حدة االستقطابات اإلقليمية في منطقة الشرق

األوسط ،عن تحديات تجعل إيران في مواجهة في مناطق الجوار القريب تعكس في جوهرها تعويق
إمكانية فاعليتها وقوة نفوذها اإلقليمي .
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دور القوى اإلقليمية الفاعلة مبنطقة الشرق االوسط يف خلق التوازن االسرتاتيجي
ً
بعد عام  2003إيران منوذجا
م .م جاسم حممد حامت
باحث في الشؤون السياسية
الملخص:
يتسم االداء االستراتيجي اإليراني بفاعلية كبيرة تجاه متغيرات المنطقة وذلك بسبب الفراغ اإلقليمي الذي
اتاح إليران ممارسة دور مؤثر ناتج عن المرونة في التعامل مع قضايا المنطقة وكذلك االعتماد على
قنوات متعددة ساهمت في زيادة الوجود اإليراني.
اعتمدت إيران في سياستها الخارجية على اهداف متعددة عززت من مكانة إيران اإلقليمية ،من بينها
اإليدولوجية والمذهبية فأن هذين العنصرين يشكالن عوامل مهمة ساهمت بشكل كبير في سيطرة إيران
على بعض المناطق الحيوية في المنطقة وكذلك بناء مكانة مؤثرة ومتميزة على سائر الدول اإلقليمية.
ساهمت موجة التغييرات التي شهدتها منطقة الشرق االوسط التي اطاحت بالكثير من االنظمة السياسية و
مكنت إيران من استغالل تلك الفوضى في ظل بناء عالقات جيدة مع هذه النظم الجديدة إضافة الى ذلك
دعم بعض الجهات الموالية لها من أجل السيطرة وبسط النفوذ على المنطقة ونجحت إيران في ذلك رغم
بعض التعثرات التي شهدتها في توجهاتها الخارجية.
الكلمات المفتاحية :القوة االقليمية  -االستراتيجية – إيران.

The role of regional actors in the Middle East in creating strategic
balance after 2003 Iran as a model
Jassim Mohammed Hatem
researcher in political affairs
Abstract:
Iran's strategic performance is very effective towards the region's variables, due
to the regional vacuum that allowed Iran to play an influential role resulting
from flexibility in dealing with regional issues, as well as relying on multiple
channels that contributed to increasing the Iranian presence in the region.
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 برلين-  املانيا/ إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

In its foreign policy, Iran relied on multiple goals that strengthened Iran’s
regional position, including ideology and sectarianism. These two elements are
important factors in contributing significantly to Iran’s control of some vital
areas in the region, as well as building an influential and distinct position on
other regional countries.
The wave of changes witnessed in the Middle East region, which overthrew
many political regimes, and which enabled Iran to exploit this chaos in light of
building good relations with these new regimes, in addition to that, the support
of some of its loyalists in order to control and extend influence over the region,
and Iran succeeded in that despite Some of the stumbling blocks Iran has
experienced in its foreign orientations.
Keywords: regional power - strategic - Iran.
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المقدمة:

شهدت منطقة الشرق االوسط العديد من التقلبات التي ساهمت في احداث منافسة على الزعامة اإلقليمية ،
إذ تمكنت إيران من لعب دور إقليمي مؤثر في منطقة الشرق االوسط وذلك عن طريق االستفادة من

الفوضى وعدم االستقرار السياسي شهدتها الدول اإلقليمية المجاورة.

إذ كان االحتالل االمريكي للعراق بداية للفوضى التي اجتاحت المنطقة ،وتمكنت إيران من استغالل
االحتالل االمريكي للعراق كبداية النطالقة جديدة نحو المنطقة فعملت على تثبيت وجودها في العراق
وبعد ذلك بدأت في االفادة من التعثرات التي تشهدها المنطقة وبناء توجهات خارجية قوية وحتى اصبحت
تشكل القوة اإلقليمية المؤثرة في الشرق االوسط.
أصبحت إيران تمثل محور ضروري ومهم في المنطقة من خالل تمكنها من افراز وضع استراتيجي
يتماشى مع مكانتها اإلقليمية ،وتمكنت من العمل على قنوات متعددة في سياستها الخارجية كان ذلك
سبب في نجاحها إذ استطاعت ان تؤثر على مجمل قضايا المنطقة حتى وأنها اصبحت تشكل عضو مهم
ومؤثر في بعض القضايا اإلقليمية.
أن زيادة االداء اإليراني جاء بفعل حنكة صانع القرار اإليراني والذي تمكن من استقراء الواقع اإلقليمي و
االفادة من التعثرات التي تشهدها منطقة الشرق االوسط والعمل على بناء قدرات إيران الخارجية ،وأضافة
لذلك تقديم الدعم لجهات خارجية والتي أعطت من خاللها سياسة إيران الخارجية الكثير من المرونة والقوة
في مواجهة التحديات اإلقليمية.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث بالتعرف على معطيات الوجود اإليراني في المنطقة ،وبيان مدى قدرة إيران في

التصدي للمنافسة اإلقليمية والضهور بجاهزية تجاه االحداث العرضية:
 ما السبل الكفيلة في جعل إيران تمتاز بهذا الدور؟ -ما المعطيات التي اعتمدت عليها في توجهاتها الخارجية؟

 -كيف أثرت المتغيرات اإلقليمية على الوجود اإليراني في المنطقة؟

هدف البحث
يهدف البحث الى بيان فاعلية االداء اإليراني في ظل بيئة إقليمية متوترة ،وبيان مدى قدرة إيران على
التكيف مع تلك المتغيرات وزيادة ادائها في ظل االمكانيات والموارد المتاحة.
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فرضية البحث
تنطلق الفرضية من التساؤالت األتية:
 ما الدوافع وراء التوجه الذي يقوم به الجانب اإليراني نحو المنطقة؟ ما العوامل التي ساعدت إيران في تحقيق أهدافها؟ كيف نجحت إيران في التغلغل في المنطقة؟ وما هي االساليب المستخدمة في جعل دورها أكبرفي المنطقة؟
 -ما الدور الذي تساهم به إيران في السيطرة على الدول العربية المجاورة وأبعاد الخطر عنها؟

منهجية البحث
استند البحث على منهجين اساسيين:
 .1منهج التحليل النظمي :يهدف هذا المنهج الى تحليل بيئة النظام السياسي اإليراني من أجل
معرفة نوايا صانع القرار ،وكذلك التعرف اكثر على التوجه االستراتيجي للنظام اإليراني نحو
المنطقة.
 .2المنهج الوصفي :يهدف هذا المنهج الى وصف توجهات السياسة الخارجية اإليرانية من أجل
بناء البراهين والدالئل حول تحركات إيران اإلقليمية.

هيكلية البحث
يتضمن البحث ثالث مباحث ،أذ تناول المبحث االول مقتربات االداء االستراتيجي اإليراني ،بينما تضمن
المبحث الثاني مظاهر االداء االستراتيجي اإليراني ،وتمثل المبحث الثالث مستقبل االداء االستراتيجي
اإليراني
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المبحث االول
مقتربات االداء االستراتيجي اإليراني
المطلب االول :االستراتيجية اإليرانية
أتسمت االستراتيجية اإليرانية بأوجه متعددة في ظل تعدد المعطيات والسعي نحو تنفيذ سياستها في ضوء
التحوالت التي تشهدها المنطقة ،وكل ذلك ساهم في خدمة المشروع اإليراني الذي تسعى الى تحقيقه،
وفضالً عن توظيف االدوات الموجودة في المنطقة وكل ذلك ساهم في خدمة استراتيجيتها(.)1
اعتمدت االستراتيجية اإليرانية في التوجه نحو القوة الناعمة وذلك من خالل نقل االفكار والسلوك السياسي
الذي تؤمن به نحو الخارج  ،فتمكنت إيران من االعتماد على قنوات متعددة في نشر الفكر السياسي الذي
تومن به في منطقة الشرق االوسط وهذا ساهم في مد جسور المساعدة للدول القريبة والبعيدة منها االمر
الذي ساهم في أنجاح ذلك(.)2
أن االستراتيجية اإليرانية استهدفت التحول نحو القوة المؤثرة في منطقة الشرق االوسط االمر الذي مكن
إيران من أن تصبح ذات دور أساسي ومحور مهم في مجالها اإلقليمي ،وذلك من أجل تحقيق الهيمنة
اإليديولوجية والثيوقراطية عبر اثارة أعمال العنف والحرب االهلية معتمدة بذلك على التنوع الديني
والثقافي(.)3
من دعائم االستراتيجية اإليرانية هو االتفاق النووي اإليراني  1+5عام  2015والذي اعطى إيران دافع
مهم نحو تطور مخططاتها في المنطقة ،مما اتاح ذلك تدخل إيران في الدول المضطربة القريبة منها

) (1طايل يوسف عبداهلل العدوان ،االستراتيجية االقليمية لكل من تركيا وايران نحو الشرق االوسط ( ،)2013-2002رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية االداب -جامعة الشرق االوسط – قسم العلوم السياسية ،االردن ،2013 ،ص.146

) (2على طارق الزبيدي ،توظيف القوة الناعمة اإليرانية ووسائلها (الدبلوماسية ،الثقافية ،االقتصادية) ،مجلة مدارات إيرانية،

العدد( ،4المانيا ،)2019 :ص.27

) (3غازي فيصل حسين ،سوسيولوجيا السياسة الخارجية اإليرانية ،مركز أمية للدراسات والبحوث االستراتيجية،2017 ،

متاح على الرابط:

 http://www.umayya.org/studies-ar/13338تاريخ االطالع2020/11/3
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مذهبياً والذي ساهم في توسيع ستراتيجيتها على النحو المقبل مما اعطى إيران قوة بارزة في منطقة الشرق

االوسط(.)1

بدأت إيران في تدعيم ا ستراتيجيتها من خالل االهتمام بالجيوش االلكترونية التي اصبحت شكل دائم في
االستراتيجية اإليرانية نحو التأثير على الخصم في ظل اتساع البدائل لشن الهجمات على المواقع
الحساسة والمهمة وهذا الشكل الجديد من الحروب تمكنت إيران من تطوير قدراتها في هذا المجال والذي
يشكل النمط الجديد من الحروب الحديثة(.)2
استغلت إيران الجانب الديني كعامل مهم في تدعيم استراتيجيتها من خالل المنافسة على الزعامة
االسالمية وهذا شكل عامل مهم ومؤثر في تطوير استراتيجية إيران اإلقليمية وذلك عن طريق كسب
الكثير من دول المنطقة تحت العباءة اإليرانية مما شكل عامل قوة بالنسبة للجانب اإليراني.
أن االستراتيجية اإليرانية أتسمت باإلنفتاح مع دول الجوار في ظل خلق مجال للنفوذ السياسي ولتكون
إيران من خالل ذلك قادرة على التخلص من العقوبات االمريكية وليكن تركيز االستراتيجية اإليرانية نحو
دول الجوار اإلقليمي مما أعطى إيران مرونة كافية في التعامل مع تلك المتغيرات(.)3
تشكل إيران القوة االقليمية المؤثرة في المنطقة وذلك بفعل ما تمتلكهُ من مقومات جيوستراتيجية جعلتها
تحتل أهم اركان القوة في محيطها اإلقليمي ،وسعت بذلك الى توظيف كافة االمكانيات والموارد في خدمة
توجهاتها اإلستراتيجية وبفعل ذلك استطاعت أن تؤثر في الخارطة السياسية لمنطقة الشرق االوسط.
ُ

المطلب الثاني :السياسة الخارجية اإليرانية

أن أهم ما تتسم به السياسة الخارجية اإليرانية هو كونها معقدة ومتشابكة ،وتوصف بأنها مليئة باالثارة

والمراوغة وتوزيع االدوار واللعب على عامل الزمن ،وكثي اًر ما يتداخل فيها العامل الديني وااليديولوجي

والثوري والبراغماتي االمر الذي يجعلها في غاية الصعوبة وبفعل تداخل هذه العوامل(.)4

) (1التقرير االستراتيجي النصف سنوي ،مستقبل العالقات الخليجية االيرانية في ظل التحوالت الجديدة ،مركز الخليج

العربي للدراسات اإليرانية ،2017 ،ص.124

) (2نبيل العتوم ،الجيش االلكتروني اإليراني ( ،عمان :دار عمار للنشر والتوزيع ،)2015 ،ص.10

) (3فراس عباس هاشم ،اتجاهات صعود مقتربات التحوط االستراتيجي اإليراني وتمثالتها في الفضاء اإلقليمي ،مجلة

مدارات إيرانية ،العدد( ،4برلين ،)2019 :ص.73

) (4صباح الموسوي ،مرتكزات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية ،في كتاب :المشروع اإليراني في المنطقة

العربية ( ،عمان :دار عمار للنشر والتوزيع ،)2014 ،ص.25
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أعطى الموقع الجيوستراتيجي أهمية كبيرة للسياسة الخارجية اإليرانية مما أهلها الن تكون من القوى ذات
التأثير الكبير في منطقة الشرق االوسط والسيما بعد عام  2003عندما شهدت المنطقة الكثير من
أهمها االحتالل االمريكي للعراق  ،مما ساهم ذلك في جعل إيران من القوى المهمة سيما
التغيرات ولعل ُ
كونها تسعى الى الزعامة اإلقليمية(.)1
تمكنت إيران من لعب دور إقليمي كبير ضمن مشروع قائم على تحركات واضحة تجاه المنطقة وخاصة
بعد دخول القوات االمريكية العراق عام  ،2003إذ اعتمد المشروع اإليراني على المكانة التي تمتلكها
إيران في المنطقة االمر الذي جعلها تربط بين المشروع المصلحي والعقدي واالستراتيجي لتكوين ذلك
التكتل(.)2
أن أهم صفة بارزة في سياسة إيرانية الخارجية هي التفوق ،فترى نفسها دائماً متفوقة إقليمياً ويكون ذلك
مستمداً من اإلرث التاريخي الطويل وكذلك الطبيعة الجغرافية فهي ترى نفسها مؤهلة الن يكون لها دور
في ترسيم شكل الخارطة الجغرافية للمنطقة ،فهذا ساهم في جعل إيران تمتلك االثر الكبير في ظل تلك
المعطيات(.)3
زاد النفوذ اإليراني في المنطقة بعد عام  2011في ظل الفوضى التي اجتاحت المنطقة االمر الذي ساهم
في زيادة الهيمنة اإليرانية على مجريات االحداث في المنطقة وذلك نتيجة لقيام إيران بتوظيف كافة
االمكانيات المادية والعسكرية في خدمة السياسة الخارجية مما ساهم ذلك في نجاح السياسة الخارجية
اإليرانية(.)4
شكل صعود حسن روحاني الى سدة الحكم مطلع اب  2013تحوالً في سياسة إيران الخارجية كون أن
حسن روحاني جزء من التيار االصالحي ،وبالتالي تحسنت عالقة إيران مع دول الجوار مما شكل وعي

) ( فؤاد عاطف العبادي ،سياسة ايران الخارجية واثرها على امن الخليج  ،2012-1991رسالة ماجستير غير منشورة ،
1

جامعة الشرق االوسط -كلية العلوم االنسانية -قسم العلوم السياسية ،االردن ،2012 ،ص.33

) (2سماح عبد الصبور عبد الحي ،القوى الذكية في السياسة الخارجية اإليرانية :دراسة في ادوات السياسة الخارجية

اإليرانية تجاه لبنان  ( ،2013مصر :دار البشير للنشر والتوزيع ،)2014 ،ص.65

) (3سنين محمد المهدي ،سياسة إيران الخارجية تجاه المشرق العربي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد

خضير بسكرة -قسم العلوم السياسية ،الجزائر ،2014 ،ص.63

) (4أحمد سيد أحمد ،قمة الرياض وافاق الدور اإليراني في االقليم ،مجلة الدراسات اإليرانية ،العدد  ،3مركز الخليج

للدراسات اإليرانية ،الرياض ،2017 ،ص.73
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لدى الجميع أن إيران تسعى ألن تكون محو اًر اقليمياً في المنطقة من أجل تخفيف اعباء االحتقان

اإلقليمي(.)1

شكل البعد الديني عامالً مهماً في السياسة الخارجية اإليرانية ،فهذا يعد الوسيلة التي اعتمدتها إيران في
الترويج أليديولوجيتها في الخارج ،اعتمدت على مساندة الحركات واالحزاب والتنظيمات التي تعتنق التشيع
مما ساهم في تشجيع ثورة االقليات الشيعية ،ومن خالل ذلك برز تأثير البعد المذهبي بالنسبة للسياسة
الخارجية اإليرانية في المنطقة(.)2
شكلت العقوبات االمريكية تأثي اًر كبي اًر على سياسة إيران الخارجية مما أدى ذلك الى حدوث أرباك في
السلوك السياسي اإليراني ،لكن بالرغم من ذلك فأن هذا لن يؤدي الى انحسار النفوذ اإليراني من التأثير
في الملفات اإلقليمية الساخنة(.)3
واجهت إيران الضغوطات الغربية من خالل إشعال فتيل التأثير والنفوذ الطائفي في المنطقة ،من خالل
استخدام مجموعة من االدوات والوسائل التي ساهمت في زعزعة االستقرار في المنطقة مما جعلها تتطلع
الى لعب االدوار االولى في منطقة الشرق االوسط(.)4

) (1يحيى صهيب وأخرون ،االستراتيجية اإليراني في الخليج العربي ( ،مركز صناعة الفكر للبحوث والدراسات،)2015 ،

ص.79

) (2قاسمي سعيد ،النزعة المذهبية في السياسة الخارجية اإليرانية وتداعياتها على االمن الوطني الجزائري ،مجلة الدراسات

اإليرانية ،العدد  ،6المعهد الدولي للدراسات االيرانية ،2018 ،ص.94

) (3بكر البدور ،مستقبل النفوذ اإليراني في منطقة الشرق االوسط في ظل العقوبات االمريكية ،مجلة رؤية تركية،2019 ،

متاح على الرابط:

https://rouyaturkiyyah.com/research-articles-and-commentariesتاريخ االطالع 202/10/26

) )4فتحي بولعراس ،السياسة الخارجية اإليرانية في الشرق االوسط :بين االعتبارات المذهبية والعوامل الجيوبوليتيكية ،مجلة

العلوم االنسانية ،العدد  ،44جامعة محمد خضير بسكرة ،الجزائر ،2016 ،ص.283
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المبحث الثاني
مظاهر االداء االستراتيجي اإليراني
تمكنت إيران من مماسة دور إقليمي في ظل المتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق االوسط وذلك بسبب
اظهار نفسها كدولة تمتلك زمام االمور في المنطقة مما جعلها تعمل على التحرك نحو الملفات الحساسة
في المنطقة من أجل التأثير فيها ،استفاد الجانب اإليراني من تلك المتغيرات وتمكن من توظيف ذلك في
خدمة مصالحه االمر الذي جعل إيران تمتلك التأثير على الكثير من قضايا المنطقة وبذلك اصبحت
متف وقة على سائر الدول اإلقليمية الكبرى ،بينما وقد افادت من ذلك االمر من خالل إستعمال وجودها
كورقة ضغط تستعملها في حال شعرت بالتهديدات الخارجية.

المطلب االول :الدور اإليراني في العراق
خلف االحتالل االمريكي للعراق فوضى عارمة مما جعل إيران تتدخل بقوة في العراق كونه يمثل العمق
االستراتيجي إليران في المنطقة ،فتمكنت من خالل ذلك جعل العراق مرتبط بالسياسة اإليرانية أي أنها
تطمح في التأثير على القرار العراقي.
وعندما يتم الحديث عن الدور اإليراني في العراق فهو موضوع شائك ومتشعب في الجوانب كافة ،ألن
إيران تسير وفق مبدء السيطرة على زمام األمور في العراق سواء كان سياسياً أو اقتصادياً وحتى من
الدينية ليكون األثر الذي تمتلكه إيران كبي اًر ،إذ يشكل العراق جزءاً كبي اًر من توجهات إيران الخارجية،
وبالتالي فأنه من الصعب أن تتخلي إيران عن نفوذها في العراق(.)1

تسعى إيران ألن تكون الدعامة الرئيسة المؤثرة في العراق من أجل زيادة نفوذها المتنامي داخلياً ،إذ يشكل
العراق بالنسبة إليران بوابة النفوذ اإليراني في المنطقة مما جعل ذلك منها أن تلقي كل قواها من أجل أن
يكون لها نفوذاً قوياً ومؤثر في العراق(.)2
أن الدور اإليراني في العراق يأتي نتيجة لفاعلية اإلداء في التأثير على الوضـع الـداخلي فهـي تتلقـى
المقبوليــة مــن جهــات سياســية وهــذا يــأتي مــن خــالل الزيــارات التــي يقــوم بهــا المســؤولون العراقيــون مــن كــل

) (1السيد أبوداود ،تصاعد المد اإليراني في العالم العربي( ،الرياض :مكتبة العبيكان للنشر ،)2014 ،ص.163
( (2سيد أبوزيد عمر ،تطورات االحداث في العراق وتداعياتها على الثورات العربية ،مجلة شؤون عربية ،العدد،149
(مصر ،)2012:ص.47
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الطوائف ،وهذا يجعل حكومة حسن روحاني تعزز نفوذها اإلقليمي في العراق ،ومن خـالل ذلـك تسـعى إلـى
زياده شركائها اإلقليميين والدوليين والخروج من العزلة الدولية المفروضة عليها(.)1
أن الفراغ الذي خلفه االنسحاب االمريكي من العراق ولد قناعة لدى الرئيس اإليراني "محمود أحمد
نجاد" بأن إيران على استعداد لملى الفراغ بعد االنسحاب ،السيما أنها الالعب الرئيسي في العراق ،وهذا
واضح للعيان أمام أنظار المجتمع الدولي(.)2
بدء النفوذ اإليراني يتزايد في العراق بعد االنسحاب االمريكي منه عام 2011والذي كان يمثل أحد
معوقات الدور اإليراني في العراق ،بدأ بعد ذلك الدور اإليراني يزداد تأثيره على العملية السياسية
واالقتصادية كافة ،وهذا مؤشر اساسي يبرهن لنا مكانة إيران اإلقليمية ،بحيث يكتسب العراق أهمية في
السياسة اإليرانية وهو جزء من المشروع الذي أخذت تسعى إيران تحقيقه في المنطقة ،وان المشروع
اإليراني بدء يتضح أمام االنظار من خالل قيام إيران بالتدخل في أزمات المنطقة وتحقيق دور أساسي
ومؤثر(.)3
أن التحول في السياسة الخارجية اإليرانية نحو القوة اإلقليمية المؤثرة ،بدأ يظهر ذلك من خالل إدارة
األزمــات بالوكالــة وأســهم ذلــك فــي الــتحكم بأزمــات المنطقــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للعـراق وســوريا ،أمــا فــي
العراق فكان هنالـك تنسـيق أمنـي بـين الطـرفين ،عملـت إيـران فـي الوقـوف مـع العـراق فـي حربـه ضـد داعـش
وذلك من خالل أرسال مستشارين عسكريين يعملون على تقديم الخبرات الالزمة للقوات العراقية(.)4

) )1علي رضا نادر ،الدور االقليمي الذي تضطلع به إيران في العراق ،مؤسسة راند االمريكية ،نيويورك ،2015 ،ص.13

) )2محمــد األحمــري ،العالقـــات العربيـــة اإليرانيــة فـــي منطقــة الخلـــيج العربـــي( ،قطــر :منتــدى العالقــات العربيــة والدوليــة،
 ،)2015ص.92

(3)Michael Eisenstadt, Iran and Iraq, The Washington Institute for Near East Policy,(London:

2015), p5.

) )4ينظر :عبدالوهاب بدرخان ،كيف اصبحت حلب مركـ از للصـراعات االقليميـة ونقطـة للمواجهـة بـين الـدول الكبـرى ،شـؤون

عربية ،العدد(،168القاهرة ،)2016 :ص.40
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ثانياً :الدور اإليراني في سوريا
ُيعد النظام السوري هو الحليف االستراتيجي إليران في المنطقة ،وهذا يعكـس السياسـة البراغماتيـة اإليرانيـة،
ويتمثــل الــدعم اإلي ارن ـي للنظــام بأنــه قــائم علــى أن أي تهديــد للنظــام فــي ســوريا يعــد تهديــداً إلي ـران ،وبــذلك
تمكنت إيران من تحقيق أهداف سياسـتها الخارجيـة مـن خـالل التغيـرات التـي حـدثت فـي المنطقـة والتـي تعـد
تطور إيجابي في سياسة إيران الخارجية تجاه ما تطمح إلية في منطقة الشرق األوسط(.)1
يعد الموقف اإليراني الذي عبرت عنه الخارجية اإليرانية فـي 12نيسـان 2011م والـذي تـم التأكيـد بموجبـه
عن أن هذه االحتجاجات هي نتاج غربي وأن ما يحدث في سوريا هو جزء من خطة أمريكية صهيونية من
أجــل إشــاعة الفوضــى فــي المنطقــة ،االمــر الــذي اســتدعى ضــرورة قيــام إي ـران .بــدعم النظــام وبق ـاء الجانــب
اإليراني يصف هذه التظاهرات بأنها مؤامرة ضد النظام(.)2
أخــذت إي ـران تــدرك تطــور االحــداث فــي ســوريا ،ممــا فــرض علــى إي ـران التــدخل فــي األزمــة والســيما عنــدما
ترسخت القناعـة لـديهم أن تفـاقم األحـداث فـي سـوريا سـوف تجعـل النظـام فـي حافـة الهاويـة ممـا جعـل إيـران
تزيد من دعمها من أجل بقاء النظام في ضل الحفاظ على وجودها في المنطقة(.)3
لــم يكــن التــدخل اإلي ارنـي فــي ســوريا علــى أســاس أمنــي أو عســكري أو إقليمــي أو يعتمــد علــى اتفاقيــة الــدفاع
المشــتركة بــين الــدولتين ،لكــن علــى أســاس المصــالح اإليرانيــة فــي ســوريا ،فــأن إي ـران تــرى ســوريا الحليــف
االســتراتيجي المهــم فــي المنطقــة ،وتحســبه البوابــة الرئيســة للعــالم العربــي بالنســبة اليهــا ،وكــذلك ورقــة ضــغط
تستعملها في مفاوضاتها مع (إسرائيل)(.)4
أن الرهان االستراتيجي اإليراني حول سوريا عبر عنه علي خامنئي بقوله "اذا لم نقاتل في سوريا والعراق،
فأن هـذا يفـرع علينـا أن نقاتـل فـي داخـل أراضـينا" وان الحـديث عـن أهميـة سـوريا عبـر عنهـا الكثيـر مـن

) )1شــحاته محمــد ناصــر ،السياســة الخارجيــة اإليرانيــة فــي عهــد روحــاني حــدود التــأثير وأهــم المالمــح( ،أبــوظبي :مركــز
االمارات للدراسات والبحوث ،)2014 ،ص.62

) )2عزمـي بشـاره ،ســوريا :درب األالم نحــو الحريـة محاولــة فــي التــاريخ الـراهن( ،الدوحــة :المركـز العربــي لألبحـاث ود ارســة
السياسات) ،ص.520

) )3نبيل العتـوم ،إيـران وخيـارات االطاحـة باألسـد ،مركـز أميـة للبحـوث والدراسـات االسـتراتيجية ،العـدد( ،4االردن،)2015:
ص .2
( )Abdul Hamide AL-Mossawi, IRAN and the Syrian Crisis, chinapublicadministration,
VOL.14, 2017, p139.
4
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القـادة اإليـرانيين ،وان التخلــي عـن النظــام الســوري يعنــي بقـاء النظــام اإلي ارنـي داخــل حـدوده وهــذا يــؤدي إلــى
تالشي قوة إيران اإلقليمية(.)1
تعــد األزمــة الســورية أو مــا تســمى "ثــورات الربيــع العربــي" تح ـوالً مهم ـاً فــي السياســة الخارجيــة اإليرانيــة ،ألن
سوريا جزء من الخطة االستراتيجية التي تقوم عليهـا إيـران فـي المنطقـة وأن خسـارتها تعـد خسـارة كبيـره لهـا،
فمن خالل سوريا تستطيع االخيرة من تحقيق وصول االمدادات التي تقدمها إلى حـزب اهلل فـي لبنـان ،وممـا
يسبب ذلك دو اًر مهماً في ما تطمح اليه في المنطقة وهو أن تكون الدولة االولى في المنطقة(.)2
االسـد يعنـي أنهـا الـرابح االُكبـر وهـذا أمـر دفـع إيـران لـدعم
تجلت الرؤية التي تمتلكها إيـران تجـاه بقـاء بشـار ٌ
النظــام ،وان الخطــة المســتقبلية إلي ـران بعــد االنســحاب األمريكــي مــن الع ـراق هــي زيــادة النفــوذ فــي المنطقــة
بشكل فعـال ،ممـا يولـد لـدى إيـران نفـوذ واسـع يكـون امتـداده مـن أفغانسـتان حتـى البحـر المتوسـط ،وهـذا يعـد
عامالً مهماً تسعى الية إيران من أجل ضمان مكانتها اإلقليمية(.)3
بدء الدور اإليراني يواجه صعوبات في سوريا ،وذلك بسبب إدراك قوى مؤثرة بأن الدور اإلي ارنـي وصـل إلـى
نهايتــه ويجــب إيقافــه ،فــي حــين أن إي ـران تــرى الحســم العســكري هــو الطريــق األساســي فــي الوصــول إلــى
المناطق االستراتيجية ،مقابل ذلك نجد هنالك تقارباً تركياً روسياً من أجل حل األزمة وان هذا التقارب سبب

اإلثارة لدى إيران تجاه ما يحدث من تقارب قوى مؤثرة على حساب إيران(.)4

أنــه مــن الممكــن أن يحــدث تغييــر فــي االســتراتيجية اإليرانيــة تجــاه القضــية الســورية ،اذا ترســخت لــدى إيـران
فكرة أن التغيير قادم وانـه البـد مـن تقـديم التنـازالت كـي يـتم الحفـاظ علـى دورهـا فـي األزمـة ،واذا حـدث ذلـك

) )1تقريــر الحالــة اإليرانيــة ،أبعــاد الــدور اإليرانــي فــي حلــب الســورية( ،الريــاض :مركــز الخلــيج العربــي للد ارســات اإليرانيــة،
 ،)2016ص.43

) )2ابتسام محمد العامري ،موقف إيران من التغييرات السياسية في المنطقة العربية ،دراسات سياسية ،العدد( ،46بغداد بيت
الجكمة ،)2013 ،ص.63

) )3مــروه وحيــد ،ســوريا،إيران وتـوازن القــوى فــي منطقــة الشــرق االوســط ،مجلــة الشــرق االوســط ،العــددان ( ،55-54المركــز
القومي لدراسات الشرق االوسط ،)2012-2011 ،ص.60

) )4تقرير الحالة اإليرانيـة ،تقليص الدور اإليراني فـي االزمـة السـورية( ،الريـاض :مركـز الخلـيج العربـي للد ارسـات اإليرانيـة،
 ،)2017ص.59

مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م

86

إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

فأنه سيكون عامل مؤثر على النفوذ اإليراني في المنطقة( ،)1في حين أن هدفها سياسياً هو أطالق أذرعها
كي تكون قوة فاعلة ومؤثرة من جميع الجوانب.

ثالثاً :الدور اإليراني في اليمن
تحتل اليمن مكانة مؤثرة في السياسة الخارجية اإليرانية وذلك بسب موقعها االستراتيجي الذي يشرف على
مضيق هرمز مما يعطي ذلك حاف اًز مهماً إليران في التوجه صوب الحوثيين إضافة لذلك هنالك تقارب
مذهبي بين إيران والحوثيون فهذا يعد العنصر الفعال في توجه إيران نحو األزمة اليمنية.
يتجلى الوضع اإليراني في اليمن مجاالً رحباً في تعزيز نفوذها في اليمن ،لكن التقارير تشير على تصاعد

دور إيران وانشطتها ألمداد حلفائها في اليمن السيما الحوثيين المتقاربين معها مذهبياً وايديولوجياً(.)2

تمكنت إيران من التأثير في دائرة الصراع اليمني نتيجة للدعم واالسناد الذي تقدمت به إيران للحوثيين مما
ساهم في جعل الحوثيين أكثر قوة في مواجهة التحديات وكذلك أدامة الصراع الذي مكن الحوثيين من
االستفادة من ذلك في تثبيت وجودهم.
تغير السلوك السياسي اإليراني في أب  2019إذ بدأ النظام اإليراني يخطو خطوات مشاهدة االعتراف
بالحوثيين كحليف استراتيجي ويتعامل معهم عالنية ،وفي تشرين االول  2019أقرت إيران ألول مرة بتقديم
(.)3

الحرس الثوري دعماً استشارياً وفكرياً للحوثيين

أن النفوذ اإليراني في اليمن لم يكن نفوذاً إقليمياً بقدر ما أصبح نفوذاً عالمياً ،ويأتي ذلك بسبب إصرار
إيران في السعي نحو جعل جزء من نفوذها في المنطقة وهذا جعلها تمتلك معامل التأثير تجاه قضايا
المنطقة(.)4

) )1أيالف نوفل أحمد ،االهمية الجيوستراتيجية لمنطقـة الشـرق االوسـط وأثرهـا علـى العالقـات الروسـية اإليرانيـة( ،عمـان:
دار الراية للنشر والتوزيع ،)2015 ،ص.113-112

) (2محمد حسن القاضي ،الدور اإليراني في اليمن وانعكاساته على االمن اإلقليمي ،المعهد الدولي للدراسات اإلقليمية،
 ،2017متاح على الرابط:

 https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%تاريخ االطالع2020/12/26

) (3أمل العالم ،موقع اليمن في الصراع اإليراني االمريكي ،مركز الجزيرة للدراسات ،2020 ،متاح على الرابط:
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/4565تاريخ االطالع 2020/11/26

) (4عائق جاراهلل ،النفوذ اإليراني في اليمن ..والفرص الموهوبة ،مركز الفكر االستراتيجي للدراسات ،2018 ،متاح على
الرابط:
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افادت إيران كثي اًر في ظل الدعم الذي قدمته للحوثيين كونهم اصبحوا يمثلون الواجهة الرئيسية إليران تجاه
منطقة الخليج وكذلك ورقة ضغط نحو المجتمع الدولي في ما يخص التأثير على المالحة في مضيق
عدن والتي أصبحت تلك القضية عامل تأثير تجاه الدول الكبرى.
يعد الحوثيون أحدى أذرع إيران في المنطقة وهذا شكل عامل قوة بالنسبة إليران وجعلها أكثر تأثي اًر لكثير
من قضايا المنطقة مما أعطى ذلك لها المزيد من الفاعلية في التعامل مع التحديات الخارجية ،ساهم
الحوثيون في مواجهة التحالف الخليجي الرامي للقضاء على الحوثيين الموالين إليران مما جعلها تسعى
جاهدة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وتقويتهم ضد دول الخليج أي استخدامهم كورقة ضغط على
دول الخليج.

المبحث الثالث
مستقبل االداء االستراتيجي اإليراني
أن دراسة مستقبل االداء االستراتيجي اإليراني في المنطقة شائك ومتشعب ناتج عن تعدد توجهات إيران
الخارجية ،ألنها تعتمد على قنوات متعددة في ظل الرؤية لقضايا المنطقة مما ساهم ذلك في قوة النفوذها
ومن نتائج ذلك هو زيادة االداء والبحث عن قيادة المنطقة.

المطلب االول :زيادة االداء اإليراني
ارتكز االداء اإليراني على المستوى اإلقليمي والدولي على ركيزتين اساسيتين :أولهما المصلحة وثانيهما
االيديولوجية ،اتجهت إيران في االعتماد على هذين المتغيرين في بناء دور إقليمي يتماشى مع مكانتها في
المنطقة مما ساعد إيران في تحقيق هدفها الرئيسي هو التفاعل مع متغيرات المنطقة بما يخدم مصالح
سياستها الخارجية.
أن العقل االستراتيجي اإليراني في القران الحادي والعشرين تمكن من صياغة العديد من نظريات التمدد
والهيمنة مستنداً في ذلك على مقومات القوة الجيوبوليتيكيه والتي عبرت عن امكانيات الفعل الطامح لبناء

المجال الحيوي اإليراني(.)1

 https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%A7%D9%84تاريخ االطالع2020/12/26

( )1فراس الياس ،الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية اإليرانية :مجاالت التأثير وبناء النفوذ ،مركز الجزيرة

للدراسات ،2019 ،متاح على الرابط:
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شكل الموقع االستراتيجي اإليراني أهمية كبيرة في زيادة التفاعل اإليراني تجاه متغيرات المنطقة االمر
الذي ساهم في رغبة صانع القرار اإليراني بتوسيع مناطق النفوذ مما يسهم ذلك في زيادة فاعلية االداء
اإليراني في ظل الفوضى وعدم االستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة في ظل غياب الزعامة اإلقليمية.
اعتمدت دوائر النفوذ اإليراني إقليمياً ودولياً على مقومات دولة منسجمة في سياستها داخلياً وخارجياً
أضافة لذلك قوة النظام السياسي المتماسك بدرجة عالية ومدعوم باستراتيجية تصدير الثورة الى دول
الجوار العربي وكل ذلك في ظل غياب استراتيجية عربية موحدة وفاعلة(.)1
أعتمد التوجه اإليراني في المنطقة على العديد من التوجهات التي اعطت الفاعلية والمرونة في االداء مما
ساهم ذلك في تحقيق أهداف السياسة الخارجية اإليرانية في المنطقة والتي تروم فيها السيطرة على
المناطق الحيوية كي تصبح إيران القوة اإلقليمية الفاعلة في منطقة الشرق االوسط.
تسعى إيران الى تحق يق غاية رئيسية في السياسة الخارجية أال وهي أن تكون إيران قوة مؤثرة في منطقة
الشرق االوسط وهذا يستند على مالمح الفكر االستراتيجي العسكري الذي بدوره يستند الى تحقيق
االستقاللية واالعتماد على النفس استراتيجياً وتكتيكياً(.)2
هدف صانع القرار في السياسة اإليرانية هو السعي الى بسط النفوذ في المنطقة من خالل العمل على
االفادة من ضعف الدور العربي في المنطقة أضافة الى ذلك السعي نحو االستفادة من الثغرات التي
تشهدها المنطقة وزرع اماكن نفوذ وتعزيزها أيديولوجيا ومالياً كي تكون الضاغط على المجتمع الدولي
تجاه أي قطيعة تمس الجانب اإليراني.
ساهمت موجة الثورات التي شهدتها المنطقة بعد عام  2011عامالً محف اًز إليران من التوجه نحو افراز
وضع استراتيجي جديد يتماشى مع مكانتها اإلقليمية ومن ثم السعي نحو مد جسور التعاون مع االنظمة
الجديدة وكذلك خلق اذرع جديدة في المنطقة من أجل القيام بكل ما يتم رسمه في السياسة الخارجية
اإليرانية.

29/12/2020https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/12/191205103235122.html

( )1محمد أحمد المقداد ،تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية على توجهات إيران اإلقليمية العالقات اإليرانية العربية دراسة
حالة ،مجلة دراسات ،المجلد  ،40العدد( ،2االردن.469 ،)2013:

)(2نصر محمد علي ،االستراتيجية اإليرانية في الشرق االوسط ،مركز المستقبل للدراسات االستراتيجية ،قضايا إقليمية،
 ،2015متاح على الرابط:

 http://mcsr.net/news101تاريخ االطالع2020/12/28
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المطلب الثاني :تراجع االداء االستراتيجي اإليراني
أن تراجع األداء اإليراني في المنطقة يأتي نتيجة للظروف والمتغيرات اإلقليمية والدولية التي ساهمت في
تشتيت صانع القرار اإليراني وعدم قدرته في السيطرة على مجريات األحداث وهذا بدوره شكل عائق كبير
أمام االداء االستراتيجي اإليراني تجاه منطقة الشرق االوسط.
ب ــالرغم م ــن ك ــل م ــا حققت ــه إيـ ـران م ــن اداء اس ــتراتيجي ممي ــز خ ــالل الس ــنوات الماض ــية أال أن االنس ــحاب
االمريكــي مــن االتفــاق النــووي اإلي ارنــي وكــذلك العقوبــات االمريكيــة علــى إي ـران كلهــا عوام ـل ســاهمت هــذه
العقوبــات فــي التــأثير علــى الجانــب اإلي ارنــي مــن خــالل أثــارة مشــاكل اقتصــادية وسياســية ممــا جعــل إي ـران
تواجه تحديات داخلية وخارجية جعلت إيـران غيـر قـادرة علـى سـد التمويـل الخـارجي للجماعـات المواليـة لهـا
مما أنعكس ذلك سلباً على االداء االستراتيجي اإليراني(.)1
شكل الموقف العربي من قبل الدول الموالية للغرب تجاه السلوك اإليراني في المنطقة عائقاً أمام توجه
إيران الخارجي مما ساهم ذلك في تحجيم الدور اإليراني واعاقة تحركاتها في المنطقة مما شكل ذلك تحدياً
كبير تجاه توجهات إيران الخارجية.
تأثرت توجهات إيران الخارجية بفعل مقتل عراب السياسة الخارجية اإليرانية قائد الحرس الثوري اإليراني
قاسم سليماني على يد القوات األمريكية في العراق ،شكل ذلك الحدث عامل مؤثر في توجهات إيران
الخارجية ويأتي ذلك كونه القائد الميداني الذي أصبح يدير أذرع إيران الخارجية واستطاع من أدارة كل ما
يسعى اليه النظام اإليراني في الخارج.
انهكت إيران نفسها في تقديم الدعم المالي والمعنوي لجهات خارج حدودها مما شكل ذلك عبء على
الوضع االقتصادي اإليراني والسيما في ظل العقوبات االمريكية التي تزامنت مع ذلك وشكل هذا تأثير
على الوضع الداخلي والذي سبب استياء كبير من قبل الشعب اإليراني تجاه سياسة بالدهم الخارجية.

الخالصة:

تسعى إيران جاهدة الى ان يكون لها دور اقليمي تتمكن من خالل ذلك السيطرة على المنطقة في بناء

قنوات متعددة في توجهاتها االستراتيجية والتي تمكنت من خاللها أن تصبح الفاعل اإلقليمي المؤثر في
قضايا المنطقة المهمة :
) (1بكر البدور ،مستقبل النفوذ اإليراني في منطقة الشرق االوسط في ظل العقوبات االمريكية على إيران ،مجلة رؤية
تركية ،2019 ،متاح على الرابط:
 https://rouyaturkiyyah.com/research-articlesتاريخ االطالع2021/4/7
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 .1ضعف الوجود العربي ساهم في زيادة االداء اإليراني في المنطقة وجاء ذلك نتيجة الفراغ اإلقليمي
الذي مكن إيران من استغالل ذلك وزيادة تأثيرها في المنطقة.
 .2االندفاع اإليراني نحو احكام السيطرة على المنطقة وذلك من خالل التوجه نحو الزعامة اإلقليمية
العمل على بناء المشروع اإليراني والذي يعد الخطوة المهمة التي تسير عليها إيران.
 .3ان الفوضى وعدم االستقرار السياسي التي شهدتها المنطقة تعد عامالً مهماً ساعد إيران على
تثبيت نفوذها في المنطقة وذلك من خالل تقديم الدعم لجهات موالية لها تمكنت من خاللها
تحقيق اهداف سياستها الخارجية وبهذا استطاعت أن تكون الالعب اإلقليمي المؤثر في منطقة
الشرق االوسط.
 .4تأثرت السياسة الخارجية اإليرانية نتيجة للعقوبات االمريكية على إيران والتي كان لها دور كبير
في تحقيق نوعاً من التقيد في السياسة الخارجية لكن رغم ذلك بقيت إيران تعتمد على مصادرها
الخارجية في تحقيق نوعا من الفوضى في المنطقة من أجل الضغط على االدارة االمريكية
واجبارها على التهاون مع الملف اإليراني.
 .5مقتل قاسم سليماني عراب السياسة الخارجية اإليرانية شكل أث اًر كبي اًر على السياسة الخارجية
اإليرانية والذي كان يمثل المحرك الرئيس لكافة قضايا وملفات إيران في المنطقة ،أضافة لذلك
فأنه كان يمكن أن نصفه بأنه الرجل القائد المؤثر.
 .6تدخل إيران في العراق وسوريا واليمن ...الخ اعطاها المزيد من المرونة في التعامل مع الملفات
الخارجية والتي تمكنت من خالل ذلك في السيطرة على القيود الخارجية المفروضة عليها وبفعل
ذلك أصبحت إيران قادرة على تخفيف حدة العقوبات المفروضة عليها.
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اوالً :الكتب

المصادر

 .1أيالف نوفل أحمد ،االهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق االوسط وأثرها على العالقات
الروسية اإليرانية( ،عمان :دار الراية للنشر والتوزيع.)2015 ،

 .2سماح عبد الصبور عبد الحي ،القوى الذكية في السياسة الخارجية اإليرانية :دراسة في

ادوات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه لبنان  ( ،2013مصر :دار البشير للنشر والتوزيع،
.)2014

 .3السيد أبوداود ،تصاعد المد اإليراني في العالم العربي( ،الرياض :مكتبة العبيكان للنشر،
.)2014

 .4شحاته محمد ناصر ،السياسة الخارجية اإليرانية في عهد روحاني حدود التأثير وأهم
المالمح( ،أبوظبي :مركز االمارات للدراسات والبحوث.)2014 ،

 .5صباح الموسوي ،مرتكزات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية ،في كتاب:
المشروع اإليراني في المنطقة العربية ( ،عمان :دار عمار للنشر والتوزيع.)2014 ،

 .6عزمي بشاره ،سوريا :درب األالم نحو الحرية محاولة في التاريخ الراهن( ،الدوحة :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات).

 .7محمد األحمري ،العالقات العربية اإليرانية في منطقة الخليج العربي( ،قطر :منتدى العالقات
العربية والدولية.)2015 ،

 .8نبيل العتوم ،الجيش االلكتروني اإليراني ( ،عمان :دار عمار للنشر والتوزيع.)2015 ،

 .9يحيى صهيب وأخرون ،االستراتيجية اإليراني في الخليج العربي ( ،مركز صناعة الفكر
للبحوث والدراسات.)2015 ،

ثانياً :الدوريات العلمية.

 .1ابتسام محمد العامري ،موقف إيران من التغييرات السياسية في المنطقة العربية ،دراسات
سياسية ،العدد( ،46بغداد بيت الحكمة.)2013 ،

 .2أحمد سيد أحمد ،قمة الرياض وافاق الدور اإليراني في االقليم ،مجلة الدراسات اإليرانية ،العدد
 ،3مركز الخليج للدراسات اإليرانية ،الرياض.2017 ،

 .3سيد أبوزيد عمر ،تطورات االحداث في العراق وتداعياتها على الثورات العربية ،مجلة شؤون
عربية ،العدد( ،149مصر.)2012:

 .4عبدالوهاب بدرخان ،كيف اصبحت حلب مرك از للصراعات االقليمية ونقطة للمواجهة بين الدول
الكبرى ،شؤون عربية ،العدد(،168القاهرة.)2016 :
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 .5على طارق الزبيدي ،توظيف القوة الناعمة اإليرانية ووسائلها (الدبلوماسية ،الثقافية،
االقتصادية) ،مجلة مدارات إيرانية ،العدد( ،4المانيا.)2019 :

 .6فتحي بولعراس ،السياسة الخارجية اإليرانية في الشرق االوسط :بين االعتبارات المذهبية

والعوامل الجيوبوليتيكية ،مجلة العلوم االنسانية ،العدد  ،44جامعة محمد خضير بسكرة،

الجزائر.2016 ،

 .7فراس عباس هاشم ،اتجاهات صعود مقتربات التحوط االستراتيجي اإليراني وتمثالتها في
الفضاء اإلقليمي ،مجلة مدارات إيرانية ،العدد( ،4برلين.)2019 :

 .8قاسمي سعيد ،النزعة المذهبية في السياسة الخارجية اإليرانية وتداعياتها على االمن الوطني
الجزائري ،مجلة الدراسات اإليرانية ،العدد  ،6المعهد الدولي للدراسات االيرانية.2018 ،

 .9محمد أحمد المقداد ،تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية على توجهات إيران اإلقليمية العالقات
اإليرانية العربية دراسة حالة ،مجلة دراسات ،المجلد  ،40العدد( ،2االردن.)2013:

.10

مروه وحيد ،سوريا،إيران وتوازن القوى في منطقة الشرق االوسط ،مجلة الشرق االوسط،

.11

نبيل العتوم ،إيران وخيارات االطاحة باألسد ،مركز أمية للبحوث والدراسات االستراتيجية،

العددان ( ،55-54المركز القومي لدراسات الشرق االوسط.)2012-2011 ،

العدد( ،4االردن.)2015:

ثالثاً :الرسائل واالطاريح

 .1سنين محمد المهدي ،سياسة إيران الخارجية تجاه المشرق العربي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة محمد خضير بسكرة -قسم العلوم السياسية ،الجزائر.2014 ،

 .2طايل يوسف عبداهلل العدوان ،االستراتيجية االقليمية لكل من تركيا وايران نحو الشرق االوسط

( ،)2013-2002رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االداب -جامعة الشرق االوسط – قسم
العلوم السياسية ،االردن.2013 ،

 .3فؤاد عاطف العبادي ،سياسة ايران الخارجية واثرها على امن الخليج  ،2012-1991رسالة

ماجستير غير منشورة  ،جامعة الشرق االوسط -كلية العلوم االنسانية -قسم العلوم السياسية،

االردن.2012 ،

رابعاً :التقارير

 .1التقرير االستراتيجي النصف سنوي ،مستقبل العالقات الخليجية االيرانية في ظل التحوالت
الجديدة ،مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية.2017 ،

 .2تقرير الحالة اإليرانية ،أبعاد الدور اإليراني في حلب السورية( ،الرياض :مركز الخليج العربي
للدراسات اإليرانية.)2016 ،
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 .3تقرير الحالة اإليرانية ،تقليص الدور اإليراني في االزمة السورية( ،الرياض :مركز الخليج
العربي للدراسات اإليرانية.)2017 ،

 .4علي رضا نادر ،الدور االقليمي الذي تضطلع به إيران في العراق ،مؤسسة راند االمريكية،
نيويورك.2015 ،

خامساً :المواقع االلكترونية

 .1أمل العالم ،موقع اليمن في الصراع اإليراني االمريكي ،مركز الجزيرة للدراسات ،2020 ،متاح
على الرابط:

 https://studies.aljazeera.net/ar/article/4565تاريخ االطالع 2020/11/26
 .2بكر البدور ،مستقبل النفوذ اإليراني في منطقة الشرق االوسط في ظل العقوبات االمريكية على
إيران ،مجلة رؤية تركية ،2019 ،متاح على الرابط:
https://rouyaturkiyyah.com/research-articlesتاريخ االطالع2021/4/7
 .3عائق جاراهلل ،النفوذ اإليراني في اليمن ..والفرص الموهوبة ،مركز الفكر االستراتيجي
للدراسات ،2018 ،متاح على الرابط:

 https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%A7%D9%84تاريخ

االطالع2020/12/26

 .4غازي فيصل حسين ،سوسيولوجيا السياسة الخارجية اإليرانية ،مركز أمية للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،2017 ،متاح على الرابط:

 http://www.umayya.org/studies-ar/13338تاريخ االطالع2020/11/3

 .5فراس الياس ،الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية اإليرانية :مجاالت التأثير وبناء
النفوذ ،مركز الجزيرة للدراسات ،2019 ،متاح على الرابط:

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/12/191205103235122.html
29/12/2020

 .6محمد حسن القاضي ،الدور اإليراني في اليمن وانعكاساته على االمن اإلقليمي ،المعهد الدولي
للدراسات اإلقليمية ،2017 ،متاح على الرابط:

 https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%تاريخ
االطالع2020/12/26

 .7نصر محمد علي ،االستراتيجية اإليرانية في الشرق االوسط ،مركز المستقبل للدراسات
االستراتيجية ،قضايا إقليمية ،2015 ،متاح على الرابط:

تاريخ االطالعhttp://mcsr.net/news101 2020/12/28
المصادر االجنبية
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1. Abdul Hamide AL-Mossawi, IRAN and the Syrian Crisis,
chinapublicadministration, VOL.14, 2017.
2. Michael Eisenstadt, Iran and Iraq, The Washington Institute for Near East
Policy,(London: 2015).
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الصراع اإليراني اإلسرائيلي يف املنطقة الرمادية
د .منال الريني
دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية
جامعة أسيوط  -مصر
الملخص:
شهدت السنوات الماضية اهتماماً ملحوظاً بالدراسات المتعلقة بالمنطقة الرمادية وهي تقع في منطقة بين
السلم والحرب التقليدية ،يتم فيها توظيف أدوات سياسية وعسكرية واقتصادية وتكنولوجية ومعلوماتية في
إدارة الصراع مع الخصوم .ويهدف هذا البحث لتحليل طبيعة الصراع اإليراني – اإلسرائيلي في نطاق
المنطقة الرمادية ومدى احتمالية تطوره لحرب شاملة .وتأتي أهمية البحث من كونه يناقش صراع دولتين
اقليميتين غير عربيتين يدور صراعهما في معظمه على أراض عربية مما قد يؤثر على استقرار وأمن
الدول العربية.
أحد أهم األشياء التي تميز المنطقة الرمادية هو أن األعداء في المنطقة الرمادية يقاتلون بطريقة أقل
عنفاً وأقل علنية .وفي الحرب الرمادية تقوم الدولة المعتدية بأعمال سياسية تتحايل فيها على قوانين
الح رب في سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية سياسية ضيقة .حاولت الدراسة التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة
لمستقبل الصراع اإليراني اإلسرائيلي ،وهي:
 السيناريو األول :استمرار الوضع الراهن من تبادل تكتيكات المنطقة الرمادية ( ضربات محدودة
ومدروسة برية وجوية وبحرية متبادلة ال تستوجب الرد القوي).

 السيناريو الثاني :تصعيد الوضع نتيجة ألي خطأ في تقدير رد الفعل الذي يستوجب رد مساو أو
أقوي للحفاظ على الردع واللجوء للحرب التقليدية بشكل كامل.

 السيناريو الثالث :العودة لالتفاق النووي اإليراني ورفع العقوبات األمريكية عن إيران بما قد يكون

عامالً في التهدئة من ناحية ومن ناحية أخري قد يساهم في زيادة تمويل المليشيات الموالية إليران

في المنطقة.

الكلمات المفتاحية :الصراع -المنطقة الرمادية -الحرب -إيران -إسرائيل.
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The Iran-Israel conflict in the gray zone
Dr.Manal Elreny
PhD in Political Science
Assiut University - Egypt
Abstract:
The past years have witnessed remarkable interest in studies related to the gray
zone, which is located in an area between peace and conventional war, in which
political, military, economic, technological and information tools are employed
in managing conflict with opponents. This research aims to analyze the nature of
the Iranian-Israeli conflict within the gray zone and the extent to which it is
likely to develop into an all-out war. The importance of the research comes from
the fact that it discusses the conflict of two non-Arab regional states whose
struggle is mostly on Arab lands, which may affect the stability and security of
Arab countries. One of the most important things about the gray area is that the
enemies in the gray zone fight in a less violent and less open way. In the gray
war, the aggressor country performs political actions that circumvent the laws of
war in pursuit of narrow political strategic goals. The study attempted to predict
the possible scenarios for the future of the Iranian-Israeli conflict, which are:
• The first scenario: the continuation of the current situation of the exchange of
gray zone tactics (limited and deliberate strikes on the ground, air and sea, and
mutual exchange does not require a strong response).
• The second scenario: the escalation of the situation as a result of any error in
estimating the reaction, which requires an equal or stronger response to maintain
deterrence and resort to conventional war in full.
The third scenario: a return to the Iranian nuclear agreement and the lifting of
US sanctions on Iran, which may be a factor in calming on the one hand, and on
the other hand it may contribute to increasing the financing of pro-Iranian
militias in the region.
Keywords: conflict - gray area - war - Iran - Israel
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المقدمة:
شهدت السنوات القليلة الماضية جهداً ملحوظاً في اتجاه تطوير أطر نظرية قادرة على تفسير

مجموعة متنوعة من الصراعات التي تتطور حالياً .ومع تراجع الحروب التقليدية ظهرت مفاهيم جديدة

أي
مثل المنطقة الرمادية حيث اتجه بعض الفاعلين الدوليين لالعتماد على أليات أخرى بعيدة عن أليات ٍ
من السلم أو الحرب التقليدية واللعب دائماً من وجهة نظرهم وفقاً لقواعد القانون الدولي وهو ما يدخل في
نطاق المنطقة الرمادية .وتنطوي صراعات المنطقة الرمادية على توظيف لديناميكيات سياسية وعسكرية

واقتصادية وتكنولوجية في إدارة الصراع مع الخصوم -على األقل في بعض األحيان  -إلدارة المخاطر

والحد من التصعيد وتجنب الحرب الشاملة /المفتوحة .فهي مصممة لردع الخصم من خالل التحايل على
الخطوط الحمراء والتصرف بطريقة تسهل على الخصم عدم الرد .ومن المرجح أن تصبح نزاعات المنطقة

الرمادية شائعة بشكل متزايد في السنوات القادمة.

وبالنسبة للصراع بين إيران واسرائيل فهو يعتمد منذ قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية على اختالف

الرؤى والمصالح .حيث يوجد مشروعان اقليميان متنافسان :مشروع إسرائيل الكبري الذي يهدف إلى
إضعاف الدول العربية المجاورة وتقسيمها في نهاية المطاف كجزء من مشروع توسعي أمريكي-إسرائيلي.
ومشروع الهالل الشيعي  :مشروع الهيمنة اإليراني الذي يعتمد في جزء منه على حروب المنطقة الرمادية.

اتسمت السياسات اإليرانية واإلسرائيلية بالبراعة في االفادة واستغالل المنطقة الرمادية في تحقيق

مصالح كل منهما ،وحافظا – حتى األن ،ومعاً  -على استقرار األوضاع األمنية والسياسية اإلقليمية

نسبياً .رغم الهجمات المتكررة المتبادلة قدما معاً حالة دراسية في إدارة المخاطر والتمسك بمستوي معين
من العنف حتى ال تنقلب األمور إلى حرب تقليدية شاملة ال يريدها الطرفان.

األهمية العلمية:

 تعود أهمية البحث العلمية إلى ندرة المراجع العربية التي تناولت المنطقة الرمادية رغم اعتماد
كثير من الدول على ديناميكيات المنطقة الرمادية لتجنب تصعيد الصراع.

األهمية العملية:

 يقدم هذا البحث تحليل لصراع دولتين اقليميتين يدور في معظمه على أراض عربية وفي مياه
اقليمية مما قد يؤثر على استقرار وأمن الدول العربية.

أهداف البحث:

 تحليل مفهوم المنطقة الرمادية وما يرتبط به من مفاهيم
 تحليل طبيعة الصراع االيراني االسرائيلي في نطاق المنطقة الرمادية ومدي احتمالية تطوره لحرب
مفتوحة.
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المشكلة البحثية:
اتسمت العالقة بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية واسرائيل بالعداء والتنافس اإلقليمي الشديدين وتحاول
كل منهما الهيمنة االقليمية علي حساب األخري وهو صراع محفوف بالمخاطر وقابل لالشتعال في أي

لحظة فإلى متى يستمر هذا الوضع وهل من مصلحة أي منهما الدخول في حرب مفتوحة أم االعتماد

أكثر على أليات المنطقة الرمادية محدودة القوة والمدة والتأثير.
تساؤالت البحث:

وعلى ذلك فإن البحث يتناول بالدراسة السؤال التالي :ما هو مستقبل الصراع بين الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية واسرائيل؟ ولماذا تنخرط الدولتين في صراع المنطقة الرمادية؟ وما هي عالقة المنطقة الرمادية
بالردع وما هي أهم التكتيكات؟

منهج البحث :المنهج التحليلي الوصفي

تقسيم البحث:

ينقسم البحث إلى أربعة محاور يسبقها مقدمة ويتبعها خاتمة ويتناول المحور األول اإلطار النظري

والمفاهيمي للبحث ويتناول بالبحث والتحليل مفاهيم :المنطقة الرمادية ،حرب المنطقة الرمادية ،الردع،
الردع الرمادي ،تكتيكات الردع الرمادي .ويتناول المحور الثاني استراتيجية المنطقة الرمادية وتكتيكات

الردع لكل من إيران واسرائيل .يناقش المحور الثالث ساحات المنطقة الرمادية اإليرانية واإلسرائيلية .بينما
يبحث المحور الرابع محورية دور وموقع الواليات المتحدة.

أوالً :المنطقة الرمادية والردع

 -1مفهوم المنطقة الرمادية:

تتميز المنطقة الرمادية بـ "الغموض" و "عدم الوضوح كما تعد مصطلحاً جديداً نسبياً يستخدم في

وصف الطبيعة المتغيرة للمنافسة والصراع والحرب بين الجهات الفاعلة في النظام الدولي المتطور اليوم .

وفقاً لذلك ،في يناير  ، 2016طلب الجنرال جوزيف فوتيل (الجيش األمريكي) أن يقوم the Strategic

 Multi-Layer Assessment (SMA) teamبإجراء دراسة عن المنطقة الرمادية ،وطلب من الفريق

تقييم كيفية قيام حكومة الواليات المتحدة بتشخيص وتحديد وتقييم االستراتيجيات غير المباشرة ،وتطوير

خيارات االستجابة ضد األنواع المرتبطة بتحديات المنطقة الرمادية ،شدد الطلب على أنه إذا أرادت
حكومة الواليات المتحدة أن تستجيب بشكل فعال للتهديدات والفرص المقدمة في البيئة األمنية الرمادية

بشكل متزايد  ،فإن األمر يتطلب خريطة أكثر تفصيالً للمنطقة الرمادية وفهم وتقييم المساحة الخاصة بها

بشكل صحيح.

اتفق كل من ، Mazarr :و  ، Brandsو  Gartzkeعلى أن تعريف فريق  SMAللمنطقة

الرمادية هو نقطة انطالق كافية لمثل هذا التحليل .من ناحية أخرى كان  Paulأقل رضا إلى حد ما عن
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تعريف المنطقة الرمادية لفريق  ، SMAوأشار إلى بعض المشكالت التي يعتقد أنها موجودة داخل

التعريف.

1

ويشير تعريف فريق  SMAإلى أن المنطقة الرمادية هي:

 مساحة بين السلم والحرب وتحت مستوى الحرب التقليدية.

 يستخدم الفاعلون فيها وبشكل مقصود عناصر متعددة من القوة لتحقيق أهداف سياسية أمنية مع
أنشطة غامضة تتجاوز عتبة المنافسة العادية ،ولكنها تقع دون مستوى نطاق الصراع العسكري

المباشر /الحرب المفتوحة .ويعتقد  Gartzkeأن الغموض بشكل عام مفهوم استراتيجي مهم  ،إال
أنه ال يعتقد أنه بالضرورة عنصر أساسي دائماً في المنطقة الرمادية .وافق كذلك  Paulعلى أنه
غالباً ما يكون هناك بعض الجهد للتعتيم عندما يتعلق األمر بإجراءات المنطقة الرمادية.

 أنشطة المنطقة الرمادية تتحدى /تقوض /تنتهك األعراف /القواعد  /القوانين الدولية.

2

إن الغالبية العظمى من الخبراء يعتبرون أن المنطقة الرمادية تعارض وجود حرب مفتوحة بغض

النظر عن نوع الحرب التي نتحدث عنها (  ، Chambersو  ، Kovenو  ، Echevarríaو

 ،)Freierومع ذلك ومع ذلك يفترضون أن المنطقة الرمادية ال تتعارض مع وجود عمليات سرية يقوم بها

أفراد عسكريون 3.شدد  Gartzkeعلى أن ما يميز المنطقة الرمادية عن األنواع األخرى من النزاعات
منخفضة الحدة هو أن إجراءات المنطقة الرمادية يتم اتخاذها عادة من قبل جهات فاعلة قادرة يمكن أن
تسبب الكثير من الضرر .مع ذلك وفي حين أنهم يريدون تغيير األشياء في العالم  ،إال أنهم ال يريدون

كسر النظام الذي يستفيدون منه  .ويعتقد أن هذه طريقة مفيدة جداً لتأطير مفهوم المنطقة الرمادية ألنه

من المغري دائماً التفكير في الخصوم على أنهم فاعلون أقوياء للغاية وقادرون ومهددون  ،ولكن أحد
األشياء التي تميز المنطقة الرمادية هو أن األعداء في المنطقة الرمادية يقاتلون بطريقة أقل عنفاً وأقل
علنية مما يمكن أن تكون عليه.

4

على أي حال تدين المنطقة الرمادية بوجودها  -أو استمرارها  -لحقيقة أن العتبة التي تحدد

الحروب المفتوحة لم يتم تجاوزها .وبالتالي  ،فإنه سيسمح (أو يتطلب) استجابة دولية .يتم تحديد هذه
العتبة بدورها بمعيار مزدوج :من ناحية  ،تلك الواردة في قواعد القانون الدولي الحالي  ،ومن ناحية أخرى
31 Popp, George, Canna, Sarah, The Characterization and Conditions of the Gray Zone, Winter 2016,p.

http://nsiteam.com/social/wp-content/uploads/2017/01/Final_NSI-ViTTa-Analysis_TheCharacterization-and-Conditions-of-the-Gray-Zone.pdf

2

3

5Ipid,p.

Baqués, Josep, Towards a definition of the «gray zone» (GZ) concept ,p.13

http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-

2017_Concepto_GrayZona_JosepBaques_ENGLISH.pdf

54 Popp, George, Canna, Sarah, op.cit,p.
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 ،تلك المتعلقة بالخبرة المتراكمة وممارسات الدولة .لذلك من أجل أن تكون المنطقة الرمادية فعالة تماماً ،
أي تستجيب لوظيفتها المعلنة  -وهي الحد من مخاطر التصعيد والتحكم فيها منعاً للوصول لحرب

مفتوحة أو علنية  -يجب االنتباه لكل من:
 الجوانب القانونية والسياسية

 االنعكاسات االستراتيجية للتدابير المعتمدة  ،ومحاولة تجنب تجاوز أي من هذه العتبات.
 المدى الذي تشكل فيه ديناميكيات المنطقة الرمادية بديالً لبداية حرب مفتوحة أو مجرد إعداد
للتطور المستقبلي لحرب مفتوحة (ربما في شكل حرب هجينة) .إذا اعتبرنا أن مفهوم الحرب

المفتوحة يشمل الحروب الهجينة والتقليدية  ،أو أنه حتى الحروب التقليدية األكثر انتشا اًر لها

مكونات هجينة مهمة.

يمكن اعتبار المنطقة الرمادية بديالً مفاهيمياً وتجريبياً للمنطقة السوداء /الحروب .إنها وسيلة

غير عنيفة أو حملة تتمتع بعنف مقنع إلى حد كبير وبشكل محدود  ،حيث ال يمثل العنف المكون

1
الرئيسي لها .إن إنشاء مساحة مفاهيمية قابلة للتحديد مثل المنطقة الرمادية يمكن أن يكون مفيداً أيضاً

إلعداد سيناريو على جميع المستويات (االجتماعية  ،واأليديولوجية  ،واللوجستية  ،والتواصلية  ،وجمع

المعلومات االستخبارية وفي بعض األحيان االقتصادية ) حيث يمكن أن تصبح ساحة المعركة المستقبلية.

قد يكون نشر الحجج الخاصة بـ المنطقة الرمادية مقدمة لنزاع مسلح ،وبعبارة أخرى  ،بعيداً عن كونه
بديالً له  ،يمكن أن يكون عامل تمكينه الرئيسي.

2

 -2حرب المنطقة الرمادية:

هي قيام الدولة المعتدية بأعمال سياسية تتحايل فيها على األعراف التقليدية وقوانين الحرب في
سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية سياسية ضيقة يصعب تحقيقها باستخدام خيارات القوة التقليدية للدولة.

عادة ما تكافح الحكومة على الطرف المتلقي /العدو /الخصم الرمادي لمواجهة أعمال المعتدين والحد
منها ،إما ألنها ال تستطيع نشر الموارد بشكل ٍ
كاف بسبب القيود المحلية والدولية المتصورة أو الحقيقية و
 /أو ألنها ال تستطيع مواجهة المعتدي بشكل فعال ،حيث تتجنب عن قصد المواجهات المباشرة .كما
يمكن أن يكون هؤالء المعتدون فاعلين حكوميين أو غير حكوميين .وهكذا يستطيع الخصم الرمادي أن

يشن حرباً خفية يكون فيها أكثر قدرة على التحكم في الروايات اإلعالمية وادارة حربه بطريقة تمنع الدولة
من إطالق العنان لكل قوتها الصلبة و الناعمة لهزيمته.

1
2

3

3

4Baqués, Josep, op.cit ,p.1
5Ipid ,p.1
Matisek, Jahara W., Shades of Gray Deterrence: Issues of Fighting in the Gray Zone, Journal of Strategic

5Security, Volume 10 ,Number 3 , 2017, p.
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وهكذا تنخفض تكتيكات المنطقة الرمادية إلى ما دون المستوى الذي يحتمل أن يؤدي إلى رد

عسكري ولكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك عن طريق التصميم أو الضرورة أو الصدفة .أحد
االحتماالت هو أن الدول تصمم هذه الحمالت عن قصد لتجنب استخدام القوة في الدفاع عن النفس ،أو

ربما حتى إثارة نزاع عسكري تقليدي واسع النطاق .وهناك احتمال آخر وهو أن الدول تستخدم مثل هذه

التكتيكات ألن قدراتها العسكرية المحدودة ال تسمح لها بشن حمالت عسكرية تقليدية فعالة .واالحتمال
األخير هو أن بعض الدول تستخدم تكتيكات المنطقة الرمادية دون قدر كبير من التفكير .لحسن الحظ ،

هبطوا في المنطقة بين المنافسة المقبولة في وقت السلم والهجوم المسلح .قد يكون كل من هذه التفسيرات
صحيحاً في مواقف معينة ،اعتماداً على الدول المعنية ودوافعها ومواردها المحددة.

1

ستصبح المنطقة الرمادية جزءاً ال يتج أز من استراتيجية طويلة المدى .يحذر بعض الكتاب من أن

المنطقة الرمادية يمكن /ينبغي أن تكون مفيدة أيضاً في التعامل مع ديناميكيات ما بعد الصراع المسلح ،
وتحديداً ألن النصر العسكري ليس عادة معيار ٍ
كاف لتحديد ما إذا كانت األهداف قد تحققت  ،والسبب
هو احتمال تدهور الوضع االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي مرة أخرى والدخول في دوامة مستمرة

من رد الفعل المسلح .في أي من تلك السيناريوهات الثالثة المنطقة الرمادية كبديل  ،و /أو كتحضير،

و /أو كاستغالل لنجاح حرب مفتوحة  ،ال يتم تعريف المنطقة الرمادية فقط من خالل استخدام
استراتيجيات أو أدوات محددة  ،منفصلة عن الحرب المفتوحة .باإلضافة إلى ذلك  ،جزء من تعريفها هو

أن األهداف المحددة من خالل المنطقة الرمادية هي أهداف الحرب  ،ولكن يتم تحقيقها من خالل آليات

أخرى بدون االستخدام العلني للقوة العسكرية.

2

 -3مفهوم الردع:

هو محاولة دولة ما إقناع الخصم بعدم استخدام القوة العسكرية  ،إما بالتهديد باالنتقام (الردع

بالعقاب) أو بإحباط الخطط العملياتية للخصم (الردع بالرفض) .وفي محاولة لدعم هذا التعريف البسيط
ظهرت ثالثة مبادئ رئيسية لنظرية الردع الحديثة :القدرة والمصداقية واالتصال  .نشأت من هذه المبادئ

استراتيجيات الردع النووية والتقليدية التي تطورت مع تغير الحسابات االستراتيجية طوال الحرب الباردة.

تكمن فكرة القدرة في الغالب في األسلحة العسكرية الحديثة عبر المستويات االستراتيجية والتكتيكية وهي
في جوهرها ،االعتقاد بأن الطرف الرادع قادر على معاقبة أي اعتداء محتمل .تكمن المصداقية في المقام

األول في النية المعلنة والعزم وااللتزام باتخاذ إجراءات لحماية المصالح .واألهم من ذلك  ،تتطلب

https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1589&context=jss
Kiessling, Elizabeth K., Gray Zone Tactics and the Principle of Non-Intervention: Can “One of the

1

Vaguest Branches of International Law” Solve the Gray Zone Problem?, Harvard National Security Journal ,
7Vol. 12, p.

2

5Baqués, Josep, op.cit,p.1
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المصداقية وجود اعتقاد في أذهان المعتدي المحتمل بأنه سيتم تنفيذ ردود الفعل التي وعد بها الطرف
الرادع في حالة القيام بعمل عدواني .كذلك  ،يتضمن مبدأ االتصال نقالً واضحاً للمعتدي المحتمل بأن
هناك قدرة ونية على تنفيذ تهديدات رادعة ،ولكي تكون االتصاالت الواضحة فعالة  ،يجب أن تشير إلى

اإلجراءات المعادية التي تعتبر غير مقبولة.

1

 -4الردع الرمادي:

يمكن أن تسهل الظالل المتفاوتة للون الرمادي في فهم تصورات وأساليب وتصرفات الدول /غير
الدول وانشاء رادع رمادي محدد اإلجراءات .لم يتم االتفاق على صياغة مصطلح "الردع الرمادي" بعد ،
ولكن يمكن فهمه على أنه إجراءات إبداعية (مثل العمليات المعلوماتية واالستخدامات المدروسة جيداً للقوة

العسكرية) التي تتخذها الدولة لردع خصم "رمادي" (دولة /غير دولة) .تستفيد إجراءات الردع هذه من

حسابات الهدف السياسي العقالني للجهات الفاعلة "الرمادية" من خالل تغيير تفسيرها لتحليل التكلفة
والعائد .يركز هذا الردع الرمادي بشكل أكبر على تشكيل النتائج السياسية والمعلوماتية ضد الخصم ،

بدالً من استخدام القوات العسكرية في السعي العبثي لخوض معركة محورية.

2

 -5تكتيكات الردع الرمادي:

هي الجهود التي تظل دون العتبات التي من شأنها أن تولد قوة /استجابة  ،لكنها مع ذلك قوية،
مدروسة ومحسوبة الكتساب قوة جذب قابلة للقياس بمرور الوقت ،بينما يصفها آخرون بأنها تكتيكات

أصغر من أن تثير رد فعل عسكري مباشر ،أواألفعال التي تقع في مكان ما بين الدبلوماسية العادية

والحرب الشاملة 3.ومن أجل تنفيذ وفرض تأثير رادع على الخصم الرمادي تعتمد الجهات الفاعلة على
عدد من التكتيكات منها سبيل المثال:

 محاربة رواية الخصم على المستوى المحلي في منطقة الصراع :إحدى النتائج التي توصل إليها
الكاتب  Emile Simpsonعن تجربته الشخصية في القتال في أفغانستان هي الحاجة إلى
محاربة رواية الخصم على المستوى المحلي في منطقة الصراع  ،والتي يمكن أن تكون أكثر
أهمية من العمليات القتالية .وهذا يترجم إلى تشكيل المعلومات الشاملة .وتقديم روايات ضد

الخصوم من خالل إظهار الحقائق بمصداقية ودحض االتهامات والتلميحات العدائية.

Allison, Todd J., Deterrence in the Gray Zone: Old Theory to Counter New Strategies, Center for

4

1

, Spring 2018, p.3 International and Defence Policy, queens university, Volume 4,Issue 2

https://www.queensu.ca/cidp/sites/webpublish.queensu.ca.cidpwww/files/files/publications/Policy%2

0Briefs/4-2_CIDP_PB_Allison_Spring2018.pdf
2

Matisek, Jahara W., op.cit, pp.13- 14

4

Matisek, Jahara W., op.cit , p. 20

Kiessling, Elizabeth K.,

3

op.cit , p.6
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 وسائل االتصال االجتماعي وشبكة االنترنت :وجد الباحثون في برنامج التطرف في جامعة جورج
واشنطن أن تعليق حسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بداعش (مثل تويتر) كان له

تأثير كبير على الحد من نشر دعاياتهم وعدد المتابعين بشكل عام .الحظ الجنرال  Votelمثل

هذا البحث وأوضح للكونغرس أنه هناك حاجة إلى اكتشاف األنماط غير المرئية سابقاً في بيانات

الوسائط االجتماعية المعقدة واالستجابة للتغيرات في بيئة المعلومات استناداً إلى وسائل التواصل

االجتماعي وحركة اإلنترنت والتي يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة للدولة الرادعة في تحديد

األماكن التي قد تظهر فيها الجهات الفاعلة الرمادية وتشكل خط اًر على مصالحها.

 تطوير العنصر البشري الضروري لتطوير وتنفيذ الردع الرمادي بشكل صحيح :ويعني هذا تزويد
الجيش والحكومة بالخبرة الالزمة لمواجهة مثل هذه التحديات المعقدة .على سبيل المثال  ،قال

القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة األمريكية ( Eric Olson ،متقاعد) " ،إننا بحاجة إلى
أيضا في اللغات والثقافات األجنبية واألديان والمناطق الدقيقة
خبراء ليس فقط في الحرب ،ولكن ً
العالمية والمزيد  ...ونرفض مفهومنا التقليدي للنصر العسكري لصالح القبول المحلي للنجاح
الدائم.

1

 الحرب اإللكترونية /السيبرانية :إن العولمة والتطورات األخيرة في مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت
أعطت حياة جديدة لالستراتيجيات القديمة .كان الهجوم اإللكتروني اإلسرائيلي على مرفق ميناء

بندر عباس اإليراني في مايو  ،2020ينظر إليه على أنه رد إسرائيلي على الهجمات اإللكترونية

اإليرانية على شبكة المياه اإلسرائيلية 2 .في نطاق الحرب الرمادية.

 الردع االستباقي :يجب أن يتجنب هذا الردع المسبق االعتماد المفرط على القوة القسرية لتغيير
سلوك الخصم 3.ولكن في نفس الوقت يكون من المفيد التمتع ببعض القدرة العسكرية الرادعة على
وجه التحديد لثني المنطقة الرمادية من العبور إلى المنطقة السوداء /الحرب العلنية.



استخدام وكالء :قد يكونوا دوالً أخرى أو جهات فاعلة غير حكومية داخل دول أخرى.

4

 قد يتضمن نزاع المنطقة الرمادية تقنيات تقليدية وغير تقليدية أو يعتمد كلياً على التكتيكات غير
التقليدية .من المرجح أن يكون االعتماد الكامل على األدوات غير التقليدية أقل فعالية في إجبار

1

Ipid, p. 22
2

فرزين نديمي ،حرب إيران واسرائيل غير المعلنة في البحر (الجزء الثاني) :احتمال التصعيد العسكري 13 ،أبريل

 ،2021على الرابط التالي:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hrb-ayran-wasrayyl-ghyr-almlnt-fy-albhr-aljz-althanyahtmal-altsyd-alskry

3
4

Matisek, Jahara W., op.cit, p.23

6Baqués, Josep, op.cit,p.1
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الخصوم األقوياء نسبياً بشكل كامل وسريع على طرق محددة للعمل المطلوب .وبالتالي من
المرجح أن تستخدم الدول المنخرطة في صراعات المنطقة الرمادية تقنيات هجينة  ،والمزيد من

مواردها التقليدية  ،عندما يكون هناك تصور بأن استخدام األساليب غير التقليدية لن يحقق

النتيجة المرجوة بشكل كامل .من المرجح أن يكون دمج القوة التقليدية ضد الخصم في حاالت

الصراع غير المتكافئ حيث تكون تكلفة تطبيق التقنيات التقليدية ضد خصم أضعف أقل بكثير.
ومع ذلك  ،في الحاالت التي يكون فيها الخصوم في صراع متماثل  ،فمن المرجح أن تعتمد
الدول بشكل كبير على األدوات غير التقليدية والعمليات السرية 1التي يمكن أن ترقى إلى مستوى

استخدام القوة أو الهجوم المسلح.

ثانياً :تكتيكات الردع واستراتيجية المنطقة الرمادية لكل من إيران واسرائيل
 -1تكتيكات الردع في المنطقة الرمادية:

الردع هو الركيزة األساسية الستراتيجية المنطقة الرمادية لكل من إيران واسرائيل  ،ألنه يقيد الخصوم
وبالتالي يمنح الدولة قد اًر أكبر من حرية العمل.أنشأت إيران عدداً من تكتيكات الردع من أهمها ما يلي:

 قوة بحرية إيرانية قادرة على تعطيل صادرات النفط من الخليج العربي يقابلها قوة بحرية إسرائيلية

تستطيع الوصول لمياه الخليج العربي بحرية خاصة بعد اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول

الخليجية.

 ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيرة قادرة على توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى وهو متوفر
لدي الطرفين.

 الوكالء األجانب  -الفيلق األجنبي الشيعي  -القادر على إبراز النفوذ في جميع أنحاء المنطقة.
على الجانب األخر يوجد متعاونين /عمالء داخل إيران يعملون لصالح إسرائيل والدالئل موجودة

ومتعددة من اغتياالت وسرقة األرشيف النووي والهجوم على المتكرر على مفاعل نطنز وغيره من

أعمال استخباراتية.

 العمليات السيبرانية الهجومية لدي الطرفين نفذت عدد الهجمات السيبرانية المختلفة.


تقوم إيران أيضاً ببناء دفاعاتها الجوية وتقوية عناصر بنيتها التحتية الحيوية (مثل منشآت

التخصيب النووي) لحرمان أعدائها من القدرة على تدمير هذه األهداف المحتملة بما يخدم
طموحها النووي الذي تسعي وراءه لتبادل الردع النووي مع إسرائيل.


تعتمد إيران أيضاً على مجموعة متنوعة من الوسائل غير العسكرية لتعزيز الردع مثل إنشاء

تبعيات اقتصادية في الدول المجاورة (على سبيل المثال  ،توفير الكهرباء للمحافظات الحدودية
Carment, David, Belo, Dani, War’s Future: The Risks and Rewards of Grey Zone Conflict and Hybrid

1

Warfare, Canadian Global Affairs Institute , October 2018,p.7
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في العراق)  ،وبناء قواعد خارجية لدعم السياسة اإليرانية بين المجتمعات الشيعية األجنبية ،
والتهديد باالنسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح (مثل االتفاق النووي لعام  ، 2015ومعاهدة

حظر انتشار األسلحة النووية لعام  ، )1968والتحذيرات الشفهية المتكررة من أن الصدام

المحلي يمكن أن يتصاعد بسرعة ويؤدي إلى حرب شاملة .تعزز هذه الخطوات موقف إيران

الرادع من خالل تعزيزها االعتقاد بأن الصراع مع الجمهورية اإلسالمية يمكن أن يؤدي إلى شرق

أوسط آخر "حرب أبدية" وينتج فوضى جيوسياسية مزعزعة للغاية.

1

 ردع إيران في مناطق جغرافية معينة تتمتع فيها بنفوذ قوي في الجوار اإلسرائيلي من خالل
العمليات العسكرية المحدودة.

 -2استراتيجية المنطقة الرمادية :
يشير الكاتب األمريكي "مايكل آيزنشتات" إلى  7تكتيكات أساسية تمثل استرتيجية المنطقة

الرمادية إليران وهي شائعة االستخدام في الحاالت األخري ويمكن اإلفادة منها في مختلف الحاالت وهي:
 المرونة التكتيكية واالتساق االستراتيجي.
 المراوغة والغموض والصبر.

 المعاملة بالمثل والتناسب واالستخدام المعاير للقوة.
 إطالة أمد النزاعات بدالً من تصعيدها.
 أنشطة السرعة والتباعد.

 تنويع وتوسيع الخيارات.

 تقسيم األعداء وتطويقهم.

2

ثالثاً :ساحات حرب المنطقة الرمادية اإليرانية -اإلسرائيلية
 -1برنامج إيران النووي:

يرى اإلسرائيليون أن امتالك إيران لترسانة نووية مفيد في إظهار القوة ،وكسر االحتكار النووي

اإلسرائيلي في المنطقة ،ويعطي إيران فرصة أفضل لتحقيق أجندتها المهيمنة .بينما ينظر إلى القنبلة

الذرية على أنها أداة مفيدة لتحقيق أهداف إمبراطورية وثورية بعيدة المدى ،فإن أهم وظائفها دفاعية حيث
تخشى النخبة الثورية المحاوالت الغربية لتغيير النظام أو حتى الغزو المباشر .فقد غزت الواليات المتحدة
Eisenstadt, Michael, Iran’s Gray Zone Strategy: Cornerstone Of Its Asymmetric Way Of War – Analysis,

1

eurasiareview news &analysis, May 29, 2021

https://www.eurasiareview.com/29052021-irans-gray-zone-strategy-cornerstone-of-its-

asymmetric-way-of-war-analysis
Ipid

2
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جيران إيران  -أفغانستان والعراق  ،في  2001و  ، 2003على التوالي  .يمكن أن توفر القنبلة رادعاً
للعدوان الغربي وبالتالي تضمن بقاء النظام .إن زعزعة استقرار نظام دولة نووية  ،والذي قد يؤدي إلى
عدم استقرار داخلي مزمن أو حرب أهلية أو تفكك  ،هو مشروع أكثر خطورة من تقويض نظام غير

نووي .تجاوزت كوريا الشمالية جميع العتبات النووية وال يزال نظامها في السلطة .وبالمثل  ،فإن الحملة
الديمقراطية إلدارة جورج دبليو بوش قد تخطت باكستان النووية  ،مدركة أن الديمقراطية في مثل هذا البلد

يمكن أن تضع الزر الذري في متناول المتطرفين.

1

ال تصدق إسرائيل تأكيدات إيران المتكررة بأن برنامجها النووي هو برنامج مدني سلمي بحت.

فهي مقتنعة بأن إيران تعمل س اًر على تطوير رأس نووي وسبل إيصاله بصاروخ باليستي .مع وضع هذا
االعتقاد في االعتبار ،دأبت إسرائيل منذ فترة طويلة على تنفيذ سلسلة من اإلجراءات السرية واألحادية

الجانب وغير المعلنة لمحاولة إبطاء برنامج إيران النووي أو شله ،ومنها إدخال فيروس كمبيوتر يحمل
االسم الرمزي  ، Stuxnetتم اكتشافه ألول مرة في عام  ، 2010والذي أدى إلى إعاقة أجهزة الطرد
المركزي اإليرانية  .في عام  ، 2015وقعت إيران على اتفاق نووي /خطة العمل الشاملة المشتركة

)(JCPOAالتي رفعت العقوبات مقابل عمليات تفتيش نووية صارمة  .لكن في عام  ، 2018انسحب

الرئيس دونالد ترامب الواليات المتحدة منه  ،وفرض عقوبات صارمة على إيران  ،التي ردت بخرق شروط

الصفقة بشكل تدريجي  ،وعلى األخص تخصيب اليورانيوم.

2

يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل وراء اغتيال خمسة علماء نوويين إيرانيين منذ عام 2010

والعديد من الهجمات على مواقع نووية داخل البالد  .في العام الماضي وحده ،هزت إيران سلسلة ال
هوادة فيها من الهجمات واالغتياالت والتخريب .لقي أكبر عالم نووي في البالد مصرعه في هجوم

معقد،كما تمت سرقة وتهريب أرشيفهم النووي بالكامل إلى خارج البالد ،وعانت المواقع النووية
والعسكرية واللوجستية في جميع أنحاء البالد من سلسلة من االنتكاسات الغامضة.

3

وامتنعت كل من

إسرائيل والواليات المتحدة عن التعليق على القتل ،وفي حادثة أخرى في أبريل من هذا العام ،ألقت
إيران باللوم على إسرائيل وتعهدت باالنتقام لتفجير في أكبر منشآتها لتخصيب اليورانيوم في نطنز،
1

 Inbar, Efraim, Iran and Israel: The Inevitable War؟ , The Jerusalem Institute for Strategy and Security, 6
January 2021

https://jiss.org.il/en/inbar-iran-and-israel-the-inevitable-war/
2 Gardner, Frank, Iran and Israel's shadow war takes a dangerous turn ,April 13
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56724039
3 Shadow war no more: The tussle between Iran and Israeli spy agency Mossad

https://www.arabnews.com/node/1846036/middle-east
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والذي قالت إنه تسبب في أضرار كبيرة ألجهزة الطرد المركزي .وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام

التي يتعرض فيها الموقع النفجار مريب ،ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف مسؤوليتها عن أي من
الهجومين.

1

إن استباق التهديد الناشئ جزء من قائمة خيارات السياسة في التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي .ال

تعتقد إسرائيل أن بإمكانها تحقيق ردع مستقر مع دولة معادية مسلحة نووياً في الشرق األوسط .كونها
دولة ذات مساحة صغيرة وعلى مسافة قصيرة من منافسيها اإلقليميين .تم استخدام حيل العرقلة والتأخير

للتعامل مع التهديدات النووية الناشئة .يبدو أن انفجار يونيو  2020في نطنز واغتيال نوفمبر  2020لـ
محسن فخري زاده مثاالن حديثان على مثل هذا العرقلة .عندما تصبح هذه األدوات غير فعالة  ،يتم

استخدام ضربات جوية جراحية لتدمير المنشآت النووية في البلدان المجاورة

2

يبدو أن استراتيجية الردع اإلسرائيلية لكبح قدرات إيران النووية وابطاء تقدمها النووي وقوتها

السائدة في منطقة الشرق األوسط سواء بضربات عسكرية أو بالتهديدات األمريكية  ،لم تمنع إيران من

تحقيق طموحاتها وال في الساحة النووية وال في دعم حلفائها في جميع أنحاء الشرق األوسط .على العكس
من ذلك  ،اتبعت إيران استراتيجية متعددة األوجه  ،بالبناء على قدراتها الخاصة وتمهيد الطريق في الوقت
نفسه للدبلوماسية .صاغ جواد ظريف هذا النهج بوضوح فيما أسماه "القوة الميدانية  -التنسيق األمثل

للتفاوض"

3

 -2الجبهة السورية:

كانت الضربات اإلسرائيلية في  2سبتمبر  2021على مواقع عسكرية لقوات النظام السوري ،تستخدمها

مليشيات إيرانية لتطوير األسلحة في كل من البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة
دمشق ،أحد أحدث جوالت الحرب الرمادية من جانب إسرائيل سبقها في  20أغسطس الماضي ،مقتل 4

من العاملين مع حزب اهلل اللبناني بينهم إيراني وعراقي واثنان من جنسية سورية ،واصابة آخرين ،جراء

الضربات اإلسرائيلية على مستودع للذخيرة وتجمعات للحزب في منطقة قارة بريف دمشق قرب الحدود

السورية مع لبنان .وخالل األعوام الماضية ،شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا ،مستهدفة مواقع

للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب اهلل .وناد اًر ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا،

Avis, Daniel, Understanding the Shadow War Between Israel and Iran, August 4, 2021

1

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-04/understanding-the-shadow-war-betweenisrael-and-iran-quicktake

Inbar, Efraim, op.cit

2

Maher, Nora, Balancing deterrence: Iran-Israel

3

Middle East relations in a turbulent

https://www.emerald.com/insight/2631-3561.htm
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لكن الجيش اإلسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خالل العام  2020حوالي  50هدفاً في سوريا،
من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

1

استوعبت إيران وحلفاؤها ،بما في ذلك النظام السوري ،في الغالب هذه الضربات .ولم يحاولوا االنتقام إال
بشكل متقطع  ،أي عندما تسببت الهجمات في وقوع إصابات كبيرة .في مايو  ، 2018أطلق نحو 20

صاروخاً من األراضي السورية  ،قال الجيش اإلسرائيلي إن فيلق القدس اإليراني أطلقها  ،استهدف مواقع
عسكرية إسرائيلية في هضبة الجوالن .من المحتمل أن يكون القصف رداً على هجوم إسرائيلي على قاعدة
تياس الجوية بالقرب من حمص قبل شهر مما أسفر عن مقتل سبعة إيرانيين على األقل .تناقصت

احتمالية سقوط ضحايا إيرانيين بشكل كبير عندما ألزمت روسيا  ،التي تسيطر على المجال الجوي

السوري غربي الفرات  ،إسرائيل بإعطاء إشعار مسبق بالعمليات هناك  ،بعد أن أدت إحدى هذه العمليات

إلى إسقاط طائرة عسكرية روسية من قبل الدفاع الجوي السوري  ،مما أسفر عن مقتل  15شخصاً من

الجنود الروس .يفترض عموما أن الجيش الروسي ينقل مثل هذه المعلومات  ،مما يمنح اإليرانيين وقتاً

كافياً إلبعاد أفرادهم عن طريق األذى.

2

قال مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات إن أحد أهدافهم الرئيسية في سوريا هو إبقاء إيران

تحت المراقبة  ،وبالتالي حماية الحدود مع إسرائيل .لطالما كانت إيران تابعة للرئيس السوري بشار األسد.

كال البلدين يعتبران نفسيهما جزءاً من محور المقاومة ،وهي مجموعة تعارض تنامي القوة األمريكية
واإلسرائيلية في الشرق األوسط.

3

إن مساعي إيران للضغط على إسرائيل من سوريا ترجع إلى كون سوريا

تمثل الطريق إلى البحر األبيض المتوسط  ،وجس اًر إلى حزب اهلل اللبناني المدعوم من إيران  ،وجبهة

إضافية مع إسرائيل .على هذا النحو  ،تعد سوريا جزءاً رئيسياً من استراتيجية المنطقة الرمادية إليران
لتوسيع نفوذها في الشرق األوسط وممارسة الضغط على إسرائيل .عندما بدأت انتفاضة  2011في
 1المرصد :غارات إسرائيلية على مواقع لميلشيات إيرانية بسوريا ،الحرة 3 ،سبتمبر  ،2021على الرابط التالي:
https://www.alhurra.com/syria/2021/09/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
2 Wimmen , Heiko, Syria: How to prevent Israel-Iran shadow war spinning out of control

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-howprevent-israel-iran-shadow-war-spinning-out-control

Siddiqa, Arhama, Rafique, Najam, IRAN VERSUS ISRAEL: THE SHADOW WAR IN SYRIA , Institute of

3

Strategic Studies Islamabad, May 9, 2018, p.2
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سوريا ،رأت إيران خطر اإلطاحة بحليف رئيسي .لكن مع مرور الوقت  ،أصبحت أيضاً ترى فرصة

إلعادة تعريف نفوذها على الحكومة السورية الضعيفة وأصبح وجود إيران على األرض في سوريا جزءاً
من استراتيجيتها الحالية لترسيخ نفسها كقوة إقليمية مهيمنة.

1

حملة إسرائيل بين الحروب (مابام) :

طبقاً لوجهة النظر اإلسرائيلية والغربية كانت حملة إسرائيل بين الحروب (االختصار العبري مابام) ضد
إيران والجماعات المدعومة من إيران في سوريا واحدة من أنجح الجهود العسكرية للرد على إيران في

"المنطقة الرمادية" .منذ اندالع الحرب األهلية السورية في عام  ، 2011وخاصة منذ أوائل عام ، 2017

حيث نفذت إسرائيل أكثر من  200غارة جوية داخل سوريا ضد أكثر من  1000هدف مرتبط بإيران

وفيلق القدس التابع للحرس الثوري اإلسالمي وضد الحرس الثوري اإليراني .أدت هذه الحملة إلى إبطاء
الحشد العسكري اإليراني في سوريا مع تجنب اندالع حريق إقليمي أوسع كان من شأنه أن يضر بمصالح

إسرائيل.

2

استفاد المسؤولون اإلسرائيليون من المعلومات االستخباراتية عالية الجودة لضرب أهداف إيرانية عالية

القيمة بهدوء  ،مع وقوع إصابات محدودة  ،من أجل تقليل مخاطر التصعيد مع إضعاف التهديد .كانت
عمليات الجيش اإلسرائيلي في البداية محدودة لكن على مدار حملة مابام  ،حيث لم تؤد الضربات األولية

إلى انتقام إيراني فعال أو مهم  ،أصبحت عمليات الجيش اإلسرائيلي أكثر اتساعاً .قصف اإلسرائيليون
أهدافاً في جميع أنحاء البالد  ،حتى في أقصى الشرق مثل محافظة دير الزور  ،في شرق سوريا على
حدودها مع العراق  .تمكن الجيش اإلسرائيلي أيضاً من ضرب أهداف تابعة للحرس الثوري اإليراني
والجماعات المدعومة منه في سوريا  ،بما في ذلك كبار قادة حزب اهلل اللبناني ووحدات القيادة والسيطرة

المتنقلة التي يديرها الحرس الثوري اإليراني الموجودة في عمق سوريا .التزمت الحكومة اإلسرائيلية في

الغالب بسياسة الصمت ولم تعترف علناً بهذه العمليات ،ألن عدم االعتراف هذا ال يجبر إيران على

االعتراف علناً بالضربات ثم الرد.

3

تقييم إسرائيل لحملة مابام :طور الجيش اإلسرائيلي مفهوم مابام للتركيز على أنه حملة رشيقة وقابلة
للتكيف ودائمة تعتمد في المقام األول على قدرة إسرائيل على جمع ومعالجة موارد االستخبارات المتفوقة

حتى تتمكن من توجيه الضربات الجوية ضد األهداف اإليرانية والمدعومة من إيران في سوريا.

المبادئ األساسية لحملة مابام:

Goldenberg, Ilan, and others, Countering Iran in the Gray Zone. What the United States Should Learn 1
from Israel’s Operations in Syria, April 14, 2020

https://www.cnas.org/publications/reports/countering-iran-gray-zone
Ipid 2

3Ipid
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 إنكار وتقويض قدرات إيران في سوريا التي يمكن استخدامها ضد إسرائيل في حرب مستقبلية -
أو ،على المدى القريب  ،تقييد حرية عمل الجيش اإلسرائيلي في سوريا.

 تثبت إليران وللمجتمع الدولي عزمها وتصميمها وفعاليتها العملياتية
 تأخير أو حتى تحويل المجابهة الكبيرة بين إسرائيل وايران.

 التأكد من سيطرة الجيش اإلسرائيلي على سلم التصعيد مع إيران في سوريا  .كما يتضح من هذه
المبادئ أن حملة مابام تستند إلى تزامن عنصرين :الضربات الحركية التي تقوض قدرات إيران
في سوريا  ،وترافق الحد األدنى من الرسائل والحمالت الدبلوماسية التي تدعم جهود إسرائيل في

دفع إيران للخلف بشكل أوسع  ،كما تفوز بالدعم العالمي .كالهما يهدف إلى إرسال إشارة قوية

إلى إيران للتراجع عن استراتيجيتها في سوريا .يؤكد المسؤولون والسياسيون اإلسرائيليون أيضاً
على هدف استراتيجي أوسع وطويل المدى وهو إزالة كل الوجود العسكري اإليراني من سوريا ،

لكن هذه الحملة لم تحقق ذلك الهدف بعد ،ويبدو من غير المرجح أن تمتلك إسرائيل القدرة على

تحقيقه.

1

يشير كل من , Nicholas Heras, Kaleigh Thomas , Jennie Ilan Goldenberg

Matuschak

إلى الدروس التي يمكن للواليات المتحدة استخالصها من حملة مابام وكيف يمكن

تطبيقها على اإلجراءات األمريكية المستقبلية في صراعات المنطقة الرمادية  ،سواء ضد إيران أو على

نطاق أوسع وهي:

 التركيز على أهداف عملياتية محددة بوضوح ومحدودة يمكن تحقيقها من خالل قوة عسكرية
محدودة ،بدالً من األهداف االستراتيجية ذات القاعدة العريضة.

 االستعداد لتحمل مخاطر محسوبة  ،بما في ذلك إدراك المسافة الكبيرة بين عدم اتخاذ أي إجراء
انتهاء بحرب واسعة النطاق .
حركي و ً
 بتطوير حملة رسائل خفية يمكن إنكارها ولكنها ال تزال ترسل إشارة رادعة واضحة إلى الهدف.


الحد بشكل متعمد ودقيق من خسائر الخصوم والمدنيين .

 اتباع نهجاً تدريجياً للتخطيط لألمام يسمح بالتكرار خطوة بخطوة  ،بدالً من التخطيط العسكري
التقليدي الذي يبدأ بتحديد الحاالت النهائية والعمل للخلف من هناك.



الدبلوماسية التكميلية مع الجهات الفاعلة األخرى.

 الواقعية بشأن ما يمكن أن تحققه حملة تكتيكية محدودة  -وتقليصها عندما ال تعد تؤتي ثمارها .
2

1Ipid

Ipid 2
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 -3الجبهة اللبنانية:
هذه هي الجبهة األقدم في الصراع ويخوضها بشكل مباشر حزب اهلل اللبناني الذي تم تأسيسه

عام  1982كرد فعل على احتالل إسرائيل لجنوب البالد .وأصبح حزب اهلل إلى حد ما قوة بالوكالة عن
الحرس الثوري اإليراني .منذ الحرب األخيرة بين إسرائيل ولبنان في عام  ، 2006بنى الجناح العسكري

لحزب اهلل ترسانة كبيرة من الصواريخ على طول الحدود الشمالية إلسرائيل  ،وفقاً للجيش اإلسرائيلي .

استهدفت إسرائيل وفقاً لتقارير إعالمية  ،المكونات الرئيسية لبرنامج حزب اهلل الصاروخي في لبنان  ،بينما

رد حزب اهلل أحياناً بإطالق صواريخ على إسرائيل ومهاجمة القوات اإلسرائيلية على طول الحدود .وفقاً
للجيش اإلسرائيلي  ،يمتلك حزب اهلل ترسانة من حوالي  130ألف صاروخ  ،والتي يمكن أن تسبب

أض ار اًر كبيرة إذا تم إطالقها على إسرائيل .قد يؤدي تصعيد الصراع إلى تأجيج المنطقة ومن المرجح أن
يزيد من إضعاف االقتصاد اإليراني ،المحاصر بالفعل من سنوات من العقوبات وتفشي Covid-19
1

المدمر.

 -4حرب بحرية غير معلنة في المنطقة الرمادية:
في ضوء األخبار التي تصدرت مؤخ اًر عناوين الصحف عن الهجمات االنتقامية التي تبادلتها

إسرائيل وايران ضد مصالح الشحن الخاصة بكل منهما ،يبدو أن البلدان يخوضان صراعاً بحرياً في

المنطقة الرمادية .ومع ذلك ،فإن عملية تهريب النفط في صلب األزمة وال تتعلق بالتهرب بشكل كبير من
العقوبات اإليرانية ،بل بتأمين األموال لـ الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني ووكالئه في الخارج ،وأبرزهم

حزب اهلل .وعندما كشفت اإلجراءات األمريكية عن مخططات تمويل سابقة مقرها العراق ،لجأ الحرس

الثوري إلى تهريب النفط إلى مناطق أبعد كمخطط تمويل غير مشروع قائم على التجارة ،مما سمح له
بتمويل حزب اهلل وتسليحه مع تحقيق المنفعة أيضاً إلى نظام األسد في سوريا.

2

بدأت الهجمات المتبادلة على السفن التجارية في عام  .2019ولم تتحمل إسرائيل وال إيران

المسؤولية عن الضربات .وشملت األهداف السابقة ناقالت نفط إيرانية متجهة إلى سوريا .سفينة إيرانية

قبالة سواحل اليمن كانت بمثابة قاعدة عائمة للحرس الثوري اإلسالمي  ،القوة العسكرية األولى في البالد
؛ وسفن الشحن التابعة إلسرائيليين أو مرتبطة بهم  ،بما في ذلك حاملة سيارات تعرضت للهجوم في

فبراير 3.في  13أبريل  ،2021هزت مجموعة انفجارات السفينة اإلسرائيلية لنقل السيا ارت "هايبريون راي"

Avis, Daniel, op.cit
2

1

ماثيو ليفيت ،حرب إيران واسرائيل غير المعلنة في البحر (الجزء األول) :مخططات تمويل الحرس الثوري اإليراني

وحزب اهلل 6 ،أبريل  ،2021على الرابط التالي:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hrb-ayran-wasrayyl-ghyr-almlnt-fy-albhr-aljz-alawlmkhttat-tmwyl-alhrs-althwry

Avis, Daniel, op.cit

3
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بالقرب من ميناء الفجيرة .وقبل ذلك بأسبوع ،كانت سفينة الشحن اإليرانية "سافيز" ،التي تبقيها إيران راسية
بشكل دائم في البحر األحمر حيث يشتبه بأنها تستعمل كمركز لجمع المعلومات االستخباراتية ومستودع

عائم لألسلحة ،قد تعرضت لتفجيرات ألحقت بها أض ار اًر جسيمة.

1

رابعاً :الواليات المتحدة األمريكية

لم تخف إسرائيل مخاوفها من الخط السياسي الجديد إلدارة بايدن  ،وذهبت إلى حد التحذير من

أنها قد تدفع المنطقة إلى الدخول في حرب .من غير الواضح ما إذا كانت القيادة السياسية والعسكرية
الحالية في إسرائيل تعتقد بالفعل أنها ستحتاج إلى تحقيق سيناريوهات يوم القيامة هذه .يتمثل أحد أهداف
التأكيد على التهديد اإليراني بالتأكيد في حث الواليات المتحدة على اشتراط العودة إلى االتفاق النووي

لمعالجة ما تعتبره إسرائيل سلوكاً إشكالياً لطهران في جميع أنحاء المنطقة  -أي برنامج الصواريخ
الباليستية  ،ودعم الجهات الفاعلة غير الحكومية األمر الذي تعتبره الحكومة اإلسرائيلية تقويض لألمن

اإلقليمي.

في حين سعت إدارة بايدن إلى طمأنة حليفها اإلسرائيلي بأنها ستتابع هذه القضايا في نهاية المطاف  ،إال

أنها ليست على جدول أعمال محادثات فيينا الحالية .كما أنه من غير المحتمل أن تقلل إيران من وجودها
في جميع أنحاء المنطقة وتقليص وجودها في سوريا من تلقاء نفسها  ،لمجرد تأمين الصفقة .من وجهة
النظر اإليرانية  ،قد تبدو إعادة فرض القيود على برنامجها النووي بمثابة تنازل مهم يجعل من الضروري

تعزيز نقاط القوة األخرى في موقفها االستراتيجي.

خالل حقبة ترامب  ،أثبتت استراتيجية إيران القائمة على الردع والدفاع غير المتكافئين من خالل

مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية فعاليتها ضد مجموعة رائعة من الخصوم

الخارجيين الذين يتمتعون بمزيد من الموارد والنفوذ الدبلوماسي  .قد تختار القيادة اإليرانية مضاعفة هذا
النهج ،على األقل للتحوط من عودة محتملة للواليات المتحدة إلى نهج أكثر تصادمية بعد االنتخابات

الرئاسية األمريكية المقبلة في عام .22024

وكان الملف النووي اإليراني في مقدمة الملفات التي تم تناولها من قبل مدير وكالة االستخبارات المركزية

األمريكية ،وليام بيرنز ،أثناء زيارته إلسرائيل والملف بالنسبة إلسرائيل يخضع ألهمية خاصة كما أن مدير
االستخبارات األمريكية أراد العلم بالخطط اإلسرائيلية االستباقية للهجمات اإليرانية .خاصة أن إسرائيل

عرضت أفكا اًر بعمل نقاط تفتيش ولجان مراقبة في البحر األحمر والخليج العربي وتكوين تحالف بحري

لمواجهة التهديدات اإليرانية 3.وفي نتيجة مهمة للجانب اإلسرائيلي أشار بايدن أثناء استقباله رئيس الوزراء
1

فرزين نديمي ،حرب إيران واسرائيل غير المعلنة في البحر (الجزء الثاني) :احتمال التصعيد العسكري ،مرجع سابق

op.cit 2 Wimmen, Heiko,

https://www.elbalad.news/4922259
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اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،في البيت األبيض ،يوم  27أغسطس إلى أن الواليات المتحدة ستكون منفتحة

على خيارات أخرى إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إيران .وأكد على التزامه بحماية أمن إسرائيل ومنع

إيران من تطوير سالحاً نوويا.

1

الخاتمة:

مستقبل الصراع في المنطقة الرمادية بين إيران واسرائيل :مدى إمكانية اشتعال فتيل حرب شاملة

بينهما

 الهدف الكامل الستراتيجية المنطقة الرمادية هو تعزيز المصلحة الوطنية مع تجنب التصعيد
والحرب .لقد أدركت الجمهورية اإلسالمية دائماً أن هدفها طويل األمد المتمثل في أن تصبح القوة
المهيمنة في الشرق األوسط من شأنه أن يجعلها في صراع مع الواليات المتحدة (التي تسعى إلى

وبناء على ذلك ،
القضاء على نفوذها في المنطقة) واسرائيل (التي تسعى إلى القضاء عليها) .
ً
طورت طريقة عمل مكنتها من تعزيز أجندتها المناهضة للوضع الراهن مع تجنب الحرب مع أي
منهما .إن مصلحة طهران في تجنب الحرب ال تستند إلى حساب انتقالي لمصالح النظام :إنها

سمة متجذرة بعمق في الثقافة اإلستراتيجية للنظام تنعكس في اإلستراتيجية اإليرانية تحت قيادة

المرشد األعلى آية اهلل علي خامنئي.

2

 كما أنشأت شبكة من الوكالء الذين يوفرون المواجهة  ،وتمكنها من تجنب االنخراط بشكل حاسم
 ،والسماح لها بالعمل بطريقة يمكن إنكارها .بينما تفتقر إسرائيل للوكالء المحليين بنفس السمات
الذين يمكنهم االنخراط في أعمال عدائية نيابة عنها .كل منهما يقاتل من أجل بقاءه (سواء بقاء

الدولة /بقاء النظام) وان كانت مشكلة إسرائيل أكبر لطبيعتها الجغرافية والديموجرافية وضعف
عمقها االستراتيجي إلى جانب أنها محاطة باألعداء سواء وكالء الجمهورية اإلسالمية أو شعوب

ترفض االعتراف بها والتطبيع معها.

 األثار السلبية لما يعرف بالربيع العربي على الدول العربية وقبلها االحتالل األمريكي للعراق كان
في مصلحة الطرفين سهل لهما ختراق تلك الول وأصبحت مسرحاً لتبادل الهجمات والضربات
العسكرية المحدودة .وكل منهما يسعي ليحول نقاط قوة الخصم  /االخر لضعف.

 يمتلك كل من إيران واسرائيل ترسانة صاروخية وجوية وبحرية وبرية تكفي لدمار اإلثنين معاً
خاصة في حالة استعمال السالح النووي اإلسرائيلي والذي ال تكل إيران من السعي للوصول

للعتبة النووية لضمان الحفاظ على أمنها.ومع ذلك تحرص الدولتين على عدم تخطي عتبة الحرب
 1بايدن لرئيس وزراء إسرائيل :أمريكا منفتحة على "خيارات أخرى" إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران2021 /8 /27 ،
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/08/27/us-israel-iran-bide n-bennett
Eisenstadt, Michael, op.cit
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التقليدية رغم عدم التوقف عن الحوادث المختلفة بح اًر وب اًر وجواً للحفاظ على الردع الرمادي
والتمسك بضبط النفس.

 يلعب الردع الرمادي دو اًر مهماً في صراع المنطقة الرمادية واذا كانت إدارة المخاطر هي

االعتبار الرئيسي الذي يوجه استراتيجية المنطقة الرمادية  ،فإن الردع هو أساسها .يقيد الردع

الخصوم  ،وبالتالي يوسع خيارات الدولة ويمنحها حرية أكبر في العمل .لوال الردع الناجح لتحول
الصراع من المنطقة الرمادية إلى المنطقة السوداء /الحرب .استغالل الردع وتوظيفه بشكل جيد

يساهم في فرض االستقرار.

 حققت كال الدولتين قد اًر من المكاسب والخسائر في اتباع استراتيجية المنطقة الرمادية ولكن تظل
اليد الطولى إلسرائيل في تنفيذ االغتياالت والتفوق االستخباراتي والعمل السيبراني بينما تتفوق

إيران في تجنيد الوكالء في الدول العربية مما يهدد إسرائيل من جهات عدة :العراق – سوريا-
لبنان -غزة .تمتلك إيران اليد العليا في الشحن البحري بفضل ساحلها الطويل على الخليج العربي
وسيطرة وكيلها الحوثي في اليمن وتواجدها الحالي على البحر المتوسط من خالل سوريا وحزب

اهلل في لبنان.

السيناريوهات المتوقعة:
 السيناريو األول :استمرار الوضع الراهن من تبادل تكتيكات المنطقة الرمادية ( ضربات محدودة
ومدروسة برية وجوية وبحرية متبادلة بمثابة لكمات غير مميتة ولكنها موجعة ولكن ال تستوجب

الرد القوي.

 السيناريو الثاني :تصعيد الوضع نتيجة ألي خطأ في تقدير رد الفعل الذي يستوجب رد مساو أو
أقوي للحفاظ على الردع واللجوء للحرب التقليدية بشكل كامل وفي هذه الحالة سوف تكون

الخيارات مدمرة لكل منهما لدخول أطراف عدة على الجانبين وال يرضي أو يتوقع الدخول في هذه

المنطقة السوداء التي تجر الشرق األوسط إلى الدمار.

 السيناريو الثالث :العودة لالتفاق النووي اإليراني ورفع العقوبات األمريكية عن إيران بما قد يكون

عامالً في التهدئة من ناحية ومن ناحية أخري قد يساهم في زيادة تمويل المليشيات الموالية إليران
في المنطقة بما يوفر مزيد من الضغط على الجانب اإلسرائيلي من خالل تطويق عمالء إيران
إلسرائيل .وفي نفس الوقت تعود إسرائيل للضربات االستباقية ألي تمدد إيراني خاصة على

الجبهتين اللبنانية والسورية.
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سياسة إيران جتاه احلوثيني ()2014-2011
د .أمحد فليح اجلبوري
المديرية العامة للتربية بابل
وزارة التربية العراقية.
الملخص:
شــكلت د ارســة سياســة إي ـران تجــاه الحــوثيين فــي الــيمن ( )2014-2011مــن الد ارســات التــي حظيــت
باهتمــام عــدد غيــر قليــل مــن البــاحثين والمهتمــين بالشــأن السياســي اإلي ارنــي؛ نظـ اًر لمــدى الجهــد الــذي بذلتــه
األخيرة في سبيل تقوية حليفها الحوثي في اليمن خـالل المـدة المعنيـة ،إذ كانـت األجـواء السياسـية واألمنيـة
خــالل تلــك المــدة تســودها االضــطرابات وعــدم االســتقرار ،نتيجــة انج ـراف الــبالد فــي الربيــع العربــي ،الــذي
عصف بعدد من أنظمـة الـدول العربيـة ومنهـا الـيمن ،ونتيجـة لـذلك سـنحت الفرصـة إلـى طهـران لتأديـة دور
فعال في دعم حليفها الحوثي ،بغية ايصاله إلى سدة الحكم ،مسـتغلين بـذلك الحالـة السياسـية واألمنيـة التـي
تمــر بهــا الــبالد ،بالمقابــل نظــر الحوثيـون إلــى إيـران بأنهــا حليــف اســتراتيجي يمكــن االعتمــاد عليــه ،لتحقيــق
طموحــاتهم وأحالمهــم السياســية ،الســيما بعــد توطيــد عالقتهمــا خــالل المــدة الماضــية؛ لــذلك كانــت المنفعــة
المتبادلة هي الفيصل في التعاون والتعاضد بين الطرفين.
كلمات المفتاحية( :االستراتيجية ،االيديولوجية ،المذهب ،االنفصال ،المصالح ،األزمة ،األعالم).

)Iran's Policy toward the Houthis (2011-2014
Dr.Ahmed flieh Hussien
General Directorate of Babylon Education
Iraqi Ministry of Education

Abstract:
The study of Iran’s policy towards the Houthis in Yemen (2011-2014) is one
of the studies that has gained the importance of a large number of researchers
and those interested in Iranian political affairs, given the extent of the effort that
Iran has made to strengthen its Houthi ally in Yemen during the relevant period,
As the political and security atmosphere during that period was dominated by
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turmoil and instability, as a result of the country’s drift in the Arab Spring,
which afflicted a number of Arab regimes, including Yemen ،As a result, Tehran
had the opportunity to play an effective role in supporting its Houthi ally, in
order to bring him to power, taking advantage of the political and security
situation that the country is going through, On the other hand, the Houthis
viewed Iran as a strategic ally that could be relied upon to achieve their political
ambitions and dreams, especially after the consolidation of their relationship
during the past period. Therefore, mutual benefit was the decisive factor in
cooperation and collaboration between the two parties.
Keywords: (The strategy, Ideological, denomination, separation, Interests, the
crisis, media).

المقدمة

شغلت السياسة اإليرانية تجـاه الحـوثيين حيـ اًز مهمـاً مـن القـائمين علـى الملـف الخـارجي اإلي ارنـي ،السـيما

أولئــك المســؤولون عــن سياســة بلــدهم تجــاه المنطقــة العربيــة ،أو الــدول المطلــة علــى البحــر األحمــر ،بغيــة
وجود حليف لهم ،يراعي مصالحهم التي يرومون تحقيقها ،ونشر أفكار ثورتهم ومبادئهم وقيمها ومتبنياتهـا،

وفي اليمن تحديداً انغمست إيران كثي اًر للبحث عن ذلك الحليـف ،وبعـد مخـاض عسـير وجـدوا فـي الحـوثيين
ضــالتهم ،إذ بــدأت ب ـوادر تلــك السياســية منــذ ثمانينيــات القــرن المنصــرم ،بيــد أنهــا كانــت خجولــة ،ولــم تل ـ ِب
طموحات طهران ،وبعد عدة أعوام من القرن الواحد العشـرين ،زادت العالقـة متانـة وقـوة رويـداً رويـداً ،حتـى
أصبحت وطيدة مع تدشين العقد الثاني من القرن األخيـر ،إذ ثمـة عوامـل دراماتيكيـة سـاعدة علـى انصـهار
وانــدماج الحــوثيين فــي السياســة اإليرانيــة ،وزادت مــن زخــم العالقــات الثنائيــة بينهمــا ،الســيما بعــدما مارســت

الحكومة اليمنية سياسة ضـاغطة علـى الحـوثيين ،وحاولـت كـبح جمـاحهم ،ونظـرت لهـم بـازدراء ،واسـتعملت
العنــف أكثـر مــن مـرة لتكمـيم أفـواههم ،ونتيجــة لتــك السياســة وجــد الحوثيـون فــي طهـران مــا يحقــق أحالمهــم
وطموحاتهم ،وهي تسيدهم واعتالئهم سـدة الحكـم فـي الـيمن ،ومـع انـدالع أحـداث الربيـع العربـي مطلـع عـام

ساد الجو العام في
،2011وفي خضم األوضاع المتردية ،وتلبد غيوم االضطراب السياسي واألمني ،الذي َ
الــيمن ،نظــر الحوثي ـون إلــى طه ـران علــى أنهــا كفيلــة بإيصــالهم إلــى مــا يتمنــون الوصــول إليــه ،مــن خــالل

دعمهــم ،ومســاندتهم ،الســيما وأنهــم وجــدوا فــي إيـران آذانـاً صــاغية لمطــالبهم ،ومــن هنــا وقــع اختيــاري علــى
د ارســة هــذا الموضــوع ،وحاولــت تســليط الضــوء علــى العالقــة بينهمــا ،كيــف كانــت بــدايتها؟ ومــا ســر تعمقهــا
فيمــا بعــد؟ حتــى أضــحى التعــاون ،والتعاضــد الســمة المشــتركة بــين الطـرفين؟ ولمــاذا اختــارت إيـران الحــوثي
ليكون حليفها االستراتيجي في اليمن المطل علـى البحـر األحمـر؟ بالمقابـل مـاذا وجـد الحوثيـون فـي طهـران

ليرتموا في أحضانها؟ كل هذه األمور وغيرها أحاول استطرادها بنحو تاريخي-تحليلي من خـالل ثنايـا هـذه

الدراسة
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وقــد جــاءت الد ارســة بخمســة مرتك ـزات ،تنــاول المرتكــز األول ،الموقــع االســتراتيجي للــيمن ،والمصــالح
اإليرانية فيه،أما المرتكز الثـاني ،فقـد تتبـع الخلفيـة التاريخيـة لسياسـة إيـران تجـاه الحـوثيين ،وتطـرق المرتكـز
الثالــث علــى الموقــف اإلي ارنــي مــن األزمــة اليمنيــة عــام ،2011والمرتكــز ال اربــع ،أســرد دعــم إيـران لحلفائهــا،
وموقف الحكومـة اليمنيـة (،)2013-2012وبخصـوص المرتكـز الخـامس ،فقـد درس أحـداث عـام ،2014
ودعم إيران للحوثيين ،وختمت الدراسة بأهم النتائج التي تمخضت عنها.

المرتكز األول -:الموقع االستراتيجي لليمن ،والمصالح اإليرانية فيه:
مما ال شك فيه أن توجه أي دولة من الدول أنظارها إلى دولة أخرى ،لم يكن بنحو عبثي أو مصادفة،
وانما هناك استراتيجية معينة ،وأهداف محددة ،ومصالح تربطها بتلك الدولة ،على هذا األساس تحاول قدر
المســتطاع أن تمــد نفوذهــا إليهــا ،بـالنحو الــذي يضــمن تحقيــق مبتغاهــا ،وايصــال متبنياتهــا ،ونشــر مبادئهــا،
على هذا األساس أفصحت إيران عن نواياها منذ بواكير نشأتها األولى ،ورغبتها بالتمـدد علـى حسـاب دول
الجوار ،والدول اإلقليمية ،وكان عملهـا ج ٍ
ـار علـى قـدم وسـاق فـي سـبيل ذلـك ،وكـان الـيمن أحـد الـدول التـي
تروم إيران وضعه تحـت نفـوذه ،لمـا يمتـاز بـه مـن مميـزات يجعلـه فـي مصـاف الـدول التـي تضـطلع طهـران
للعب دو اًر اساسياً فيه.
طموح إيران يتسع في إيجاد موطئ قدم لها على البحر األحمر ،الذي يعد ممر استراتيجي دولي بـالغ
األهمية ،ما يتيح لها الفرصة للتحكم في حركة المرور فـي خلـيج عـدن ،ومضـيق بـاب المنـدب ،الـذي ُي َعـد
نقطـة الـربط الرئيسـة التـي تصـل الخلـيج العربـي ،والمحـيط الهنـدي بـالبحر األحمـر ،وصـوالً إلـى قنـاة

السويس(،)1فضالً عن ذلك يتميز موقع اليمن البحري بإطاللتـه علـى مضـيق بـاب المنـدب ،أحـد المضـائق
المائية المهمة على مستوى المنطقة والعالم ،باعتباره عنق الزجاجـة بالنسـبة للبحـر األحمـر ،الـذي يعـد أحـد
طرق التجارية المهمة بين الشرق والغرب ،ويمر عبر باب المندب يومياً ما نسبته ثالثة ماليين وثالثمائـة
ألف برميل نفط ،أي مـا يقـارب ( )%4مـن الطلـب العـالمي علـى الـنفط ،وتمـر عبـره إحـدى وعشـرون ألـف
سـفينة سـنوياً ،أي أن الشـحنات التجاريـة التـي تمـر عبـر الممـر تعـادل ( )%10مـن الشـحنات التجاريـة
العالمية ،هذه الخصائص جعلت باب المندب يحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد مضيق هرمز ،ومضيق ملقا
من حيث كمية النفط التي تعبره يوميا(.(1
) )1محمددددد اسدددد ,القا ددددي ،الدددددور اإليرانددددي فددددي الدددديم ,وانعكاسدددداتق علددددى ا مدددد ,القددددومي اإل ليمددددي ،مركددددخ ال لددددي
العربي للدراسات اإليرانية،القاهرة،2017،ص.36

) )1خالددددددد عميددددددر النعيمددددددي ،العال ددددددات السياسددددددة واال تيددددددااية اإليرانيددددددة و رهددددددا علددددددى ا

مددددددة اليمنيددددددة -2001

،2017رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،معهد الحكمة،،2018،ص.16
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فضالً عن أن موقع اليمن يحظى باستراتيجية متميزة ،ووزن جيو-سياسي مؤثر فـي المنطقـة ،إذ تـرى
إيران أن بإمكانها من خالل تحالفها مع الحوثيين ،ودعمها لهم سياسيًّا وعسكريًّا من أجل ترسيخ تموضعهم
في قمة السلطة في اليمن ،وهـذا يصـب فـي مصـلحتها بالدرجـة األسـاس ،السـيما بعـد ت ازيـد تأثيرهـا ونفوذهـا
باآلونة األخيرة في المنطقة بنحو كبير(.)1
تبحث إيران وبنحو دائم على حليف لها ،يكون باستطاعته أن يتحكم ببعض طرق التجارة االستراتيجية
على البحر األحمر ،وبعد مخاض عسـير وجـدت فـي الحـوثيين مـا تـروم الوصـول إليـه ،خصوصـاً وأنهـا لـم
تفلح في كسب الحكومة اليمنية إلى جانبها لعدة عقود ،وكانت تلك الحكومة تعارض سياستها في المنطقة،
وتكبح جماحها ،وتحاول وضـع لجـام يضـبط إيقاعهـا ،نتيجـة لـذلك رأت إيـران فـي الحـوثيين بصـيص اآلمـل
الذي تبحث عنه في اليمن ،لتحقيق أحدى أهدافها في السيطرة على مضيق باب المندب.
لــيس هــذا فحســب بــل تســعى إيـران إلــى امــتالك ورقــة ضــغط جديــدة تضــاف إلــى أوراقهــا األخــرى ،حتــى
تمنحها قوة تفاوضية في مواجهة الجهات والقوى التـي تسـعى لتقلـيص نفوذهـا اإلقليمـي ،أو السـير قـدماً فـي

برنامجها النووي ،وهو ما يفسر ربطها ألي اتفاق نووي بنفوذها السياسي في منطقة الخليج العربي(،)2لـذلك
يندرج أثرها وأنشطتها التداخلية على الساحة اليمنية في السياق األوسع لسياستها اإلقليمية العامة ،المتعلقـة
بالحفاظ على نفوذها اإلقليمي ،وفي إطار هذه السياسة العامة ثمة اعتقاد راسخ لـدى إيـران أنـه مـن تبنيهـا
سياسـات خارجيـة ذات طـابع نشـط ،وتوسـع تـدخالتها فـي دول عـدة سـواء أكانـت مجـاورة أم إقليميـة ،تـدفع
بالواليات المتحدة األمريكية إلى االعتراف بمصالحها الحيوية ،والقبول بها فاعالً إقليمياً محوريـاً ،والسـماح
لها بممارسة دور أكبر في المنطقة ،وفي هذا السياق تسـعى إيـران لتوثيـق تحالفهـا مـع الحـوثيين ،وتكثيـف
دعمها لها سياسيًّا وعسكريًّا(.)3
تدرك إيران جيداً كلما زاد نفوذها في المنطقة ،وتسع دورها ،زادت سطوتها وحظوتها في أي مفاوضات
تجريهــا مــع الغــرب والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فــي العديــد مــن القضــايا الشــائكة بينهمــا ،الســيما برنامجهــا
النووي ،فهي تتخذ من نفوذها في المنطقة ورقة ضغط على بقية الدول لتحقيق مكاسبها ،وفرض شروطها،
وبزيــادة زخــم نفوذهــا تســتطع أن تفــرض مــا ترغــب فيــه ،وتجــد آذانـاً صــاغية لمتطلباتهــا بحســب رأيهــا ،وهــي
بذلك تتخذ من مد نفوذهـا ،والتوسـع ،واالنتشـار فـي بقيـة الـدول هـدفاً اسـتراتيجياً ثابتـاً لهـا ،ومـن الـدول التـي
تحاول إيران كسبه إلى جانبها اليمن.
) )1محمد اس ,القا ي ،الميدر السابق،ص.36

) )2انيدددا محسددد ,محمدددوا عبدددد  ،االتجاهدددات العامدددة للميدددالة اإل ليميدددة إليدددران فدددي المنطقدددة العربيدددة :اراسدددة مقارندددة
سورية واليم،2016-2011 ,بحث منشور في المركخ العربي الديمقراطي،ا.م،2020،ص .33
) )3محمد اس ,القا ي ،الميدر السابق ،ص ص.39-38
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حاولت إيران منذ البداية استغالل بقاء الـيمن خـارج منظومـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،والظـروف
اليمنيـة المشـحونة بالصـراعات ،وعملـت علـى الـدفع تجـاه توسـيع نفوذهـا ،وخلـق مجـال سياسـي جديـد مـن
النفوذ في المنطقة ،فقدمت إيران الدعم الدبلوماسي إلى الحوثيين كأقلية مذهبية لها مظالم في اليمن ،ولها
بعـض الخالفـات العقائديـة مـع المـذهب السـائد فـي السـعودية ،وهـذا مـا آثـار المخـاوف الخليجيـة السـعودية،
والبحرينية ،والكويتية التي يوجد فيها أقليات شيعية(.(1
ويعــد الــيمن أحــد المواقــع المهمــة لمهاجمــة أهــداف الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فــي حــال شــنت األخيـرة
هجوماً على المنشآت النووية اإليرانية مستقبالً هذا من جانب ،وقاعـدة للنشـاط االسـتخباراتي اإلي ارنـي علـى
الحدود الجنوبية للرياض من جانب آخر ،ومن جانب ثالـث قـد يـوفر ممـ اًر لنقـل شـحنات أسـلحة إيرانيـة إلـى

أفريقيا(.(2

مصالح إيران في اليمن ال تقتصر علـى ورقـة ضـغط علـى الـدول الغربيـة والواليـات المتحـدة األمريكيـة،
بل على دول الجوار أيضاً ،خصوصاً الخليجيـة منهـا ،فمـن المعـروف أن هنـاك الكثيـر مـن الخالفـات التـي
وقعـت بـين إيـران ودول الخلــيج العربـي منـذ تأســيس جمهوريتهـا عـام ،1979الســيما فـي المسـائل العقائديــة،
ومحاول ـة إي ـران اســتغالل أبنــاء تلــك البلــدان التــي تــدين بالمــذهب نفســه معهــا ،وهــو المــذهب االثنــي عشــر،
وتعلــب علــى هــذا الــوتر باســتمرار ،لــذلك وجــدت فــي الــيمن مــا تبتغيــه ،خصوص ـاً بــين أوســاط أبنــاء شــمال
الـيمن ،المعــروف عــنهم بـانهم يتبعــون المــذهب الزيــدي ،مـن أجــل أن يكونـوا مصــدر قلـق دائــم لــدول الخلــيج
العربي ،التي تربط عدد من دوله بحدود متاخمة مع اليمن ،السيما السـعودية المعروفـة بعمـق خالفاتهـا مـع
إيران ،وبذلك كسب إيران نفوذ تستطع منه تحقيق رغباتها ،وفرض بعض شروطها على تلك الدول.
تتعدى الرغبة اإليرانية النجاحات على المستوى الخارجي ،بـل تـدعيم الوضـع الـداخلي للنظـام اإلي ارنـي
أحد أهم آثار إيران وأنشطتها التدخلية في اليمن ،أو في غيرهـا مـن دول المنطقـة ،فثمـة صـلة واضـحة بـين
هذه األنشطة التدخلية واألوضاع اإليرانية الداخلية المتأزمة اقتصاديًّا وسياسيًّا ،على نحـو أدى إلـى ت ارجـع
ملموس في شرعية النظام اإليراني وشعبيته ،وأحدث أزمة ثقة بينه وبين قطاعات مجتمعية واسـعة ،األمـر
الـذي يـدفع بهـذا النظـام نحـو اللجـوء إلـى سياسـة تصـدير ،أو ترحيـل المشـاكل ،واألزمـات الداخليـة إلـى
الخارج ،من تبني سياسات تدخلية نشطة على مستوى البيئة الخارجية ،بتكثيف دعمه للجماعات والفصائل

) )1خالد عمير النعيمي ،الميدر السابق،ص.92

) )2نجددددالا مكدددداو وآخددددرون ،االسددددتراتيجية اإليرانيددددة فددددي ال لددددي العربددددي ،مراجعددددة :فاطمددددة اليددددماا وآخددددرون،
مركخ صناعة الفكر للدراسات وا بحاث،ا.م،2015،ص.265
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المتقاربة معه مذهبيًّا أو أيديولوجيا ،سواء أكانت في اليمن أم بقية دولة المنطقة ،وتوظيف هذه الجماعات
والفصائل لخدمة أهدافه ومشاريعه السياسية اإلقليمية(. (1
لم تقتصر مصالح إيران بمـد نفوذهـا فـي الـيمن أو المنطقـة برمتهـا ،علـى تحقيـق مكاسـب علـى السـاحة
الدولي بالملفات الخالفية مع الواليات المتحدة األمريكية خاصـة والغـرب عامـة ،بـل إنهـا تعمـل علـى أحـراج
بعض الدول ،ونخص منها الخليجية ،السيما وأنها تتحسس من الملف اليمني ،بحكـم الموقـع الجغ ارفـي لـه،
فهــي تحــاول زرع قــوة مواليــة إليهــا تكــون قريبــة جغرافيــة مــن تلــك الــدول ،تســتطع منهــا أن تشــكل ضــغطاً
ـتمر علــى دول الخل ـيج ،وبــذلك تحــاول تحقيــق رغباتهــا بأقــل جهــد ممكــن ،عــن طريــق الجهــات المواليــة
مسـ اً
إليها ،باإلضافة إلى ذلك التخلص من كم هائل من المشاكل الداخلية ،عـن طريـق تسـويق أنظـار جمهورهـا
إلــى الخــارج ،وبمــا تحققــه مــن منج ـزات علــى المســتوى اإلقليمــي ،وبــذلك فهــي تضــرب أكثــر مــن عصــفور
بحجر واحد.

المرتكز الثاني -:الخلفية التاريخية لسياسة إيران تجاه الحوثيين
العالقة مـا بـين إيـران والحـوثيين لـيس ذات م ٍ
ـاض بعيـد ،بـل لـم تتجـاوز بضـع عقـود؛ وذلـك بحكـم بدايـة
تأس ــيس الجمهوري ــة اإلس ــالمية اإليراني ــة ع ــام  1979م ــن جه ــة ،وظه ــور الح ــوثيين عل ــى مش ــهد األح ــداث
السياسية واألمنية اليمنية قوة يحسب لها حساب ،إال بعد ما يقـارب عقـدين ونصـف مـن الـزمن بعـد تأسـيس
إي ـران لجمهوريتهــا ،هــذا أوالً ،وثاني ـاً لــم تكــن تــأثير مبــادئ الثــورة اإليرانيــة علــى الحــوثيين جلي ـاً فــي عقــدها
األول؛ بسبب االختالف اإليديولوجي ما بين المذهب الذي تبنته إيران ،ومذهب الحـوثيين ،علـى الـرغم مـن
أن كليهما مسلمان يتبعان المذهب الشيعي.
بعد قيـام الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة علـى يـد اإلمـام الخمينـي(،)1عـام ،1979اعتمـدت مبـدأ تصـدير
الثــورة ،ونظ ـ اًر لعــدم التوافــق بــين المــذهب االثنــي عشــري الــذي أعلنــت إي ـران تبنيــه ،والمــذهب الزيــدي الــذي
) )1محمد اس ,القا ي ،الميدر السابق ،ص ص.39-38

) )1اإلمام ال ميني :ولد عام  1902بمدينة خمي ,في إيران ،بر ت ول فكار  ،وآرائق السياسدية والدينيدة فدي كتداش كشد
ا سددرار عددام ،1942وال د اعددا فيددق إلددى إصددالح ا و دداع السياسددية فددي إيددران ،وبعددد عددوام مدد ,ممارسددة الدراسددة
والتدريس في الحو ات العلمية وممارسة العمل السياسي في معار ة نظام الشا محمد ر ا بهلو والتي بد ت من عام
،1963طددرح فددي عددام  1970فكددرة تشددكيل الحكومددة اإلسددالمية علددى سددا نظريددة واليددة الفقيددق فددي كتابددق ال د امددل

عنددواني ,لالحكومددة اإلسددالمية :واليددة الفقيددق)،نفي مدد ,إيددران عددام  1964بعددد اددداث انتفا ددة المدرسددة الفي ددية إلددى
تركيا ،والتي بقي فيها لمدة عام وااد ،م اختار منفى آخر لق وهو العراق ،إذ سك ,في مدينة النج اإلشدرا ،,وهدي مد,
مدن العلم الديني العريقة في العراق ،وبقي فيها إلى عام  1978إذ انتقل إلى بداريس ،عداا فدي شدباط  1979در انتيدار
الثورة اإليرانية على نظام الشا محمدد ر دا بهلدو  ،للمخيدد مد ,التفاصديل ،ينظدر :اميدد ا نيدار  ،ادديث االنطدالق:
نظرة في الحياة العلمية والسياسية لإلمام ال ميني ،مؤسسدة تنظديم ونشدر تدراث اإلمدام ال ميني،طهدران،ا.ت،ص2؛ سديد
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يعتنقه الحوثيين ،فقـد وجـدت إيـران ضـالتها فـي بعـض العناصـر لنشـر مبادئهـا ونفوذهـا فـي الـيمن ،مسـتغلة
العالق ــات الجي ــدة م ــع ال ــيمن الت ــي بارك ــت قي ــام الث ــورة اإلس ــالمية ،وم ــن ث ــم تأس ــيس الجمهوري ــة اإلس ــالمية
اإليرانيــة ،علــى انقــاض نظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي(،)1ولكــن هــذه العالقــة لــم تــدم طــويالً؛ بســبب الحــرب

العراقية-اإليرانية ،ووقوف اليمن إلى جانب العراق(.)2

لــم يطــل الوقــت كثي ـ ار حتــى وجــدت إي ـران مبتغاهــا فــي الــيمن ،فكــان بدايــة تــأثير مبادئهــا علــى الزيديــة
المتواجدين شـمال الـيمن ،علـى شـكل آراء وأفكـار فرديـة ،وأول تحـرك مثمـر ومـدروس عـام  1982علـى يـد
العالمة الزيدي صـالح أحمـد فلتـه(،)3ثـم قـام عـام  1986بتأسـيس (اتحـاد الشـاب)،الذي قيـل أنـه كـان بـدعم
مـن إيـران ،وزاول هـذا االتحـاد نشـاطاً تعليميـاً تضـمن مـادة عـن الثـورة اإليرانيـة(،)1تـولى تدريسـها محمـد بــدر
الدين شقيق حسين بدر الدين الحوثي األكبر ،وفي عـام  1988زار طهـران شخصـيات زيديـة عديـدة مـؤثرة
من أبرزها العالمة مجد الدين المؤيدي ،والعالمة بدر الدين الحوثي(.)2
انغمست إيران بتسـويق متبنياتهـا ،ومبادئهـا ،وأفكارهـا إلـى الـدول المجـاورة واإلقليميـة منـذ الوهلـة األولـى
مــن تأســيس جمهوريتهــا فــي عــام ،1979ويعــد ذلــك مــن األســس والمبــادئ الثابتــة لــديها ،وكــان الــيمن احــد
الدول التي حاولت إيران مـد نفوذهـا إليـه ،لكنهـا اصـطدمت بعـدة عواقـب ،منهـا عـدم تبنـي أفكارهـا ومبادئهـا
من قبل اليمنيين ،السيما وأن أقرب المذاهب إليها هو المذهب الزيدي ،الذي فيه مـن االختالفـات العقائديـة
دداار  ،خمينددى روح ز ندددكيناو امددام خمينددى بددر اسددا
خمينى،ﭼاﭘ،اوم،تهران1379،؛

اسددناا وخددواطرات وخيددال ،مؤسسددة تنظدديم ونشددر ا ددار امددام

R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip Reports,new york,1980,
P.22

) )1الشاه محمد رضا بهلوي:ولد في طهران عام  1919درس االبتدائية فيها ،في الثاني ِـة عشـرِة مـن العمـر أرسـل للتعلـيم فـي

سويسرا ،مكث فيها خمسة أعوام ،عاد إلى طهران عام ،1936التحق بالكلية الحربية في طهران وتخرج بعد عام برتبة مالزم

ثـ ٍ
ـان ،وعــين مفتشـاً بــالجيش اإليراني،تــولى حكــم إيـران عــام  1941بعــد اســتقالة أبيــه ،أطاحــت بحكمــه فــي مطلــع عــام 1979

الثورة اإلسالمية التي أجبرته علي الهروب إلى مصر وتوفي فيها عام ،1980للمزيد من التفاصيل ،ينظر:هوشنگ نهاوندى

واي ــو بوم ــاتى ،محمـ ــد رض ــا ﭘهل ــوى آخـ ـرين شاهنش ــاه ،1980-1919ترجم ــه،داد مهر،ناش ــر فرانس ــوى،ﭘاري ــس،2013،ص
ص105-95؛

Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980,P.26

) )2ممدددددوح بريددددل محمددددد الحجددددا

،النفوذ اإليرانددددي فددددي المنطقددددة العربيددددة علددددى

ددددوا التحددددوالت فددددي السياسددددة

ا مريكية تجا المنطقة العربية ،2011-2003ا كاايميون للنشر والتو يع،عمان-ا ران،2014،ص.126

) )3امدددددد آمدددددي ,شدددددجاع ،بعدددددد الثدددددورة الشدددددعبية اليمنيدددددة إيدددددران والحو يدددددون ،مركدددددخ الجخيدددددرة العربيدددددة للدراسدددددات
والبحوث،صنعاا،2012،ص ص.16-15

) )1ممدوح بريل محمد الحجا

 ،الميدر السابق ،ص ص.127-126

) )2امد آمي ,شجاع ،الميدر السابق ،ص ص.16-15
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الكثيــر ،مــع مــا تتبنــاه إي ـران مــن مــذهب رســمي لدولــة وهــو المــذهب االثنــي عشــري الشــيعي ،إضــافة إلــى
محاوالت الحكومة اليمنية منع انتشار أفكار الثورة اإليرانية ومتبنياتها ومبادئها في صفوف أبناء مجتمعهـا،
كـ ــذلك بسـ ــبب موقـ ــف الحكومـ ــة اليمنيـ ــة مـ ــن الحـ ــرب التـ ــي خاضـ ــتها إي ـ ـران مـ ــع الع ـ ـراق أع ـ ـوام (-1980
،)1988ووقوفهــا إلــى جانــب األخيــر ،مــا جعــل األمــر يــزداد تعقيــداً فــي ايجــاد أرضــية رخــوة ألفكــار الثــورة
اإليراني على اليمنيين.
بع ــد إع ــالن الوح ــدة اليمني ــة ف ــي أي ــار  ،1990أدرك ــت إيـ ـران أهمي ــة ه ــذا التح ــول الكبي ــر ف ــي المش ــهد
السياســي اليمنــي ،فعملــت علــى زيــادة زخــم تمــددها فــي الــيمن علــى طريــق التغلغــل داخــل أتبــاع المــذهب
الزيــدي ،الســيما بعــد مرحلــة الوحــدة ،وتبنــي التعدديــة السياســية والثقافيــة ،مــا اثمــر عــن تأســيس عــدداً مــن
األحزاب والتيارات(،)1ومنها ظهر تنظيم (الشباب المؤمن) الذي كان بقايا (اتحـاد الشـباب) مـن العـام نفسـه،
وبــدأ نشــاطه بإنش ــاء العديــد م ــن الم اركــز العلميـ ـة التــي تــدرس العل ــوم الدينيــة ،والش ــرعية للمــذهب الزي ــدي،
بإشراف عدد من علماء الزيدية في محافظة صعدة ،وترأسه آنذاك محمد يحيى سالم عزان ،بوصفه منتـدى
ديني ثقافي ليس له عالقة بالعمل العسكري ،أو السياسي ،بحسب بيان التأسيس(.)2
مرحلة تأسيس حركـة الشـاب المـؤمن ومـا تبعهـا تعـد مرحلـة ازدهـار وانتشـار فـي صـفوف أبنـاء الزيديـة،
الســيما األع ـوام (،)1996-1994وخــالل تلــك المــدة مثــل حــزب الحــق الغطــاء السياســي لحركــة الشــباب
المؤمن ،خصوصاً وأن زعيمها حسين بدر الدين الحوثي(،)1قد وصل إلى البرلمان اليمني عـن حـزب الحـق

) )1لمدددي ,مدددريم ،اليدددراع السدددعوا اإليراندددي فدددي منطقدددة الشدددرق ا وسدددط ،2012-2001رسدددالة ماجسدددتير ،كليدددة
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خ ير-بسكرة،2016،ص.103

) )2امد آمي ,شجاع ،الميدر السابق،ص.17

) )1حسين بدر الدين الحـوثي :ولـد عـام 1959فـي مدينـة الـرويس بنـي بحـر ،فـي محافظـة صـعدة ،ينتمـي إلـى أسـرة هاشـمية
يرجع نسبها إلى الحسين بن علي بن أبي طالب ،أما والده فهو العالمـة بـدر الـدين الحـوثي أبـرز علمـاء ومرجعيـات المـذهب
الزيــدي فــي الــيمن ،تلقــى تعليمــه فــي المعاهــد العلميــة مــن االبتدائيــة وحتــى الثانويــة ،كمــا تلقــى المــذهب الزيــدي علــى يــد والــده
وعلماء المذهب في صعدة يعد أحد زعماء الزيدية وقائد حركة الحوثيين في النزاع مع الحكومة اليمنية في صـعدة ،رحـل مـع
والــده بــدر الــدين إلــى إي ـران ولبنــان ،حصــل علــى الماجســتير فــي العلــوم الشــرعية مــن الســودان ،أســهم مــع شخصــيات زيديــة

بتأسيس حزب الحق عام ،1990وفاز في االنتخابات البرلمانية عام  1993بمقعد في البرلمان اليمني ،عن محافظـة صـعدة
من العام ( )1997-1993كمرشح لحزب الحق ،تلقى الحوثي دعماً اشتراكياً في انتخابات ،1993وكـان موقفـه كمـا موقـف
حزب الحق مؤيداً لالشتراكي خالل األزمة السياسية التي سبقت حرب صيف ،1994اتهم حسين الحوثي بمسـاندة االنفصـال
ومناصرة قوات الحزب االشتراكي اليمني في حـرب صـيف ،1994وبعـدها تـرك حـزب الحـق ولـم يرشـح نفسـه فـي االنتخابـات
البرلمانية عـام ،1997لـم يرشـح نفسـه مـرة أخـرى ،وعقـب ذلـك تفـرغ لنشـر أفكـاره ومعتقداتـه مـن خـالل الـدروس والمحاضـرات
والخروج الدعوي إلى المناطق ،وقيادة تنظيم "الشباب المؤمن" وتشكيل فروع له ،وانشاء حوزات ومساجد تابعة له ،للمزيد من
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عام ،1993إذ فـاز فـي الـدائرة ( )294بصـعدة ،بحسـب رأي أحمـد يحيـى سـالم عـزان شـهدت المـدة مـا بـين
أعـوام ( )2001-1996انقسـاماً داخـل الحركـة لصـالح حسـين بــدر الـدين الحـوثي ،وخـالل هـذه المـدة تفــرغ
حســين بــدر الــدين الحــوثي لزعامــة تنظــيم الشــاب المــؤمن ،وتوســيع نشــاطه فــي المحافظــات الشــمالية التــي
يغلب عليها الطابع الزيـدي ،وبالفعـل ظهـرت الكثيـر مـن الم اركـز ،والفعاليـات ،واألنشـطة العلميـة ،والثقافيـة،
والحركي ــة للتنظ ــيم ،وحق ــق ش ــعبية واس ــعة ف ــي األوس ــاط الزيدي ــة ف ــي ص ــعدة ،والج ــوف ،وحج ــة ،وعمـ ـران،
وصنعاء ،وذمار ،ارفـق هـذا االنتشـار عـدة مالمـح لوجـود انتشـار للمـذهب االثنـي عشـري فـي الـيمن عمومـاً

والحركة خصوصاً(.)1

تروم إيران أن تجد في اليمن مـن يتلقـف أفكارهـا ومبادئهـا ،فوجـدت ضـالتها فـي أبنـاء المـذهب الزيـدي،
خصوصـاً الحــوثيين ،فكانــت تواقــة أن تتعامــل معهــم ،وتســاندهم فــي اتســاع رقعــت ســطوتهم وهيمنــتهم علــى
اليمنيين ،السيما القسم الشمالي من البلد ،بفعل هيمنة الزيدية على هذه المناطق ،وهذا ما تبحث عنه ،لمد
نفوذهــا إلــى الــدول اإلقليميــة ،ومنهــا الــيمن ،بالمقابــل وجــد الحــوثيين فــي توطيــد العالقــة مــع إي ـران فرصــة
لمؤازرتهم ومسـاندتهم لفـرض أفكـارهم وسـطوتهم علـى منـاطقهم ،ومـن ثـم علـى الـيمن ،ليكونـوا مـؤثرين علـى
مســرح األحــداث السياســية ،واألمنيــة ،والثقافيــة فــي الــيمن ،وهــذا يصــب فــي مصــلحة الطرفــان؛ لــذلك كانــت
المصالح المشتركة هي الركيزة األساسية لتدعيم وتوثيق العالقة بينهما.
استمر الوضع على ما هو عليه حين طفت خالفات سياسية ما بـين الحكومـة اليمنيـة والحـوثيين ،أدت
إلى مواجهات مسلحة يوم  18حزيران  2004في محافظة صعدة ،معقل الحوثيين الرئيسي،قتل على أثرها
حسين بدر الـدين الحـوثي ،فـي  10أيلـول ،2004بحسـب مـا أعلنـت عنـه الحكومـة اليمنيـة(،)1أمـا المواجهـة
الثانيـة فقـد انطلقـت فـي  19آذار ،2005بقيـادة بـدر الـدين الحـوثي(،)2والـد حسـين ،واسـتمرت نحـو ثالثـة
أسـابيع ،وفـي نهايـة العـام  2005انـدلعت المواجهـات مجـددا بـين الحـوثيين والحكومـة اليمنيـة ،حتـى مطلـع

التفاص ــيل ،ينظـ ــر :مجموع ــة بـ ــاحثين ،موس ــوعة الفـ ــرق المنتس ــبة لإلسـ ــالم ،أنـــور قاسـ ــم ،العـــالم اإلسـ ــالمي تح ــديات الواقـ ــع
واستراتيجيات المستقبل ،ثمار التغلغل الرافضي المرة ،الناشر :موقع الدرر السنية على اإلنترنت،ص.400

) )1امد آمي ,شجاع ،الميدر السابق ،ص ص.20-18
) )1الميدر نفسق،ص.21

) )2بــدر الــدين الحــوثي :ولــد عــام  1926فــي مدينــة ضــحيان فــي محافظــة صــعدة ،مــن أس ـرة علمية،ويعــد مــن أبــرز علمــاء
الزيديـة فـي الـيمن ،ولـه مؤلفـات كثيـرة مطبوعـة ومخطوطـة فـي شـتى العلـوم اإلسـالمية ،تتلمـذ علـى يديـه عشـرات مـن العلمـاء

وطالب العلم ،اشتهر بمواقفه المناهضة للظلم ،أحد األعضاء المؤسسين لحزب الحق اليمني ،وكان الزعيم الروحـي لجماعـة
أنصار اهلل ،عضو سابق في مجلس النواب اليمني ،هاجر لعدة دول منها السعودية ،واألردن ،وايران ،علنت جماعة الحـوثي
وفاته بمرض الربو عام ،2010عن عمر ناهز ستة وثمانين عاما،للمزيد من التفاصيل،ينظرhttps://ar.wikishia.:
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عام ،)1(2006أما المواجهة الرابعة فبدأت في شباط ،2007وكانت هذه المرة امتداد القتال خارج محافظة
صــعدة ،وانته ــت بوس ــاطة قطري ــة ف ــي  16حزيـ ـران ،2007وف ــي آذار  2008انطلق ــت الجول ــة الرابع ــة م ــن
الص ــدامات العس ــكرية م ــا ب ــين الج ــانبين ،وامت ــد القت ــال ف ــي ه ــذه الجول ــة إل ــى من ــاطق بن ــي حش ــيش ش ــمال
العاصــمة صــنعاء ،كمــا اســتمر فــي صــعدة ،والجــزء الشــمالي مــن محافظــة عم ـران ،وانتهــت فــي  17تمــوز
،)2(2008فــي  9آب  2009تجــدد أعمــال العنــف والمواجهــات بــين الحــوثيين والجــيش الــيمن ،نشــبت علــى
أثر استيالء أنصار الحوثي علـى مواقـع تابعـة للجـيش اليمنـي فـي محافظـة صـعدة شـمال البلـد ( 250كيلـو
مت اًر من العاصمة صنعاء)،ثم اتهام السلطات اليمنيـة للحـوثيين باختطـاف أجانـب (أسـرة المانيـة ،وبريطـاني
واحــد)،فقام الجــيش اليمنــي بحملــة عســكرية واســعة النطــاق علــى مواقــع الحــوثيين فــي منــاطق مختلفــة مــن
صــعدة ،بعــد يــوم واحــد مــن انتقــاد حــاد لهــم وجه ـه ال ـرئيس علــي عبــداهلل صــالح(،)3فــي  10آب ،2009إذ
وصــفهم بــأنهم مخربــون ودعــاة هــدم وتــدمير ،فكــان هــذا التصـريح بمثابــة إيــذاناً ببــدء العمليــة العســكرية ضــد

الحوثيين ،واطالق ش اررة الحرب السادسة(.)1

نقلـت عـدة مصـادر منـذ عـام  2004وحتـى عـام  2009ق َّـدمت إيـران مسـاعدات ماليـة وعسـكرية
للحوثيين ،وساندتهم في حربهم ضد نظام علي عبد اهلل صالح ،ودربت العناصر الحوثية فـي قاعـدة تابعـة
للحـرس الثـوري قـرب مدينـة قـم المقدسـة(،)2باإلضـافة إلـى اعتـراف علـي أحمـد األكـوع أحـد أبـرز المؤسسـين

) )1عطدددا عبددددد السندددي خمدددديس الجدددخار ،السياسددددة اإليرانيدددة تجددددا الثدددورات العربيددددة ،2013-2011رسدددالة ماجسددددتير،
كاايمية اإلاارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة ا يى2015،ص.118

). cvnnews.net/wp-content/ )2

) )3عل ــي عب ــد اهلل ص ــالح :ول ــد ع ــام ،1947ه ــو الـ ـرئيس الس ــادس للجمهوري ــة العربي ــة اليمني ــة (ال ــيمن الش ــمالي)،من ع ــام
1978وحتى عام ،1990وأصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية بعـد توحيـد شـطري الـيمن الجنـوبي والشـمالي ،تعـد فتـرة حكمـه
أط ــول فتـ ـرة حك ــم لـ ـرئيس ف ــي ال ــيمن من ــذ ع ــام 1978حت ــى تنـ ـازل ع ــن الحك ــم ف ــي ع ــام ،2012بع ــد احتجاج ــات  11ش ــباط
،2011يحمــل رتبــة المشــير العســكرية ،وصــل علــي إلــى رأس الســلطة فــي الــبالد عقــب مقتــل ال ـرئيس أحمــد الغشــمي بمــدة

قصيرة ،إذ تنحى عبد الكريم العرشي واستلم صالح رئاسـة الـبالد ،تـم وصـف نظا مـه بأنـه كليبتوقراطيـة ،وتـذيلت الـبالد قائمـة

منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد ،قامت احتجاجات ضـد حكمـه عـام ،2011وسـلم صـالح السـلطة بعـد سـنة كاملـة مـن
االحتجاجــات بموجــب (المبــادرة الخليجية)،الموقعــة بــين حــزب المــؤتمر الشــعبي العــام وأح ـزاب اللقــاء المشــترك ،والتــي أقــرت
ضمن بنودها تسـليم صـالح للسـلطة بعـد إجـراء انتخابـات عامـة كمـا أقـرت لصـالح حصـانة مـن المالحقـة القانونيـة ،وتـم إقـرار
ق ــانون الحص ــانة ف ــي مجل ــس النـ ـواب اليمن ــي ،واعتب ــاره قانون ــا س ــياديا ال يج ــوز الطع ــن في ــه ،ت ــولى نائب ــه عب ــد رب ــه منص ــور

هادي رئاسة المرحلة االنتقالية ،للمزيد من التفاصيل ،ينظرhttps://www.marefa.:
) )1ممدوح بريل محمد الحجا

 ،الميدر السابق ،ص .165-164

) )2عطا عبد العني خميس الجخار ،الميدر السابق،ص.119
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لرابطــة االثنــي عش ـرية فــي الــيمن ،عــام  2005بتقــديم إي ـران دعم ـاً لوجســتياً للحــوثيين ،إلــى جانــب إش ـراف
حــزب اهلل اللبنــاني علــى تــدريب العســكري ألفـراد عناصــرهم ،وبحســب تأكيــدات األكــوع فــإن إيـران وبــاعتراف
شخصي تلقاه من علي الكوراني أثنـاء لقـاء جمـع بينهمـا فـي مدينـة قـم المقدسـة بـإيران قبـل أعـوام بحثـا عـن
تأييد لرابطته ،ذكر له الكوراني بتقدم إيران دعماً للحوثيين(،)1وكشف تقرير أمريكي أمنـي صـادر مـن مركـز
(ســتراتفور) لالستشــارات األمنيــة فــي واليــة تكســاس ،فــي عــام  2009عــن دور إي ـران فــي عمليــات تهريــب
أسلحة مختلفة ،وذكر التقرير أنهـا كانـت تـتم عـن طريـق مينـاء عصـب اإلرتيـري ،إلـى السـواحل القريبـة مـن
محافظة صعدة فـي مديريـة (ميـدي) اليمنيـة ،ليـتم تخزينهـا ومـن ثـم نقلهـا عبـر مهـربين إلـى محافظـة صـعدة
معقـل الحـوثيين(،)2وهـذا مـا أكـده المعـارض اإلرتيـري شـوقي أحمـد القيـادي فـي حـزب العدالـة والتنميـة عـن
وجود معسكرات فـي إريتريـا عملـت منـذ  2009علـى تـدريب الحـوثيين ،وأوضـح أن هـذا األمـر جـاء عقـب
توقيع اتفاقية تعاون إرتيرية مع إيران عام ،2009تدفقت بموجبها األسلحة عبرها إلى اليمن(،)3وفي السـياق
نفسه أشارت تقارير دولية إلى قيام إيران بإنشاء قاعدة لها في أرتيريا ،لمـد الحـوثيين بالسـالح عبـر رحـالت
بحرية إلى مناطق قريبة من سواحل مينائي ميدي واللحية القريبين مـن صـعدة ،لـيس هـذا فحسـب بـل تشـير
التقارير إلى قيام السـفن اإليرانيـة الموجـودة فـي منطقـة خلـيج عـدن بحجـة المسـاهمة فـي مكافحـة الق ارصـنة،
بتهريب كميات من األسلحة عبر قوارب صيد إلى داخل اليمن(.)4

المرتكز الثالث -:الموقف اإليراني من األزمة اليمنية عام 2011
يعيش اليمن شأنه شـأن العديـد مـن الـدول العربيـة تحـت حكـم ثيـوقراطي ،يبتعـد كـل البعـد عـن المظـاهر
الديمقراطيــة ،وحينمــا بــدأ الربيــع العربــي باالنتشــار بدايــة العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد والعش ـرين فــي دول
عديدة ،تفجرت كل أنواع الحقد المضمور في أوساط الجماهير على حكـامهم ،وعلـى حـين غـرة وصـل هـذه
اء ناجعـاً
إلى اليمن بعد تحقيق مبتغاه في دول معينه ،ما دفع اليمنيين تبنـي ذلـك الربيـع ،بغيـة أن يكـون دو ً
لهم ،وطوق نجاتهم ،وبلسم لجراحاتهم ،وتأسيس عملية سياسية وفق مبادئ سليم ،يكون الجميع فيه شريك،
وغير مهمش.
من يراقب بدايات الثورات العربية يكتشف بوضوح التأثير الكبير الذي أحدثته كل ثورة على التي تليها،
فتأثيرات ثورة تونس على الثورة المصرية كانـت واضـحة جـداً ،أمـا الثـورة اليمنيـة فيكفـي أن نعـرف أن الثـورة

) )1صحيفة الشرق األوسط ،بتاريخ  19آذار .2010

) )2عطا عبد السني خميس الجخار ،الميدر السابق،ص.157
) )3عطا عبد السني خميس الجخار ،الميدر السابق،ص.119
) )4صحيفة الجخيرة بتاريخ  27تشري ,الثاني .2009
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بدأت في ذات الساعة التي تم فيها اإلعـالن عـن تنحـي الـرئيس المصـري حسـني مبـارك ،ففـي يـوم الجمعـة
 22شـباط  2011كـان ماليـين اليمنيـين يتـابعون مـا يجـري بميـدان التحريـر فـي مصـر ،وفـي اللحظـة
التاريخية الشهيرة التي أعلن فيها نائب الرئيس عمر سليمان عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن السـلطة،
وفي ذات الساعة ،خرج الشباب اليمني في مدينة تعز إلى الساحة التي أُطلق عليها فيما بعد اسـم )سـاحة
الحرية(،وشكل الشباب مظاهرة كبيـرة هتفـت بإسـقاط النظـام اليمنـي ،وأعلنـوا أنهـم سيعتصـمون فـي السـاحة
حتى سقوط النظام(.)1
شكل بداية (التجمع اليمني لإلصالح) إخوان مسلمون ش اررة انطـالق التظـاهرات فـي الـيمن ،وفـي وقـت
مبكــر مــن األحــداث اعتقلــت الق ـوات اليمنيــة عضــو مجلــس الشــورى فــي التجمــع اليمنــي لإلصــالح توكــل
كرم ــان ،وم ــا لبث ــت أن نزل ــت أحـ ـزاب اللق ــاء المش ــترك ،والت ــي تض ــم (التجم ــع اليمن ــي لإلص ــالح ،والح ــزب
االشـ ــتراكي اليمنـ ــي ،والتنظـ ــيم الوحـ ــدوي الشـ ــعبي الناصـ ــري ،وحـ ــزب البعـ ــث العربـ ــي االشـ ــتراكي ،والتجمـ ــع
الستمبري ،واتحاد القوى الشـعبية اليمينـة ،وحـزب الحـق) ،وكـان مـن بـين تلـك القـوى أنصـار الحـوثي ،الـذين
تناسـوا لوقــت قصــير خالفــاتهم مــع بــاقي المكونــات الشــعبية المنخرطــة فــي االحتجاجــات ،إضــافة إلــى قــوى

الح ـراك الجنــوبي إلــى ميــدان االحتجاجــات ،ثــم نحــت األمــور باتجــاه تحـ ٍـد شخصــي بــين آل األحمــر وعلــي
عبداهلل صالح ،إذ أعلن زعيم قبيلة حاشد صالح األحمـر" :إن علي عبـداهلل صـالح لـن يحكمنـي بعـد اليـوم
ما دمت حياً" ،بالمقابل اتهم علي عبداهلل صالح اإلخوان المسلمين مباشرة بالوقوف في وجهه إلخراجه مـن

السلطة ،خصوصاً بعدما أخذ الصراع شكل الواجهة المسلحة في أحياء متعددة من صنعاء(.)1

مما ال شك فيه هناك العديد من األحزاب ،والتيارات ،والحركات السياسية التي تعارض حكم علـي عبـد
اهلل صالح في اليمن ،ولكنها لم تجد الفرصـة المناسـبة للوقـوف أمـام حكمـه ،ومحاولـة اسـقاطه بنحـو موحـد،
وعنــدما ســنحت الفرصــة لــذلك تجمعــت تلــك األحـزاب ،والتيــارات ،والحركــات علــى هــدف واحــد ،وهــو اســقاط
نظــام الحكــم فــي الــيمن ،لتغــدو أكثــر قــوة وتماســك مــن ذي قبــل ،وفــي الوقــت نفســه تجمــع تلــك األط ـراف
السياســية يضــعف مــن عزيمــة النظــام السياســي للــدخول فــي المواجهــة مباشـرة مــع جميــع تلــك األطـراف ،مــا
يؤدي عدم ديمومته ،وانهائه بنحو سريع.
نجحت الجماهير في اليمن في كسر حاجز الخوف عندما انتقلت االحتجاجات إلى العاصمة صـنعاء،
إذ أن عـدد قليـل مـن اليمنيـين يؤيـدون علـي عبـد اهلل صـالح ،وعلـى الـرغم مـن لجـوء النظـام للعنـف لقمـع
) )1عطا عبد السني خميس الجخار ،الميدر السابق ،ص ص.80-79

) (1فاايدددة شددددامية ،المشدددروع اإليرانددددي فددددي دددوا الثددددورات العربيددددة :وابدددت ومتسيددددرات االددددة تدددونس-ميددددر-ليبيددددا-
الددديم-,سدددوريا ،مددد ,كتددداش المشدددروع اإليراندددي فدددي المنطقدددة العربيدددة واإلسدددالمية ،تقدددديم :عبدددد ز فهدددد النفيسدددي وعبددددز
الطنطاو  ،اار النشر للثقافة والعلوم ،الطبعة الثالثة،مير،2015،ص ص.161-151
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المتظــاهرين ،إال أن المظــاهرات اتصــفت بالطبيعــة الســلمية ،وقــد تضــمنت شــعارات مختلفــة ،منهــا :جمعــة
الغضب في  18شباط  2011في تعز ،وصنعاء ،وعدن ،وجمعة االَّ عودة فـي  11آذار مـن العـام نفسـه،
إال أن الوضع أنفجر في صـنعاء ،عنـدما أطلقـت القـوات الحكوميـة النـار علـى المتظـاهرين ،وذلـك يـوم 18
آذار من العام نفسه ،األمر الذي أدى إلى مقتل ( )25شخصاً،ما حث عدداً من أعضاء القوات المسلحة
إلى االنضمام إلى صفوف المتظاهرين ،وعلى الرغم من ذلك بقي الجيش بشكل عام تابعـا للنظـام ،السـيما
وأن الرئيس علي عبد اهلل صالح وهو قائد الجيش ،فضالً عن عدد غير قليل مـن أقربائـه وعائلتـه يتسـلمون

مناصب عليا في بعض المواقع الحساسة في الجيش(.(1

اتصفت األزمة في اليمن بتعدد مكوناتها ،إذ تشـمل وبـالتزامن مـع االحـداث والتغيـرات جوانـب سياسـية،
واقتصادية ،واجتماعية ،وأمنية يكرس بعضها بعضا ،وتهدد في مجموعها الدولة اليمنية الضعيفة بطبيعتها
باالنهيار(.(2
ولمنع تدويل األزمة اليمنية إقليمياً ودولياً ،حاول مجلس التعاون الخليجي االتفاق مع الرئيس علي عبد
اهلل صالح للقيام بنقل السلطة بشكل كامل ،وقدمت مبادرة لهذا الغرض ،إال أن علي عبـد اهلل صـالح رفـض
المبـادرة وذلـك فـي  23أيـار ،2011األمـر الـذي جعـل احـد مؤيـدي الـرئيس الشـيخ صـادق األحمـر ينقلـب
ضده في  3حزيران من العام نفسه ،وجـراء ذلـك تعـرض إلـى انفجـار وقـع فـي قصـره ،نقـل علـى إثرهـا إلـى
السعودية لتلقي العالج ،ولدى عودته إلـى الـيمن وافـق صـالح علـى توقيـع المبـادرة الخليجيـة فـي  23كـانون
الثاني ،2012يقضي االتفاق بتسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي ،مقابل حصوله ،وأوالده وأقربائه
وجميع من عمل معه خالل  33عام من رئاسـته علـى حصـانة مـن المالحقـة القانونيـة أو القضـائية ،وذلـك
بعد  12شهر من الضغوط الشعبية واالحتجاجات التي اجتاحت المدن اليمنية منذ مطلع شباط .)1(2011
ـاء علـى االتفـاق الموقـع،
لـذا أقـر البرلمـان اليمنـي مشـروع قـانون يمـنح الـرئيس صـالح حصـانة كاملـة بن ً
وفي  21شباط  2012فاز عبد به منصور هادي بنسـبة ( )%99,8مـن أصـوات النـاخبين كونـه المرشـح
التوافقي الوحيد للرئاسة ،إذ كان عليـه أن يتسـلم مقاليـد الرئاسـة لمـدة عـامين فقـط ،تليهـا انتخابـات برلمانيـة،
ثم انتخابات رئاسة حرة(.(2

) )1خالد عمير النعيمي ،الميدر السابق،ص.27

) )2عددداال محمدددد الفقيدددق ،العناصدددر ا ساسدددية لتنويدددع القاعددددة اال تيدددااية فدددي المملكدددة ،ور دددة بحثيدددة مقدمدددة إلدددى مدددؤتمر
الرؤية المستقبلية لال تياا السعوا ،الرياض،2011،ص.1

) )1صحيفة الشرق ا وسط ،بتاريخ  12كانون ا ول .2013
) )2خالد عمير النعيمي ،الميدر السابق،ص.28
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ولكـن بقيـت االعتصـامات والمظـاهرات مسـتمرة مـن دون توقـف حتـى قيـام الـرئيس عبـد ربـه منصـور
هـادي بتفكيـك شـبكة أقـارب الـرئيس السـابق علـي عبـداهلل صـالح مـن الجـيش ،والمناصـب العليا،ضـمن
خطـوات إعـادة هيكلـة الجـيش اليمنـي ،وفـي يـوم  28نيسـان  2013رفعـت آخـر الخيـام مـن سـاحة التغييـر
بصنعاء(.)1
لم تخمد أعالم االحتجاجات في اليمن ،حتى تأكدت الجماهير ،والقوى السياسية من القضاء على حكم
علــي عبــد اهلل صــالح ،وتقــويض ســطوته علــى الجــيش اليمنــي ،إذ عــرت تلــك االحتجاجــات الـرئيس ،وأسـرته
وأقاربه ،وأقصتهم من كل المميزات التي كانوا يتمتعون بها ،ورأى القائمون على االحتجاجات إبعـاد العائلـة
الحاكمة من مناصب الدولة كافة أمر ال مناص من تطبيقه ،إذ يرى الجمهور أن أولئك عملوا علـى إغـراق
الـيمن فـي أوحـال المحــن ،والظلـم ،واالضـطهاد ،والفســاد ،لـذلك نظـروا بعـين االزدراء إلــى الـرئيس علـي عبــد
اهلل صالح ،ومن يحيط به من عائلته.
أمــا بشــأن الموقــف الرســمي اإلي ارنــي مــن األزمــة ،فقــد اتســم فــي البدايــة بالترقــب ،وظلــت التص ـريحات
اإليرانيــة شــحيحة ،ومــع ذلــك فقــد كانــت القن ـوات الفضــائية المحســوبة علــى إي ـران ،أو حلفائهــا فــي لبنــان،
والع ـراق مثــل قنــاة العــالم ،والمنــار ،والكــوثر ،تنق ـل أخبــار الح ـراك الجمــاهيري فــي ســاحات االعتصــامات،
وتستضيف محللين ،وناشطين محسوبين على الحراك(.)1
تطــور الموقــف اإلي ارنــي بتأييــد المظــاهرات االحتجاجيــة فــي الــيمن ،ففــي يــوم  25آذار  2011أصــدر
( )252نائب ـاً فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي بيان ـاً لــدعم االحتجاجــات الشــعوب فــي الــيمن ،إلــى جانــب
البحرين ،وليبيا ودعوا قوات الجـيش والشـرطة فـي هـذه البلـدان لتحمـل مسـؤولياتها التاريخيـة ،ودعـم شـعوبها
المظلومة ،واتخاذ الخطوة النهائية إلسقاط الحكام الجناة(.)2
وأعلنــت طهـران فــي يــوم  25أيــار  2011عــن أســفها إزاء تصــاعد العنــف فــي الــيمن ،ودعــت الحكومــة
اليمنيــة لتجنــب الــدماء ،وبعــد توقيــع الـرئيس علــي عبــداهلل صــالح للمبــادرة الخليجيــة فــي الريــاض ،لــم يصــدر
تصـريحاً رســمياً مــن طه ـران ،واكتفــى أمــين مجلــس صــيانة الدســتور أحمــد جنتــي فــي خطبــة الجمعــة التاليــة
بتحذير الشعب اليمني ،بأن نائب الدكتاتور هو نسخة منه ،وفي يوم  3كانون الثاني  2011أعلن الناطق
باسم الخارجية اإليرانيـة قلـق إيـران مـن تـدهور األوضـاع األمنيـة فـي الـيمن ،وادانتهـا ألي تـدخالت خارجيـة
) )1عطا عبد السني خميس الجخار ،الميدر السابق،ص.80

) )1ناصدددددر محمدددددد علدددددي الطويدددددل ،إيدددددران والثدددددورة اليمنيدددددة،م ,كتددددداش المشدددددروع اإليراندددددي فدددددي المنطقدددددة العربيدددددة
واإلسدددددددالمية ،تقدددددددديم :عبدددددددد ز فهدددددددد النفيسدددددددي وعبددددددددز الطنطددددددداو  ،اار النشدددددددر للثقافدددددددة والعلدددددددوم ،الطبعدددددددة
الثالثة،القاهرة،2015،ص.201
) )2عطا عبد السني خميس الجخار،الميدر السابق،ص.119
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في الـيمن ،معبـ اًر عـن أملـه فـي نجـاح الشـعب اليمنـي بتحقيـق مطالبـه المشـروعة ،داعيـاً الجميـع إلـى تـوخي
الحذر واليقظة(.)1

المعــروف أن إي ـران روجــت إلــى الربيــع العربــي منــذ الوهلــة األولــى النطالقــه ،وســاندت ودعم ـت بعــض
الدول التي انتشر فيها ذلك الربيع ،ومن ضمن تلك الدول اليمن ،فكـان الموقـف الرسـمي كمـا وضـحنا سـلفاً
قائماً على مساندة المحتجـين ،وطالبـت النظـام اليمنـي باالسـتجابة لهـم ،وعـدم تسـويف مطـالبهم ،ألنهـا حقـه
ومشـ ــروعه ،كـ ــذلك تبنـ ــى اإلعـ ــالم اإلي ارنـ ــي ومـ ــن يسـ ــير علـ ــى خطـ ــاه فـ ــي بعـ ــض الـ ــدول العربي ـ ـة ،دعـ ــم
االحتجاجـات ،ونقــل أخبارهـا ،والتــرويج لهــا ،بغيـة القضــاء علـى نظــام علــي عبـد اهلل صــالح ،وكـل ذلــك يقــع
ضمن المصالح اإليراني ،التي حاولت كسبها وبما يتالءم مع مصالحها في ظل ذلك الربيع.

المرتكز الرابع -:دعم إيران لحلفائها ،وموقف الحكومة اليمنية ()2013-2012
تميزت مرحلة ما بعد عام  2011بتعاظم الـدور اإلي ارنـي فـي المشـهد السياسـي والثقـافي ،واالجتمـاعي،
كما في وصف إيران للثورة بأنها امتداد طبيعي للثورة اإليرانية ،ويزداد هـذا التعـاظم طرديـاً مـع ضـعف أداء
الــدول اليمنيــة المكبلــة بمــا يعــرف بالوفــاق الــوطني ،الــذي أملتــه المبــادرة الخليجيــة ،والــذي مثــل عائقــا إمــام
سرعة إداء الحكومة(،)1ما ساعد على زيادة النفوذ اإليراني على الساحة اليمنيـة منـذ ذلـك الحـين ،وذلـك فـي
ظـل حالـة الفوضـى ،وعـدم االسـتقرار ،نتيجـةً لتعثـر عمليـة االنتقـال السياسـي ،وتفـاقم االنقسـامات الداخليـة،
وضــعف فعاليــة الحكومــة اليمنيــة ،واخفاقهــا فــي التعامــل مــع المشــكالت السياســية ،واألمنيــة ،واالقتصــادية،

ًّ
عالميـا
واالجتماعيـة ،وفـي هـذا اإلطـار وثقـت إيـران تحالفهـا مـع الحـوثيين ،وكثفـت دعمهـا لهـم سياسـيًّا ،وا
وماليًّا وعسكرًّيا ،باإلضافة إلى ذلك أقامت َعالقـات مـع عـدد مـن الشخصـيات السياسـية فـي جنـوب الـيمن،
كرئيس الشطر الجنوبي سابقًا علي سالم البيض ،فضالً عن دعمها لبعض أجنحة الحراك الجنوبي بالمال،

واإلعـالم ،والسـالح ،والتـدريب سـواء فـي إيـران أو لبنـان وغيرهـا مـن منـاطق النفـوذ اإلي ارنـي(،)2ولـم يقتصـر

الدعم اإليراني عند هذا الحد بل أنها ساعدت علي سالم البيض على تبني قناة (عدن مباشر،)Live ،التي
تبـث مـن بيـروت ،لـيس هـذا فحسـب يـل أنهـا تـدعم جناحـا ليبراليـا فـي تعـز ،ولـه قنـاة (السـاحات)،تبث مـن
بيروت أيضاً(.(3

) )1ناصر محمد علي الطويل ،الميدر السابق،ص201
) )1لمي ,مريم ،الميدر السابق،ص.104

) )2محمد اس ,القا ي ،الميدر السابق،ص.30
) )3اسدددد ,امددددديان ،المو دددد

اإليرانددددي مدددد ,التطددددورات الدددديم ,وجهددددة نظددددر إيرانيددددة ،مركددددخ الجخيددددرة للدراسددددات

القطرية،الدواة،2015،ص ص.4-1
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ودعمت إيران بسخاء كبير إطالق عدد من القنوات الفضائية المعبرة عن توجهاتهـا أو التابعـة لحلفائهـا
الحوثيين ،أو لبعض أجنحة الحراك الجنوبي ،مثل قناة (الميادين)،وقناة (المسيرة) التابعة لجماعـة الحـوثي
والموجودتين في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت(،)1فضـالً عـن إصـدار عـدة صـحف تابعـة
للحـوثيين ،أو لـبعض أجنحـة الحـراك الجنـوبي ،ومـن هـذه الصـحف التـي تسـاند الحركـة الحوثيـة بصـورة
مباشرة(:المسـ ــار)،و (الـ ــديمقراطي)،و (الحقيقـ ــة)،و الـ ــبالغ ،و (الهويـ ــة)،و (األمـ ــة)،و (صـ ــوت الشـ ــورى)،
والصحف التي تساند هذه الحوثيين بصورة غير مباشرة ،كصحيفتَي(:األولى)،و (الشارع)،ليس هذا فحسـب

بـل تـم إطـالق عـدة مواقـع اإللكترونيـة ،وتأسـيس صـفحات متعـددة علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي بـدعم

وتنسـيق مـن الجنـاح اإلعالمـي للمـوالين إليـران فـي الـيمن ،ومـن أهـم هـذه المواقـع :موقـع (أنصـار اهلل) ،و
(أفق نيوز)،و (المنبر الديمقراطي)(.)2
عالوة على ذلك وظفت إيران أذرع إعالمية أخرى ،سواء تابعة لمؤسستها اإلعالمية الحكومية أو تابعة
لحلفائهـا فـي المنطقـة ،لخدمـة أهـدافها وللتـرويج لـدعاياتها السياسـية المتعلقـة بـدورها فـي الـيمن ،ومـن أبـرز
هـذه األذرع اإلعالميـة(:قناة العـالم) اإلخباريـة باللغـة العربيـة ،ومختلـف قنـوات هيئـة البـث اإليرانيـة
الحكومية(،وقناة (برس تي في)،الناطقة باللغة اإلنجليزية ،ومجموعة قنوات (سحر) الناطقة بلغات متعددة،
وقنوات (جام جـم) الدوليـة الناطقـة باللغـة الفارسـية ،التـي تسـتهدف باألسـاس الجاليـات اإليرانيـة المقيمـة فـي
الخارج ،وقناة (المنار) التابعة لحزب اهلل اللبناني ،والمدعومـة مـن الحكومـة اإليرانيـة ،والمحطـات اإلذاعيـة
التابعة لهيئـة البـث اإليرانيـة الحكوميـة ،والتـي تبـث برامجهـا بـأكثر مـن عشـرين لغـة ،والعديـد مـن الصـحف،
مثل صحيفة طهران تايمز ،التي تستهدف الناطقين باإلنجليزية ،باإلضافة إلى وسائل التواصل االجتماعي
على شبكة اإلنترنت(.(1
تدرك طهران جيداً ما مدى أهمية وسائل اإلعـالم سـواء أكانـت قنـوات فضـائية ،أم محطـات إذاعيـة ،أم
صحف ومجالت ،أم مواقع إلكترونية ،في الترويج لها ،ولحلفائها في اليمن ،إذا مـا عرفنـا أن لإلعـالم دور
ال يستهان به ،في أي مشروع ،أو خطوة سياسـية تـروم جهـة معـين تنفيـذها ،لـذلك البـد مـن تسـويق أفكارهـا
بالشــكل األمثــل؛ حتــى تســتعطف وتســتدر الـرأي العــام إليهــا ،ومــن هــذا المنطلـق كثفــت طهـران جهــوداً نحــو
تنويع وسـائل اإلعـالم ،لـدعم حلفائهـا ،ومتبنياتهـا ،ومبادئهـا ،السـيما وأن العـالم كلـه يسـتطيع النظـر إلـى مـا
يجري في اليمن ،في ظل التطور التكنلوجيا الحديثة.

) )1صحيفة العرش ،بتاريخ  28نيسان .2014

) )2محمد اس ,القا ي ،الميدر السابق ،ص ص.51-50
) )1الميدر نفسق،ص.51
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تصــاعد الــدور اإلي ارنــي فــي الــيمن ،وتنوعــت أدواتــه ،وتعــددت القــوى التــي يتعامــل معهــا بعــد أن كانــت
تقتصر في المرحلة السابقة علـى الحـوثيين ،وبعـض فصـائل الحـراك ،فقـد تمكنـت إيـران مـن اسـتقطاب عـدد
مــن أعضــاء مجلــس الن ـواب ،بعضــهم محســوب علــى الحــزب االشــتراكي ،وبعــض النشــطاء فــي مؤسســات
المجتمع المدني ،وعدد من اإلعالميين ،وتحولهم إلى مدافعين عن مشروعية تدخل إيران في شؤون اليمن،
ونشـطوا فـي تجنيـد شخصـيات ،وتكــتالت اجتماعيـة جديـدة ،خاصـة فـي محافظــة تعـز ،التـي شـهدت حضـواً

إعالمياً وسياسياً موال للحوثيين وايران(.)1

قام ــت إيـ ـران بتموي ــل العدي ــد م ــن األنش ــطة والفاعلي ــات ،فعل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر ،وف ــرت إيـ ـران
التمويل لمـؤتمر كبيـر عقـد فـي بيـروت فـي  16أيـار ،2012تحـت عنـوان (مسـتقبل الـيمن ،ومتطلبـات بنـاء
الدولة الحديثة)،شارك به جماعة الحوثيين ،والحراك الشـعبي االنفصـالي ،إضـافة إلـى رمـوز مـن بقايـا نظـام
علي عبد اهلل صالح ،ونحو ( )300من القيادات السياسية ،وأعضاء مجلسي النواب والشورى ،وأكاديميين،
وممثلــي منظمــات المجتمــع المــدني ،والشــباب ،وكــل ذلــك كــان الهــدف تجنيــد عناصــر جديــدة ،وحشــد القــوى
مواليــة إليـران وحلفائهــا(،)1لــيس هــذا فحســب بــل قامــت بتقــديم دعــم ألحـزاب سياســية ،وانشــاء أحـزاب أخــرى،
باإلضافة إلى ذلك قامت بتنفيذ زيارات إلى المدن اإليرانية لمئات من الشباب اليمني(.)2
حاولت إيران توثيق عالقتها مع جهـات يمنيـة متعـددة ،سـواء أكانـت أحـزاب ،أم تيـارات ،أم حركـات ،أم
شخصيات سياسية ،أم ثقافية وغيرها ،والهدف من ذلك حتى يكون الخيار أمامهـا مفتوحـاً ،فـي التعامـل مـع
الجهة التي ترغب طهران التعامل معها ،وبما يحقق مصالحها وأهدافها ،هـذا مـن جانـب ،ومـن جانـب أخـر
تزداد شعبيتها في داخل األوساط الجماهيرية ،السيما مع تعدد الجهات التي تساندها وتـروج لهـا ،مـا يسـهل
عليهــا تحقيــق مــا ترغــب بــه بســهولة ،ومــن جانــب ثالــث تكــوين حلفــاء متعــددين ،يســهل علــيهم فــرض رأيهــم
السياسي على الحكومة ،أو الدولة اليمنية ،ألنهم يمثلون شريحة واسعة من الجماهير اليمنيـة ،هـذا كلـه فـي
جانــب ،والجانــب المهــم هــو تــدعيم العالقــة بــالحليف االســتراتيجي الحــوثي ،إذ يعــد هــذا الحليــف هــو الركيـزة
األساسية ،أو نقطة االنطالق لمصالح إيران في اليمن.
تــتهم الحكومــة اليمنيــة قيــام إيـران بتــدريب المســلحين الــذي ينتمــون إلــى أنصــار الحــوثي ،فــي لبنــان عــن
طريــق حــزب اهلل اللبنــاني ،وتــوفر لهــم التمويــل ،والتــدريب ،واإلعــالم العســكري ،إضــافة إلــى أمــاكن أخــرى
داخل إيران ،وذلك من خالل استقطاب أفراد من تلك الجماعة عبر سوريا(.)3
) )1ناصر محمد علي الطويل ،الميدر السابق،ص.202
) )1الميدر نفسق،ص.203
) )2الميدر نفسق،ص.34
) )3الميدر نفسق.
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وأك ــدت بعث ــة مجل ــس األم ــن ف ــي ال ــيمن ،أن إيـ ـران ق ــدمت عشـ ـرات الش ــحنات م ــن األس ــلحة للح ــوثيين،
والحـراك الجنـوبي ،وتـم ضـبط عـدد منهـا ،وكانـت بعـض هـذه الشـحنات تهـرب عبـر سـفن إلـى جـزر تتبـع
إريتريا ،ثم يـتم نقـل هـذه األسـلحة عبـر قـوارب صـيد علـى شـكل شـحنات صـغيرة إلـى األ ارضـي اليمنيـة ،إذ
يقوم سماسرة السالح بنقلها وتهريبها إلى محافظة صعده ،التي تسيطر عليها جماعة الحوثي(.)1
ومع تزايد التدخالت اإليرانية ظهرت تصريحات مباشرة للرئيس عبد ربـه منصـور هـادي ،ويبـدو أن ذلـك
حدث عندما وصل التدخل اإليراني إلى مستوى خطير من تهديد االستقرار فـي الـيمن ،فقـد حـذر إيـران مـن
التدخل في شؤون اليمن(،)2وقال في كلمـة لـه بالكليـة الحربيـة بصـنعاء فـي تمـوز ،2012جـاء فيهـا" :أطلـب
ومرعـاة الظـروف الدقيقـة التـي مـر فيهـا
من أشقائنا في إيران عدم التدخل بأي شكل في شؤون اليمن ،ا
بلـدنا ،والـيمن لـم تـدخل يومـاً فـي شـؤون أي دولـة قريبـة أو بعيـدة ،وتقـول للجميـع مـن هنـا مـن الكليــة
الحربية اتركوا اليمن وشأنه ،والى هنا كفى"(،)1كذلك دعا اإليرانيين إلـى م ارجعـة سياسـاتهم الخاطئـة تجـاه

اليمن ،وأكد ":أن بالده ال ترغب في تصعيد الوضع مع طهران ،ولكـن فـي الوقـت نفسـه تأمـل إال تتـدخل
فـي شـؤون الـيمن الداخليـة(،)2وفـي الوقـت نفسـه هـدد باتخـاذ إجـراءات صـارمة ضـد التـدخل اإلي ارنـي فـي
ش ـئون بــالده ،وقــال أن الــرد علــى التــدخالت يكــون قاســياً ،وأضــاف ":نقــول لهــم مــن الكليــة الحربيــة يــا
أشقاءنا في إيران ارفعوا أيديكم عن اليمن ،فاليمن لن يكون العوبة بأيديكم ،وسـتدفعون الـثمن غاليـا إذا
استمررتم في تصرفاتكم غير المسؤولة ،عندنا وثائق تثبت تـدخلك السـافر فـي الشـأن الـيمن ،وسـنعلنها
للعالم"(.)3
بلــغ التــوتر إلــى حــد أن رئــيس الــدائرة اإلعالميــة لحــزب اإلصــالح ،ثــاني أكبــر األح ـزاب المشــاركة فــي
حكومة الوفـاق ،طلـب فـي كلمـة لـه فـي مهرجـان محلـي طـرد السـفير اإلي ارنـي ،وقطـع العالقـات الدبلوماسـية
بين طهران وصنعاء ،احتجاجاً على التدخل في شؤون اليمن(.)4
أعلــن الحكومــة اليمنيــة فــي تمــوز  2012عــن اكتشــاف عــدة شــبكات تجســس ،قيــل أنهــا تعمــل لصــالح
إيـران(،)5مــا دفــع الـرئيس اإلي ارنــي محمــود أحمــد نجــاد(،)1إلــى إرســال مبعــوث خــاص إلــى الــيمن؛ الستيضــاح
) )1عطا عبد السني خميس الجخار،ص.120

) )2ناصر محمد علي الطويل ،الميدر السابق،ص.205

) )1مقتبس ع :,ناصر محمد علي الطويل ،الميدر السابق،ص.205
) )2مقتبس ع :,صحيفة العرش ،بتاريخ  28نيسان .2014

) )3مقتبس ع :,صحيفة  26سبتمبر ،بتاريخ  18تمو .2012
) )4صحيفة الحياة ،بتاريخ  4تشري ,ا ول .2012

) )5صحيفة  26سبتمبر ،بتاريخ  8تشري ,ا ول .2012
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األمــر ،وبحــث العالقــات الثنائيــة ،وتأكيــد حــرص بــالده علــى ســالمة الــيمن ،وســيادته ،واســتق ارره ،غيــر أن
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض مقابلة المبعوث اإليراني ،وأكتفى بلقاء وزير الخارجية(.)1
استمر عبـد ربـه منصـور هـادي باتهـام إيـران أثنـاء زيارتـه للواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي تشـرين األول
،2012بأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط ،يهدف للسيطرة على مضيق باب المندب فـي البحـر األحمـر ،داعيـاً
إلــى تحــرك دولــي عاجــل لوقــف ذلــك المخطــط ،وقبــل هــذا التــاريخ وفــي محاض ـرة القاهــا فــي مركــز وودرو
ويلســون للبــاحثين فــي واشــنطن يــوم  28ايلــول ،2012ذكــر مــن بــين التحــديات الــذي يواجهــا الــيمن التــدخل
نظر لموقعه االستراتيجي الـذي يقـع بـين دول غنيـة بـالنفط
اإليراني ،مؤكداً أن أنها تسعى للتغلغل في بلده ،اً
والقرن اإلفريقي(.)2

وجاءت تصريحات هادي بالتزامن مـع إعـالن و ازرة الداخليـة اليمنيـة عـن إلقـاء القـبض علـى أفـراد خليـة
تجســس تابعــة إي ـران ،وأوضــحت الــو ازرة علــى موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنيــت(،أن شــبكة التجســس التــي تــم
ضبطها يديرها قيادي سابق في الحرس الثوري اإليراني)،لم تذكر أسمه(.)3
لم يتوقف األمر عند هذا الحد بل أعلنت الحكومة اليمنية فـي كـانون األول  2013عـن ضـبط سـفينة
تحمــل أســلحة إيرانيــة علــى مقربــة مــن س ـواحلها ،وقــال مســؤولون أن شــحنة األســلحة مرســلة إلــى الحــوثيين،
وفي شهر أذار من العام نفسه ،كشفت األجهزة األمنية اليمنية عن ضبط سفينة أجنبية متورطة في تهريب
أسلحة مختلفة إلى السواحل اليمنية تحمل اسم) جيهان ،)2باإلضافة إلى ذلك وردت معلومات غيـر مؤكـدة
عن السفينة التي أعلنت القوات البحرية التابعة (للكيان الصهيوني) عن ضبطها في عرض البحر األحمـر
) )1محمود أحمدي نجاد :ولد عام ،1957ينتمى إلى عائلة فقيرة كانـت تقـيم فـي محافظـة سـمنان جنـوب شـرق طهـران ،كـان
أبوه يعمل حداداً ،انضم إلى الحرس الثوري إبـان الحـرب العراقيـة اإليرانيـة ،شـارك فـي تأسـيس لجنـة الطـالب اإلسـالمية التـي
عرفت فيما بعد (مكتب توثيق الوحدة الطالبية)،حصل على درجة الدكتوراه في مجال هندسـة التخطـيط والنقـل والمواصـالت،

وعندما فاز في منصب رئاسـة بلديـة طهـران للعـام ،1993لفـت األنظـار وحصـل علـى شـعبية كبيـرة بنجاحـه فـي إعـادة تنظـيم
المدينــة وتعبيــد الطــرق وتنظيمهــا ،ممــا أهلــه فــي أن يــدخل االنتخابــات الرئاســية عــام  2005بشــعبية عاليــة ،إذ رفــع شــعارات
اقتصــادية تناصــر الطبقــة الفقي ـرة التــي ينتمــي هــو نفســه إليهــا ،وطــرح شــعار (عــودة الحكومــة للشــعب)،األمر الــذي مكنــه فــي
النهايــة مــن الفــوز برئاســة الجمهوريــة ،لــدورتين متتــاليتين عــامي ،2005و،2009للمزيــد مــن التفاصــيل ،ينظــر :ســامح ارشــد،

السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإليرانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،مجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،162السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

،41األهرام،القاهرة،2005،ص171؛صحيفة الشرق األوسط ،بتاريخ  29كانون الثاني .2021
) )1امدددد يحيدددى فدددخان ،العال دددات اليمنيدددة -اإليرانيدددة :الجددد ور التاري يدددة والفكريدددة و رهدددا فدددي التطدددورات السياسدددية،
مدددددد ,كتدددددداش ،العال ددددددات اإليرانيددددددة فددددددي المنطقددددددة العربيددددددة ،تقددددددديم محمددددددد ا امددددددر ،منتددددددد العال ددددددات العربيددددددة
والدولية،ا.م،2015،ص.175
) )2امد آمي ,شجاع ،الميدر السابق،ص.197

) )3ناصر محمد علي الطويل ،الميدر السابق،ص.205
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أمام السواحل اإلرتيرية في بداية شهر أذار ،2014التي قيل إنها كانت متجهة إلى حركة حماس في غـزة،
كانت في األصل متجهة إلى السواحل اليمنية ،وبالتحديد إلى الحوثيين(.)1
وقد حذرت جهات رسمية من استمرار التدخل اإليراني في اليمن ،إذ صرح راجح بـادي مستشـار رئـيس
الحكومـة اليمنيـة فـي اتصـال هـاتفي مـع صـحيفة الشـرق األوسـط قـائالً":يبـدو أن إيـران تسـتمع لـبعع
التقارير المضللة ،التي ترفع إليهـا مـن قبـل بعـع األطـراف السياسـية فـي الـيمن ،التـي تصـور لهـا أن
النشاط اإليراني يمكن أن يكتب له النجاح ،وهذا ال يمكن أن يكون ،ألن اليمن لن يكون ساحة لتصفية
حسابات اإليرانيين"(.)1
المعروف عن السياسة اإليرانية أنها تبحث عن حلفاء لها في الدول المتاخمة معها حدودياً ،أو إقليمياً،
ومــن ضــمن النطــاق النفــوذ اإلقليمــي الــذي تعــول علــيهم طه ـران الحــوثيين ،وبعــض األطـراف اليمنيــة ،التــي
حاولــت كســبهم إليهــا ،وممــا ال شـك فيــه بعــد احتــدام الصـراع بــين األطـراف اليمنيــة ،الســيما بعــد أزمــة عــام
،2011أضحى ديـدن طهـران مسـاندة حلفائهـا ،ورأت فـي ذلـك أمـر ال منـاص مـن تحقيقـه ،سـواء أكـان ذلـك
الدعم بوسائل اإلعالميـة ،أم بـالطرق العسـكرية ،أم السياسـية ،أم غيرهـا ،مـا أثـار حفيظـة الحكومـة اليمنيـة،
ودفعـاً بتوجيــه ســيل مــن الرســائل والتهديــدات ،التــي تحــذر مــن خاللهــا طهـران مــن مغبــة التــدخل فــي الشــأن
اليمنــي الــداخلي ،وأن ذلــك الــدعم يــدخل الــيمن فــي نتــائج غيــر محمــودة العواقــب ،ولكــن طه ـران أكــدت مــن
خالل دبلوماسيتها الخارجية في أكثر من مناسبة أنها غير معنية بالشأن اليمني ،وأنها بعيدة كل البعد عن
دعم طرف يمني على حساب طرف آخر ،بيد أن طهران تـدرك جيـداً فـي حـال تخلفهـا عـن حلفائهـا ،يمكـن
أن يـؤدي إلــى سـهولة استســالمهم لرغبـات الحكومــة اليمنيـة ،ورئيســها عبـد ربــه منصـور هــادي ،وهـذا يــدخل
إيران فـي مطـب أضـعاف أحـد حلفائهـا االسـتراتيجيين فـي األعـوام األخيـرة ،لـذلك فـاألرجح أن طهـران تعمـل
علــى زيــادة زخــم الــدعم العســكري إلــيهم ،بغيــة فــرض رأيهــم وبقــوة علــى المشــهد السياســي واألمنــي اليمنــي،
الســيما وأن الــدعم اإلعالمــي ،والسياســية وأضــح ،وال يحتــاج إلــى دليــل ،مــن خــالل تبنــي القن ـوات اإلي ارنــي
والقريبــة منهــا ،الخطــاب الحــوثي ،ومــن علــى شــاكلته ،فض ـالً عــن تقــديم الب ـرامج السياســية لــدعم خط ـواتهم،
ورصدها أوالً بأول.

المرتكز الخامس -:أحداث عام ،2014ودعم إيران للحوثيين

) )1صحيفة العرش ،بتاريخ  28نسيان .2014

) )1مقتبس ع :,عطا عبد السني خميس الجخار ،الميدر السابق،ص.22
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األزمة اليمنيـة لـم تتوقـف خـالل األعـوام األولـى التـي تـم فيهـا تنحـى علـي عبـداهلل صـالح ،واختيـار عبـد
ربه منصور هادي بدل عنه ،بل استمرت لعدة أعوام ،نتج عن ذلـك وقـوع عـدة أحـداث مهمـة علـى المشـهد
السياسي اليمني عام ،2014ال يمكن التغافل عنها.
أقــدم عبــد ربــه منصــور هــادي علــى تقــديم اســتقالته مــن رئاســة الجمهوريــة وذلــك فــي  22كــانون الثــاني
2014؛بســبب خالفــات مــع أطـراف سياســية علــى طريقــة أدارة الدولــة ،مــا ادخــل الــبالد فــي أزمــة دســتورية،
وفي أعقاب استقالة عبد ربه منصور هادي أصدر الحوثيون ما يسمى باإلعالن الدستوري ،وذلـك فـي يـوم
 2شباط من العام نفسه إلدارة البالد ،شمل حل البرلمان ،وتشكيل مجلس بديل يتكون من ( )551عضـواً،
يقوم هذا المجلس بانتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد تحت رقابة اللجنة الثورية ،وحدد اإلعالن
الدستوري المرحلة االنتقالية في الـيمن بعـامين ،يجـري بعـدها التصـويت علـى مسـودة الدسـتور بعـد تعـديلها،
ثم إجراء االنتخابات ،وعد هذا األجراء انقالباً على الدولة بالكامل من بعض األطراف السياسية(.(1
نتيجة ذلك العمل غادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صـنعاء متوجهـاً إلـى عـدن فـي يـوم 20
شباط ،2014إذ أعلن من هناك تراجعه عن االستقالة وممارسته لمهامـه بوصـفه رئيسـاً دسـتورياً للـبالد ،مـا
خلق حالة جديدة في الوضع اليمني ،وشجع مجلس التعاون الخليجي على التدخل السياسي ،ودعم الرئيس
الستعادة المبادرة(.(2
المتمعن لوقوع مثل هذه األحداث يدرك وبنحو جيد أن لدول الخلـيج يـد فـي تحركـات عبـد ربـه منصـور
هــادي ،خصوص ـاً وأن تنازلــه عــن منصــبه جعــل المبــادرة فــي أيــدي الحــوثيين ،وأن ذلــك أدخــل الــبالد فــي
مخاض عسير ،السيما وأن الحوثيين أظهروا قوة سياسية والعسكرية غير متوقعة فـي األعـوام األخيـر علـى
مسرح األحداث في الساحة اليمنية ،لذلك فهم لم يقفوا مكتوفي األيدي من تحركات الحوثيين ،خصوصاً إذا
علمنا العداء الحوثي مع بعض دول الخليج العربي ،وأخص بالذكر السعودية.
نتيجة لألزمة التي وقعت في اليمن ،تدخلت السعودية بمبادرة في إطار مجلس التعاون الخليجي ،التـي
ج ــاء عل ــى أثره ــا اعتـ ـراف جمي ــع األطـ ـراف السياس ــية ف ــي ال ــيمن عل ــى أن عب ــد رب ــه ه ــادي منص ــور رئيسـ ـاً
لجمهورية اليمن في المدة االنتقالية ،وكانت الجلسة الختامية في  25نيسان ،2014التي خـرج عنهـا وثيقـة
الح ـوار الــوطني الشــامل ،واحتــوت علــى عــدة فصــول ،تتنــاول القضــايا المختلــف عليهــا فــي الــيمن وأهمهــا
الجنوب ،وقضية صعدة ،والمصالحة الوطنية ،وبناء الدولة ،وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الحوار
هو إعمال النظام الفيدرالي ،وتقسيم اليمن إلـى سـتة أقـاليم ،رفـض الحوثيـون مـن طـرفهم هـذه المبـادرة ،و أروا
) )1خالد عمير النعيمي ،الميدر السابق،ص.30
) )2الميدر نفسق،ص.31
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األقاليم التي تحت سيطرتهم وفقاً لهذا التقسيم غير قابلة للحياة ،وال يملكون مقومات القوة فيها ،أما بالنسبة
إلي ـران فقــد عارضــت هــذه المبــادرة؛ ألنهــا رأتهــا محاولــة لتســويق المشــروع الســعودي علــى حســاب األزمــة
اليمنية(.)1
بعد رفض الحوثيين للمبادرة الخليجية بـدأوا فـي تحـرك عسـكري ،وقـد بـدا أن تحـركهم العسـكري سيقضـي
علــى العمليــة السياســية برمتهــا ،ونجح ـوا فــي التغلغــل داخــل الجــيش اليمنــي؛ لكســب والءات عــدد مــن قــادة
الجيش سـواء بالتهديـد أو الترغيـب ،وواصـلوا سـيرهم العسـكري إلـى أن تفاجـأ العـالم بـدخول صـنعاء فـي 21
أيلول ،2014ثم يوقعون بعده اتفاقية (السلم ،والشراكة الوطنية)،وقد نجح الحوثيون عن طريق تحالفهم مـع
علــي عبــداهلل صــالح فــي أن يخوضـوا معــاركهم مــع خصــومهم السياســيين تحــت غطــاء المؤسســة العســكرية،
واألمنية اليمنية ،بعد ان نجحوا في الحاق عدة آالف من أنصارهم في الجيش ،وبعد ذلك نجحوا في فرض
ســيطرتهم علــى قصــر الرئاســة ،وكــان للحــوثيين أربعــة مطالــب رئيســة إلنهــاء األزمــة ،أعلنهــا زعــيمهم عبــد
الملك الحوثي(،)1أولها :تصحيح وضع الهيئة الوطنيـة لألشـراف علـى تنفيـذ مخرجـات الحـوار ،ثانيـاً ،تعـديل
مسودة الدستور ،ثالثاً ،تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ،رابعاً ،إجراء تغييرات أمنية وعسكرية(.)2

) )1انيا محس ,محموا عبد  ،الميدر السابق،ص.36
) )1عبـد الملــك الحـوثي :ولــد فــي محافظـة صــعدة عــام ،1979مــن عائلـة متدينــة ،وكـان والــده أحــد كبـار المرجعيــات الدينيــة
الزيدية ،كان عبد الملك يتنقـل منـذ صـغره مـع اهلـه ووالـده الـذي كـان يتنقـل فـي وسـط أريـاف وقـرى محافظـة صـعدة؛ لتـدريس
العلوم الفقهية ،ولحل قضايا النزاعات بين الناس ،ولم يدرس عبد الملك الدراسة النظامية ،أو يحصل على أي شهادة علمية؛
نظ ـ اًر لعيشــه فــي منــاطق ريفيــة قــد ال يتــوفر فيهــا التعلــيم الحكــومي ،لكنــه درس علــى يــد والــده الكتابــة ،والعلــوم الدينيــة وفــق
المذهب الزيدي ،في حلقات تدريس في مسجد القرية منذ سن مبكر ،وقيل أن والده خصص له منهجا تدريسـيا خاصـا عنـدما

بلغ الثالثة عشر ،فكـان والـده يقـول عنه(طارقـة)(،أي عالمة)،وانـه قطـع شـوطا متقـدما فـي التحصـيل الد ارسـي ،وقيـل أن عبـد
الملك قد تزوج وهو سن الرابعة عشر ،في منتصف التسعينات ترك عبد الملك محافظة صعدة ،وانتقل إلـى العاصـمة اليمنيـة
صنعاء للعيش مع أخيه األكبر حسين مؤسس جماعة (الشباب المؤمن)(،التي عرفت فيما بعد بجماعـة انصـار اهلل)،تـأثر بـه
كثي اًر حتى صار فيما بعد بمثابة األب الروحي له وقـدوة لـه ،وعمـل كحـارس شخصـي ألخيـه حسـين الـذي كـان آنـذاك عضـواً
في البرلمان اليمني عن حزب الحق ،وبالرغم انه كان حارس ألخيـه ،إال أنـه قيـل أنـه تعلـم فـي صـنعاء ثقافـة المـدن المختلفـة
عن ثقافة القرى ،قذفت األحداث بعبد الملك إلى الواجهة بعد مقتل شـقيقه األكبـر مؤسـس جماعـة الحـوثيين حسـين الـذي قتـل

في  10أيلول  2004خالل حرب الحـوثيين مـع الجـيش اليمنـي أثنـاء حكـم الـرئيس السـابق علـي عبـد اهلل صـالح ،وبـدأ اسـمه
يتــردد باعتبــاره قائــد الجماعــة خــالل ج ـوالت الحــرب فــي صــعدة مــع الق ـوات الحكوميــة التــي تواصــلت فت ـرات متقطعــة حتــى
 ،2010وبـرز أكثـر بعـد نجـاح الثــورة اليمنيـة فـي إرغـام علــي عبـداهلل صـالح عـام  2012علـى التخلــي عـن الحكـم وفـق بنــود
المبادرة الخليجية ،للمزيد من التفاصيل ،ينظرhttps://thelinkyemen.net/news/3849:

) )2لطيددد

فدددؤاا امدددد نعمدددان ،مسدددار التمددداا فدددي الددديم: ,الحو يدددون مددد ,الفكدددر إلدددى سدددلطة ا مدددر الوا دددع ،اراسدددات

مركخ البحري ,للدراسات االستراتيجية ،والدولية ،والطا ة ،العدا ،1البحري،2015،,ص.61
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التطورات التي حصلت في اليمن رحبت فيها إيران وشجعتها ،وعلى إثر هذا استقبلت طهران وفد ع ٍ
ـال
المســتوى مــن الحــوثيين ،وأيض ـاً بعــض الشخصــيات المقربــة منهــا ،وفتحــت جس ـ اًر جوي ـاً بــين البلــدين بواقــع
( )14رحلــة أســبوعياً ،فض ـالً عــن اإلعــالم اإلي ارنــي الــذي كــان يحتفــل بــالحوثيين ،ويبــث أخبــار مســؤولين
إيرانيين بأن إيران وصلت إلى سواحل البحر األحمر ،ومضيق باب المندب ،وكان الهدف األساسي إليران
من وصول الحوثيين واستيالئهم على السلطة؛ انتزاع بعـض مـن االعتـراف الـدولي الـذي يمكـنهم أن يكونـوا
قوى مؤثرة على البحر األحمر ،عن طريق حلفائهم الحوثيين ،وسـعت إلـى تشـكيل عالقـات عامـة للحـوثيين
مع روسيا والصين ،وذلك لتعطيل أي ق اررات دولية قد تقترح من قبل دول مجلس التعاون الخليجي(.)1
وعقـب أشـهر قليلـة مـن اسـتيالء الحـوثيين وحلـيفهم الـرئيس السـابق علـي عبـد اهلل صـالح علـى مقاليـد
السلطة في العاصـمة اليمنيـة صـنعاء ،وفـي مطلـع عـام  2015سـعت إيـران لتعزيـز شـراكتها مـع الحـوثيين،
مـن خـالل توقيـع اتفاقيـات اقتصـادية للتعـاون بـين الطـرفين فـي مجـاالت الـنفط ،والكهربـاء ،والنقـل الجـوي
والبحري،ووفقًا لهذه االتفاقيات تعهدت إيران بتزويد اليمن بالمشتقات النفطيـة لعـام كامـل ،وانشـاء محطـات

لتوليـد الكهربـاء فـي محافظـات عـدن ،والحديـدة ،وتعـز ،وصـيانة خـط نقـل الكهربـاء بـين مـأرب وصـنعاء،
باإلضافة إلى تعزيز النقل البحـري ،وتوسـيع مينـاء الحديـدة ،وتخصـيص خـط ائتمـاني لتوريـد مـا يلـزم الـيمن
مـن بضـائع ومعـدات ،وايفـاد خبـراء إيـرانيين فـي شـتى مجـاالت البنيـة التحتيـة ،وقـد شـكلت هـذه االتفاقيـات
حليـف معلـن وأساسـي للحـوثيين ،مـع محاولـة تحويـل هـذا التحـالف إلـى تحـالف رسـمي مـع الدولـة اليمنيـة
ـتنادا إلـى سـيطرة الحـوثيين علـى مقاليـد السـلطة ،أطلـق التحـالف العربـي بقيـادة السـعودية عمليـة
نفسـها ،اس ً

(عاصفة الحزم) ضد الحوثيين في  26آذار ،2015ما أدى إلى أعاقة تنفيذ االتفاقيات(.)2

الســعودية لــم تقــف مكتوفــة األيــدي فــي خضــم التحركــات الحوثيــة فــي الــيمن ،وســيطرتها علــى مقاليــد
الســلطة ،فقــد اســتبعدت انف ـراج األزمــة فــي الــيمن ،لــذلك شــرعت بالتعــاون مــع دول عربيــة وخليجيــة ،علــى
إطالق عملية عسكرية تستهدف من التحركات الحوثية وحلفاءها داخل اليمن ،ومن المعروف أن السعودية
تتــوجس خوفــا مــن ســيطرة الحــوثيين علــى المشــهد السياســي هنــاك ،وتعــد ذلــك تهديــداً لكيانهــا؛ بســبب العــداء
المعروف بينهما ،هذا من طرف ،ومن طرف آخر تدرك جيـداً مـا مـدى عالقـة الحـوثيين بـإيران ،لـذلك تـرى
الحوثيين مخطط إيراني يستهدفهم ،وبواسطتهم مدت إيران نفوذهـا إلـى جارتهـا الـيمن عـن طريـق الحـوثيين،
وهذا ما ال تقبل به الرياض.

) )1محجدددددددوش الخويدددددددر  ،العال دددددددات اإليرانيدددددددة السددددددددورية والحدددددددرا السدددددددور الشدددددددعبي ،مركدددددددخ الجخيددددددددرة
للدراسات،ا.م،2011،ص.68

) )2محمد اس ,القا ي ،الميدر السابق،ص.31
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نتيجــة للعمليــات العســكرية التــي وقع ـت داخــل الــيمن ج ـراء (عاصــفة الحزم)،التــي اســتهدفت الحــوثيين
وحلفاءهم ،كان من الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل إليران ،فجاء ذلك على لسان علـي خـامنئي(،)1الـذي
عــد الحــرب علــى الــيمن بالعمــل الصــهيوني مشــابه لمــا وقــع فــي قطــاع غ ـزة ،وعبــر ال ـرئيس اإلي ارنــي حســن
روحــاني الخطــوة الســعودية خطــأ اســتراتيجياً كبيــر لحكومــة مبتدئــة ،تظــن الســعودية أن بمكانهــا التــأثير فــي
المنطقــة ،تصــاعد الصــدام فــي الــيمن إلــى المســتوى اإلقليمــي ،وعملــت إي ـران علــى مبــادرة بعقــد اتفــاق مــع
المجتمــع الــدولي لتوقــف العــدوان الســعودي ،وبــدأ الح ـوار اليمنــي-اليمنــي علــى تشــكيل حكومــة ائتالفيــة ،إذ
ـق ترحيبـاً مــن قبــل الســعودية
أنصــبت الجهــود اإلي ارنــي علــى أولويــة الحــل السياســي ،لكـ ٍـل تلــك المبــادرة لــم تلـ َ

وحلفائها(.)1

هكــذا كانــت األزمــة اليمنيــة تــدور فــي نفــق مظلــم؛ نتيجــة تــدخالت خارجيــة ،تبحــث منهـا الــدول المعنيــة
على مصالحها الخاصة ،وسط ترحيب من األطراف الداخلية اليمنية،ما تمخض عن تمزيق البلد إلى أجزاء
متعــددة ،وأضــحت علــى شــفير الهاويــة ،الســيما بعــد اســتنزاف قواهــا الضــعيفة والمتهالكــة ،وصــبت ويــالت
الحــروب واالنقســامات علــى أبنائهــا ،نــتج عــن ذلــك تفكــك حــاد بــين أبنــاء المجتمــع الواحــد ،سـواء أكــان ذلــك
االنقسام على مستوى التعصب القبلي ،أم الديني ،أم المناطقي ،أم للوالءات الخارجيـة ،فانتشـر ذلـك كالنـار
فــي الهشــيم بــين صــفوف أبنــاء الشــعب الواحــد ،هــذا وغيـره أســهم فــي تآكــل نســيج المجتمــع السـريع لوحدتــه،
ورمي البالد في أتون فوضى عارمة ،وبحق كانت ضربة ال يعرف مدى قسوتها ،إلـى الـذين ذاقـوا محنتهـا،
نتيجة لكل ما حدث تبخرت جميع أحالم الوطنيين الذين خرجوا في ذلـك الربيـع العربـي المشـؤوم ،مـن أجـل
حياة حرة كريمة ،ووطن عزيز ،واستمرت األزمة على هذا المنوال حتى وقتنا الحاضر.

) )1علي خامنئي :ولد في مدينة مشهد عام  ،1939كمل اراسدتق االبتدائيدة والثانويدة فيهدا ،دم التحدق لدراسدة العلدوم الدينيدة،
وبد العمل السياسي مع اإلمام ال ميني عام ،1963وبعد انتيار ورة عام  1979كان ااد مؤسسدي الحدخش الجمهدور
اإلسددالمي  ،ددم تددولى منيددم إمددام جمعددة طهددران عددام  ،1979ددم عددي ,مسدداعد لددو ير الدددفاع فددي اكومددة ب د رﮔإن عددام
 ،1979م بعدها تدرج فدي العديدد مد ,المناصدم الحكوميدة اتدى صدبة رئيسدا ر للجمهوريدة عدام ،1981وبعدد وفداة اإلمدام
ال ميندددي عدددام  1989نت دددم مددد ,بدددل مجلدددس ال بدددراا مرشددددار علدددى للجمهوريدددة اإلسدددالمية وال يدددخال يتدددولى هددد ا
المنيدم،للمخيدد مدد ,التفاصديل ،ينظددر ،محمدد وصددفي بدو مسلدي ،اليددل الش يديات اإليرانيددة المعاصدرة،ص 55؛تجمددع
عشددددداق الواليدددددة ،الشدددددمس السددددداطعة للمحدددددة خاطفدددددة مددددد ,ايددددداة وجهددددداا ايدددددة ز السددددديد ال دددددامنئي)،تجمع عشددددداق
الوالية،ا.م،2007،ص ص26-5؛ امد الموصدلي ،موسدوعة الحركدات اإلسدالمية فدي الدوط ,العربدي وإيدران وتركيدا،
مركددخ اراسددات الوادددة العربيددة،بيروت،2004،ص281-280؛ آ اا ا اا  ،نجواهددا نجميبانددق -نقددد نظددام جمهددور

إسالمي إيران ورهبران لنامق ها ،نوشتار ها ،ﮔفتارها)،بق اميد انتشار رسمى،بى.جا،1390،ص ص.98-85

) )1انيا محس ,محموا عبد  ،الميدر السابق،ص.36
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الخاتمة:
بعد انهاء دراسة سياسة إيران تجاه الحوثيين ( )2014-2011تم التوصل إلى عدد مـن النتـائج ،يمكـن
عرض أبرزها على النحو اآلتي:
 من أدبيات السياسة الخارجية اإليرانية ،البحـث عـن حلفـاء فـي المنطقـة العربيـة ،والسـيما تلـك التـيتق ــع فـ ــي من ــاطق اسـ ــتراتيجية مهمـ ــة ،وتع ــد ذلـــك مـــن األس ــس الثابتـــة التـ ــي رس ــمت منـــذ تأسـ ــيس
جمهوريتها عام ،1979وفي اليمن وجدت خير مؤهل لذلك وهم الحوثيون ،لذلك كانـت إيـران تواقـة
إلقامة عالقات معهم ،خصوصاً أن الـيمن مطـل علـى البحـر األحمـر ،ويحتـوي علـى مضـيق بـاب
المنــدب ،الــذي يصــنف مــن أهــم المضــايق العالميــة ،لــذلك ســال لعــاب طه ـران؛ لمــا يتمتــع بــه هــذا
المضيق من أهمية عالمية ،لذلك حاولـت بشـتى الطـرق أن تضـع يـدها علـى هـذا المضـيق ،فضـالً
عــن تقــارب األفكــار السياســة واألمنيــة بــين الط ـرفين؛ نتيجــة لــذلك ســوقت إي ـران أفكارهــا ،ومبادئهــا،
ومتبنياتهــا للحــوثيين ،بالمقابــل لقــت تلــك األفكــار رواج ـاً فــي صــفوف أنصــار الحــوثي ،الســيما مــع
اس ــتمرار التن ــاحر ،والخص ــام ،والصـ ـراع م ــع الحكوم ــة اليمني ــة ،ون ــتج ع ــن ذل ــك انخـ ـراطهم ض ــمن
المعســكر اإلي ارنــي ،ليضــحو تحــت لوائهــا ،وزادت العالقــة قــوة ورصــانة بعــد مــا التحــق الــيمن فــي
الربيــع العربــي عــام ،2011وأصــبح الحــوثي بــأمس الحاجــة لــدعم إقليمــي مــن أجــل ديمومــة ح اركــه
السياسي والعسكري للظفر بالسـلطة ،فوجـد فـي إيـران أفضـل حليـف يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي ظـل
الظروف الراهنة.
 راهنت إيران علـى الحـوثيين وحلفـائهم اآلخـرين كثيـ اًر ،فـي سـبيل اسـقاط أحـد أنظمـة الحكـم العربـي،المتمث ــل ف ــي نظ ــام عل ــي عب ــداهلل ص ــالح ،نظـ ـ اًر للع ــداء الت ــاريخي بينهم ــا ،ال ــذي أمت ــد من ــذ مطل ــع
ثمانينيات القرن المنصرم ،حتى وقـوع أحـداث الربيـع العربـي عـام ،2011ولكـن الملفـت للنظـر بعـد
أن اسـتطاع الحـراك اليمنــي مـن إ ازحـة علــي عبــداهلل صـالح مــن ســدة الحكـم ،دخــل الحوثيـون حلفــاء
إيـران مــع األخيــر فــي تحــالف اســتراتيجي ،ضــد رئــيس الــيمن عبــد ربــه منصــور هــادي ،الــذي تســلم
رئاسة اليمن بعد تلك األحداث ،بمباركة وتشجيع طهـران ،علـى الـرغم مـن العـداء التـاريخي مـا بـين
األخيرة وبين علي عبداهلل صـالح كمـا أسـلفت ،ونسـتنتج مـن ذلـك :إن المغـزى الحقيقـي لـدافع إيـران
هي المحافظة على مصالحها بالدرجة األسـاس ،ولـيس كمـا يـروج لـه بعضـهم ،مـن أن الشـعارات،
والمبادئ ،والقيم هي ثوابت في سياسة إيران الخارجية.
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 عملــت طهـران علــى زرع ذراع لهــا فــي منطقــة الخلــيج العربــي ،والمتمثــل فــي الحــوثيين ،الســيما مــاتمثلــه المنطقــة مــن أهميــة بالغــة لــيس علــى المســتوى اإلقليمــي فحســب ،بــل علــى المســتوى الــدولي
أيضـاً؛ نظـ اًر لموقعهــا االســتراتيجي المهــم عالميـاً ،هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر احتوائهــا علــى
كبير ،هذه العوامل من طرف ،والطرف المهم األخر هو عداؤها مع األنظمة الحاكمـة
خزين نفطياً اً
في هذه المنطقة ،والسيما السعودية ،نتيجة لذلك وجدت في الحوثيين ما يلبي طموحاتهـا وأحالمهـا
فـي التهديــد الــدائم لتلــك األنظمــة ،ودق نــاقوس الخطـر لــديها ،والســيما الســعودية ،المتاخمــة جغرافيــا
مع شمال ،مناطق نفوذ الحوثيين ،وزادت طموحات إيران بعد أحداث عام ،2011نتيجة التطـورات
السياسية في اليمن ،التي أسهمت في تمدد نفوذ الحـوثيين ،وسـيطرتهم علـى منـاطق واسـعة ،ومنهـا
العاصمة صنعاء ،إذ أصبحوا قوة ال يستهان بهم ،وحليفاً مهماً وضاغطاً على الرياض ،إذ أضحوا
جزءاً مهماً من حل االزمة اليمنية ،وهذه كلها عوامل تصب في مصلحة طهران.
-

رأت إيران في وسائل اإلعالم سـواء أكانـت مرئيـة ،أو غيـر مرئيـة ،صـحفاً ،أو مجـالت ،أو مواقـع
إلكترونيـة ،وســيلة ال يمكـن التفـريط بهــا ،فـي ســبيل دعــم خططهـا التــي أعــدتها ،ورسـمتها عبــر تلــك
الوســائل ،لــدعم حليفهــا الحــوثي ومــن يشــاطره الـرأي فــي الــيمن ،لــذلك أســهمت فــي تأســيس عــدد ال
يســتهان بــه مــن تلــك الوســائل ،والمرجــو مــن ذلــك إضــفاء الطــابع الشــرعي علــى تحركــات الحــوثيين
السياس ــية والعس ــكرية ،واظه ــار مظل ــوميتهم ،وال ــدفاع ع ــن حق ــوقهم السياس ــية ،الت ــي تح ــاول بع ــض
األط ـراف السياســية اليمنيــة واإلقليميــة ســلبها ،كجــزء مــن محاولــة اســتعطاف ال ـرأي العــام اإلقليمــي
والدولي إلى جانبهم ،عن طريق الترويج لهم إعالمياً ،وهي تدرك جيداً ما مدى أهمية اإلعـالم فـي
تسويق الدعايات.

 نتيجــة لمــا مــر بــه الشــعب اإلي ارنــي مــن معانــاة اقتصــادية كبيــرة فــي العقــد األخيــر ،بســبب سياســةالدولــة االقتصــادية ،وأيض ـاً والعقوبــات الدوليــة علــى طه ـران؛ بســبب سياســة ملفهــا النــووي وغيرهــا،
فضـالً عــن األزمــة السياســية التــي تمــر فيهــا بعــض األحـزاب السياســية الداخليــة والمعارضــة ،وعلــى
سـ ــبيل المثـ ــال ال الحصـ ــر الثـ ــورة الخض ـ ـراء عـ ــام ،2009إضـ ــافة إلـ ــى اسـ ــتعمال إي ـ ـران السياسـ ــة
البراغماتية في عهد رؤسـائها اإلصـالحيين ،نتيجـة لتلـك العوامـل وغيرهـا ،فقـدت إيـران بعـض بريـق
ثورتها؛ نتيجة لذلك حصل ضغط كبير من قبل الشارع اإليراني على مؤسسات الحكم هناك ،لذلك
حاولــت إيـران لفــت أنظــار شــعبها وتصــدير مشــاكله إلــى الخــارج ،عــن طريــق تحقيــق مكاســب علــى
المستوى اإلقليمي ،وفي أكثر من رقعة جغرافية ،ومنها في اليمن ،إذ تبنت طهـران دعـم الحـوثيين،
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الــذين أصــبح لهــم كلمــة مســموعة فــي الــيمن ،وهــم علــى بعــد خطـوات قليلــة لالمســاك بــالحكم ،لــذلك
تسوق إيران لجمهورها على أن هذه الخطـوات هـي مـن منجزاتهـا ،وأن سـيطرة حلفائهـا قـاب قوسـين
أو أدنــا مــن الظفــر بالســلطة فــي الــيمن ،وفــرض ســيطرتهم علــى مضــيق بــاب المنــدب ،مــا يعنــي
تحكهم ببعض طـرق التجـار العالميـة ،وسـيطرتهم علـى جـزء مهـم مـن سـاحل البحـر األحمـر ،وهـذه
كلهــا تعــدها طه ـران مكاســب لهــا ،لــذلك تقــوم بــالترويج لهــذه المكاســب بــين صــفوف أبنــاء شــعبها،
للتغطية على مشاكلها الداخلية.
 المعــروف أن إي ـران لــديها خالفــات عديــدة وشــائكة س ـواء أكانــت مــع دول إقليميــة أم غربيــة ،وهــيدائمة المفاوضات معها ،لذلك فهي تفكر وبشكل مستمر أن تكون لها كلمة مسـموعة خـارج أسـوار
دولتها ،إي أن تكـون منـاطق معينـة تـأتمر بآمرتهـا ،بغيـة جعلهـا ورقـة ضـغط علـى الـدول اإلقليميـة
والغربيــة ،ل ــذلك فه ــي تـ ـراهن عل ــى ال ــيمن ،بأن ــه اح ــد األوراق المهم ــة ،الت ــي ممك ــن أن تلع ــب به ــا،
لتحقيق مآربها ،في أي مفاوضات تجريها طهران مع تلك الدول.

المصادر
أوالً -الرسائل واألطروحات الجامعية
 -1خالد عمير النعيمي ،العالقات السياسة واالقتصـادية اإليرانيـة وأثرهـا علـى األزمـة اليمنيـة -2001
،2017رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،معهد الحكمة.2018،
 -2عطــا عبــد الغنــي خمــيس الج ـزار ،السياســة اإليرانيــة تجــاه الثــورات العربيــة ،2013-2011رســالة
ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى.2015،
 -3قلمـ ــين م ـ ـريم ،الص ـ ـراع السـ ــعودي اإلي ارنـ ــي فـ ــي منطقـ ــة الشـ ــرق األوسـ ــط ،2012-2001رسـ ــالة
ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خضير-بسكرة.2016،

ثانياً -الكتب العربية
 -1أحمــد آمــين شــجاع ،بعــد الثــورة الشــعبية اليمنيــة إي ـران والحوثيــون ،مركــز الجزيـرة العربيــة للد ارســات
والبحوث،صنعاء.2012،
 -2مجموعــة بــاحثين ،موســوعة الفــرق المنتســبة لإلســالم ،أنــور قاســم ،العــالم اإلســالمي تحــديات الواقــع
واستراتيجيات المستقبل ،ثمار التغلغل الرافضي المرة ،الناشر :موقع الدرر السنية على اإلنترنت.
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 -3تجمـ ـ ــع عشـ ـ ــاق الواليـ ـ ــة ،الشـ ـ ــمس السـ ـ ــاطعة (لمحـ ـ ــة خاطفـ ـ ــة مـ ـ ــن حيـ ـ ــاة وجهـ ـ ــاد ايـ ـ ــة اهلل السـ ـ ــيد
الخامنئي)،تجمع عشاق الوالية،د.م.2007،
 -4حميــد األنصــاري ،حــديث االنطــالق :نظـرة فــي الحيــاة العلميــة والسياســية لإلمــام الخمينــي ،مؤسســة
تنظيم ونشر تراث اإلمام الخميني ،طهران ،د.ت.
 -5حسن أحمديان ،الموقف اإليراني من التطورات الـيمن وجهـة نظـر إيرانيـة ،مركـز الجزيـرة للد ارسـات
القطرية،الدوحة.2015،
 -6السياسية ،من كتاب العالقات اإليرانية في المنطقة العربية ،تقديم محمد األحمر ،منتـدى العالقـات
العربية والدولية،د.م.2015،
 -7فادية شامية ،المشـروع اإلي ارنـي فـي ضـوء الثـورات العربيـة :ثوابـت ومتغيـرات حالـة تـونس-مصـر-
ليبيا-الـيمن-سـوريا ،مـن كتـاب المشـروع اإلي ارنـي فـي المنطقـة العربيـة واإلسـالمية ،تقـديم :عبـد اهلل
فهد النفيسي وعبداهلل الطنطاوي ،دار النشر للثقافة والعلوم ،الطبعة الثالثة،مصر.2015،
 -8لطيف فؤاد أحمد نعمان ،مسار التمـادي فـي الـيمن :الحوثيـون مـن الفكـر إلـى سـلطة األمـر الواقـع،
دراسات مركز البحرين للدراسات االستراتيجية ،والدولية ،والطاقة ،العدد ،1البحرين.2015،
 -9محجـ ـ ــوب الزويـ ـ ــري ،العالقـ ـ ــات اإليرانيـ ـ ــة السـ ـ ــورية والح ـ ـ ـراك السـ ـ ــوري الشـ ـ ــعبي ،مركـ ـ ــز الجزي ـ ـ ـرة
للدراسات،د.م.2011،
 -10محمد حسن القاضـي ،الـدور اإلي ارنـي فـي الـيمن وانعكاسـاته علـى األمـن القـومي اإلقليمـي ،مركـز
الخليج العربي للدراسات اإليرانية،القاهرة.2017،
 -11ممــدوح بريــك محمــد الحجــازي ،النفــوذ اإلي ارنــي فــي المنطقــة العربيــة علــى ضــوء التح ـوالت فــي
السياس ــة األمريكي ــة تج ــاه المنطق ــة العربي ــة ،2011-2003األك ــاديميون للنش ــر والتوزيع،عم ــان-
األردن.2014،
 -12ناصر محمد علي الطويل ،إي ارن والثورة اليمنية،من كتاب المشـروع اإلي ارنـي فـي المنطقـة العربيـة
واإلســالمية ،تقــديم :عبــد اهلل فهــد النفيســي وعبــداهلل الطنطــاوي ،دار النشــر للثقافــة والعلــوم ،الطبعــة
الثالثة،القاهرة.2015،
 -13نجــالء مكــاوي وآخــرون ،االســتراتيجية اإليرانيــة فــي الخلــيج العربــي ،مراجعــة :فاطمــة الصــمادي
وآخرون ،مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث،د.م.2015،

ثالثاً -الكتب باللغة الفارسية
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 -1آزاد ازاده،نجواهـ ــاى نجميبانـ ــه -نقـ ــد نظـ ــام جمهـ ــورى اسـ ــالمى اي ـ ـران ورهب ـ ـران (نامـ ــه ها،نوشـ ــتار
ها،ﮔفتارها)،به اميد انتشار رسمى،بى.جا.1390،
 -2ســيد قــادرى ،خمينــى روح اهلل زنــدكيناوه امــام خمينــى بــر اســاس اســناد وخـواطرات وخيــال ،مؤسســة
تنظيم ونشر اثار امام خمينى،ﭼاﭘ،دوم،تهران.1379،
 -3هوشــنگ نهاونــدى وايــو بوماتى،محمــد رضــا ﭘهلــوى آخ ـرين شاهنشــاه ،1980-1919ترجمــه،داد
مهر،ناشر فرانسوى،ﭘاريس.2013،

رابعا -الكتب باللغة االنكليزية
Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980. -1
-2

R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip
Reports,new york,1980.

خامساً -الموسوعات
 -1أحم ــد الموصلي،موس ــوعة الحرك ــات اإلس ــالمية ف ــي ال ــوطن العرب ــي وايـ ـران وتركي ــا،مركز د ارس ــات
الوحدة العربية ،بيروت.2004،
 -2محمـ ـ ـ ــد وصـ ـ ـ ــفي أبـ ـ ـ ــو مغلي،دليـ ـ ـ ــل الشخصـ ـ ـ ــيات اإليرانيـ ـ ـ ــة المعاص ـ ـ ـ ـرة،مركز د ارسـ ـ ـ ــات الخلـ ـ ـ ــيج
العربي،البصرة.1983،

سادساً -الصحف والمجالت
أ -الصحف
 -1صحيفة  26سبتمبر.2012،
 -2صحيفة الجزيرة.2009،
 -3صحيفة الحياة.2012،
 -4صحيفة الشرق األوسط2021 ،2010،
 -5صحيفة الشرق األوسط.2013،
 -6صحيفة العرب.2014،

ب -المجالت
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 -1مجلة السياسة الدولية.2005،

سابعاً -:البحوث
 -1حمد يحيى فزان،العالقات اليمنية-اإليرانية:الجذور التاريخية والفكرية وأثرها في التطورات
 -2دنيــا محســن محمــود عبــده،االتجاهات العامــة للمصــالح اإلقليميــة إليـران فــي المنطقــة العربية:د ارســة
مقارنة سورية واليمن ،2016-2011بحث منشور في المركزالعربي الديمقراطي،د.م.2020،
 -3عــادل محمــد الفقيه،العناصــر األساســية لتنويــع القاعــدة االقتصــادية فــي المملكة،ورقــة بحثيــة مقدمــة
إلى مؤتمر الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي،الرياض.2011،

ثامناً -االنترنت
cvnnews.net/wp-content/ -1
.https://www.marefa -2
https://ar.wikishia. -3
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اسرتاتيجية الثالوث العسكري اإليراني الحتواء فريوس كورونا (كوفيد – )19
أجمد سعد احملاويلي
أستاذ مساعد -كلية التربية  -قسم التأريخ

جامعة القادسية
الملخص :
عمد الباحث في هذه الدراسة إلى إيضاح بعص المصطلحات الواردة في متن عنوانها الموسوم
بـ" استراتيجية الثالوث العسكري اإليراني الحتواء فيروس كورونا (كوفيد – ")19؛ لما لها من أثر في
رسم مالمح البعد " التأريخي " و" السياسي " للقارئ الكريم في شأن الدراسة ،في مقدمتها مصطلح :
" االستراتيجية – الثالوث العسكري – فيروس كورونا " ،ثم تطرق الباحث في الدراسة إلى استراتيجيات
الثالوث العسكري " القوات المسلحة – الحرس الثوري اإلسالمي – قوات التعبئة (بسيج) " في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الحتواء الفيروس ،قام الباحث بتقسيم الدراسة على نحو مطلبين ،هما :
المطلب األول  :اإلطار المفاهيمي  ،المطلب الثاني  :استراتيجية الثالوث العسكري اإليراني الحتواء
الفيروس ،عقب هذه المطالب خاتمة ونتائج ،التي من أبرزها :الثالوث العسكري اإليراني المتمثل في "
القوات المسلحة – الحرس الثوري اإلسالمي – قوات التعبئة (بسيج) " كان في خدمة مواطنين
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،له استراتيجيات ميدانية مشددة واجراء دراسات " علمية – فيروسية " دقيقة
؛ من أجل توفير خدمات صحية وعالجية ودوائية أوالً ،وضع خطط مرحلية ومستقبلية الحتواء فيروس
كورونا ثانياً ،تخفيف حالة التوتر واالضطراب  -الهلع االجتماعي – بين مكونات وأطياف الجمهورية
ثالثاً ،على الرغم من جهود وتعهدات هذا الثالوث لو ازرة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس ،إالَّ أنه
فشل في ردعه واحتوائه ،وأخذت الجمهورية تتصارع معه عسى أن تهزمه ،األمر الذي دفع الباحث إلى
إن جاز التعبير – تواجه مصيرها مع الفيروس حالها حال الدول التي اجتاحها .
القول – ْ

الكلمات المفتاحية :الثالوث العسكري ،القوات المسلحة ،الحرس الثوري اإلسالمي ،قوات التعبئة (بسيج)،
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،االستراتيجية ،فيروس كورونا .
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 برلين-  املانيا/ إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

The strategy of the Iranian military triad to contain the Corona virus
(Covid-19)
Amjad Saad Al-Mahawily
Faculty of Education - Department of History
University of Qadisiyah

Abstract:
In this study, the researcher set out to clarify some of the terms contained in the text of its
title, which is tagged with “the strategy of the Iranian military triad to contain the Corona
virus (Covid-19)”; Because it has an impact on drawing the features of the “historical” and
“political” dimensions of the noble reader regarding the study, foremost of which is the term
“strategy - the military trinity - the Corona virus.” Mobilization Forces (Basij) “In the Islamic
Republic of Iran to contain the virus, the researcher divided the study into two demands,
which are: The first requirement: the conceptual framework, the second requirement: the
strategy of the Iranian military triad to contain the virus, following these demands a
conclusion and results, which were represented in Most notably: the Iranian military triad
represented by the “Armed Forces - Islamic Revolutionary Guards - Mobilization Forces
(Basij)” was at the service of the citizens of the Islamic Republic of Iran, with strict field
strategies and conducting accurate “scientific-viral” studies; In order to provide health,
treatment and pharmaceutical services, first, to develop interim and future plans to contain the
Corona virus, secondly, to reduce the state of tension and turmoil - social panic - among the
components and spectra of the Republic. Deterring it and containing it, the Republic began to
wrestle with it, hoping to defeat it, which prompted the researcher to say - so to speak - it
faces its fate with the virus, as is the case with the countries that invaded it.
Keywords: The Iranian military triad, the armed forces, the Islamic Revolutionary Guard
Corps, the Mobilization Forces (Basij), the Islamic Republic of Iran, the strategy, the Corona
virus

 كان للثالوث العسكري اإليراني والمتمثل بـ" القوات المسلحة – الحرس الثوري،بادئ ذي بدء

:المقدمة

اإلسالمي – قوات التعبئة (بسيج) " في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية دو اًر بار اًز في مواجهة فيروس
كورونا واحتوائه منذ تسجيل مؤشرات اإلصابة بين أوساط مجتمع الجمهورية؛ انطالقاً من واجبهم

، إذ عمدوا إلى وضع استراتيجيات واصدار ق اررات تسعى إلى تثبيط هذا الفيروس،" ومسؤوليتهم " الوطنية
ومنع تفشيه في مدن ومحافظات الجمهورية؛ من أجل الوقوف على حيثيات استراتيجية الثالوث العسكري

. اإليراني الحتواء فيروس ارتأى الباحث إخراج هذه الدراسة على مطلبين

أهمية الدراسة

:  وهي،تأتي أهمية الدراسة في الوقوف على مبررات الباحث التي دفعته إلى تدوينه
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 الوقوف على استراتيجيات الثالوث العسكري اإليراني بعد اجتياح فيروس كورونا لمجتمعالجمهورية اإلسالمية اإليرانية .

 -االطالع على أساليب واجراءات الثالوث العسكري المتبعة في مواجهة الفيروس .

 -معرفة مدى مؤشرات نجاح وفاعلية الثالوث العسكري في استراتيجياته ؛ الحتواء الفيروس .

مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة عند الباحث حول :

" تبيان استراتيجية الثالوث العسكري في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ؛

الحتواء الفيروس بعد انتشاره في مجتمعها " .

إشكالية الدراسة

تكمن إشكالية الدراسة في َّ
أن الباحث طرح بعض اإلبهامات ،كان من أبرزها :

 -كيف كانت استراتيجية الثالوث العسكري الحتواء الفيروس ؟ .

 -ما آليات الثالوث العسكري في تطبيق استراتيجياتها الحتواء الفيروس ؟ .

 ما النتائج التي ترتبت على استراتيجيات الثالوث العسكري وآلياته في مواجهة الفيروسواحتوائه ؟.

فرضية الدراسة

انطلقت الدراسة من فرضية أساسية  ،مفادها :
" الثالوث العسكري في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمتمثلة بـ" القوات

المسلحة – الحرس الثوري اإلسالمي – قوات التعبئة (بسيج) " عمد إلى وضع

استراتيجيات لمكافحة فيروس كورون  ،و سعى كل صنف منه جاهداً إلى

استعمالها في مجتمع الجمهورية؛ لمكافحته ،على الرغم من صرامة وحداثة
استراتيجياتها وامكانياتها المتنوعة َّ ،إال أنها باتت ضعيفة وغير مجدية في
تحقيق مبتغاها في االحتواء  ،بقى مجتمع الجمهورية يفقد أفراده بأعداد ملفته

للنظر ".

منهجية الدراسة

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على ثالثة مناهج ؛ إلثبات فرضيتها ،وهي :

أوالً  :المنهج التأريخي  :جاء اختيار هذا المنهج من قبل الباحث؛ لضرورة تتبع مجريات الثالوث
العسكري في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية واستراتيجياته وفق التسلسل " الزمني  -التأريخي ".
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ثانياً  :المنهج الوصفي :عمد الباحث إلى استخدام هذا المنهج؛ للوقوف على إعطاء صورة وصفية

الستراتيجيات الثالوث العسكري في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،من حيث اإلجراءات والسبل

الوقائية والعالجية أوالً ،وما قدمه إلى مجتمع الجمهورية من جهوزية المعدات واألجهزة " التنفسية

– االصطناعية " ،أجهزة تشخيص المصابين (كيت) بالفيروس ثانياً .

ثالثاً  :المنهج التحليلي  :ركز الباحث على هذا المنهج ؛ إليضاح الكثير من اإلبهامات واالستفهامات
الواردة في إشكالية الدراسة تارة ،واإلجابة عليها تارة أخرى  ،من خالل تحليل استراتيجيات الثالوث

العسكري في احتواء الفيروس في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .

هيكلية الدراسة

قسمت الدراسة على مقدمة ومطلبين وخاتمة ونتائج  ،هي :

 -المطلب األول  :اإلطار المفاهيمي .

 المطلب الثاني :استراتيجية الثالوث العسكري اإليراني الحتواء الفيروس . -خاتمة ونتائج تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة .

منابع الدراسة

تنوعت منابع الدراسة بين دراسات أكاديمية " رسائل " في جامعات عراقية وعربية ،مصادر

ومراجع فارسية وعربية ومعاجم وموسوعات سياسية ،معلومات منتقاة من شبكة المعلومات الدولية "

اإلنترنت " ،مقاالت الصحف اإليرانية الدولية على سبيل التمثيل ال الحصر صحيفة " الوفاق " الدولية،
غرضها إغناء متن الدراسة.

المطلب األول  :االطار المفاهيمي
بدء  ،سعى الباحث قبيل عرض ومعالجة الدراسة الموسومة بـ" استراتيجية الثالوث العسكري
ً
اإليراني الحتواء فيروس كورونا (كوفيد –  " )19التطرق إلى إعطاء دالالت ومفاهيم لمصطلحات
تضمنها العنوان ؛ الستكمال معالم الدراسة للقارئ الكريم ،في قيدومها :

أوالً  :االستراتيجية  :مصطلح " عسكري – سياسي " ذو أصل يوناني  ،تعني  :فن األشياء أو الخطط
العامة أو فن قيادة القوات العامة( ،)1اقتصر المفهوم التقليدي لالستراتيجية على
()2

الخطط العسكرية والتطبيقات التكتيكية

المؤدية لنجاح هذه الخطط  ،في حين َّ
إن

المفهوم المعاصر لها توسع ليشمل وضع الخطط السياسية واالقتصادية والعسكرية

ل )1عبد الوهاش الكيالي  ،موسوعة السياسة  ،لبيروت  :الموسوعة العربية للدراسات والنشر  ،ا  .ت)  ،جـ ، 1ص.169
ل )2للو و ,على المخيد ع ,مفهوم االستراتيجية وفق المنظور العسكر والتكتيكي الحربي  .ينظر :منير شفيق  ،االستراتيجية والتكتيل في ف,
علم الحرش  ،لبيروت  :الدار العربية للعلوم . )2008 ،
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والدعائية والوسائل الفنية المختلفة التي تؤدي إلى نجاحها( ،)1إذا هي  :مجموعة

اإلجراءات التي يمكن معها اختيار البدائل في مراحل العمل المختلفة(.)2

ثانياً  :الثالوث العسكري  :اشتمل هذا المصطلح على ثالثة مكونات أو تشكيالت عسكرية في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،هي:

أ -القوات المسلحة  :تعرف بـ" القوات النظامية – الجيش النظامي " أو بـ" القوات المسلحة "،

تطلق على تشكيلة عسكرية مؤلفة من أعداد كبيرة من " الضباط – المراتب " والمعدات

واآلليات  ،تضم ثالثة صنوف  ،هي ":برية  -بحرية – جوية "(.)3

ب -الحرس الثوري اإلسالمي  :هو مجموعة من التنظيمات اإلسالمية المسلحة التي تشكلت في
إيران قبيل الثورة اإلسالمية اإليرانية عام 1979م ،على سبيل التمثيل ال الحصر " مجاهدو

الثورة اإلسالمية – تنظيم مجاهدي خلق "  ...وغيرهما  ،وبعد الثورة تحولت إلى هذا
المسمى قبيل خروج التنظيم الثاني من تحالفها عام 1979م ،فكرته الدفاع عن الثورة

والجمهورية اإلسالمية والحفاظ عليها  ،االنصياع ألوامر سيد روح اهلل خمينى(.)4

ت -قوات التعبئة " بسيج " :تعرف بـ" منظمة تعبئة المستضعفين " ،هي قوات شبه عسكرية ،
ذكور واناثاً  ،أسست بأمر من قبل سيد روح اهلل خمينى في عام
تتكون من متطوعين مدنيين
اً

1979م ،تقوم بنشاطات مختلفة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،ثم أتبعت أوامر سيد

على خامنئى  ،تولى قيادتها العديد من القادة حالياً العميد غالم حسين غيب برور(.)5

ثالثاً  :فيروس كورونا (كوفيد :)19 -فيروس  -فيروسات ( :)The Virusesمصطلح طبي ،أصله
التيني  ،دال على معنى  :السم أو المواد الغريبة( ،)6عرفت في الزمن الغابر بانها  :فئة

من الميكروبات تتصف بكونها مسببة للعدوى  ،تمر من فتحات المرشحات  ،تحتاج
ل )1فا ل كي محمد  ،االستراتيجية ا مريكية في الشرق العربي  ،لبسداا  :ا  .مط  ، )1968 ،ص.15
ل )2و اح يتون  ،المعجم السياسي  ،لعمان  :اار سامة  ، )2010 ،ص.26

ل )3لالستخااة  .ينظر :نيس محمد اس ,الكليدار  ،المؤسسة العسكرية اإليرانية لاراسة عسكرية – سياسية)  ،رسالة ماجستير  ،لالجامعة
المستنيرية  :معهد الدراسات ا سيوية وا فريقية  )1988 ،؛ وسام صالة عبد الحسي ,جاسم الربيعي  ،القـدرات العسكريـة اإليرانيـة
4

وانعكاساتها على ا م ,اإلسرائيلي  ،رسالة ماجستير  ،لجامعة بسداا  :كلية العلوم السياسية  ، )2010 ،ص.18-4

ل ) للو و ,على التفاصيل  .ينظر :كينث كاتخمان  ،الحر الثور اإليراني لنش تق وتكوينق واور )  ،ترجمة  :مركخ اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية  ،ط ، 3ل بو ظبي  :مركخ ا مارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  )1998 ،؛ امد فلية اسي ,الجبور  ،اكومة
بو الحس ,بني صدر في إيران ل1981-1980م)  ،لبابل  :مؤسسة اار اليااق لع) الثقافية  ، )2018 ،ص.243-233
5

ل ) لالستخااة  .ينظر :وسام صالة عبد الحسي ,جاسم الربيعي  ،الميدر السابق  ،ص 22-21؛ الباسي  ،شبكة المعلومات الدولية األنترنت ،
6

. https://ar.wikipedia.org

ل ) جامعة ا ندلس للعلوم الطبية  ،الفيروسات  ،شبكة المعلومات الدولية ا نترنت . http://au.edu.sy ،
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إلى خاليا حية حتى تنتشر  ،وبعد اختراع المجهر اإللكتروني في عام 1939م وصفت
على إنها  :جسيمات وليس خاليا  ،تتكون من غطاء بروتيني يحيط بمادتها الوراثية

ويحميها  ،اطلق الطبيب بيتر براين ميدور()Peter Brian Medawar

()1

على هذه

الفيروسات بـ" نبأ سيء مغلف بالبروتين " وسماها بـ" فيريون  " Virion -ومعناه " :

الفيروس المعدي " ،وعلى الغالف الخارجي لها بـ" كابسيد – القفيصة الفيروسية "،
ومعظم الفيروسات تبلغ من الصغر حداً يجعل من المستحيل مشاهدتها بالمجهر  ،إذ أنها

أصغر من البكتريا بنحو ( )500-100مرة تقريباً( ،)2وانتقل فيروس كورونا المسبب

لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد (السارس) من قطط إلى اإلنسان في الصين عام
2002م ،وفي المملكة العربية السعودية عام 2012م أنتقل من اإلبل إلى شعبها  ،أما

فيروس (كورونا  -19كوفيد )COVID -19الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية
أواخر عام 2019م ،فهو  :فصيلة فيروسية مستجد من فصيلة فيروسات (كورونا) ،له

ارتباط بسوق البحريات والحيوانات المختلفة أصنافها ومسمياتها ،ينتقل هذا الفيروس بين
عموم الناس من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر ،أو عن طريق المخالطة

القريبة دون حماية(.)3

المطلب الثاني  :استراتيجية الثالوث العسكري اإليراني الحتواء الفيروس
تحدث قائد الحرس الثوري اللواء حسين سالمى في يوم الثالثاء المصادف الخامس والعشرين
من شهر شباط في عام 2020م مع وزير الصحة سعيد نمكى من خالل اتصال هاتفي  ،قال فيه :
" استعداد الحرس الثوري لتقديم شتى أنواع الدعم والخدمات ؛ لمنع تفشي فيروس
كورونا ،إن قوات التعبئة (بسيج) تقوم في تنفيذ خطة اللجنة الوطنية( ،)4كسابقتها
1

ل ) الطبيب بيتر براين ميدور ( :)1987-1915ولد في مدينة ريو ا جانيرو اد مدن البرا يل  ،ش عربي مولوا في لبنان  ،يحمل الجنسية
البريطانية  ،ار علم الحيوان علم التشرية المر ي  ،تدرج في سلل التعليم الجامعي في الجامعة بعدها انتقل إلى لندن  ،عي ,مديرار للمعهد
الوطني للبحث العلمي الطبي في عام 1962م ،لق العديد م ,الدراسات والبحوث والنتاجات ذات اليلة بـ جهاز المناعة  ...لالستخااة .
2

ينظر :بيتر ميدور  ،شبكة المعلومات الدولية ا نترنت . https://www.marefa.org ،

ل ) لالستخااة ع ,الفيروسات وأنواعها وأحجامها  .ينظر :اورو ي اتش كروفورا  ،الفيروسات  ،ترجمة  :سامة فاروق اس ، ,لالقاهرة :
3

مؤسسة هنداو للتعليم والثقافة . )2014 ،

ل ) لالستخااة ع ,فيروس كورونا وأعراضه  .ينظر :فيرو
4

كورونا  ،شبكة المعلومات الدولية

ا نترنت

،

. https://www.moh.gov.sa

ل ) أوعز رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسن روحاني لو ير اليحة سعيد نمكى في يوم اال ني ,المياا ,الرابع والعشري ,م ,شهر شباط
في عام 2020م إلى تشكيل لجنة وطنية الحتواء  -مكافحة  -فيروس كورونا  ،يقوم ا خير بعقد اجتماعات اللجنة وتوظي طا اتها في
سياق عملية الحد م ,تفشي الفيرو بي ,ربوع محافظات الجمهورية  ،ا تالعق في سرع و ت ممك ,م ,البالا  ،اطالعق بيورة مستدامة
على جميع ا اداث والمستجدات به ا ال يوص  ،تضم اللجنة كل م : ,و ير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلى  -و ير الطرق
واإلعمار عباس آخوندى  -و ير التربية والتعليم محسن حاجى ميرزائى  -و ير السيااة والتراث الثقافي على أصغر مونسان  -رئيس هيئة
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للتطعيم ضد شلل األطفال  ،لها خبرة ناجحة للغاية  ،باإلضافة إلى التدريب على
التدابير الوقائية  ،فإن جميع المؤسسات الصحية والعالجية وجامعة العلوم الطبية
والمستشفيات التابعة للحرس الثوري على استعداد ؛ لمواصلة تقديم خدمات الرعايا
العالجية والمساعدة حتى تعود الظروف إلى طبيعتها"(.)1
تكلم المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أبو الفضل شكارجى في يوم األربعاء المصادف
السادس والعشرين من شهر شباط في عام 2020م عن تعبئة جميع إمكانيات القوات في الجمهورية

اإلسالمية اإليرانية؛ لمكافحة فيروس كورونا ،زاد على ذلك قائالً " :أعلن عن تعبئة الجيش والحرس
والثوري وقوات التعبئة (بسيج) وو ازرة الدفاع وقوى األمن الداخلي ؛ لمواجهة الفيروس والوقاية منه،
جرى تنسيق مع وزير الصحة سعيد نمكي في استخدام فرق الجيش الطبية ؛ للسيطرة على الفيروس ،
منع انتشاره في الجمهورية "(.)2
أكد قائد القوة " الجو  -فضائية " العميد على حاجى زاده التابع للحرس الثوري اإلسالمي في
يوم األربعاء المصادف السادس والعشرين من شهر شباط في عام 2020م على استعداد المؤسسات
المختلفة الت ابعة للحرس ؛ لتقديم أي مساعدة ممكنة للحكومة وو ازرة الصحة واللجنة الوطنية " المكلفة "
في إدارة مكافحة فيروس كورونا( ،)3في يوم األحد المصادف األول من شهر آذار في عام 2020م كرر
وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة اإليرانية العميد أمير حاتمي حشد كافة طاقاته؛ لمواجهة الفيروس،
جاء تصريح له خالل اجتماع اللجنة الوطنية ،ثم قال :
" إن القوات المسلحة جاهزة لتعبئة اإلمكانيات واإلسراع ؛ لمساعدة المواطنين إن
اقتضت الحاجة في أي نقطة من الجمهورية  ،يمكن وضع مالبس الضغط اإليجابي
والحماالت الخاصة في نقل مرضى الفيروس ،المختب ارت الحيوية المتنقلة واآلسرة
وسيارات اإلسعاف العازلة كلها من اإلمكانيات المتطورة لمجموعة الصناعات الدفاعية
تحت تصرف المجموعة الطبية عند الحاجة  ،العدة (كيت) الطبية في تشخيص
ا ركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد حسين باقرى  -رئيس النيابة العامة  ....عمرائى  -رئيس منظمة الت طيط والموا نة محمد باقر
نوبخت  -رئيس منظمة اإلذاعة والتلفا عبد العلى على عسكري  -رئيس منظمة الح والخيارة حميد محمدي  -المتحدث باسم – الجمهورية
– الحكومة على ربيعي  -ائد و ا م ,الداخلي العميد حسين اشترى "  .ينظر :مجد سعد شالل المحاويلي مد فاعلية استراتيجية السلطة
التنفي ية اإليرانية الاتواا فيرو كورونا ل24شباط –  15ذار2020م)  ،لبحث) ،مدارات إيرانية  ،لمجلة)  ،العدا ل ، )11المجلد ل)3
1

 ،برلي – ,المانيا  ،ذار 2021م  ،ص.75

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/2/25 ، )6363م  ،ص.11
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/2/26 ، )6364م  ،ص.2
3

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/2/27 ، )6365م  ،ص.2
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الفيروس سيتم إنتاجه على نطاق واسع خالل األيام القادمة  ،القوات المسلحة
بإمكانيات ممتازة في مجال نشر المستشفيات المتنقلة بين الجمهورية في اقصر فترة
زمنية ممكنة  ،طلبة العلوم الطبية والتمريض في جامعات العلوم الطبية التابعة
للجيش والحرس الثوري على استعداد ؛ لتقديم المساعدة للقطاعات الطبية في
الجمهورية "(.)1
في السياق ذاته ،أكد المتحدث باسم الحكومة اإليرانية على ربيعي في يوم األحد المصادف
األول من شهر أذار في عام 2020م إلى ما تطرق إليه العميد امير حاتمي وزير الدفاع واسناد القوات
المسلحة  ،ثم أضاف على ذلك  ،ما نصه :
" إن و ازرة الدفاع واسناد القوات المسلحة تمكنت من تصنيع العدة (كيت) الطبية في
تشخيص الفيروس  ،هذا ما يؤكده معهد باستور الطبي في طهران صحة أداء هذه
العدة  ،بعد إجراء االختبارات الالزمة عليها  ،مقارنتها مع نظيرتها األجنبية ،
اإلنجازات على صعيد مكافحة الفيروس ستزداد خالل األسابيع القادمة  ،إن و ازرة
الدفاع ستقوم في توفير آسرة ومستشفيات ميدانية في المناطق المعرضة لتفشي
الفيروس  ،تعقيم بعض المدن من محافظات طهران وقم المقدسة وكيالن"(.)2
السيما في هذا السياق  ،شاركت القوة البحرية اإليرانية في تعقيم بعض مدن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية  ،فضالً عن امتالكها إمكانيات في مساعدة مواطنين الجمهورية  ،هذا ما أعلنه العميد
البحري عبد الواهب طاهري في يوم األحد المصادف األول من شهر أذار في عام 2020م ،إذ قال :
" إن القوة البحرية تسهم في عمليات تعقيم المدن الواقعة غرب محافظة كيالن (شمال
الجمهورية) ،تمتلك معدات إلزالة التلوث الكيمياوي التي كانت تستخدم في الحاالت
الطارئة ،إن األجهزة والمعدات التي تمتلكها القوة البحرية قابلة على القيام بعملية
التعقيم في المعابر واألماكن العامة من هذه المحافظة"(.)3
في الفينة ،أرسل رئيس مؤسسة تعبئة  -بسيج  -المستضعفين برويز فتاح في يوم االثنين
المصادف الثاني من شهر آذار في عام 2020م رسالة إلى رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسن
1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/1 ، )6367م  ،ص.11
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/1 ، )6367م  ،ص.11
3

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/1 ، )6367م  ،ص.2
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روحاني حملت في طياتها استعداد وتعاون المؤسسة مع و ازرة الصحة واللجنة الوطنية من أجل الحد من
انتشار فيروس كورونا  ،ما مفادها :

" االستعداد التام للمؤسسة من أجل التعاون الشامل في مواجهة الفيروس ،
التنسيق مع وزير الصحة سعيد نمكى وجميع األجهزة مع وزارة الصحة ؛ لمواجهة
الفيروس والسيطرة عليه  ،اتخذت الترتيبات في هذا االطار  ،المؤسسة لديها
االستعداد لمزيد من التعاون في هذا المجال "(.)1
أطلع مساعد قائد القوات المسلحة للشؤون التنسيقية في الجيش اإليراني األدميرال حبيب اهلل
سيارى في يوم االثنين المصادف الثاني من شهر آذار في عام 2020م شعب الجمهورية اإليرانية
وساساتها في مقدمتهم مرشدها سيد على خامنئي ورئيسها حسن روحاني بأن الجيش على هبة االستعداد
؛ لمكافحة فيروس كورنا  ،على سبيل التمثيل ال الحصر كزج صنوف الجيش من " مراتب – ضباط "
ذات التخصص الطبي مع الكوادر الطبية " األطباء – الممرضين " لو ازرة الصحة في مستشفيات
الجمهورية  ،جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجيش الستقبال مرضى الفيروس  ،تطبيق
جميع اإلجراءات التعليمات الوقائية والصحية في ثكنات ومراكز التدريب والمعسكرات  ...وغيرها  ،ألهمية
ما تطرق إليه األدميرال حبيب اهلل سياري بهذا الشأن ارتأى الباحث اقتباس جزء مما تفوه به  ،ما نصه :

" على الطاقات الكبيرة لدى الجيش في مجال الوقاية والتأهب ؛ للحد من تفشي
الفيروس ،جميع المعسكرات ومقرات التدريب والتعليم التابعة للجيش تمر حالياً في
ظروف مميزة لهذا الغرع  ،القوات المسلحة تقف بالخط األمامي لمكافحة الفيروس

 ،وتعمل على تحقيق شعار (سنهزم كورونا) على صعيد الجمهورية  ،هناك جهود
وتدابير متخذة في جميع األقسام التابعة للجيش  ،كالمعسكرات ومراكز التدريب
والمجمعات السكنية تعمل على تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجنة
الوطنية لمكافحة الفيروس  ،لو اقتضى األمر فإن الجيش على أتم االستعداد
للتعاون مع سائر الجهات المعنية في الجمهورية ؛ لتعزيز جهودها الرامية في
المكافحة"(.)2

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/2 ، )6368م  ،ص.11
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/2 ، )6368م  ،ص ص .11 ، 1
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من جانب آخر  ،أباح العميد بهمن ريحاني قائد فرقة النبي األكرم محمد(ص) التابعة للحرس
الثوري اإلسالمي يوم االثنين المصادف الثاني من شهر أذار في عام 2020م عن توظيف جميع أجهزة
واجراءات الحرس الثوري تحت تصرف رئيس الجمهورية حسن روحاني واللجنة الوطنية ؛ من أجل
مواجهة فيروس كورونا  ،على سبيل التمثيل ال الحصر قيام قوات مقر النجف األشرف في محافظة
كرمانشاه عن استخدام معدات فرقة النبي األكرم (ص) ؛ لتطهير وتعقيم األماكن العامة والمدن ومراكز
المرور في المحافظة من الفيروس( ،)1في ضوء ما سلف  ،أعلن رئيس دائرة الصحة والعالج للقوات
البرية في الجيش اإليراني العميد بهزاد موذنى في يوم االثنين المصادف الثاني من شهر أذار في عام
2020م عن إن :

" جامعة العلوم الطبية للجيش تمكنت بالتعاون مع القوات البرية من إنتاج عدة
طبية (كيت) في تشخيص مصابي فيروس كورونا  ،الجيش حشد جميع إمكانياته
وطاقاته في سبيل الحد من انتشار الفيروس "(.)2
أعلن قائد القوة البرية في الجيش اإليراني العميد كيومرث حيدرى في يوم االثنين المصادف
الثاني من شهر أذار في عام 2020م عن إنجازات قسم جهاد االكتفاء الذاتي في هذه القوة  ،ذات الشأن
في مكافحة فيروس كورونا  ،جاء فيه :

" إن أعزاءنا في قسم جهاد االكتفاء الذاتي في القوة البرية للجيش تمكنوا من
تصنيع معدات فريدة من نوعها  ،حيث تم إرسالها إلى وزارة الصحة والعالج والتعليم
الطبي  ،في حال تأكيد صحة أدائها تكون قد توصلنا إلى إنجاز كبير جداً في مجال

الكشف المباشر والسريع للفيروس  ،احدى هذه القدرات هي جعل مواد التعقيم على
هيئة ضباب ،نشرها في مساحة واسعة ؛ إل زالة التلوث على نطاق واسع في جميع
قواتنا  ،نعمل على توزيع واستخدام هذه المنظومات في أنحاء الجمهورية  ،غالبية
معدات مواجهة الفيروس في الجيش متعلقة بالقوة البرية  ،هي تحت تصرف الو ازرة
"(.)3

1

ل ) الميدر نفسق  ،ص.11
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/2 ، )6368م  ،ص.11
3

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/2 ، )6368م  ،ص.2
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مما يزيد على الحيرة والدهشة  ،إن العميد كيومرث حيدرى جعل من فيروس كورونا عدواً ظاهرياً
يمكن مواجهته في مواضع شتى  ،يمكن تحقيق النصر عليه ،على سبيل التمثيل ال الحصر في ثكنات

ومعسكرات الجيش اإليراني  ،إذ قال  " :إننا نعتزم ان نتخذ موقف الهجوم إزاء الفيروس  ،من المقرر
أن يتم تعقيم المستشفيات في طهران بمعدات القوة البرية للجيش  ،لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس
في المعسكرات"(.)1
عمد على رضا جاللى رئيس جامعة بقية اهلل (عج) للعلوم الطبية في يوم االثنين المصادف
الثاني من شهر آذار في عام 2020م إلى تشييد " مقر الشفاء "  ،تحت إمرة نائب القائد العام للحرس
الثوري العميد على فدوى ؛ لتنسيق جهود المجموعات الطبية التابعة للحرس مع المستشفيات والمراكز
الطبية والعالجية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،جعل جميع مستشفيات الحرس تعمل ميدانياً ؛

للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا( ،)2على نطاق آخر  ،من نشاطات الحرس التي تتمثل في تخفيف "

الهلع االجتماعي " بين مكونات مجتمع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،تثبيط بعض مخططات التوجهات
الخارجية تجاه الجمهورية  ...وغيرها  ،مصداق على ذلك ما كشف عنه قائد فيلق " أمير المؤمنين (ع) "
العميد جمال شاكرمى التابع للحرس في محافظة – آيالم – عيالم  ،خالل اجتماعه في نفس اليوم من
الشهر والعام ذاته مع لجنة مكافحة الفيروس فيها  ،إذ قال :

" نظ ارً لتفشي الفيروس في إنحاء الجمهورية يسعى األعداء في ضوء التحقيقات
الجارية لتضخيم األمور وأثارة الهلع االجتماعي بين صفوف المواطنين  ،مثال ما

قامت به قناة ( )B .B.Cمن أجمالي أخبارها ( )110أخبار نحو ( )71خبر عن
الجمهورية  ،على الرغم من تفشي الفيروس بين ( )60دولة في العالم  ،ينبغي
العمل لتتمكن وسائل األعالم اإليرانية من السيطرة على األجواء  ،الحيلولة دون
التوتر في األجواء االفتراضية (اإللكترونية) ،من خالل نشر األخبار الحقيقية ،إدراج
الثقة بالمسؤولين  ،نثمن جهود مقر مكافحة الفيروس على مدار الساعة  ،ال
ينبغي أن نسمح في حدوث أدنى تقاعس ؛ إلن صحة المواطنين تأتي في أولوية

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/2 ، )6368م  ،ص.2
2

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/3/2 ، )6368م  ،ص.2
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جميع األمور ،علينا في الحرب الحديثة إيجاد إمكانيات  ،االستفادة من طاقات
العربات العسكرية؛ إل زالة التلوث وتعقيم األماكن الخاصة "(.)1
حصلت و ازرة الصحة اإليرانية واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورنا في يوم الثالثاء المصادف
الثالث من شهر أذار في عام 2020م على دعم مادي جم ومهم من مؤسسة تعبئة – بسيج -
المستضعفين التابعة للمرشد األعلى سيد على خامنئي  ،الذي تمثل في تسليم هذه المؤسسة أربعة
وعشرين سيارة إسعاف  ،فضال عن عينات تعاونية أخرى وتصريحات لدعم الو ازرة واللجنة ؛ لمكافحة
الفيروس وسد حاجات مستشفيات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من مواد التعقيم " الكحول " ،يمكن تتبع
حيثيات الدعم من خالل االستشهاد بكالم رئيس المؤسسة برويز فتاح في نفس اليوم من الشهر والعام
ذاته  ،جاء فيه :

" إن المؤسسة لديها تنسيق مع الحكومة وو ازرة الصحة  ،تم تقديم مندوب
بصالحيات تامة من قبل المؤسسة للمشاركة مع اللجنة الوطنية  ،نظ ارً إلى أن

المؤسسة أعدت عدداً من سيارات اإلسعاف ؛ إلرسالها إلى المناطق المحرمة في
الجمهورية مع انتشار الفيروس  ،قررت أن تسلم ( )24سيارة إسعاف إلى و ازرة
الصحة ؛ لتستخدمها في المهام التي تحتاجها  ،كما وضعت المؤسسة إحدى
شركات إنتاج الكحول التابعة لها تحت تصرف اللجنة  ،التبرع بقيمة جانب من
النفقات إلعداد مواد التعقيم والمعدالت الالزمة  ،ما مقدار ثالثيين مليار تومان()2؛
ألنفاقها على الشرائح الضعيفة من أجل الحصول على المواد الصحية والحيلولة
دون انتشار الفيروس  ،ستضع المؤسسة كل األماكن الخاضعة إلرادتها تحت
تصرف وزارة الصحة في حال تطلب ذلك  ،أثمن الجهود والتضحيات التي يبذلها
األطباء والكادر الطبي والتمريضي  ،شعب الجمهورية سيهزم الفيروس قطعاً ،
المواطنون سيساهمون في السيطرة عليه من خالل مراعاة القواعد الصحية "(.)3

خال ل الحرب – لمواجهة فيروس كورونا  -الحديثة أباح قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد
محمد باكبور في يوم الثالثاء المصادف الثالث من شهر آذار في 2020م عن جملة من استراتيجيات
1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/2 ، )6368م  ،ص.2
2

ل ) مقسمة على النحو اآلتي  :لعشرين مليار تومان في اساش لجنة اإلمام ال ميني لإلغا ة) ولعشرة مليار تومان لمنظمة الرعاية االجتماعية) .
3

ينظر :الوفاق  ،العدا ل2020/3/3 ، )6369م  ،ص.2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/3 ، )6369م  ،ص.2
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الحرس في هذه الحرب  ،التي تعمل للحيلولة دون تفشي الفيروس تارة  ،احتواء الفيروس في المحافظات
الموبوءة من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تارة أخرى  ،من أبرزها(:)1
 -1تشكيل مقر بيئي للحرس الثوري  ،يكون على أهبة االستعداد للحرب الحديثة .
 -2جعل جميع وحدات الحرب الحديثة للمقرات العشرة لسالح البر التابع للحرس الثوري في حالة
التأهب الكامل .
 -3نشر كتائب الحرب الحديثة األربعة والعشرين (بعثت) ولواء القوات الخاصة (صابرين) ولواء
مير از كوجك خان؛ لالنتشار في المناطق الموبوءة من الجمهورية  ،بعض من متخصصي
الميكروبايولوجيا وعلم الفيروسات في القوة البرية للحرس الثوري .
 -4عقد اجتماعات مع منظمة األبحاث وجهاد االكتفاء الذاتي؛ الستخدام منظومات رش الضباب
وعربات (دي  .أس  .أم) إلنجاز إجراءات التعقيم في المناطق الموبوءة من الجمهورية .
 -5التنسيق بين الوحدات القتالية في الحرس الثوري ؛ لمواجهة الفيروس .
 -6شراء السلع واألدوات الالزمة للتعقيم  ،متابعة توفير أعداد المواد المزيلة للتلوث والتطهير .
األمر الذي قاد قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور في يوم الثالثاء المصادف

الثالث من شهر آذار في عام 2020م إلى القول  " :منذ خمسة أيام انتشرت وحدات الحرب الحديثة
للقوة البرية للحرس في قم المقدسة منهكة في تعقيم المناطق والشوارع فيها  ،كما أن لواء القوات
الخاصة (صابرين) ولواء العشرين (رمضان) ولواء مير از كوجك خان ولواء (انصار الرسول) التابعة
للحرس تعمل على تعقيم األماكن الحضرية الملوثة في محافظات كيالن وكرمانشاه وقم المقدسة
وطهران  ،ضرورة االلتزام الدقيق بالشروط الصحية في المعسكرات واألماكن العامة  ،إن التعقيم اليومي
لألماكن العامة واالستراحة مستمرة"(.)2
ليس من المستغرب  ،بعد تعالي أصوات معارضة " داخل – خارج " الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية؛ ألثارة " الهلع " و" اإليحاء " عن عجز المنظومة الصحية بشتى تقسيماتها في مواجهة فيروس
كورونا  ،من ارتفاع أصوات " الردع " و" التعارع " لما يثار بين أوساط مجتمع الجمهورية بمكوناته
وأطيافه كافة ؛ الن مجتمع الجمهورية في حالة حرب تعرف بـ" الحرب النفسية " ،على سبيل التمثيل ال

1

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/3/3 ، )6369م  ،ص ص.11 ، 1
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/3 ، )6369م  ،ص.11
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الحصر ما أكد عليه رئيس منظمة الدفاع المدني اإليراني العميد غالم رضا جاللى في يوم األربعاء
المصادف الرابع من شهر أذار في عام 2020م ،بأن :

" وسائل اإلعالم المحلية (اإليرانية) تتولى في الظروف الراهنة مهمة توعية المجتمع
في مواجهة الفيروس  ،علينا االنتباه بدقة إلى التيار اإلعالمي األجنبي  ،الذي
يسعى إلى تيئيس شعب الجمهورية ،إثارة الهلع واإليحاء بعجز النظام الصحي
والعالجي في الجمهورية  ،تسييس مكافحة الفيروس والتالعب باألرقام  ،جعل الدين
في مواجهة صحة المواطنين كذباً  ،تعد من ضمن عمليات الحرب النفسية ؛ لجبهة

اإلعالم المعادية ،التي ينبغي االنتباه إليها من قبل المواطنين والناشطين في مجال
اإلعالم "(.)1

ضمن هذا التوجه في صدى الرد على اإلعالم " الخارجي  -المعارع " عند العميد غالم رضا
جاللى في يوم األربعاء المصادف الرابع من شهر آذار في عام 2020م جواب على استفهام طرح عليه ،
ما مؤداه  " :هل ان فيروس كورونا سالحاً بيولوجياً للتأثير على االقتصاد اإليراني ؟ " ،جاء فيه :

" إن أصابع االتهام تتوجه إلى العدو

()2

حول مصدر انتشار الفيروس  ،وفق األدلة

والقرائن التحليلية واالستراتيجية وبعع النقاط الخبرية  ،إال ان إثباته تخصصياً
بحاجة إلى دراسات مختبرية ومقارنة جينوم (شريط وراثي) الفيروس األولي  ،نتائج
الدراسات على الجينومات الجديدة من حيث طبيعة التغييرات المتعمدة التي أجريت
عليها  ،رغم إن دراسة تداعيات هذا الفيروس من حيث حجم األضرار أو سعة
االنتشار ،الموجة اإلعالمية السائدة عليها في سياق تصعيد حالة الخوف والهلع
والقلق بين الناس  ،تعزز فرضية وقوع هجوم بيئي بأهداف اقتصادية ضد
الجمهورية "(.)3
أفصح رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غالم رضا جاللى في يوم األربعاء المصادف الرابع
من شهر أذار في عام 2020م عن ان المنظمة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أجرت فرضية وقائية
– ان جاز القول – على " هجوم بيولوجي " قبل عامين من ظهور فيروس كورونا في الصين  ،األمر
1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/4 ، )6370م  ،ص.2
2

ل ) يد بق  :الواليات المتحدة األمريكية .
3
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الذي دفعه إلى توجيه احت ارزات وتحذيرات قبيل تفشي الفيروس في أنحاء محافظات الجمهورية  ،دخول
الجمهورية في دوامة " األزمة الفيروسية " ،ما نصه :

" تم قبل عامين تنفيذ عملية محاكاة النتشار فيروس في مطار خميني جنوب
طهران كانت تماثل بالضبط الوضع الراهن ،حيث تم خاللها التمرس على كيفية
تنفيذ مسؤوليات األجهزة المعنية المختلفة ؛ لمواجهة مثل هذا الوضع  ،منظمة
الدفاع المدني وجهت التحذيرات الالزمة حول الفيروس  ،إلى األجهزة المعنية
بصورة خطية قبل عدة أسابيع من انتشاره  ،أبلغنا جميع األجهزة المعنية في النظام
الداخلي للحراسة الحدودية البيئية  ،التعليمات اإلعالمية الخاصة لمواجهة الفيروس
قبل بدء األزمة "(.)1
الثابت في هذا السياق  ،إن القوات المسلحة اإليرانية بشتى أصنافها ومكوناتها " العامة –
الثورية – البسيجية (التعبوية) " تؤكد وتدعو مجتمع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بمكوناته وأطيافه كافة
 ،إلى عدم االستالم والرضوخ والرعب من األعالم " الخارجي – المعارع " ،حيال ما يفعله فيروس
كورونا عند تفشيه في دولة ما  ،فالجمهورية حالياً في مواجهة عدوين  ،األول  :ضد – العدو الداخلي -
الفيروس  ،الثاني  :في ردع استراتيجيات – العدو الخارجي  -الواليات المتحدة األمريكية  ،هذا ما ذهب
إليه قائد قوات " بيت المقدس " التابعة للحرس الثوري العميد صادق حسيني في يوم األربعاء المصادف
الرابع من شهر آذار في عام 2020م إلى القول بأن :
" األعداء يسعون على الدوام لزعزعة األمن واالستقرار والهدوء في الجمهورية ،
يستغلون وسائل اإلعالم ؛ إلثارة أجواء الرعب والهلع في صفوف مواطنيها  ،بسبب
ما يخلقه الفيروس  ،الجمهورية تواجه اليوم حربين هما  :الفيروس والعدو
الخارجي  ،تمت تعبئة جميع إمكانيات الجمهورية ؛ لمواجهة الفيروس  ،سنهزمه
بالتوكل على الباري (عز وجل) ،اما مواجهة العدو الخارجي الذي يسعى لتوتر
أجواء مجتمع الجمهورية  ،هو رهن بتكاتف جميع األجهزة والجهود الجيدة لوسائل
اإلعالم المحلية "(.)2

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/4 ، )6370م  ،ص.2
2
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بتعبير آخر  ،كان هناك كالم لقائد قوات " بيت المقدس " الثورية العميد صادق حسيني ذات
مغزى أبعد مما تضمنه النص أعاله  ،إذ تمثل في تسخير االستراتيجية العسكرية كوسائل " ردعية -
وقائية " في حفظ أمن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية " الصحي – المجتمعي " ،ما مفاده :

" إن جميع إمكانيات الجمهورية جرت تعبئتها ؛ لمكافحة الفيروس  ،بحيث تم تغيير
إنتاج بعع الوحدات اإلنتاجية نحو توفير المواد الالزمة  ،لحفظ صحة وسالمة
مجتمع الجمهورية  ،إن الحرس الثوري وسائر القوات المسلحة جاءت إلى ساحة
مواجهة الفيروس  ،لو اقتضت الحاجة سنقوم باستخدام المعدات الحديثة في سياق
تعقيم األماكن العامة ،على وسائل اإلعالم في هذه المرحلة تبيان الحقائق  ،العمل
على توفير األرضية للمزيد من توعية المجتمع وبث الهدوء في أجوائه"(.)1
أماط مساعد قائد القوات المسلحة للشؤون التنسيقية في الجيش اإليراني األدميرال حبيب اهلل
سيارى في يوم الخميس المصادف الخامس من شهر آذار في عام 2020م اللثام عن حقيقة ما تداول
على أفواه بعض اإليرانيين  ،حول تفشي فيروس كورونا في معسكرات وثكنات العسكرية للقوات المسلحة
 ،بين أصناف الجيش " الضباط – المراتب " بشكل فضيع  ،فكان رد األميرال كالصاعقة عليهم  ،ما
نصه :

" تمت رعاية األمور الصحية في وحدات الجيش بشكل جيد  ،وفقاً للتقارير الطبية
فليس لدينا أي حالة إصابة بالفيروس  ،داخل الوحدات  ،في ظل مخاوف مجتمع

الجمهورية التي تتعلق في تفشي الفيروس  ،اتخذنا أمور لمنع التفشي بين
العساكر  ،بناءً على توجيهات قائد الجيش اللواء عبدالرحيم موسوى تم تشكيل
لجنة حماية البيئة  ،تم اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة داخل الوحدات العسكرية ؛
للحد من انتشاره  ،حماية الوحدات من تهديد الفيروس يشغل أهمية بالغة بالنسبة
لنا  ،لنكون على أهبة االستعداد لمواجهة أي خطر فيروسي يهدد الجمهورية ،
بفضل الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة وااللتزام باإلجراءات والتوجهات الطبية
يمكننا القول  :إن الوضع الصحي في الوحدات ومحيطها سيكون أفضل من الوضع
على مستوى الجمهورية ككل  ،نستطيع تأمين سالمة الشعب اإليراني "(.)2
1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/4 ، )6370م  ،ص.2
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/5 ، )6371م  ،ص.2
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هذا  ،فضالً عن إن قائد الدائرة " الصحية – العسكرية " في القوة البرية التابعة للحرس الثوري
العميد احمد اخوان صرح في يوم االثنين المصادف التاسع من شهر آذار في عام 2020م ،بأن هذه
القوة لها إجراءات لمواجهة فيروس كورونا  ،في قيدومها امتالك تسعة مستشفيات ثابتة تحوي على ألف
وثالثمائة سرير وعشرة مستشفيات متنقلة تتراوح عدد اآلسرة ما بين ( )150-100سرير  ،البعض اآلخر
إلى منتصف العدد  ،في كامل جهوزيتها " الطبية – العالجية " في معالجة المرضى المصابين من جراء
الفيروس  ،ثم زاد على ذلك قائالً :

" جميع مستشفيات القوة البرية جاهزة تمامًا ؛ لمساعدة وزارة الصحة  ،لنا
( )1,300سرير ثابت في ( )9مستشفيات ثابتة في أنحاء الجمهورية جاهزة
للخدمة تحت تصرف الوزارة  ،نمتلك ( )10مستشفيات متنقلة جاهزة سيتم إيفاد
( )2منها وفقاً لطلب الوزارة إلى مدينتي قم وكاشان  ،تتراوح آسرة المستشفى في

قم ما بين ( )150-100سرير  ،عدد اآلسرة في مستشفى كاشان نحو ()50
سرير  ،تشكيل ( )15منظومة صحية للتدخل السريع تقوم بإجراءات إزالة التلوث
من األماكن والمعدات واألفراد  ،جميع الوحدات تعمل على إزالة التلوث وتطهير
وتعقيم المناطق الملوثة في الجمهورية  ،من ضمنها مجموعة (بعثت )24التي

تعمل على إزالة التلوث في قم  ،القوة البرية تتبوأ المرتبة األولى في الجمهورية من
حيث المنظومات العالجية المتنقلة  ،نعمل لالرتقاء بها ؛ لتكون الجمهورية ضمن
الدول في هذا المجال لغاية العام 2025م"(.)1
مع هذا ترى  ،إن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد على فدوى في يوم الثالثاء المصادف
العاشر من شهر أذار في عام 2020م أكد على تعبئة جميع طاقات قوات الحرس والتعبئة " بسيج " في
مقر " الشفاء "؛ الحتواء فيروس كورونا بعد تفشيه في غالبية محافظات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،

جاء هذا الحراك خالل اجتماعه بضباط الحرس في جامعة اإلمام الحسين (ع) ،إذ قال  " :تم في الحرس
الثوري تدشين مقر دائم باسم (الشفاء)؛ لمكافحة أمراع مثل كورونا  ،يجري فيه اتخاذ الق اررات حول
كل األمور واإلمكانيات والقدرات البشرية للحرس والتعبئة ؛ للمساعدة في هذا المجال "( ،)2على مستوى

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/9 ، )6372م  ،ص.2
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/10 ، )6373م  ،ص.2

مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م

165

إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

آخر  ،عقد النائب في اليوم والشهر والعام ذاته اجتماعاً في مقر " ثار اهلل " بطهران  ،تمخض عنه بعض
اإلجراءات والق اررات في قيدومها(:)1

 -1وضع عدد كبير من اآلسرة من قبل الحرس الثوري تحت تصرف المجموعات " الطبية –
التخصصية"؛ لالستفادة منها في مراكز نقاهة للمرضى المتماثلين إلى الشفاء  ،من أجل أن
يتعافوا تماماً  ،ال يكونوا ناقلين لفيروس كورونا .
 -2دعم ذوي األعمال المتضررين من جراء فيروس كورونا .
 -3توفير مصادر للتعويض نوعاً ما عن األضرار والبطالة عن العمل .
عمدت القوة البرية التابع للقوات المسلحة اإليرانية عن بناء مستشفى ميداني في برديسان التابعة
لمدينة قم المقدسة  ،هذا ما أكده رئيس دائرة الصحة والعالج في القوة البرية العميد بهزاد موذنى في يوم
الثالثاء المصادف العاشر من شهر آذار في عام 2020م عن تنفيذه  ،في حال أن طلبت اللجنة الوطنية
لمكافحة فيروس كورونا منها تشييد مستشفيات أخرى  ،القوة البرية على استعداد لبناء مستشفيات في كافة
محافظات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تكون ذات جهوزية عالية  ،مع تأكيده على عدم تسجيل
معسكرات القوة البرية أي إصابة بالفيروس بين صنوفها " الضباط – المراتب "؛ بسبب إجراءاتها " الوقائية
– االستباقية " داخل معسكراتها  ،في هذا المحط تلفظ قائالً :

" منذ دخول الفيروس إلى الجمهورية أسس الجيش خاصة القوة البرية مق ارً بيئياً ،
وضع في جدول أعماله عبر العديد من الجلسات جميع التعليمات المتعلقة بالوقاية
والمكافحة والعالج من الفيروس  ،أقامت القوة البرية مستشفى ميداني في برديسان
بمدينة قم بناء على طلب من وزارة الصحة  ،حيث يضم من مختلف التخصصات
الستقبال مصابي الفيروس  ،استعداد القوة البرية إلقامة مستشفيات ميدانية في
سائر محافظات الجمهورية عند الحاجة واإلعالن عن ذلك من قبل اللجنة الوطنية ،
لغاية اآلن لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس في معسكرات  ،من تظهر لديه بعع
األعراع يتم إخضاعه للفحص للتأكد من خلوه من اإلصابة "(.)2
أشاد رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسن روحاني في يوم األربعاء المصادف الحادي
عشر من شهر أذار في عام 2020م بجهود الكوادر الطبية والصحية " األطباء – الممرضين " في
1

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/3/10 ، )6373م  ،ص.2
2
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مستشفيات الجمهورية ؛ لمعالجة مصابي فيروس كورونا  ،عليه ضرورة االستفادة من تعاون القوات
المسلحة اإليرانية ؛ لتوفير اإلمكانيات للمستشفيات والمراكز الصحية  ،إنشاء المراكز " العالجية –
الوقائية " ،مع أخذ النظر االستفادة من الكوادر الطبية للقوات المسلحة في معالجة مصابي الفيروس ،
على مواطنين الجمهورية تجنب التنقل والرحالت غير الضرورية  ،ضرورة البقاء في المنازل ؛ للحيلولة
دون تفشي الفيروس بين المواطنين(.)1
ال زالت المؤسسة العسكرية بكافة أصنافها " القوات المسلحة – الحرس الثوري – قوات التعبئة
(بسيج) " ومراتبها من " الضباط – الجند " ،في تبيان مغزى أعداء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
ظروف " األزمة الفيروسية " عقب تفشي فيروس كورونا في غالبية محافظات الجمهورية  ،في ضوء ذلك
 ،جاء تأكيد رئيس هيئة األركان في القوات المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقرى في يوم األربعاء
المصادف الحادي عشر من شهر آذار في عام 2020م على ذلك  ،إن دل هذا دل على عداوة الشعب
ومعاداة الجمهورية  ،إذ قال :

" في ظل ظروف فيروس كورونا إن ركوب األعداء لموجة الفيروس يبين مدى
حقدهم على شعب الجمهورية  ،تضخيم األخبار المزيفة ؛ لتحريع الرأي العام ،
تقويع الثقة بين الجمهور والمسؤولين  ،اإليحاء بعدم قدرة الدولة في إدارة شؤون
البالد لمواجهة الفيروس  ،الذي تجاوز الجمهورية وبات تحدياً دولياً  ،هو أمر ذو
مغزى يعبر عن عمق كراهيتهم وحقدهم لعظمة وكرامة هذا الشعب المقتدر الواعي ،

ستكون الفضيحة نهاية للقوى الشريرة  ،إن القوات المسلحة بما فيها الجيش
والحرس الثوري سخرت جميع إمكانياتها  ،نسقت مع األجهزة والمؤسسات الطبية ؛
لمواجهة الفيروس في الجمهورية  ،قامت في أنشاء مستشفيات متنقلة وميدانية
ودور النقاهة  ،وضعت جميع مؤسساتها ومراكزها الصحية والعالجية في مختلف
أنحاء الجمهورية  ،من أجل المساعدة في معالجة المصابين بهذا الفيروس "(.)2
مضى اللواء محمد باقرى رئيس هيئة األركان في القوات المسلحة اإليرانية في حديثه  ،حتى دعا
إلى(:)3

1

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/3/11 ، )6374م  ،ص.11
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/11 ، )6374م  ،ص.2
3
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إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

 -1تنفيذ توصيات و ازرة الصحة واللجنة الوطنية في مواجهة الفيروس .
 -2تجنب أي قلق أو اضطراب .
 -3تلقي األخبار الصحيحة من وسائل اإلعالم الوطنية .
 -4توخي الحذر واليقظة والتعاون في سياق تعزيز التدابير  ،تسهيل إدارة هذه الظاهرة .
 -5حماية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من التهديدات الحيوية " المضادات الفيروسية ".
أشاد رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسن روحاني خالل اجتماع مجلس الوزراء في يوم
األربعاء المصادف الحادي عشر من شهر آذار في عام 2020م بجهود المؤسسة العسكرية على مختلف

أصنافها في مكافحة فيروس كورونا  ،إذ قال  " :إن قواتنا المسلحة بكافة صنوفها (الجيش – الحرس
الثوري – قوات التعبئة بسيج) تسهم بشكل فاعل في الجهود الهادفة ؛ للقضاء على الفيروس  ،أعلنت
القوات المسلحة استعدادها إلقامة المستشفيات الميدانية في أي مكان في حاجة لذلك  ،كما أنجزت
عشرة األف سرير لنقاهة المصابين بالفيروس وثالث ألف وخمسمائة سرير للعالج"(.)1
لما عقد مساعد قائد القوات المسلحة للشؤون التنسيقية في الجيش اإليراني األدميرال حبيب اهلل
سيارى اجتماعاً في قاعدة الدفاع البيولوجي في يوم الخميس المصادف الثاني عشر من شهر آذار في
عام 2020م أثنى على جهود الكوادر الطبية " األطباء – الممرضين " والمؤسسة العسكرية بكافة صنوفها
؛ النهم كرسوا جل اهتمامهم وجهودهم في مكافحة فيروس كورونا عقب انتشاره في غالبية محافظات
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،بهذا الشأن قال :

" إن الجيش كرس جل جهوده على مساعدة شعب الجمهورية في مكافحة الفيروس
 ،شكري وتقديري لجميع الكوادر الصحية والعالجية العاملة في جميع وحدات وأركان
الجيش  ،الذين هم في الخط األمامي في مكافحته  ،كما كان جيش الجمهورية في
خدمة شعبها  ،سيبذل قصارى جهوده على مساعدة أبناء الشعب في مكافحته "(.)2
عمد رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقرى في يوم السبت
المصادف الرابع عشر من شهر آذار في عام 2020م إلى عقد جلسة في مقر اإلمام الرضا (ع) الصحي
والعالجي للقوات المسلحة  ،تمخض عنها جملة من الق اررات  ،أبرزها(:)3
1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/12 ، )6375م  ،ص.11
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/12 ، )6375م  ،ص.2
3

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/3/14 ، )6376م  ،ص.2
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إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

 -1رصد جميع أبناء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل أسبوع أو عشرة أيام ؛ عن طريق الشبكات
االجتماعية والهاتف  ،إذا لزم األمر بصورة ميدانية  ،من أجل تحديد األشخاص المشتبه
بإصابتهم من جراء فيروس كورونا .
 -2سيعود األشخاص الذين لم تشتبه حالتهم بالفيروس إلى منازلهم.
 -3أنشاء ألف عيادة ثابتة ومتجولة في أنحاء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ؛ إلجراء المراقبة
والفحص السريري  ،تقديم األدوية  ،تسليم األقنعة واألدوات الواقية ألبناء الجمهورية .
 -4جعل الشوارع والمحالت التجارية خالية من النفوس خالل األربعة والعشرين ساعة .
ومن ثم أعلن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باك پور في يوم السبت المصادف
الرابع عشر من شهر آذار في عام 2020م خالل مراسيم إزاحة الستار عن معدات تعقيم متطورة تابعة
لوحدات هذه القوة ،بحضور قائد القوة البرية للجيش اإليراني العميد كيومرت حيدرى وأمام جمع من
أصناف القوة البرية للحرس الثوري من " ضباط – مراتب " ،زيادة عن إيضاح إجراءات القوة البرية للحرس
في مواجهة فيروس كورونا  ،على وجه التحديد المحافظات الموبوءة  ،إذ قال :

" تم إزاحة الستار عن معدات متطورة للقوة البرية لحرس الثورة اإلسالمية في
مختلف المجاالت  ،من ضمن المعدات جهاز توليد األوزون وجهاز توليد األوزون
المتنقل ومروحة البالزما وخيمة إل زالة التلوث ومنظومات ( )D-S-M2500ذات
قدرة على تعقيم األجواء ومنظومة إزالة التلوث (درخشش ،)6مركبات جديدة للقوة
البرية مخصصة للتعقيم وازالة التلوث  ،ستقوم هذه المركبات في تعقيم الشوارع
واألماكن العامة في المدن الموبوءة "(.)1
ثم وضح قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باك پور خالل مراسيم إزاحة الستار عن
المعدات المتطورة التي تم إنتاجها في مركز " الشهيد زرهن " للتحديث والتطوير إجراءات هذه القوة في
مكافحة فيروس كورونا  ،هي(:)2
 -1تطهير وتعقيم الطرقات والشوارع واألماكن العامة في المدن الموبوءة  ،خاصة مدينة قم المقدسة .
 -2إقامة مستشفيات ميدانية في مدينة قم المقدسة وكاشان ومشهد المقدسة .

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/14 ، )6376م  ،ص.2
2

ل ) الميدر نفسق .
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إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

 -3جهوزية أثنتا عشر مستشفى في أنحاء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بمعداتها وامكانياتها تحت
تصرف و ازرة الصحة اإليرانية .
 -4استعداد وحدات المروحيات التابعة للقوة البرية في الحرس الثوري في عشرة محافظات في تقديم
الخدمات الطبية  ،كنقل المعدات الطبية إلى المدن التي تريدها و ازرة الصحة اإليرانية
والمستشفيات التابعة لها .
قدم المتحدث باسم القوات المسلحة اإليرانية العميد أبو الفضل شكارجى في يوم األحد
المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام 2020م خارطة " صحية – وقائية " أو " استراتيجية –
صحية " لهذه القوات؛ في مواجهة فيروس كورونا بعد تفشيه في ربوع محافظات الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية تارة  ،المساهمة في مشروع " الفحص الشامل " ألبناء الجمهورية ؛ على إثر دعوة و ازرة الصحة
اإليرانية لها تارة أخرى  ،هي(:)1
 -1شرعت الفرق الصحية في القوات المسلحة العاملة في المراكز الثابتة والمتحركة في تنفيذ مشروع
" الفحص الشامل " ،إنجازه خالل أمد قصير .
 -2زيادة عدد أسرة مستشفيات القوات المسلحة إلى الضعف  ،وضعها تحت تصرف و ازرة الصحة
اإليرانية والمصابين بفيروس كورونا  ،مع إضافة ألفي سرير للنقاهة .
 -3تسهم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة في سد حاجات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من
الكمامات والمعقمات  ،كما تنشط الجهود العلمية والبحثية فيها .
 -4تسهم القوات المسلحة في تأمين الكوادر المتخصصة والخدمية ؛ لتقديم الدعم لو ازرة الصحة
اإليرانية في معالجة المصابين .
ثم ختم المتحدث باسم القوات المسلحة اإليرانية العميد أبو الفضل شكارجى حديثه عن "

االستراتيجية – الصحية " لهذه القوات  ،قائالً  " :إن القوات المسلحة تبذل قصارى جهودها في مساعدة
أبناء شعب الجمهورية ؛ حتى القضاء على فيروس كورونا "(.)2

ترأس رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقرى في يوم السبت
المصادف الرابع من شهر نيسان في عام 2020م اجتماعاً في مقر اإلمام الرضا (ع)؛ ضم كبار الضباط
وقادة المؤسسة العسكرية اإليرانية في مختلف صنوفها كافة ؛ الستعراض ومناقشة اإلجراءات المتبعة
1

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/3/15 ، )6377م  ،ص.2
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/3/15 ، )6377م  ،ص.2
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إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

لمقار الفرق الطبية التابعة لقوات الجيش البرية والحرس الثوري وقوات – بسيج – التعبئة  ،في مجال
مكافحة فيروس كورونا والحد من تفشيه  ،في هذا المحط تفوه قائالً :
" إن قوات التعبئة الطبية والتي تضم ( )800ألف منتسب تمكنت بالتعاون مع سائر
الكوادر الطبية والعالجية في الجمهورية ،من أجراء فحوصات السالمة الصحية
لـ( )70مليون شخص ،القوات المسلحة منذ انتشار الفيروس بدأت الجهود في
مجال الدفاع الجوي ،قامت بتطوير هذه النشاطات تدريجياً لتبلغ اليوم أتم الجاهزية
في مجال التعاون والتنسيق الشامل مع المنظومة الصحية والعالجية؛ من أجل
التصدي لهذا المرع ،مستشفيات الجيش والحرس الثوري منذ تفشي الفيروس قد
استقبلت لحد اآلن سبعة آالف مصاباً  ،هناك ما يزال عن ( )1,100مصاباً من
هؤالء يتلقون العالج فيها "(.)1

مع ذلك نوه رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقرى في يوم
السبت المصادف الرابع من شهر نيسان في عام 2020م إلى دور قوات – بسيج  -التعبئة البارز في
احتواء فيروس كورونا ،إذ قال " :إن الوسط الطبي اإليراني معه قوات التعبئة الطبية يواصل جهوده
لتنفيذ مشروع – الفحص  -الغربلة الصحية ؛ لتحديد اإلصابات بالفيروس في كافة محافظات
الجمهورية ،من أبرز النشاطات التي تقوم بها هذه القوات من الكوادر الطبية هي عمليات التطهير
والتعفير ،التي أنجزت لحد اليوم ( )30نقطة ،بما يشمل الشوارع والطرق وأرصفة المدن اإليرانية ،
تعاونها مع الجهات الناشطة في مجال إنتاج األدوات الصحية مثل األقنعة والقفازات واأللبسة الطبية
الواقية ؛ للحد من تفشي الفيروس"(.)2
افتتحت جامعة بقية اهلل (عج) للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري في يوم السبت المصادف
الرابع من شهر نيسان في عام 2020م مرك اًز طبياً عرف بـ" مركز الشهيد قاسم سليمانى "؛ الستقبال
مصابي ومرضى فيروس كورونا  ،الستكمال الحديث بهذا الموضوع نستشهد بكالم لعميد هذه الجامعة
على رضا جاللى خالل افتتاحه  ،إذ تفوه ما نصه :

" كل المراحل الحساسة والخطرة التي تمر بها الجمهورية كان الحرس الثوري في
الواجهة ؛ للتدخل وتقديم الخدمة المطلوبة لمصابي الفيروس  ،تم افتتاح مركز
1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/4 ، )6378م  ،ص.2
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/4 ، )6378م  ،ص.2
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إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

الشهيد سليمانى في فترة قياسية  ،بجهود جامعة بقية اهلل (عج) للعلوم الطبية ،
يحتوي على ألف سرير مزود بجميع المستلزمات الطبية والخدمية  ،مجهز لتقديم
جميع الخدمات ؛ الحتوائه على األجهزة الالزمة في نقل المرضى  ،تحضير أماكن
النقاهة للمصابين  ،تقديم المساعدة الطبية الالزمة للعالج "(.)1
هذا فضالً عن ما تحدث به المساعد التنسيقي لمدير مستشفى بقيه اهلل (عج) مهدي إبراهيم نيا
على أعقاب افتتاح مركز الشهيد قاسم سليمانى ،جاء فيه " :إن المركز للمراقبة والعالج  ،هو أحد
المراكز التي دشنها الحرس الثوري ؛ لدحر الفيروس ،حيث تم تحضيره وتدشينه خالل عشرة أيام ،ليقدم
الخدمات الالزمة لجميع المصابين بالفيروس ،افتتاح المركز الطبي؛ ليتمكن المصابون من قضاء فترة

الحجر الصحي فيه حتى يتعافون بشكل كامل  ،هناك خمسة شركات معرفية تنتج عدة (كيت) الطبية
في تشخيص المصابين  ،احدى هذه الشركات أعلنت بانها تستطيع إنتاج ( )80ألف عدة طبية
أسبوعياً "(.)2
على صعيد آخر ،تكلم رئيس معهد باستور الطبي في طهران على رضا بيگلرى يوم السبت
المصادف الرابع من شهر نيسان في عام 2020م على خلفية افتتاح مركز الشهيد قاسم سليماني عن
جهود الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في مكافحة فيروس كورونا تارة  ،إنها – الجمهورية  -وصلت إلى
مرحلة االكتفاء الذاتي في إنتاج عدة (كيت) الطبية الخاصة في تشخيص مصابي فيروس كورونا تارة
أخرى  ،ما نصه :

" إن الجمهورية حققت االكتفاء الذاتي في إنتاج عدة (كيت) الطبية في تشخيص
مصابي الفيروس  ،تم توفير إمكانية فحص األشخاص المشتبه بإصابتهم باألعراع
الخفيفة بالفيروس  ،حققنا االكتفاء الذاتي من هذه العدة  ،بإمكاننا تصديرها إلى
دول منطقة الشرق األوسط التي بحاجة إليها  ،العدة الطبية المستخدمة حالياً هي
من نوع الجزيني  ،التي أيدتها منظمة الصحة العالمية  ،يمكن الوثوق بها بنسبة

أكثر من (.)3(" )%90

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/4 ، )6378م  ،ص.2
2

ل ) نقالر ع : ,الميدر نفسق .
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إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /املانيا  -برلين

تبعاً لمساندات ومساعدات مؤسسة التعبئة – بسيج – للمستضعفين لشعب الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في ظل ظروف فيروس كورونا  ،أشاد وزير الصحة سعيد نمكى في يوم األحد المصادف
الخامس من شهر نيسان في عام 2020م بكافة الجهود المبذولة لهذه المؤسسة  ،ما قدمته في خدمة
مصابي الفيروس  ...وغيرها  ،جاء ذلك خالل الرسالة الموجهة من قبل الوزير إلى رئيسها غالم رضا
سليماني  ،ما نصه :

" رغم ضرورة سلوك طريق صعب نسبياً للقضاء على الفيروس  ،بشكل كامل إال ان
ما تم إنجازه لم يتحقق سوى بالتكاتف والتالحم  ،السيما من قبل رئيس مؤسسة

التعبئة غالم سليماني وكوادرها ،أملي بالقضاء على هذا الفيروس قريباً  ،عودة
األوضاع الصحية للجمهورية إلى حالتها الطبيعية  ،بفضل استمرار جهود كوادر

المؤسسة ومساعدتها القيمة "(.)1
من ناحية  ،أعلن مساعد رئيس مؤسسة تعبئة – بسيج – للمستضعفين العميد محمد حسين
سپهر في يوم األحد المصادف الخامس من شهر نيسان في عام 2020م عن ان اكثر من ستمائة ألف
تعبوي قدموا خدمات للمصابين بفيروس كورونا في كافة محافظات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية( ،)2في
ذات اليوم أعلن قائد فيلق سيد الشهداء – اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) – التابع لحرس
الثوري اإلسالمي في طهران العميد حسن زاده  ،عن نشاطات هذا الفيلق في ظل تفشي فيروس كورونا ،
التي تمثلت في توزيع رزم صحية وقفة غذائية على األسر المتعففة في طهران  ،بعد ان استعرض ما
قامت به قوات التعبئة – بسيج  -في مساعدة الكوادر الطبية " األطباء – الممرضين "؛ الحتواء
الفيروس  ،إذ قال :

" وظفت قوات التعبئة لالستفادة من قدراتها الشعبية وقوتها التنظيمية إلى جانب
الفئات والكوادر الصحية والعالجية في مجال مكافحة الفيروس  ،قامت بإجراء
الفحص المبدئي ؛ لتشخيص الفيروس لـ( )%80من سكان طهران  ،تعقيم أماكن
العمل والشوارع ومنازل المصابين بالفيروس  ،مع مشاركة المواطنين وفاعلي الخير
قامت قوات التعبئة في أنشاء ( )280ورشة صغيرة وصناعية ؛ إلنتاج الكمامات
وتوزيعها مجاناً على المراكز الصحية والسجون ودور ورعاية المسنين والمواطنين ،
1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/5 ، )6379م  ،ص.1
2

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/4/5 ، )6379م  ،ص.1
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فيلق سيد الشهداء (ع) وزع ( )50ألف حزمة صحية و( )50ألف سلة غذائية
على األسر ذات الدخل المنخفع في طهران "(.)1
صرح قائد فيلق " جواد األئمة (ع) " للحرس الثوري اإلسالمي في خراسان الشمالية العميد أبو
القاسم جمن في يوم األحد المصادف الخامس من شهر نيسان في عام 2020م عن البدء في عمليات -
الدفاع البيولوجي – التعقيم الواسعة فيها يوم االثنين المصادف السادس من الشهر والعام ذاته  ،بهذا

المحط قال  " :إن عمليات الدفاع البيولوجي ستنفذ من قبل ( )10مقرات تابعة للقوة البرية للحرس
الثوري  ،سيتم تعقيم ( )3,000نقطة في خراسان الشمالية بشكل مستمر "( ،)2في السياق ذاته  ،أعلن
قائد مساعد فيلق " انصار الحسين (ع) " التابع للحرس الثوري اإلسالمي العميد مهدى فرجى في اليوم
والشهر والعام ذاته عن تنفيذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،إذ قال :

" عمليات التعقيم أقيمت في همدان باسم الشهداء المدافعون عن الصحة  ،إن
مرحلتين من هذه العلميات إجريتا في نهاوند واسد آباد التابعين لهمدان  ،شاركت
( )4وحدات من كرمانشاه وهمدان وايالم  ،مجموعة الحرب الحديثة ( )23في
بروجرد  ،حيث بادرت لتنفيذ عمليات منسجمة وعلمية ؛ لتعقيم وتطهير المناطق
الملوثة "(.)3
هذا  ،أزاح الستار نائب القائد العام للحرس الثوري اإلسالمي لشؤون الصحة والعالج احمد عبد
اللهي وعميد جامعة " بقية اهلل (عج) " للعلوم الطبية العميد على رضا جاللي في يوم األحد المصادف
الخامس من شهر نيسان في عام 2020م عن " منظومة ذكية " ،في مقر الجامعة محلية الصنع  ،تعتمد
على تقنية الفحص " الكهروضوئي "؛ التي تقوم بفرز المصابين جراء فيروس كورونا في األماكن المكتظة
والمزدحمة  ،من خالل كاميرات بصرية وح اررية وقاعدة بيانات لدرجة ح اررة الجسم  ،إمكانها تسجيل
صور وارسال تحذيرات صوتية مع تميزها بدقتها البالغة في البيانات المزدوجة(.)4
أباح رئيس دائرة الصحة واإلغاثة والعالج في و ازرة الدفاع واسناد القوات المسلحة اإليرانية رضا
اهلل ورن في يوم االثنين المصادف السادس من شهر نيسان في عام 2020م عن إنتاج الجيل الثالث
1
ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/5 ، )6379م  ،ص.2
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/6 ، )6380م  ،ص.2
3

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/6 ، )6380م  ،ص.2
4

ل ) الميدر نفسق .
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للعدة الخاصة في تشخيص فيروس كورونا وحزمة كاملة من المعدات ؛ لمواجهة الفيروس من قبل الخبراء
في الصناعات الدفاعية  ،بهذا الخصوص قال :

" إن العدة (كيت) التشخيصية كانت قد صنعت في وزارة الدفاع قبل نحو ( )40يوماً
 ،كان من المفترع ان يتم تأييدها النهائي من قبل معهد باستور في طهران  ،إلى

إن تم إنتاجها في مقر اإلمام الرضا (ع) الصحي  ،ثم إن العدة (كيت) التشخيصية
من الجيل األول كانت تكشف عن الجين ( ،)Nقمنا في تصميم وانتاج الجيل الثاني
الذي يعد أقوى من الناحية التشخيصية  ،سيكون لنا أن شاء اهلل الجيل الثالث الذي
يكشف عن الجين (.)1(" )Rdrp
استطاعت قوات الحرس الثوري اإلسالمي في تشييد مستشفى فريد من نوعه في تقديم الخدمات "
الصحية – العالجية "؛ للمرضى المصابين بفيروس كورونا  ،هذا ما صرح به رئيس هيئة مكافحة
الفيروس في طهران على رضا زالى في يوم االثنين المصادف السادس من شهر نيسان في عام 2020م،
ما مؤداه :

" إن المستشفى التي أحدثتها قوات الحرس الثوري لـ( )500سرير فريدة من نوعها
على مستوى دول غرب آسيا  ،من ناحية سرعة العمل والكفاءة والفعالية  ،يشمل
أقساماً للعناية والمراقبة  ،تم تخصيص ( )30سرير للحاالت الخاصة  ،من مزايا
هذا المستشفى مرونة أقسامها  ،حيث يمكن تغيير المساحات والفضاءات الموجودة

داخله على الفور حسب الحاجة "(.)2
أطرى رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقرى عن تقديره وشكره
لجهود القوات المسلحة والكوادر الطبية " األطباء – الممرضين "؛ لما قدموا من خدمات " طبية –
عالجية " للمصابين جراء فيروس كورونا  ،مذك اًر إياهم بجهود وتضحيات أسالفهم في الحرب (العراقية –
اإليرانية 1988-1980م)( ،)3جاء ذلك خالل البيان الذي أصدره في يوم االثنين المصادف السادس من
شهر نيسان في عام 2020م ،ثم زاد على ذلك بالقول :

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/6 ، )6380م  ،ص.1
2

ل ) نقالر ع : ,الميدر نفسق .
3

ل ) للو و ,على مجريات اداث الحرش لالعرا ية – اإليرانية 1988-1980م) والموا
المو

الدولية منها  .ينظر :ائر صاام شندل الحسني ،

الدولي م ,الحرش العرا ية – اإليرانية ل ، ) 1988-1980رسالة ماجستير  ،لجامعة الكوفة  :كلية التربية للبنات  )2014 ،؛ إسالم
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" إنه لألسف اسفر تفشي الفيروس عن وقوع خسائر في األرواح  ،إال ان الروح
اإلنسانية والتفاني والجهاد التي تحملها المراكز العالجية والقوات المسلحة بلورت
نشاطات زاهية  ،ما أعاد إلى األذهان ذكريات البطوالت التي قام بها المقاتلون
الشجعان في مرحلة الدفاع المقدس( ،)1حيث أن مجاهدة الرجال والنساء في الكوادر
العالجية  ،مساعيهم المتواصلة ليالً ونها ارً أنقذت أرواح المصابين ؛ بفضل إيثارهم
في مجال مكافحة الفيروس الخطير  ،كما وظفت الكوادر العالجية والصحية في

مختلف أقسام القوات المسلحة والتعبئة(بسيج) إمكانياتها  ،استنفرت جميع طاقاتها
المادية والمعنوية في مختلف المجاالت الطبية والصحية والتعقيم وتطهير األماكن
العامة والشوارع  ،قامت بعمليات – الغربلة  -الفحص وانتاج المعدات والمستلزمات
الطبية  ،االرتقاء بنشاطات المستشفيات  ،تشييد المستشفيات المتنقلة  ،صاالت
النقاهة  ،ما جعلها تؤدي دو ارً مؤث ارً ومصي ارً في مجال مكافحة الفيروس  ،ما بعث
على آمل كبير  ،استحق التقدير "(.)2

صرح مساعد قائد القوات المسلحة للشؤون التنسيقية في الجيش اإليراني األدميرال حبيب اهلل
سيارى في يوم الثالثاء المصادف السابع من شهر نيسان في عام 2020م عن استبدال االستعراض
العسكري المقرر تنفيذه في يوم الجيش السابع عشر من الشهر والعام ذاته إلى ممارسات وفرضيات تحمل
شعار " مدافعو الوطن – انصار الصحة " ،بكالم آخر رام بهذا الشعار إلى قول تطبيق استراتيجيات
لمواجهة فيروس كورونا  ،منع انتشاره ثم احتوائه  ،أبرزها(:)3
 -1قبل حلول يوم الجيش وما بعده سنقوم بإجراءات واسعة ؛ إلزالة التلوث من األماكن العامة وعلى
مستوى المدن .
 -2متابعة أوضاع المرضى المصابين جراء الفيروس في المناطق المحرومة .
 -3إجراء عمليات الفحص المبدئي للمواطنين ؛ بإيفاد فرق طبية  ،دعم المراكز العالجية بكوادر
بشرية .

1

محمد عبد ربق المسير  ،الحرش العرا ية – اإليرانية ل1988-1980م)  ،رسالة ماجستير  ،لالجامعة اإلسالمية غخة  :كلية اآلااش )2015 ،
.

ل ) رام إلى  :الحرب (العراقية – اإليرانية 1988-1980م) .
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/7 ، )6381م  ،ص.1
3

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/4/8 ، )6382م  ،ص.1
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 -4السيطرة على حركة المرور عند مداخل ومخارج المدن واألماكن  ،تعقيم السيارات والمركبات
فيها.
ثم زاد مساعد قائد القوات المسلحة للشؤون التنسيقية في الجيش اإليراني األدميرال حبيب اهلل
سيارى في يوم الثالثاء المصادف السابع من شهر نيسان في عام 2020م على ما سبق  ،قول

بإن  " :المشروع البديل بعنوان (فرقاء اإلخالص) إحياء لذكرى الفريق الشهيد محمد ولى قرنى
والفريق الشهيد على صياد شيرازى والفريق الشهيد قاسم سليمانى "( ،)1أردف قائد القوات

البحرية في الجيش األدميرال حسين خانزادى  ،قائالً  " :إن القوات البحرية وضعت كامل

إمكانياتها في خدمة شعب الجمهورية لمكافحة الفيروس  ،هي جاهزة لتقديم يد العون

لمكافحته في أي مكان وزمان "( ،)2ذهب قائد سالح الطيران اإليراني العميد الطيار يوسف
قربانى إلى تأكيد ذلك اإلجراء وعلى أهبة االستعداد(.)3
دشن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة اإليرانية العميد أمير حاتمى في يوم الجمعة المصادف
العاشر من شهر نيسان في عام 2020م مشروع إنتاج كمامات متطورة وحديثة الصنع في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ؛ لمواجهة فيروس كورونا  ،بهذا الصدد أورد الباحث نص ما نطق به العميد حاتمي ،

جاء فيه  " :من أجل مكافحة الفيروس  ،نجح الخبراء الشباب في وزارة الدفاع اإليرانية  ،بعد فترة من
األبحاث والدراسات واالستفادة من العلوم والمعرفة  ،في الحصول على تقنية إنتاج كمامات متطورة ذات
مرشحات متأنية  ،بلورية ألول مرة في الجمهورية "(.)4
بجل المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية سيد على خامنئي في يوم السبت المصادف
الحادي عشر من شهر نيسان في عام 2020م جهود آالف – بسيج  -التعبويين وطلبة الجامعات وكافة
أصناف القوات المسلحة ؛ على إثر ما قدموه من خدمات ومساعدات لمختلف شرائح ومكونات مجتمع
الجمهورية في ظل ظروف  -األزمة الفيروسية  -فيروس كورونا  ،بهذا الشأن نطق ما نصه :

" وظف آالف التعبويين والقوات المسلحة في الجمهورية كل اإلمكانيات المتوفرة
لديها في المجاالت العلمية والبحثية والبناء ؛ لمكافحة الفيروس  ،المشاركة
1
ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/8 ، )6382م  ،ص.1
2

ل ) نقالر ع : ,الميدر نفسق .
3

ل ) الميدر نفسق .
4

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/11 ، )6385م  ،ص.1
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الشعبية كانت جيدة  ،قيمة في المواجهة مع الفيروس القاتل  ،جسدت عمق ثقافته
اإلسالمية "(.)1
أطلع قائد القوة " الجو  -فضائية " التابعة للحرس الثوري اإلسالمي العميد أمير على حاجى
زاده في يوم السبت المصادف الحادي عشر من شهر نيسان في عام 2020م عن كثب على جهود
اللجنة الشعبية في مكافحة فيروس كورونا لمجموعة " شهيد اصغر باشابور الجهادية " في طهران  ،ثم
أفضى قائالً :

" إن الشباب المتحمسين والفاعلين هم رأسمال قيم للجمهورية  ،خالل اطالعي على
إنتاج وتوزيع المواد الصحية واألقنعة والمطهرات والمالبس الصحية  ،توفير المواد
األساسية لألسر المحتاجة ،أقدم شكري لجميع المسؤولين والجهاديين في اللجنة
الشعبية لمجموعة شهيد أصغر باشابور "(.)2
بعث وزير الصحة سعيد نمكى في يوم األحد المصادف الثاني عشر من شهر نيسان في عام
2020م برسالة إلى رئيس منظمة التعبئة المستضعفين " بسيج " العميد غالم رضا سليماني  ،حمل في
طياتها الشكر والتقدير لهذه المنظمة ؛ لما قدمته في مشروع " الفحص العام " في الكشف عن المصابين
بفيروس كورونا  ،الذي شمل ألكثر من سبعين مليون مواطن إيراني في خطوته األولى  ،إعالن وزير
الصحة عن انطالق الخطوة الثانية من هذا المشروع  ،من جانب آخر من الرسالة نوه الوزير عن إن
تأريخ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لن ينسى تضحيات منظمة التعبئة في جميع مجاالت الخدمة
ومكافحة الفيروس(.)3
عمد قائد فيلق محمد رسول اهلل (ص) في طهران التابع للحرس الثوري اإلسالمي العميد محمد
رضا يزدى في يوم االثنين المصادف الثالث عشر من شهر نيسان في عام 2020م إلى عقد اجتماعاً في
مقر هذا الفيلق  ،حضور إمام جمعة طهران المؤقت حجة اإلسالم محمد حسن أبو ترابى فرد وخمسة
وعشرون ممثالً ورئيساً عن منظمات ومؤسسات حكومية ومندوبون عن فرق العمل التطوعي في طهران ؛
للتباحث في كيفية تقديم المعونة والمساعدة لألسر الضعيفة والمعوزين في طهران  ،المتضررين جراء
تفشي فيروس كورونا ،إذ تكلم قائد الفيلق بهذا الشأن  ،قائالً :
1

ل ) نق ر
ال ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/11 ، )6385م  ،ص.1
2

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/11 ، )6385م  ،ص.2
3

ل ) الوفاق  ،العدا ل2020/4/12 ، )6386م  ،ص.2
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" بغية تقديم المعونة للمعوزين  ،فقد تم تقسيم طهران إلى أربعة أقسام وخمسة
للمدن التابعة لها  ،جعل قائد ومسؤول في كل قسم من هذه األقسام ؛ يعمل على
توزيع الحزم المعيشية والصحية على المستحقين  ،التخطيط لهذه المساعدات يقع
على عاتق األجهزة المختلفة  ،إال إن العمليات ستكون بقيادة إدارات المساجد وقادة
األقسام الخمسة  ،من أجل تنفيذ حل المشكلة المعيشية لـ( )30,000ألف أسرة في
طهران ومدنها "(.)1

الخاتمة والنتائج
يستوضح للقارئ الكريم خالل قراءة وتصفح صفحات هذه الدراسة َّ
بأن :
الثالوث العسكري االيراني المتمثل في " القوات المسلحة – الحرس الثوري اإلسالمي – قوات

التعبئة (بسيج) " كان في خدمة مواطنين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،له استراتيجيات ميدانية مشددة
واجراء دراسات " علمية – فيروسية " دقيقة ؛ من أجل توفير خدمات صحية وعالجية ودوائية أوالً ،

وضع خطط مرحلية ومستقبلية الحتواء فيروس كورونا ثانياً  ،تخفيف حالة التوتر واالضطراب  -الهلع

االجتماعي – بين مكونات وأطياف الجمهورية ثالثاً  ،على الرغم من جهود وتعهدات هذا الثالوث لو ازرة
الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس  ،إال أنه فشل في ردعه واحتوائه  ،أخذت الجمهورية تتصارع

معه عسى ان تهزمه  ،بات من خاللها نتائج  ،أهمها :

أوالً  :جاءت استراتيجية الثالوث العسكري اإليراني وامكانياته في توفير بعض مما تحتاجه المؤسسات
الصحية والمستشفيات الطبية  ،على سبيل التمثيل ال الحصر :
 مواد المختبرات الطبية .

 مالبس الضغط اإليجابي والحماالت الخاصة في نقل مرضى الفيروس .
 تشييد المستشفيات والمختبرات الحيوية المتنقلة .

 تأهيل عدد ال بأس فيه من سيارات اإلسعاف العازلة .
 إنتاج العدة (كيت) الطبية في تشخيص الفيروس .

على الرغم من توفير تلك اإلمكانيات اال أنها لم تجدي نفعاً في احتواء الفيروس  ،مما تلحظ

اندفاع الفيروس شيئاً فشيئاً في االنتشار بين كافة مدن ومحافظات الجمهورية .

1

ل ) نقالر ع : ,الوفاق  ،العدا ل2020/4/13 ، )6387م  ،ص.2
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ثانياً  :إقدام الكوادر الطبية المنتسبين للثالوث العسكري في تآزر وتعاون الكوادر الطبية " األطباء –
الممرضين " والعاملين في مراكز العالج والوقاية التابعين لو ازرة الصحة والعالج والتعليم الطبي

اإليراني  ،جراء هذه المؤازرة تلحظ مؤشرات االحتواء كانت قليلة جداً ؛ لكن هذا التآزر لم يمنع من

تزايد أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس  ،هذا مؤشر على عدم قدرة كلتا الكوادر " الثالوثية –

الوزارية " في تحقيق مبتغاهم .

ثالثاً  :تجلت استراتيجية الثالوث العسكري في تأهيل الحجر الصحي للمصابين  ،استخدام مواد التطهير
والتعقيم لألماكن الموبوءة  ،تشييد مستشفيات جديدة " ثابتة – متنقلة " في هذه األماكن  ،لكنها ال

ترتقي إلى مستوى تحقيق الهدف .
رابعاً  :لعل أجمل ما تجلى الستراتيجية الثالوث العسكري في رفع شعار " سنهزم كورونا " ،توفير أجهزة

ومعدات إل زالة التلوث الكيمياوي  ،التي كانت تستخدم في الحاالت الطارئة أو الحروب  ،زد على

ذلك  ،تصنيع معدات " تعقيم – تطهير " فريدة من نوعها  ،قدراتها في جعل مواد التعقيم على هيئة

ضباب ونشرها في مساحة واسعة ؛ إلزالة التلوث على نطاق واسع  ،لكن هذا الشعار  ،تلك األجهزة
والمعدات التي تمتلكها لم تثبط من تفشي الفيروس واحتوائه .
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المصادر
أوالً :الدراسات األكاديمية (الرسائل)

 -1إسالم محمد عبد ربه المغير  ،الحرب العراقية – اإليرانية (1988-1980م)  ،رسالة ماجستير ( ،الجامعة
اإلسالمية غزة  :كلية اآلداب . )2015 ،

 -2أنيس محمد حسن الكليدار  ،المؤسسة العسكرية اإليرانية (دراسة عسكرية – سياسية)  ،رسالة ماجستير ،
(الجامعة المستنصرية  :معهد الد ارسات األسيوية واألفريقية . )1988 ،

 -3ثائر صاحب شندل الحسني  ،الموقف الدولي من الحرب العراقية – اإليرانية ( ، )1988-1980رسالة ماجستير
( ،جامعة الكوفة  :كلية التربية للبنات . )2014 ،

 -4وسام صالح عبد الحسين جاسم الربيعي  ،القـدرات العسكريـة اإليرانيـة وانعكاساتها على األمن اإلسرائيلي  ،رسالة
ماجستير ( ،جامعة بغداد  :كلية العلوم السياسية . )2010 ،

ثانياً  :الكتب (العربية – المعربة)
أ -الكتب العربية

 -1أحمد فليح حسين الجبوري  ،حكومة أبو الحسن بني صدر في إيران (1981-1980م) ( ،بابل  :مؤسسة دار
الصادق (ع) الثقافية . )2018 ،

 -2فاضل زكي محمد  ،االستراتيجية األمريكية في الشرق العربي ( ،بغداد  :د  .مط . )1968 ،

 -3منير شفيق  ،االستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب ( ،بيروت  :الدار العربية للعلوم . )2008 ،
ب -الكتب المعربة

 -1دوروثي اتش كروفورد  ،الفيروسات  ،ترجمة  :أسامة فاروق حسن ( ،القاهرة  :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،
. )2014

 -2كينث كاتزمان  ،الحرس الثوري اإليراني (نشأته وتكوينه ودوره)  ،ترجمة  :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية  ،ط( ، 3أبو ظبي  :مركز األمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية . )1998 ،
ثالثاً  :الموسوعات والمعاجم

 -1عبد الوهاب الكيالي  ،موسوعة السياسة ( ،بيروت  :الموسوعة العربية للدراسات والنشر  ،د  .ت)  ،جـ.1
 -2وضاح زيتون  ،المعجم السياسي ( ،عمان  :دار أسامة . )2010 ،

رابعاً  :البحوث المنشورة

 -1أمجد سعد شالل المحاويلي مدى فاعلية استراتيجية السلطة التنفيذية اإليرانية الحتواء فيروس كورونا (24شباط –
15أذار2020م) ( ،بحث)  " ،مدارات إيرانية " ( ،مجلة)  ،العدد ( ، )11المجلد ( ، )3برلين – المانيا  ،أذار
2021م.

خامساً  :صحيفة إيران الدولية (الوفاق)

 " -الوفاق " صحيفة إيران الدولية ( ،صحيفة)  ،طهران  ،العدد (2020/2/26 ، )6364م .
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 -1الباسيج  ،شبكة المعلومات الدولية " األنترنت " . https://ar.wikipedia.org ،

 -2بيتر ميدور  ،شبكة المعلومات الدولية " األنترنت " . https://www.marefa.org ،

 -3جامعة األندلس للعلوم الطبية  ،الفيروسات  ،شبكة المعلومات الدولية " األنترنت " . http://au.edu.sy ،
 -4فيروس كورونا  ،شبكة المعلومات الدولية " األنترنت " . https://www.moh.gov.sa،
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العالقات االيرانية – اليابانية حىت عام ( 1973دراسة تارخيية)
أ .م .د فراقد داود سلمان الشالل
مركز دراسات البصرة والخليج العربي

الملخـص:
دخلت ايران في حسابات االستراتيجية اليابانية العالمية منذ عهد الميجي فأرسلت الحكومة اليابانية
العديد من البعثات العسكرية والتجارية والتي كانت في حقيقتها استخباراتية لمراقبة ورصد التحركات
الروسية واثر اكتشاف النفط في ايران سعت اليابان الى أقامه عالقات اقتصادية معها الفتقار األخيرة
لمصادر الطاقة ،فضالً عن اتخاذها سوقاً لترويج بضائعها .وتعمقت العالقات اليابانية -االيرانية
دبلوماسياً واقتصادياً خالل سنوات الخمسينات والسبعينات الى ان جاءت ازمة الحظر النفطي العربي
ليمثل نقطة تحول هامة في العالقات بين البلدين فبسبب سياسة اليابان المساندة للقضية الفلسطينية في
حين كانت ايران مؤيدة تماماً للسياسات االسرائيلية في صراعها مع العرب توترت العالقات اليابانية-
االيرانية وانقطعت اواخر عام .1974
الكلمات المفتاحية( :ايران ،اليابان ،االمتيازات االجنبية ،الرحالت اليابانية)

)Iranian-Japanese relations until 1973 (historical study
Dr.Farqad Dawood Salman Al Shallal
Center for Basra and Arabian Gulf Studies

Abstract:
Iran has entered into the accounts of the Japanese global strategy since th Meiji
era, so the Japanese government sent many military and commercial missions
that were, in fact, intelligence to monitor and monitor Russian moves and the
impact of the discovery of oil in Iran. Japan sought to establish economic
relations with it due to the latter’s lack of energy resources, as well as taking a
market to promote its goods.
Japanese-Iranian relations deepened diplomatically and economically during the
1950s and 1970s until the Arab oil embargo crisis came to represent an
important turning point in the relations between the two countries. Late 1974.
)Keywords: (Iran, Japan, foreign concessions, Japanese flights
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الـمـقـدمـة
أكتسب ايران أهمية حيوية كبيرة لدى صناع القرار الياباني منذ عهد الميجي ()1912 – 1896
وذلك لموقعها الجغرافي المتميز والذي يطل على بحر قزوين المؤدي الى المحيط الهندي ومن ثم
الوصول الى اليابان وهذا ما كانت تسعى اليه اليابان إلبقاء الطرق البحرية مفتوحة لها وبحرية تامة.
فأرسلت العديد من البعثات التجارية والدبلوماسية لتقوية عالقاتها مع ايران ولمراقبة التحركات الروسية
آنذاك .وكان الفشل نصيب بعضا منها والنجاح حليف البعض االخر والسبب في ذلك يعود الى التنافس
البريطاني الروسي على االمتيازات االيرانية  ،ففي اعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945سعت اليابان
الى انتهاج سياسة اقتصادية قومية مع مواكبة المتغيرات العالمية االقتصادية باعتمادها على مصادر
االستثمار الخارجية والتوسع في الصادرات مع امكانية تقليل الواردات قدر االمكان .ووجدت ضالتها في
دول الخليج العربي وايران .وخالل الستينات أخذت اليابان تتجه تدريجياً نحو األخذ باالقتصاد الحر
المفتوح بمشاركة اكثر دولياً ومنافسة أقوى خارجياً الى ان تمكنت من تحقيق معدل نمو قدره ()%10
واستمر هذا النمو في التصاعد حتى وصل االقتصاد الياباني الى المرتبة الثانية في العالم  ،وأصبحت
مثاالً في التنمية االقتصادية المتواصلة بال مثيل في التاريخ البشري .وشكلت مرحلة الحظر النفطي
العربي على الدول المساندة إلسرائيل في عام  ،1973مرحلة هامة في مسار العالقات اليابانية -االيرانية
تغير سياسة اليابان من المجاملة السياسية للقضية الفلسطينية الى دعم ومساندة وتأييد للشعب الفلسطيني
وتعمقت العالقات اليابانية -االيرانية على اثر هذا الحظر ،واصبحت المصالح االقتصادية تجمع البلدين
اكث ر من السياسة والدبلوماسية المرنة التي اتسمت بها اليابان تجاه ايران خالل مدة البحث .واصبحت
اليابان منذ ذلك الوقت الحليف الذي يساند العرب في قضاياه المصيرية.
اهمية البحث :تنبع اهمية البحث من كونه يسلط الضوء على مسار العالقات االيرانية اليابانية خالل مدة
اتسم ت بتوتر العالقات الدولية بين اليابان وروسيا هذا من جهة ،وبين ارتماء ايران في احضان الدول
الغربية من جهة اخرى.
أقسام البحث :يتكون البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة وقائمة هوامش ،تناولنا في المبحث األول
(اثر االمتيازات االجنبية في ايران على العالقات اليابانية االيرانية ( )1903 -1864وفي المبحث الثاني
تطرقنا الى (العالقات الدبلوماسية واالقتصادية للمدة ( )1939-1903وفي المبحث الثالث درسنا
(اثر الحرب العالمية الثانية على مسار العالقات اليابانية  -االيرانية )1945-1939وبحثنا في المبحث
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الرابع (العالقات اليابانية  -االيرانية منذ نهاية لحرب العالمية الثانية حتى عام  )1973وتطرقنا في
المبحث الخامس (اثر الحظر النفطي على العالقات اليابانية – االيرانية .)1973
منهجية البحث :أتبعنا في كتابة البحث المنهج التاريخي للوصول الى ادق االستنتاجات.

المبحث االول :اثر االمتيازات االجنبية في ايران على العالقات اليابانية – االيرانية
()1903 -1864
يعد عصر ناصر الدين شاه ( )1896 -1848

()1

عصر التنافس الدولي الحاد بين كل من بريطانيا

وروسيا على ثروات ايران االقتصادية .ولقد سهل تحقيق اهداف هاتين الدولتين وجود حكومة مستبدة

ِ
سلطته لتلبية النفقات الباهظة التي تطلبها مظاهر الرفاهية
وحاكم بحاجة ماسة الى االموال للحفاظ على
الزائفة لبالطه .فضالً عن وجود الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع االيراني المتباينة المصالح
والوالءات.

()2

وأصبحت ايران ميداناً رحباً لالمتيازات االقتصادية االجنبية لتغلغل نفوذها السياسي وكانت بريطانيا اول
دولة منحتها الحكومة االيرانية امتيا از إلنشاء خط لالتصاالت البريدية (التلغراف) عبر ايران الى الهند في
عام 1863م ،ولقد جاء هذا االمتياز بعد عقد عدة معاهدات بين ايران وبريطانيا بخصوص مد هذا الخط
على نفقة الحكومة البريطانية من خانقين على الحدود العثمانية – االيرانية الى طهران ومنها الى بوشهر
على الخليج العربي ومن ثم الى كراتشي في الهند وتم انجازه في عام 1864

)3(.

ووفق سياسة ناصر الدين شاه لتحديث ايران أنشأ دار للصحافة الرسمية وقام ببناء دار لسك النقود وانشأ
مكتباً لترجمة امهات الكتب وتم انشاء مدارس لطب البشري وأخرى للبيطري ومدرسة للهندسة وأخرى
للعلوم السياسية كما ارسل أول بعثة دراسية للخارج من خريجي مدرسة الفنون وأمثالها .لذلك كان الشاه
باحتياج دائم لألموال فعمل على بيع المناصب والوظائف الحكومية الكبيرة وكذلك اراضي الدولة.

()4

وفي اطار االمتيازات االجنبية منح في عام  1872اول امتياز للتنقيب عن المعادن للبارون دي رويتر
البريطاني للتنقيب عن المعادن في ايران باستثناء الذهب والفضة واألحجار الكريمة مع االحتفاظ بحقوق
حفر القنوات وشبكات الري فضالً عن امتياز تأسيس خطوط سكك الحديد ودوائر البريد والبرق وازاء
النهب الكامل لثروات ايران تحت مسمى امتياز
اجتح الشعب االيراني وكاد ان يشعل ثورة خاصة وانهم شبهوا هذا االمتياز مثل السيف المسلط على
رقابهم لمدة سبعون عاماً.

()5
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وفي عام  1873بدأ ناصر الدين شاه رحلته االولى الى الدول االوربية وكانت وجهته الى روسيا القيصرية
واثناء تواجده في البالط الروسي تعرف على السفير الياباني لدى روسيا (تاكيكي إينومتو Takeaki Eno
 ) Motoفي مدينة بيتربورغ وابدى الشاه خالل ذلك اللقاء اهتمامه بإقامة عالقات تجارية مع اليابان كما
تمت مناقشة صياغة معاهدة تجارية بين البلدين.

()6

وفي خض م التنافس الدولي على االمتيازات االيرانية أثار امتياز رويتر حفيظة روسيا التي مارست
ضغوطها السياسية واالقتصادية على الشاه لمنحها امتيا اًز مشابه المتياز رويتر ،سيما في المناطق
الشمالية من ايران التي كانت تعدها روسيا مجاال حيويا لها وكانت شخصية ناصر الدين سهلة االنقياد
فرضخت لمطالب روسيا ومنحها امتيا اًز خاصاً بسكة حديد عام  1875تربط بين موانئ البحر االسود
ومدن وموانئ بحر قزوين بهدف تصريف البضائع الروسية داخل االسواق االيرانية.

()7

كما حصلت روسيا على حق صيد االسماك في بحر قزوين في عام  1876بدأت ايران تعاني تدهو اًر
اقتصادياً اثر تلك االمتيازات وبدأت الحرف اليدوية مثل صناعة االلبسة والسجاد واألواني المنزلية تأخذ
طريقها نحو الزوال امام البضائع االوربية التي تتميز بقلة التكلفة ورخص االسعار فكان من الطبيعي ان
يتذمر اصحاب الحرف اليدوية ويطالبون بضرورة احداث تغيرات شمولية لواقع ايران االقتصادي .وعندما
شعر الشاه بالخطر الذي بدأ يسيطر على تجار وأصحاب الحرف في البازار االيراني
فرقة عسكرية من القوزاق

()9

()8

سعى الى تشكيل

في ايران بقيادة ضباط من الروس لحماية الشاه من معارضيه.

()10

وكانت اليابان تراقب عن كثب اشتداد وطيس تنافس االمتيازات االجنبية داخل ايران لذلك اتخذت ق ار اًر
بولوج هذا التنافس مهما كانت النتائج فأرسلت بعثة الى ايران في نيسان عام  1880برئاسة يوشيدا
ماساهارو ( )yoshida Masaharaوعضوية كل من نوبولوشي فوروكاوا القائد في الجيش الياباني
واثنين من شركة أوركوا وثالثة من التجار اليابانيين .وبعد ثالث اشهر وصلت البعثة الى مدينة بوشهر
وكان ذلك في  / 28تموز من العام نفسه وكان بحوزتها عينات من المنتجات اليابانية والتي اشتملت على
الشاي الياباني المشهور

()11

وفي  / 3أيلول وصلت البعثة الى طهران وأقاموا فيها اكثر من ثالثة اشهر وتمكنوا من لقاء الشاه في
قصر شمس االمارة واستفسر الشاه خالل لقاءه بالبعثة عن طبيعة النظام السياسي الياباني وتشكالت
الجيش واألحوال االقتصادية واالجتماعية اليابانية فضالً عن السكك الحديدية والمشاريع التجارية .ورغم
اللقاءات المتكررة بين الشاه واعضاء البعثة اال ان الطرفين فشال في االتفاق على عقد المعاهدة وذلك
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بسبب الرفض والتعنت االيراني ازاء الشرط الياباني الذي يؤكد فيه على معاملة اليابان االمة االكثر رعاية
والتمتع بنفس الحقوق الممنوحة لرعايا الدولة الغربية في ايران.

()12

وتوصل الجانب الياباني الى قناعة تامة مفادها عدم اهتمام الحكومة االيرانية بإقامة عالقات تجارية مع
بلدهم .وبالرغم من ذلك تمكن الوفد من تزويد اليابان بمعلومات مفيدة عن اوضاع ايران السياسية والذي
طفى على سطحه الصراعات ما بين رجال الحكومة وتجار البازار وطبيعة نظام الحكم المستبد والمطلق
الصالحيات وانتشار الرشوة والفساد االداري والمحسوبية .نجحت بريطانيا في الحصول على امتياز حرية
المالحة في نهر الكارون وذلك في  / 30تشرين االول 1888 /م وتألف هذا االمتياز من اربع وعشرون
بنداً )13(.عارض االيرانيون هذا االمتياز ألنه منح منطقة ايرانية مهمة لالستغالل االجنبي مقابل مبلغ مالي
ضئيل كما عارضه الشيخ مزعل بن جابر الكعبي

()14

شيخ المحمرة لتهديد نفوذه واستقالله .في حين ابدت

روسيا انزعاجها ازاء هذا االمتياز واعتبرته ضربة مباشرة لمصالح روسيا في ايران والمنطقة وهددت بقطع
عالقاتها الدبلوماسية مع ايران ما لم تقم االخيرة بمنحها امتياز مشابه له.

()15

وكانت حكومة ناصر الدين شاه رغم ميلها للبريطانيين لكنها لم ترغب بخسارة روسيا فمنحتها امتياز مد
خطوط حديد انزلي -طهران في اذار  1889وانجاز طريق يمتد من تبريز لجلفا واواجق .اما فيما يخص
امتياز المالحة في الكارون فقد ادى الى توسع الحركة التجارية لبريطانية في جنوبي ايران ووسطها لذلك
سعت بريطانيا الى انشاء مؤسسة مصرفية لتقوم بتسهيل عملية التبادل التجاري مع ايران ووقع الطرفان
االيراني والبريطاني على انشاء البنك الشاهنشاهي االيراني في  / 30كانون الثاني )16(.1889 /وبعد عام
تمكنت بريطانيا بأساليبها الدبلوماسية الحكيمة من الحصول على امتياز احتكار بيع وتصدير التبغ
االيراني للميجر تالبوت ( )Major Talbotاال ان هذا االمتياز واجه معارضة شديدة مما اضطر الحكومة
الى الغائه بشكل كامل)17(.وبعد ست سنوات لقي ناصر الدين شاه حتفه مقتوالً في زاوية من زوايا مرقد
حضرة عبد العظيم على يد مير از رضا الكرماني احد تالمذة جمال الدين االفغاني.
وجاء بعد ناصر الدين ابنة مظفر الدين شاه

()19

()18

( )1901-1896لحكم ايران وورث مظفر الدين تركة

ثقيلة من الديون والصراعات الداخلية بين رجال البازار ورجال الحكومة وظهر التنافس الروسي-
البريطاني وجهاً أخ اًر في عهد مظفر الدين وتمثل بمشاريع النقل والمواصالت فضالً عن سياسة القروض
من هاتين الدولتين.

()20

توسمت اليابان خي اًر في مظفر الدين شاه فبدأت بسياسة إرسال الرحالت ذات الطابع الدبلوماسي والتجاري
ظاهرياً والطابع االستخباراتي باطنياً ،وكانت اول رحلة ارسلتها اليابان برئاسة ياسوماسا فوكوشيما
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( )yasumasa Fukushimaالذي بدأ رحلته من المانيا في  23شباط  1896ووصل اليابان في
حزيران من العام نفسه وكان معروفاً عنه اهتمامه الشديد باالستراتيجية العسكرية الروسية وتمكن من
خالل منصبه كضابط باالستخبارات اليابانية من ارسال ثالث بعثات استخباراتية الهدف منها جمع
المعلومات العسكرية عن الشخصيات العسكرية الروسية واعداد القوات العسكرية والتطور الذي وصلته
روسيا آنذاك في بناء السكك الحديدية وباألخص في اسيا الوسطى وتحديداً في اقليم تركستان.

()21

وجاءت رحلة (ياسوماسا) الى ايران ضمن البعثة الثالثة التي وصلت الى ميناء بوشهر في  /22ايار/
 1897وبعد شهر ذهب الى اصفهان عن طريق كازرون وشيراز وفي يوم  25حزيران التقى بأمير
اصفهان مسعود مير از ثم غادرها بعد ثالثة أيام وتوجه الى طهران عن طريق مدينة قم والتقى بالشاه
مظفر الدين الذي تولى الحكم بعد اغتيال والده ناصر الدين.

()22

واستقبل (ياسوماسا) في قصر صاحب قرانية في طهران في  /19تموز 1897 /في حشد جماهيري
كبير .ثم غادر طهران في  /2أب 1897 /عن طريق قزوين وراست ثم ذهب الى باكو .وفي  /12ايلول
عاد الى جنوب فارس ووصل مشهد عن طريق قاشان في  /16ايلول 1897 /واثناء اقامته في مشهد
تمكن من لقاء السفير البريطاني ثم عاد الى طهران في  /2تشرين االول من العام نفسه وشهد التدريبات
العسكرية الفارسية في ذلك الوقت ووجدها تعاني من الفوضى واالضطراب وقلة االنضباط من لدن افراد
القوات المسلحة الفارسية عالوة على فساد الجهاز العسكري بسبب انتشار الرشوة والمحسوبية.

()23

ونستنتج من ذلك ان الهدف االساس لهذه البعثة هو استخباراتي للوقوف على الخطط والتجهيزات
العسكرية الروسية فضالً عن الوقوف على التدريبات العسكرية االيرانية .سيما ان ( ياسوماسا) هو احد
الضباط العاملين في استخبا ارت الجيش الياباني ومن المهتمين بالشؤون العسكرية والسياسية.
بعدها جاءت رحلة تويو كيشي يتناجي ()Toyo Kjchi lenaga

وهو احد الضباط العاملين في

الحكومة العامة التايوانية الخاضعة للحكم الياباني ،ولقد وصلت الى بالد فارس في  /23تموز1899 /
ومكث في ميناء بوشهر ثالثة ايام قبل ان يغادرها الى طهران التي وصلها في  /10ايلول 1899 /بعد
مروره بمدن شيراز واصفهان وقم .وكان مهتماً بالحياة االجتماعية في بالد فارس لذلك ارسل العديد من
التقارير السياسية الى صحيفة (كوكو مين شينبون) اليابانية المتضمنة تفاصيل الحياة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية وخرج باستنتاج غاية في االهمية وهو النفوذ الكبير للمفوضيات الروسية والبريطانية
التي كانت تمارس السلطة الحقيقية على حساب الملك الفارسي المسلوب االرادة.
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وتمكن (تويوكيشي) من لقاء الشاه مظفر الدين في  /17ايلول 1899 /فأستقبله في القصر الصيفي
وابلغه عن رغبه بالده اقامة عالقات تجارية مع ايران .والتقى كذلك مع المير از علي اصغر خان امين
السلطان وبعد سبعة ايام غادر طهران متوجهاً مدن راست وقزوين الى ميناء انزلي الى باكو.

()25

رحلة ماساجي انفوي ( )Masaji Inofuiوهو من الرواد اليابانيين البارزين في عصر الميجي وصل الى
ميناء بابلسر على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر قزوين القريب من الطريق البحري المؤدي (ميناء
كراسنوفودسك) الروسي وكان اتخاذه لهذا الطريق مغامرة جريئة من قبله لدخول بالد فارس حيث تجاوز
جبال البروز ووصل الى طهران في الخامس عشر من الشهر نفسه وبقي فيها ثالثة أيام)26(.وفي طهران
التقى بمشير الدولة مير از نصر اهلل خان النائيني ومن ثم قام بزيارة القصر الملكي لكنه لم يحظى بمقابله
الشاه وفي  /20ايلول 1902 /غادر طهران متوجهاً الى روسيا ولدى وصوله اليها شرع بكتابة مذكراته
التي تضمنت اسماء الشخصيات المسلحة وصفاً دقيقاً لمظاهر الحياة في اقليم مازندران وطهران وجيالن،
ووصف العالقات الدبلوماسية وذكر التأثير القوي لبريطانيا وروسيا في السيطرة على بالد فارس عالوة
على وصف الحياة االقتصادية والعالقات االجتماعية والدين وقضايا المرأة والصحف والصناعة ووسائل
النقل .غادر بالد فارس في  /4تشرين الثاني 1902 /ووصل الى اليابان من طريق اسيا الوسطى
سمرقند ،بخارى ومارق.

()27

ويمكننا ان نالحظ مما سبق ذكره ان ازدياد النشاط الياباني في ايران خالل تلك المدة يعود بالدرجة
االساس الى ظهور روسيا كعدو أول لليابان سيما بعد نهاية الحرب الصينية -اليابانية 1895 -1894
وهذا ما شجع اليابان الى محاولة رصد التحركات العسكرية والمدنية الروسية في الجبهة الغربية .وكانت
ايران انسب دولة لتلك المهمة فتدفق اليها كما سبق ذكره العشرات من الضباط اليابانيين على شكل رحالة
وتجار ومراسلين صحفيين لجمع المعلومات مستفيدين من التسهيالت البريطانية التي يمكن تفسيرها باتخاذ

ٍ
ومعاد لروسيا وفي حالة حدوث حرب روسية -يابانية من المؤكد
بريطانيا موقف ضمني مؤيد لليابان
سيكون ذا فائدة لبريطانيا التي تعمل جاهدة من أجل اضعاف النفوذ الروسي في ايران.

المبحث الثاني :العالقات الدبلوماسية واالقتصادية للمدة 1939 -1903
يعد مير از علي أصغر خان (امين السلطان)

()28

اول شخصية سياسية ايرانية قامت بزيارة اليابان حيث

وصل في نيسان  1903الى ناغازاكي عبر روسيا والصين وبقي في اليابان لمدة ثمانية وعشرين يوماً
والتقى امين السلطان باإلمبراطور الياباني ميجي في طوكيو ،كما التقى رئيس الوزراء االسبق هيروبومي
إيتو رجل الدولة البارز ،وزار العديد من المواقع السياحية في كيوتو ونيكو فضالً عن المنشآت العسكرية
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والمدارس الحديثة التي نالت أعجابه بدرجة كبيرة وقد دون زمالؤه في هذه الرحلة تقري اًر عن مختلف
الجوانب الحياتية اليابانية.

()29

وبعد االنتصار الياباني على الروس عام  1905القى هذا االنتصار اهتماما كبي اًر بين االيرانيين حيث قام
الشاعر االيراني حسان علي التاجر بتأليف قصيدة ميكادو تامه على غرار الملحمة الشعرية الشاهنامة
وازاء تدهور االوضاع السياسية االيرانية اثر استبداد السلطة الحاكمة وانفاقها لثروات البالد بين المنافسين
االوربيين ومعاناة الشعب االيراني من قسوة الضرائب ،والتضييق على الحريات الفردية ،االمر الذي ادى
الى هيجان شعبي تزعمه تجار البازار ورجال الدين والمثقفين وكانوا يداً واحدة في الوقوف بوجه التغلغل
االجنبي المتزايد واندلعت ش اررة الثورة الدستورية االيرانية عام 1906في واستمدت الثورة الدستورية قوتها
من االنتصار الذي حققه اليابانيون على الروس عام .1905

()30

حيث كان االيرانيون معجبون بالقوة

والصمود اللذان تمتعا بها اليابانيون امام الروس ووصل االيرانيون الى نتيجة مفادها ان الحياة الدستورية
يجب ان تستند الى قوة المطالب المشروعة للشعوب المحرومة.
وخالل االعوام التي سبقت اندالع الحرب العالمية االولى  1914كان الفشل من نصيب تطبيع عالقات
يابانية -ايرانية وبعد انتهاء الحرب لم تتوصل المباحثات بين البلدين لنتائج ملموسة حيث جرت محادثات
مكثفة بين دبلوماسيين من كال البلدين في اوربا حيث عرض دبلوماسي ايراني على القائم باألعمال
الياباني في هولندا عقد معاهدة بين البلدين اال ان المفاوضات لم تسفر عن اية نتائج.

()31

وفي اواخر عام  1922قام السفير الياباني اوتشياي في روما بأجراء مفاوضات رسمية مع القائم باألعمال
االيراني اسحاق خان حيث توصلوا تقريباً الى اتفاق لمشروع معاهدة لكن ايران رفضت التوقيع عليها في
المرحلة االخيرة .ولم يثنى الفشل جهود اليابانيين في اقامة عالقات مع ايران في منتصف عام 1923
لالطالع على االوضاع السياسية واالقتصادية في اي ارن وكان الوفد برئاسة الدبلوماسي الياباني إيشيرو
نويتا (  ) Eishiro Nuitaزود بالده اثناء اقامته في طهران لمدة ثالثة اشهر بتقارير وصف فيها احوال
ايران العمرانية واالقتصادية وحقول النفط ومصافي التكرير والشركات والبنوك التجارية.

()32

وخالل عام  1923 -1922ازدادت الصادرات اليابانية الى ايران والتي وصلت الى حوالي (800,000
ين ياباني) كما بلغت قيمة الواردات اليابانية ما يقارب المبلغ نفسه والذي يشكل  %1من قيمة التجارة
البريطانية مع ايران .وازدادت الواردات االيرانية خالل االعوام  1925 -1924بلغت القيمة االجمالية
للواردات االيرانية من اليابان حوالي ( )186,240جنيه استرليني والتي لم تشكل سوى  %1من محمل
الواردات االيرانية وبالتالي احتلت اليابان المرتبة العاشرة بين اكبر الشركاء التجاريين إليران.
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في حين بلغت الصادرات االيرانية لليابان ما يقارب () 295,164جنيه استرليني اي ما يعادل  %1من
اجمالي الصادرات االيرانية وقد احتلت بهذا المرتبة التاسعة بين اكبر الشركاء التجاريين إليران والتي بلغت
 25,003اي حوالي  74,259كغم.

()34

ومما تجدر االشارة اليه ان الواردات االيرانية من اليابان كانت تشتمل على أعواد الثقاب وأكواب الشاي
والشاي الياباني ومناديل الحرير والمالبس القطنية .وبذلك مهد االقتصاد ارضية ثانية لنمو العالقات
الدبلوماسية بين البلدين ففي أب  1929أقامت اليابان أول مفوضية لها في طهران وكان (أكيو كاساما)
( )Akio kasamaأول وزير مفوض في طهران او بالمقابل اقامت ايران في ايار  1930مفوضية لها
في طوكيو وكان أفاينس خان أول مبعوث ايراني فوق العادة ومطلق الصالحية في اليابان.

()35

ومن خالل الطرح السابق يمكن القول أن نهاية حكم االسرة القاجارية وتولي االسرة البهلوية في ايران فتح
المجال واسعاً لتعزيز العالقات االيرانية مع الدول االخرى بعد أن تحررت البالد من نير االمتيازات
االجنبية.
وفي ايلول  1933قام فرع شركة ( )MTCاليابانية بتأسيس الشركة التجارية اليابانية -االيرانية في طهران
بهدف توسيع االنشطة التجارية في البالد ،كما استورد الفرع بشكل رئيس البضائع القطنية التي تنتجها
شركات (كانيجا فوتشي وتو) للغزل والنسيج من خالل شركتها االم في اليابان وقام بتأمين القطن الخام
االيراني لهذه الشركات عن طريق الفرع ذاته ....وشهد عام  1934صدور مرسوم يقضي بجعل استيراد
السلع القطنية متوقفاً تماماً على التصدير المسبق للمنتجات االيرانية والتي كان من المقرر ان تحتكرها
الحكومة ،ثم أقامت احتكارات مماثلة لكل السلع الرئيسة المستوردة والمصدرة ،وقامت هذه التجارة
االيرانية -اليابانية على اساس المقايضة حيث تم مقايضة القطن الخام االيراني بالسلع القطنية اليابانية،
ولم يكن من السهل بالنسبة لليابان ان تستمر في تصدير كميات كبيرة من السلع القطنية الى ايران كما
إنها لم تتمكن من زيادة كمية الشراء المنتجات االيرانية ،ومع ذلك تمكنت شركة ( )MTCفي عام 1933
الفوز بمناقصة مفتوحة لبيع عشرة االالف طن من االسمنت لمصانع عبادان التابعة لشركة النفط
البريطانية االيرانية امام منافسة سوفيتية شديدة كما تم استخدام االسمنت الياباني في اعمال انشاء السكك
الحديدية الوطنية االيرانية.

()36

ولقد تركت االحداث السياسية على الساحة االوربية بصماتها الواضحة على العالقات اليابانية -االيرانية
وذلك من خالل ارتباط رضاه شاه بعالقة وثيقة مع المانيا الغازية ،الى ان اصبح شريكاً لها في سياستها
المناوئة للشيوعية ،عالوة على ذلك وفي عام  1936أبرمت اليابان مع المانيا اتفاقية مناوئة الشيوعية
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وبالتالي كان من الطبيعي ان يسعى البلدان الى توثيق العالقة بينهما .وبناء على ذلك رفضت ايران تجديد
العلم باتفاقيات المقايضة السوفيتية االيرانية والتي منحت االتحاد السوفيتي بتوريد الجزء االكبر من السلع
القطنية إليران في معظم سنوات الثالثينيات وكان أخرها معاهدة عقدت في نيسان  ،1935كانت تهدف
ايران من وراء ذلك تقليل اعتمادها على جيرانها .كما تم االنتهاء من إنشاء السكك الحديدية العابرة إليران
في العام نفسه وهذا ما مكن اليابان من توريد كميات كبيرة من السلع القطنية مرة أخرى.

()37

وفي ايلول  1938اقترحت ايران عقد معاهدة الصداقة االيرانية -اليابانية في الوقت الذي كانت فيه تقرع
طبول الحرب العالمية الثانية وبالفعل نجح وزير الخارجية االيراني بتوقيع المعاهدة في  18تشرين االول
 1939والتي تنص على بند الدولة االكثر رعاية.

()38

المبحث الثالث :اثر الحرب العالمية الثانية على مسار العالقات االيرانية-اليابانية
()1945 -1939
توثقت العالقات االيرانية -االلمانية واليابانية -االلمانية إبان اندالع الحرب العالمية الثانية  ،1939لذلك
سعت ا يران الى تقوية عالقاتها الدبلوماسية مع اليابان حيث تمكن وزير الخارجية االيراني في  18تشرين
االول من عام  1939من منح اليابانيين الدولة االكثر رعاية وبذلك ساعد أقامة عالقات دبلوماسية بين
البلدين على نمو وتطور العالقات التجارية نمواً تدريجياً فخالل عامي ( )1940 -1939بلغت قيمة
الواردات االيرانية من اليابان ( 19,324,000ين) أو ( )96,620,000لاير حيث تضاعف بمعدل اثنتي
عشرة مرة عما كان عليه خالل عامي ( ،)1925 -1924كما ارتفعت قيمة الصادرات االيرانية الى
اليابان حتى ( )6,587,000ين اي ( )32,935,000لاير بما يزيد عن الضعف خالل المدة السابقة
نفسها وأصبحت اليابان في عام  1939ثاني أكبر شريك تجاري إليران بعد المانيا بنسبة  %10,5من
مجمل التجارة االيرانية ولقد شكلت االقمشة القطنية حوالي  %90من إجمالي الواردات االيرانية من اليابان
وارتفعت اليابان بذلك لتصبح اكبر دولة مصدرة لألقمشة القطنية إليران في االعوام (/1939 -1938
 )1940 -1939وبذلك تفوقت على بريطانيا واالتحاد السوفيتي ومما تجدر االشارة اليه إن القطن
الياباني الخام شكل نسبه  %90من إجمالي الصادرات االيرانية الى اليابان.

()39

ثم توصلت شركة ( )MTCاليابانية الى اتفاق مع شركة النفط البريطانية -االيرانية لشراء ( 200الف
طن) من النفط االيراني الخام وبسبب ظروف الحرب العالمية الثانية لم يتم شحن سوى ( 50الف طن
لليابان) وذلك في أب من عام .1940

()40
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وفي  7كانون االول  1940دخلت اليابان رسمياً الحرب اثر الغارة الجوية اليابانية على القاعدة االمريكية
في خليج بيريل هاربر في جزر هاواي .وفي أذار من عام  1941اقام الرحالة الياباني فوجيو إينوئيه
( )Fujio Inoueبزيارة ايران وكتب عن ذكريات رحلته ونشرها في مجلة المعروفة الدولية في تموز من
العام نفسه حيث قام بزيارة المكتب الفرعي لشركة ميتسوئي للتجارة في طهران التي وصفها ووصف قواتها
الشرطة وتشكيالت الجيش وذكر الدعاية التي تقوم بها الدول الكبرى داخل ايران من خالل دور السينما
والمسارح وفي اب من العام  1941سيطرت الجيوش السوفيتية والبريطانية على ايران واجبرت رضا شاه
على التنازل عن العرش.

()41

وفي كانون الثاني  1942تم عقد معاهدة ثالثية بين كل من ايران وبريطانيا واالتحاد السوفيتي بهدف دعم
الحرب ضد ايطاليا وفي  13نيسان من العام نفسه قطعت ايران عالقاتها الدبلوماسية مع ايطاليا واليابان
وألمانيا وفيما يخص عالقات ايران الدبلوماسية مع اليابان فقد اغلقت ايران دار المفوضية اليابانية وتناقش
السفيران البريطاني بوالرد واالمريكي دريفوس في امر اغالق ايران السفارة اليابانية اال ان عدد من اعضاء
السفارة اليابانية قد نجحوا في اقامة عالقات جيدة مع الوزراء االيرانيين ومع عدد من نواب المجلس
البرلماني االيراني

()42

اال ان نائب الخارجية االمريكية سومفر واالسى ( )Simfr Wallaceلوح إليران

برفض حكومته زيادة المعونات العسكرية واالقتصادية الممنوحة لهم في حالة عدم موافقتهم على طرد
الدبلوماسيين اليابانيين وازاء الضغط االمريكي المتزايد على ايران تم طرد الدبلوماسيين اليابانيين وتم
ترحيلهم الى اليابان مباشرة عن طريق االتحاد السوفيتي منذ سقوط رضا شاه  1941والى ان وضعت
الحرب العالمية الثانية اوزارها عام  1945وايران تدور في فلك الحلفاء فتحسنت عالقاتها االقتصادية
والسياسية مع بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية وباألخص وقوف هاتين الدولتين الى جانب ايران
لم حاولة انقاذها من االزمة التي عانت منها اثر قلة القمح وسميت تلك االزمة بأزمة الخبز.

()43

اال ان

االمتيازات الممنوحة ألمريكان والبريطانيين اشغلتها عن انقاذ ايران وحل مشاكلها االقتصادية والمالية
فازدادت قروض الدولة الى حد كبير وتضاعف عجز الميزانية.

()44

االمر الذي اثار حفيظة االوساط

الوطنية االيرانية التي رأت في ايران اشبه بفريسة وقعت انياب الدول االوربية والشاه ال حول لها وال قوة.
ورغم هذه الصراعات والتناقصات التي عاشتها ايران اال انها تمكنت من احتضان اهم مؤثرات القمة التي
عقدها الحلفاء ايام الحرب اال وهو مؤتمر طهران والذي أفتتح في  28تشرين الثاني  1943بحضور
ستالين ممثالً عن االتحاد السوفيتي وونستون تشرشل عن بريطانيا فرانكلين روزفلت عن الواليات المتحدة
االمريكية والذي سمي هذا المؤتمر فيما بعد بمؤتمر الثالثة الكبار ولقد اولت الحكومة والصحافة االيرانية
المؤتمر اهتماماً خاصاً واغتنم محمد شاه الفرصة لعرض وجهة نظره السياسة الخاصة بالمشاكل التي
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تعاني منها ايران وصدر عن المؤتمر بيان خاص بإيران ذكروا فيه ((ان الدول الثالثة تعلن وقوفها مع
ايران وجميع الدول االخرى المحبة للسالم في نضالها من أجل المحافظة على السالم العالمي واألمن
وصيانتها انطالقاً من المبادئ التي وقعت عليها تلك الدول في الميثاق االطلسي))

()45

ومع ان الشاه كان يطمح في بيان اكثر تحديداً خاصة فيما يتعلق بمغادرة الجيوش االجنبية من االراضي
االيرانية اال إن بيان المؤتمر تحول الى ورقة رابحة بأيدي حكام ايران حاولوا استغاللها م ار اًر بعد انتهاء
الحرب خاصة في سياستهم تجاه االتحاد السوفيتي ،فضالً عن ان المساعدات التي تعهد رؤساء الدول
الثالث بتقديمها الى ايران ساهمت بشكل كبير في حل مشاكلها االقتصادية .وفي االول من اذار 1945
اعلنت ايران الحرب ضد اليابان على الرغم من ان تاريخ العالقة بين البلدين لم يشهد اي صراع مباشر
وصريح بينهما ولكن كثرة التدخالت القوى الكبرى بشؤون ايران الداخلية افقد ايران حرية اتخاذها ق اررات
سياسية حكيمة.

()46

المبحث الرابع :العالقات اليابانية -االيرانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى عام 1973
بعد مرور عامين على نهاية الحرب العالمية الثانية تم إعادة العالقات التجارية االيرانية -اليابانية حيث
بلغت قيمة التجارة االجمالية  12مليون لاير في عام  1947و  22مليون لاير في عام  1948و 231
مليون لاير في عام  1950وفي مجال السياسة النفطية اليابانية تجاه ايران فقد وصفت بالسياسة الجريئة
فقد أخترقت شركة النفط اليابانية (ايدميتسو) الحظر البريطاني المفروض على النفط االيراني بعد تأميم
مصدق للنفط عام  1951وكانت تهدف اليابان من وراء اتباعها تلك الساسة إعادة الثقة مع ايران خاصة
بعد ان انتهت قانونياً حالة الحرب بين البلدين حيث وقعت كل من ايران واليابان على معاهدة السالم في
سان فرانسسكو عام1955

()47

وبدأت المفاوضات مع شركة النفط االيرانية في تشرين الثاني  1952ووقعت اتفاقاً آخر في شباط
عام1953بطهران حيث أرسلت ايدميتسو ناقلة نفط (ناشومرا) س اًر الى عبادان ووصلت الناقلة في /23
نيسان 1953 /بعد أن تجنبت المرور من مناطق المستعمرات البريطانية وعادت الناقلة الى اليابان عن
طريق مضيق سوندا وهي محملة ب ( 3,325م )3من الغاز الطبيعي و ( 18,468م )3من البنزين،
ومما تجدر االشارة اليه إن الناقلة اليابانية استقبلت حشود شعبية كبيرة في ميناء عبادان ولدى وصول
الناقلة الى يوكوهاما رفعت الشركة البريطانية االيرانية دعوى الى المحكمة الجزائية في طوكيو ضد مالك
شركة ايدميتسو بحجة قيامها بسرقة نفطها اال ان المحكمة رفضت الدعوى ،وفي الشهر نفسه قام اول وفد
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اقتصادي ياباني بزيارة ايران بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولقد كانت تلك الزيارة جزء من زيارته لدول
الشرق االوسط ومن ضمنها الدول الخليجية السعودية والكويت.

()48

واستمرت شركة ايدميتسو بعمليات شراء النفط من الشركة الوطنية االيرانية للنفط فما بين عامي استوردت
الشركة االنفة الذكر حوالي ( 800,000م )3من النفط االيراني ،ولكن سقوط حكومة مصدق في عام
 1953خاضت الحكومة االيرانية مفاوضات مباشرة مع كل من الشركات النفطية البريطانية واألمريكية
والتي توجهت باتفاقية لتشكيل اتحاد دولي كونسورينوم في ايلول  1954مؤلفة من مجموعة االحتكارات
النفطية الستغالل النفط االيراني.

()49

وفي  /28تشرين االول 1953 /وافق المبعوث الياباني الى ايران هيروس ووزير الخارجية االيراني عبد
اهلل انتظام على استئناف العالقات الدبلوماسية بين البلدين ،وافتتحت اليابان في تشرين الثاني 1953
مفوضية لها في طهران وفي المجال التجاري فلقد استغلت اليابان نشوب النزاع بين حكومتي ايران
وبريطانيا بعد تأميم النفط االيراني لتروج لبضائعها عن طريق تخفيف اسعارها داخل ايران ففي عامي
 1953 -1952بلغت قيمة الواردات االيرانية من اليابان ( 159,400,000لاير) في بلغت قيمة
الصادرات االيرانية الى اليابان ( 491,700,000لاير) وفي عام  1956كانت اليابان رابع اكبر دولة
مستوردة من ايران واحتلت المرتبة الحادية عشرة بين اكبر الدول المصدرة إليران ومن جانب اخر كانت
ايران هي الشريك التجاري االكثر اهمية في الشرق االوسط لليابان على الرغم من انها لم تشكل في عام
()50

 1957سوى نسبة  %1من مجموع الصادرات اليابانية.

وخاضت اليابان تجربة مالية في اواخر عام  1959مع ايران والمتضمنة المساهمة بتأسيس البنك الدولي
االيراني -الياباني وكانت نسبة مساهمة اليابان بنسبة  %35وكانت نسبة مساهمة ايران حوالي .%65
ولقد كان لهذا البنك دور كبير في االستثمارات اليابانية في ايران خالل السبعينات كما تم افتتاح
المفوضية االيرانية في طوكيو في كانون االول  ،1954وفي العام التالي تم رفع درجة التمثيل من
المفوضية الى درجة سفارة وكان اول سفير ايراني في طوكيو هو موسى نوري اسفندياري .وعالوة على
ذلك تم توصل الطرفين الى عقد معاهدة تعاون ثقافي بين البلدين في نيسان .1957

()51

ولعبت العائلة المالكة دو اًر مهماً في الحفاظ على العالقات الدبلوماسية بين البلدين ففي ايار  1958وجه
االمبراطور الياباني شوا ( )1989 -1926دعوة رسمية الى الشاه محمد رضا لزيارة اليابان ولبى الشاه
الدعوة وبقي اسبوعين في اليابان وكان برفقته عدد من الوزراء والضباط االيرانيين ولقد كان في استقبالهم
جميعاً االمبراطور بنفسه وحضر الشاه دورة االلعاب االسيوية الثالثة ومعرض الفنون الفارسية في طوكيو
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كما قام بزيارة المنشآت الصناعية القريبة من طوكيو واوساكا واسفرت الزيارة عن توقيع الجانبيين اتفاقيات
عدة شملت الجوانب االقتصادية والصحية والثقافية.

()52

وفي تشرين الثاني  1958دخلت اتفاقية التعاون الثقافي حيز التنفيذ وفي كانون االول  1958وقع ممثلو
من كال البلدين على اتفاق التعاون االقتصادي والتكنولوجي واستجابة لدعوة الشاه قام ولي عهد اليابان
اكيهيتو في تشرين الثاني  1960بزيارة الى ايران .حيث اقام فيها لمدة اسبوع القى خاللها خطاباً في
مجلس الشيوخ.

()53

المبحث الخامس :أثر الحظر النفطي 1973على العالقات اليابانية -االيرانية
قبل االشارة الى اثر الحظر النفطي على مسار العالقات اليابانية -االيرانية سياسياً واقتصادياً البد من
االشارة الى موقف اليابان من طرفي النزاع العربي -االسرائيلي إبان فترة الخمسينات وتحديداً عام 1952
حيث أقامت اليابان عالقات دبلوماسية مع اسرائيل في ذلك العام دون ان تفتح سفارة لها في تل ابيب اال
في عام  1963مع وجود مفوضية اسرائيلية في طوكيو ورغم قوة ومتانة هذه العالقات اال ان السياسة
اليابانية خالل الفترة  1973 -1967تميزت بالتذبذب العام وعدم االستقرار وعدم التدخل مباشرة في
المسائل التي تتعلق بالنزاع العربي -االسرائيلي وباألخص في اروقة االمم المتحدة واتبعت ازاء ذلك
الصراع سياسة مزدوجة تهدف من خاللها الحفاظ على مصالحها االقتصادية الكبيرة مع الدول العربية
والخليجية وايران خاصة وعدم خسارة عالقاتها مع اسرائيل.

()54

وأوائل عام  1973حاولت الدول العربية جاهدة من اجل إقناع اليابان بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع
اسرائيل ولكن اليابان رفضت ذلك بحجة تخوفها من السطوة االقتصادية للواليات المتحدة االمريكية ،ولكن
بعد تهديد الدول العربية المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية حظ اًر نفطياً جزئياً وانتقائياً على
الدول المتضامنة مع اسرائيل والمعادية للقضية الفلسطينية ورفعت شعار النفط كسالح في المعركة .وبذلك
ارتفعت اسعار النفط حيث وصل سعر البرميل الواحد من ( 3دوالرات) الى ( 11دوالر) وجدت اليابان
نفسها في وضع ال تحسد عليه ألنها كانت بحاجة ماسة للنفط العبي من الخليج العربي وايران وفي نفس
الوقت ال تستطيع ان تنتهج سياسات مناهضة للمصالح االمريكية في المنطقة العربية واسرائيل لذلك وبما
ان اليابان كانت تفتقر الى مصادر الطاقة وتعتمد كلياً على المصادر الخارجية فقد كانت تستورد حوالي
( )%99,7من حاجاتها النفطية ومعظم هذه المستوردات والتي بلغت حوالي  %80كانت تأتي من ايران
والدول الخليجية.

()55
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لذلك عانى االقتصاد الياباني بسبب ازمة الطاقة وارتفاع تضرر االسعار اكثر من اي دولة صناعية
أخرى وكان من أهم نتائج هذه االزمة ازدياد البطالة وانخفاض الدخل القومي وارتفاع نسبة التضخم
وتأجيل االصالحات االقتصادية واالجتماعية ثم تراجعت قيمة اسهم بعض الشركات اليابانية الى النصف.
ووصلت اليابان الى نتيجة مفادها عدم حصولها على احتياجاتها النفطية بواسطة الشركات العالمية نتيجة
تخفيض االنتاج ووضع اليابان على الئحة الدول غير الصديقة .وبذلك اجبرت استراتيجية العرب النفطية
الحكومة اليابانية على معالجة المشكلة مباشرة فأرسلت الحكومة مبعوثيها الى الدول العربية للبحث عن
حل يرفع حظر النفط عن اليابان وكان طلب تلك الدول يحتم على اليابان ان تعلن صراحة وقوفها الى
جانب القضية الفلسطينية ( )56وفي الوقت نفسه حث هنري كيسنجر وزير الخارجية االمريكي اليابانيين الى
عدم اللجوء الى المفاوضات االنفرادية مع العرب لكيال يضعف الموقف االمريكي ودعاهم الى التحمل
اثار الحظر خالل هذه الفترة ووقفت اليابان امام خيارين اما الخضوع للضغط االمريكي وتحمل عواقب
الحظر النفطي االقتصادية واما تجاهل الموقف االمريكي والتفاوض مع العرب واتخذت اليابان الخيار
الثاني بكل محاذيره.

()57

وأعلنت الحكومة اليابانية عن موقفها من الصراع العربي -االسرائيلي في  /22تشرين الثاني1973 /
وفق المبادئ االساسية االتية

()58

 -1االنسحاب الكامل للقوات االسرائيلية من جميع االراضي التي احتلتها في حرب حزيران .1967
 -2االعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لميثاق االمم المتحدة لتحقيق سالم عادل
ودائم في الشرق االوسط.

 -3عدم جواز االستيالء على اراضي او احتاللها باستخدام القوة.
 -4احترام وحدة وافر اراضي لكل الدول في المنطقة والحاجة الى ضمانات لهذا الغرض.
وان حكومة اليابان تعرب عن اسفها الشديد الستمرار احتالل اسرائيل لألراضي العربية وتحث اسرائيل
على االمتثال لهذه المبادئ ،كما تعهدت بمراقبة الموقف في الشرق االوسط بقلق جدي ولم تتوقف
الحكومة اليابانية عند حدود هذا التصريح بل دعمت موقفها بتحركات عملية وبناءة لكسب التأييد العربي
فأوفدت مبعوثاً على مستوى وزاري لمقابلة المسؤولين في البلدان العربية والقيام بشرح واف عن الموقف
الياباني من قضية الصراع العربي -االسرائيلي وتقديم المساعدات االقتصادية والفنية وقطع العالقات مع
اسرائيل)59(.امتعضت الواليات المتحدة االمريكية من موقف الياباني المساند للقضية الفلسطينية وعدته
خرقاً لقواعد التحالف واضعافاً للموقف االمريكي الذي عبر عنه كيسنجر والذي يهدف الى ضرورة تأسيس
جبهة موحدة من الدول المستهلكة للنفط قبل اي تفاوض ،في حين جاء رد الفعل العربي تجاه الموقف
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الياباني ايجابياً ونقلت اليابان الى الئحة االصدقاء ثم رفع الحظر عنها قبل أن يعود مبعوثها الى
ِ ()60
بالده.

الخاتمة
أتبعت اليابان ومنذ منتصف القرن التاسع عشر في سياستها الخارجية تجاه دول الشرق االوسط عامة
وايران ودول الخليج العربي بخاصة العقالنية والهدوء إلدراكها المبكر ان هذه السياسة ستوصلها الى
مصاف القوى الكبرى في العالم .وبناءاً على ذلك عملت على توظيف إمكاناتها االقتصادية لتحقيق دو اًر
هاماً على المستويين االقليمي والدولي .ولذلك قامت العالقات اليابانية -االيرانية قبل عام  1973على
اسس اقتصادية ودبلوماسية متينة ونجحت اليابان من وراء هذه االسس على الحفاظ على امن الطاقة
حيث تمكنت ايران ودول الخليج العربي من تغطية حوالي  %90من واردات اليابان من النفط والغاز
الطبيعي عالوة على ذلك مثلت ايران سوقاً رائجةً للسلع اليابانية .وشكلت الواليات المتحدة االمريكية عائقاً
كبي اًر امام تطور وتحسن العالقات اليابانية االمريكية اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ولم تعد العالقات

اليابانية -االيرانية الى سابقة عهدها اال في عام  1947عندما أتبعت اليابان في سياستها مع ايران سياسة
نفطية سميت (بالسياسة الجريئة) في حين شكلت القضية الفلسطينية سبباً أخ اًر لتالقي المصالح اليابانية-
االيرانية ففي عام  1973اتبعت الدول العربية الحظر النفطي على الدول المساندة إلسرائيل وكانت اليابان
من ضمن الدول الواقع عليها الحظر جزئياً فكان الزاماً عليها ان تحدد موقفها من القضية الفلسطينية
وباألخص بعد إدراكها ألهمية النفط بالنسبة القتصادها النامي فسارعت لالعتراف بالحقوق الشرعية
للشعب الفلسطيني ونجحت في مسك العصا من الوسط فضمنت استم ار ار تدفق النفط لها دون عوائق ورفع
الحظر الجزئي عنها مع الحفاظ على عالقات التحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة االمريكية .وكان
موقف ايران الشاه مزدوجاً من القضية الفلسطينية فقد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالُ شرعياً
للفلسطينية ولكنها في حقيقة امرها معترفة بالوجود االسرائيلي وتعاون اقتصادياً وتكنولوجياً معه وبذلك
تمكن الشاه من لعب دور اقليمي واضح وبارز وخفف حده التوتر االمني في المنطقة وابعادها عن النفوذ
السوفيتي.
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جدول رقم ()1
هيكل واردات اليابان النفطية من الخليج ونسبتها المئوية من مجمل وارداتها النفطية
()1976 -1955
السنة

ايران

السعودية

الكويت

المنطقة

أبو ظبي

عمان

دول أخرى

المحايدة
1955

6,5

44,2

8,6

-

-

-

2,2

1958

9,3

37,1

23,0

-

-

-

4,9

1966

27,9

17,4

20,7

16,4

-

-

7

1967

35,2

17,7

17,8

14,8

-

1,1

4,1

1968

37,2

18,9

13,5

13,5

3,3

2,9

1,6

1969

42,3

17,7

8,9

11,8

4

3,1

0,3

1970

43,5

14,5

8,5

10,3

4,6

2,9

0,3

1971

43

13,9

8,8

9,2

6,8

2,6

0,5

1972

38,8

15,4

8,9

9

6

2,9

0,6

1973

33,4

18,7

8,1

5,8

9,1

2,2

0,8

المصادر
*United Nations Statistics Yearbook, various volumes and years
*Nippon A charted Survey of Japan, op.cit.
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جدول رقم()2
نسبة واردات اليابان النفطية من إيران ()1976 -1955
السنة

واردات اليابان النفطية من كل من :إيران ونسبتها
المئوية من مجمل الواردات النفطية

1955

%59,3

1958

%69,4

1966

%82,4

1967

%85,5

1968

%83,1

1969

%80,7

1970

%76,8

1971

%74,9

1972

%72,1

1974

%62,9

1975

%64,0

1976

%61,6

أعتمد هذا الجدول على اإلحصائيات الواردة في الجدول السابق رقم (.)1
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جدول رقم()3
نسبة مشاركة إيران المئوية في إجمالي تجارة اليابان ( )1975 -1966وميزان تجارة اليابان مع إيران
()1975 -1965
السنة

()1

()2

نسبة مشاركة

نسبة مشاركة

()3

()4

إجمالي صادرات إجمالي واردات

إيران %في

إيران %في

اليابان الى

اليابان من

إجمالي

إجمالي واردات

إيران

إيران

صادرات

اليابان

()5
ميزان التجارة

اليابان
58,4

247

-188,6

1955
1966

0,7

3,8

71,7

362

-290,1

1967

0,7

4,5

77,1

528

-450,9

1968

1,1

4,9

136

632

-496

1969

1,1

5,4

157

817

-660

1970

0,9

5,4

179

995

-816

1971

1,0

6,91

238

1,361

-1,123

1972

1,1

6,30

322

1,490

-1,168

1973

1,3

5,00

484

1,922

-1,438

المصدر:
Nippon A Charted Survey of Japan, various volumes and years, (Tokyo:
)Japan

الهوامش
()1ولد ناصر الدين شاه وهو رابع ملوك االسرة القاجارية حكم للمدة(1896-1848م) وصل للحكم في سن السادسة عشر
من عمره وقتل على يد محمد رضا كرماني عندما كان يستعد لالحتفال بعيد تتويجه الخمسين .للمزيد ينظر دونالد ولبر،
ايران ماضيها وحاضرها ،ترجمة عبد النعيم محمد حسنين ،مكتبة النهضة ،القاهرة،1958، ،ص.99
( )2خضير مظلوم البديري ،التاريخ المعاصر إليران وتركيا ،العارف للمطبوعات،بيروت،2015،ص.53
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( ) 3فرح صابر ،مدخل الى تاريخ االمتيازات الغربية في الشرق االوسط نظام االمتيازات االجنبية في ايران انموذجا،
مؤسسة الصفاء للمطبوعات ،بيروت،2011 ،ص.19
( )4امجد سعد شالل المجاويلي ،دور ناصر الدين شاه في تطور الصحافة االيرانية،1896-1848مجلة القادسية للعلوم
االنسانية ،المجلد،15العدد،2،2012ص،301ص.294
()5خضير مظلوم البديري ،المصدر السابق،ص.52
( )6امجد سعد شالل المحاويلي ،المصدر السابق،ص.287
()7فرح صابر ،المصدر السابق،ص.36
( )8خضير مظلوم البديري ،الدور السياسي للبازار في الثورة الدستورية االيرانية ،1911-1905ط ،1بيروت ،العارف
للمطبوعات 2012،ص.75
( ) 9القوزاق :وهم في االصل الجنود الفالحين يعيشون في ارياف اوكرانيا وغربي اسيا وفي بالد فارس اسس ناصر الدين
شاه لواء منه عام  1879كحرس خاص له وقد شكل اللواء كوحدة عسكرية مشابهة ألفواج القوزاق في الجيش االمبراطوري
الروسي الذين ثاروا اعجاب الشاه ناصر الدين خالل سفره الى روسيا.
( )10خضير مظلوم البديري ،الدور السياسي للبازار،...ص.34
( )11عصام السمور ،العالقات اليابانية الخليجية بين عامي ،2009-1973رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق،
كلية اآلداب،2016 ،ص.14
( )12المصدر نفسه،ص.15
( )13بنود االمتياز البريطاني :ضمان سالمة جميع السفن العالمية الشراعية او البخارية المبحرة في نهر الكارون ومنع
حمل السالح في منطقة االمتياز ومن حق بريطانيا بناء مخازن للشحن في هذه المنطقة والسفن التجارية ملزمة بان تفرغ
حمولتها في الوقت الذي تحدده بريطانيا وفق مبالغ مالية معينة.
( )14الشيخ مزعل وهو احد امراء عربستان تولى امور امارة عربستان عام 1881بعد ان توفي والده جابر بن مرداو ودام
حكم الشيخ مزعل الى عام 1897وتميز عهده باندفاع بريطانيا للتغلغل في امارته سيما ان اسست لها قنصلية في
عام 1890لرعاية مصالحها في المنطقة.
( )15هاشم محمد هاشم الكومي  ،طهران في عيون الرحالة اليابانيين،مصر،1987،ص.39
( )16عباس محمود العقاد ،موسوعة العقاد االسالمية ،المجلد الرابع(القران واالنسان)،ص.584
( )17امال السبكي ،تاريخ ايران السياسي بين ثورتين،1979-1906الكويت،عالم الممعرفة،1978،ص.14
( )18المصدر نفسه،ص.15
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( )19مظفر الدين شاه وهو خامس ملوك قاجار ولد في  23اذار  1853في اثناء حكم والده تولى امور والية اذربيجان ،
وكان معروفا عنه البذخ في امور السفر والرحالت تولى حكم ايران في وقت اشتداد المنافسة البريطانية الروسية على
االمتيازات االيرانية فضال عن تذمر الشعب االيراني من الضرائب الباهضة والسياسة القمعية التي اتبعها ضده الشاه الى ان
اندلعت ثورة الدستورية عام .1906
( )20امال السبكي ،المصدر السابق،ص.16
( )21عصام السمور ،المصدر السابق،ص.16
( )22احمد عبدالعال ،العرب واليابانيون ،بيروت،1980،ص.20
( )23عصام السمور ،المصدر السابق،ص.18
( )24امال السبكي ،المصدر السابق،ص.32
( )25احمد عبدالعال ،المصدر السابق،ص.45
( )26عصام السمور ،المصدر السابق،ص.19-18
( )27عصام السمور ،المصدر السابق،ص.19
( )28سونوكو سوناياما ،العالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان ،مركز الخليج لألبحاث  ،االمارات،ص.46
( )29هاشم محمد الكومي  ،المصدر السابق،ص.45
( )30احمد عبدالعال ،المصدر السابق،ص.95
( )31سونوكو سوناياما ،المصدر السابق،ص.36
(N.Kondo,diplomatic and commercial relations with lran,p.17)32
( ) 33مسعود ضاهر ،المستعربون اليابانيون والقضايا العربية ،مركز االمارات للبحوث والدراسات ،سلسلة دراسات
استراتيجية ،العدد،144،2016ص.36
( )34احمد محسن الخضر ،العالقات اليابانية مع المشرق العربي ،مجلة دراسات تاريخية ،جامعة دمشق،العدد،76-75
،2014ص.235
( )35المصدر نفسه،ص.265
( )36سونوكو سوناياما ،المصدر السابق،ص.38
( )37هاشم محمد الكومي ،المصدر السابق،ص.68
( )38مسعود ضاهر ،المصدر السابق،ص.123
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( )39احمد محسن الخضر ،المصدر السابق ،ص.278
( )40سونوكو سوناياما ،المصدر السابق،ص.30
( )41نصرة عبداهلل البستكي ،اليابان والخليج ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،2004 ،ص.130
( )42مسعود ضاهر ،المصدر السابق،ص.128
( )43نصرة عبداهلل البستكي ،المصدر السابق،ص.27
( )44مسعود ضاهر ،المصدر السابق،ص.287
( )45امال السبكي ،ايران بين الحلفاء والمحور،القاهرة،1990،ص.137
( )46احمد محسن الخضر ،المصدر السابق،ص.280
( )47حسين اسماعيل ،واقع ومستقبل العالقات اليابانية-الخليجية ،جريدة الوفد/21،اذار،2009،شبكة المعلومات الدولية
االنترنت.
( )48امال السبكي ،ايران بين الحلفاء والمحور،ص.156
( )49علي محمد رجب ،توسع دور اليابان في العالم العربي،بيروت،2001،ص.91
( )50حسين اسماعيل ،المصدر السابق،ص.39
( )51نصرة عبداهلل البستكي ،المصدر السابق،ص.213
( )52علي محمد رجب ،المصدر السابق،ص.86
( )53امال السبكي ،ايران بين الحلفاء والمحور،ص.164
( )54جمال عبد صبحي ،العرب يتجهون شرقا ،بيروت،2011 ،ص.20
(nipoon Acharted survy of japan various volumes and years,japan,1989,p.34. )55
( )56حسين اسماعيل ،المصدر السابق.38،
( )57منصور ابو عزام ،المصدر السابق،ص.98
(nipoon acharted,op.cit,p.89. )58
( )59جمال عبد صبحي ،المصدر السابق،ص.34
( )60منصور ابو عزام ،المصدر السابق،ص.81
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ّ
التصوف اإلسالمي يف إيران
ّ
ّ
ُّ َ
بني السلطتني السياسية والفقهية
استاذ مشارك د .مصطفى البكور
جامعة أرتفين چوروه ،تركيا

مل ّخص:

ُي َعد التصوف اإلسالمي في إيران أحد أهم التيارات الفكرية التي سادت في تاريخ الحضارة اإلسالمية
هنالك ،حيث اتسم في البداية بالزهد والبساطة والتقوى ،فنال دعماً مادياً ومعنوياً من السلطة الحاكمة ،كمـا
تقبلــه الفقهــاء ومعظــم طبقــات المجتمــع؛ ألنــه كــان حينئــذ مــن أقــرب التيــارات و ِ
الفـ َـرق إلــى سياســة التصــالح
ون ْبِذ التعصبات المذهبية والتصادمات السياسية.
والتآلف مع طبقات المجتمع األخرىَ ،
ـع مـداه الفكــري ،وتغيـ َـرت مفاهيمـه ومفرداتــه ورؤاه السياســية
لكـن هــذا التصـوف البســيط ســرعان مـا اتسـ َ
حارَب ـاً ومنبــوذاً مــن الســلطتَين السياســية والفقهيــة ،وتعــرض شــيوخه للقتــل والنفــي فــي أثنــاء
والدينيــة ،فبــات ُم َ

م ارحــل عــدة ،حتــى كانــت نكبتــه الكبــرى فــي العهــد الصــفوي .وعلــى الــرغم مــن محاولــة الســلطتَين السياســية
والفقهي ــة تق ــديم دالئ ــل ومس ــوغات ألفعالهم ــا ض ــد الص ــوفية ،لك ــن المتص ــوفة ك ــانوا يرفض ــون تل ــك ال ــتهم،

ويدافعون عن موقفهم ورؤاهم ،ويعدون ما حدث ظلماً لهم وجهالً بحقيقتهم.
الكلمات المفتاحية :التصوف اإلسالمي ،السلطة السياسية ،السلطة الفقهية ،إيران.
Islamic Sufism in Iran
Between the Political and Jurisprudential Authorities
Associate Professor . Dr. Moustsfa albakour
Artvin Coruh University ,Turkey
Abstract:
Islamic Sufism in Iran was one of the most important intellectual currents in
the history of Islamic civilization. It was initially characterized by asceticism,
piety and simplicity. It received moral and material support from the ruling
authority. It was accepted by scholars and most of the strata of society because it
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was one of the earliest trends and divisions to the policy of reconciliation and
harmony with the other classes of community, and the rejection of sectarian
strife and political clashes.
But this simple mysticism quickly expanded its intellectual range, changed its
concepts and terms and political and religious visions and became targeted and
discarded by the political and jurisprudential authorities, and subjected his elders
to killing and exile in several stages until the Grand Disaster in the Safavid era.
Despite the attempts of the political and jurisprudent authorities to provide
evidence and justification for their actions against Sufism, the Sufis were
rejecting these charges, and defended their positions and visions, and considered
what happened to them unjust and ignorance of their truth.
Keywords: Islamic Sufism, Political Power, Jurisdiction, Iran.

المقدمة:

كتاب من كتب التصوف اإلسالمي في إي ارن دون أن يقد َم تعريفات للتصوف اإلسالمي،
قلما يخلو
ٌ
ويعرض لجذوره وأسباب نشأته ومفاهيمه ومصطلحاته ومكانته في المجتمع وأهم أعالمه .1والحق َّ
أن
َ
أمر ٌّ
شاق وخطير جداً ،بسبب وفرتها وتنوعها ورمزيتها
مطالعةَ قضايا التصوف اإلسالمي وقراءةَ مصادره ٌ
وعمقها ،األمر الذي يتطلب ُع ْم اًر طويالً وذوقاً استثنائياً؛ أشد ندرةً من طائر العنقاء وأعجب من صنعة

الكيمياء.

احد من الرؤى الكونية واألساليب
لكن ما يعنينا في بحثنا هذا أن عالَ َم التصوف اإلسالمي هو و ٌ
الفكرية والمدارس الخاصة ،وليس أسلوباً في الزهد الدنيوي يعقبه الثواب األخروي ،أو وجهة خاصة في
الحياة االجتماعية أو السياسية أو نحو ذلك.

وعلى الرغم من صعوبة فهم التصوفَّ 2
ف على عقائد الصوفية وأفكارها ذو أهمية خاصة
لكن التعر َ
ينبغي عدم إغفالها مهما كانت العوائق والصعوبات ،ألنه ُيسهم في حل كثير من األلغاز التاريخية

واالجتماعية والفكرية واألدبية للمجتمع الذي أبدعه.

إن تيار التصوف والعرفان في إيران ليس أم اًر جديداً وال بدعة ُمختلَقة ،فقد استطاع اإلفادةَ من باقي
3
يستلزم ثقافة
وبعده 4لالرتقاء إلى مراحل ُعليا من التكامل ،مما
قبل اإلسالم
التيارات الفكرية والدينية َ
َ
ُ

شمولية وروحاً نقية ونفساً زكية لمن يود الخوض في غمار هذا البحر المواج بالرؤى واألفكار والفلسفات،
واألديان والقيم الحضارية واإلنسانية الرفيعة.

 - 1التيو ,اإلسالمي وتاري ق ،نيكلسون ،تر :بو العال عفيفي ،لجنة الت لي والترجمة ،القاهرة1398 ،هـ ،ص.4
 - 2شفاا السائل و ته يم المسائل اب ,خلدون ،تة :محمد مطيع الحافظ ،ط ،1اار الفكر ،امشق1996 ،م ،ص .94
 - 3سرﭼشمق تيو ,ار ايران ،سعيد نفيسى ،کتاش فروشی فروغی ،تهران1345 ،ش ،ص . 23
 - 4ار ش ميراث صوفيق ،عبد الحسي ,ري ,كوش ،انتشارات آريا ،طهران ،ﭼاپ 1385 ،12ش ،ص  12فما يليها.
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ٍ
بحالة من الزهد الذي تبدو مصاديقه في حياة الصحابة والتابعين األوائل،1
بدأ التصوف اإلسالمي

لكن اتساع رقعة الفتوحات واختالط المسلمين بأقوام وشعوب جديدة ،واطالعهم على ثقافات تلك الشعوب
وأفكارهم وأديانهم التي كانت سائدة قبل اإلسالم ،وال ِسيما في بالد فارس ،كل ذلك قد حول هذه النزعة من
صبِغت باللون
الزهد والسلوك الصوفي البسيط إلى تيار فكري وفلسفي عميق ،ونوع جديد من المعرفة التي ُ
اإلسالمي.2
جو من االنقسام في اآلراء واألفكار والعقائد والفلسفات ،وشب
وقد خيم على المجتمع اإلسالمي ٌّ

تنافس كبير وصراعٌ عميق بين الفقهاء والحكام والمتصوفة والفالسفة وعلماء الكالم ،حيث كان يسعى كل
ٌ
ِ
ٍ
الم ِ
نازعة أو
طرف منها إلى إثبات أحقيته وعلو شأنه وصواب وجهة نظره ،والغاء آراء الفرق األخرى ُ
الم ِ
نافسة وابطال حقوقها ،3بل والرغبة في سحقها4؛ ولسان حالهم قوله تعالى:
ُ
ون ﴾ (الروم)32،
﴿ َو َكانوا ِش َي ًعا ك ُّل ِح ْز ٍب ِب َما لَ َد ْي ِه ْم فَ ِرح َ
الفرق ،و ِ
ِ
ولعل نظرةً في ُكتب ِ
الملَل و ِّ
الملَّة الناجية والهالكة،
الن َحل ،والمذاهب واألديان ،والفروق بين َ
كل ذلك يعكس تماماً مدى الصراع الفكري الكبير الذي كان م ِ
حتدماً في المجتمع اإلسالمي آنذاك ،وال
ُ
ِسيما في العصر العباسي الذي امتاز باالنفتاح على األمم والحضارات الكبرى ،وترجمة علومها وآدابها،
المناظرات
المخالفة ،وازدهار مجالس ُ
الموافقة و ُ
وافساح المجال واسعاً أمام كافة الرؤى والتيارات الفكرية ُ
والمناقشات دون أدنى حد أو قيد.5
مسلك التصوف في إيران كان حينئذ من أقرب التيارات و ِ
ويبدو َّ
الف َرق إلى سياسة التصالح
أن
َ
والتآلف مع طبقات المجتمع األخرى ،ونبذ التعصبات المذهبية والتصادمات السياسية ،وذلك بسبب
طبيعته القائمة على الزهد والتقوى والتواضع والتسامح ،ولعل هذا المنهج الذي اعتمده الصوفية جعله
يسكن في قلوب عامة الناس وضمائر أغلب طبقات المجتمع ،فاندفعوا نحو مذهبهم معتنقين ومرحبين.

عبر التاريخ اإلسالمي في إيران فإن
واذا كان ثمة عداوة أو اضطهاد أو ظلم وتقتيل ضد الصوفية ْ
ذلك لم يكن من ِقَبل عامة الناس ،ممن لم تكن تعنيهم أبداً قضايا التصوف الفلسفية واإلشكاليات الفكرية

النظرية بقدر ما كان يهمهم كالمهم التربوي ذا األسلوب العاطفي البسيط الجذاب ،وسلوكهم االجتماعي
المقبول ومعايشتهم للطبقات الفقيرة ،وافساح المجال لعامة الناس في مجالسهم وأدبهم ومشاعرهم .فبتنا
شخصيات مسكينة كانت محظورةً وممنوعةً سابقاً من
نشهد حكايات عن تلك الطبقات البسيطة ،وتحولت
ٌ
 - 1مدخل إلى التيو ,اإلسالمي ،بو الوفا السنيمي ،اار الثقافة للنشر والتو يع ،القاهرة ،ط ،1979 ،3صص .50-43
 - 2المرجع السابق ،ص 11فما بعد ،و ي ار:
 مقدمة اب ,خلدونلجخاان) ،عبد الرام ,ب ,خلدون ،ج ،2تة :عبدز محمد الدرويش ،ط ،1اار البل ي ،امشق2004 ،م،صص .247 -225
 - 3كتاش ال ُمنق م ,ال الل والمفية با اوال ،بي اامد السخالي ،اار المنهاج ،ج ّدة ،ط1434 ،1هـ ،ص  44فما يليها.
 - 4تاريخ اابيات ار ايران ،ذبية ز صفا ،ج ،2انتشارات فراوسى ،تهران1369 ،ش ،صص .230 -136
 - 5لمعرفة المخيد في ه ا المو وع راجع :الح ارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجر  ،آام ميتخ ،تر :محمد عبدد الهداا
بو ريدة ،اار الكتاش العربي ،بيروت ،بال تاريخ.
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تخطي حدود األدب الرسمي ،كالراعي والنجار والمجنون والصياد وعامل النظافة والعطَّار ،تحولت إلى

وح ِّملت تلك الشخصية البسيطة كثي اًر
أبطال أساسيين في كثير من حكايات المنظومات الصوفية الكبرىُ ،
من المفاهيم والرموز الصوفية العميقة ،لكن بأسلوب تعليمي وتربوي قريب من أذهان عموم الناس
وضعيفي الثقافة ،1ولعل أبرز المنظومات الشعرية الصوفية المتكاملة تعود إلى شعراء إيرانيين ،وأهمها:
"حديقة الحقيقة" للسنائي الغزنوي (ت545هـ) ،2و"منطق الطير" لفريد الدين العطار( ،3)627و"مثنوي

معنوي" لموالنا جالل الدين الرومي(ت672هـ) ،4و"البوستان" لسعدي الشيرازي (توفي نحو690 :هـ ).5

لكن على الرغم من ذلك َّ
الوثيق الذي حدث بين السلطتين السياسية والفقهية في
التحالف
فإن
َ
َ
بعض مراحل العصور اإلسالمية في إيران جعل عالقة العامة بالمتصوفة تتأثر بالتجاذبات التي كانت تتم
ِ
ك والفقهاء
بين المتصوفة من جهة وذلك التحالف من جهة أخرى؛ (فال ّناس على ِد ْي ِن
ملوكهم) ،والملو ُ
غالباً ما كانوا متو ِ
افقين بما يحقق أهدافهما المشتركة ،وال ِسيما في الحقبة التالية لعصر النبي صلى اهلل
عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم.

بدت تلك العالقة بين المتصوفة من ناحية وبين رجال السياسة وعلماء الفقه من ناحية أخرى؟
فكيف َ
المتصوفة والسلطة السياسية:
ّأوالً – العالقة بين
ّ

منذ مطلع حركة التصوف اإلسالمي في بالد فارس أبدى العديد من الحكام اهتماماً خاصاً

بالمتصوفة ،وكانت روابطهما تتأرجح بين اإليجابية والسلبية ،واالنفراج والتأزم ،فأحياناً كانوا يسعون إلى

كسب ود المتصوفة وتارة يقومون بقتلهم أو َن ْفيهم وتشريدهم ،وذلك تحت ذرائع سياسية وعقائد مذهبية
ودوافع ِعدة.

والحق َّ
إن استقرار مسلك التصوف هنالك وتطوره َمدين بشكل كبير إلى الدعم االقتصادي
والسياسي والروحي الذي ناله من ِقَبل بعض الحكام والسالطين؛ فمثالً كان الخليفة العباسي هارون الرشيد

(ت 193هـ) يلتقي مع المتصوفة ويستمع لمواعظهم ،6وكان السلطان محمود الغزنوي (ت 421هـ) يلتقي

الخ َرقَاني (ت 425هـ) ،7وكان أيضاً يزور ضريح أبا يزيد البسطامي (ت234هـ)،8
مع الشيخ أبو الحسن َ
كما كان السلطان طغرل السلجوقي (ت 455هـ) يؤمن بكرامات الصوفية.9

 -1ام بعض البااثي ,بتيني يص المنظومات اليوفية اإليرانية في كتم خاصّ ة م ,بيل:
ااايث و يص مثنو  ،بديع الخمان فرو انفر ،انتشارات امير كبير ،طهران1381 ،ش.
 -2اديقة الحقيقة ،سنايی غخنوی ،با تيحية محمد تقی مدر ر وی ،تهران ،اانشگا تهران1359 ،ش.
 - 3منطق الطير ،فريد الدي ,عطّار نيشابوری ،تيحية وتعليقات محمد ر ا شفيعی کدکنی ،تهران ،س 1383 ،,ش.
 -4مثنوی معنوی ،جالل الدي ,محمد مولوی ،بق همت نيکلسون ،تهران ،مولی1360 ،ش .
 -5بوستان سعد لسعد نامق) ،سعد شديرا  ،تيدحية غالمحسدي ,يوسدفى ،انتشدارات اسدتااان بدان و ابيدات فارسدى،
تهران1359 ،ش.
 - 6كيميا سعاات :امام محمد غخالى ،او ب ش ،تيحية امد آرام ،ﭼاپ 1333 ،2ش ،ص .416
 - 7ا نساش ،عبد الکريم السمعاني ،طبع ايدر آباا اک 6 ،,مجلدات ،1962 ،ج  ،5صص .94 -93
 - 8نفحات ا نس ،عبد الرام ,جامى ،بق اهتمام مهد توايد ﭘور ،انتشارات کتابفروشی سعدی1336،ش ،ص .167
 - 9تاريخ ابيات ار إيران ،ج ،2صص  ،229 -228و ي ار:
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وهناك العديد من السالطين واألمراء ممن كانوا يبنون مراكز للصوفية والتي تُسمى بالخانقاوات أو
األربطة ،ويسمحون لهم بممارسة طقوسهم ويقدمون لهم الدعم المادي الالزم للقيام بنشاطاتهم وعباداتهم.
نجد بعضهم يرتبط بعالقات وثيقة مع الحكام ورجال السياسة؛ فأبو حامد الغزالي (ت505هـ)
وفي المقابل ُ
وسعدي الشيرازي (ت692هـ) يكتب ٌّ
كل منهما نصيحة للملوك ويقدمانها لحكام عصرهم.1

بعدئذ وفي أثناء القرنين السادس والسابع اعترف الخلفاء العباسيون المتأخرون بمذهب التصوف،

وأصدروا األوامر لبناء مراكز للصوفية في بغداد والمناطق األخرى ،وخصصوا لهم ميزانية ثابتة من
الخزينة العامة أو من أموالهم الخاصة ،2بل وصل األمر بهم إلى درجة أن الخلفاء راحوا يتدخلون في

الملقب باسم (شيخ الشيوخ) ،على الرغم من أن هذه الوظيفة ال يتوالها إال رجال
تعيين مدير األربطة ُ
الدولة العظام.3

كما كان والة األقاليم اإلسالمية ُيولون المتصوفة عناية خاصة أيضاً ،ويقدمون لهم الدعم والعون،4
من هؤالء أبو بكر سعد بن زنجي (ت658هـ) حاكم إقليم فارس حيث كان يبني األربطة والخانقاوات ويعد

فع منزلة من العلماء.5
المتصوفة أر َ
وفي العصر المغولي ،وعلى الرغم من الفظائع والدمار الذي خلفه هؤالء ،وفرار بعض المتصوفة
قبل وصول جحافلهم إلى إيران ،ومقتل بعضهم على يدهم ،6فقد نال التصوف مقاماً رفيعاً وحظي

إرضاء لخاطرهم
أصحابه وشيوخه عنايةَ الحكام المغول واهتمامهم ،فبنوا لهم األربطة وأوقفوا لهم األموال
ُ
ً
إقبال الناس عليه واحتر َام أصحابه آنذاك لم يكن إال
لحرمتهم .7لكن ال بد من اإلشارة إلى أن
َ
ورعايةً ُ
بسبب تلك الحالة من اليأس واإلحباط التي هيمنت عليهم إثر الفظائع والخراب الذي خلفه هؤالء الغزاة.8

وفي المقابل نجد المتصوفة اإليرانيين يعبرون عن رضاهم تجاه هؤالء الحكام والسالطين ،وهذا ما

قدر هؤالء ،وعكست أخالقهم
يبدو بشكل واضح وجلي في بعض حكايات الصوفية التي رفعت من ْ
 رااة اليدور ،راوند  ،ص  28نقالر عد :,تداريخ تيدو ,ار اسدالم ،اسدم غندی ،ﭼداپ اوم ،انتشدارات وار ،تهدران،1340ش ،ص .474
 ار ش ميراث صوفيق ،ﭼاپ ﭘنجم ،ص .72 - 1تدداريخ خانقددا ار ايددران ،محسدد ,كيدداني ،كتاب انددق طهددور  ،تهددران ،1369 ،كتاب انددق طهددور  ،تهددران ،ﭼدداپ اول،
1369ش  ،ص.502
ر
 - 2وفرّق ال ليفة بعد شهر مواال كثيرة في الخوايدا والدرط بط والمددار  ، ....مدرآة الخمدان فدي تدواريخ ا عيدان ،سدبط ابد,
الجو  ،ج ،2الرسالة العالمية ،امشق2013 ،م ،ص.524
 -3القلقشند  :صبة ا عشى  11/370نقالر ع :,الفنون اإلسالمية والوظائ على اآل دار العربيدة ل 3جدخاا) ،اسد ,الباشدا،
اار النه ة العربية  ،القاهرة 1966م.2/640 ،
 - 4سرار التوايد فی مقامات الشيخ ابی سعيد ،محمد ب ,المنور ميهنی ،بق اهتمام اکتر ذبية ز صدفا ،اميدر کبيدر ،تهدران،
 ،1332ص ،373 ،372 ،195 ،193 :نقالر ع ,تاريخ اابيات ايران ،صفا ،ج ،2ص .229
 - 5شد ا ار في اطّ ا و ار عّ ,وار المخار ،بو القاسم جنيدد شديرا  ،تحقيدق محمدد خويندي وعبدا إ بدال ،ﭼاﭘ اندق
مجلس ،طهران1328 ،ش ،ص .216
 - 6تاريخ جهانگشای ،عطا ملل جوينى  ،بق اهتمام محمد خوينی ،ارغوان ،تهران 1370 ،ش ،ص .75
 - 7کيانی ،محس ،,تاريخ خانقا ار ايران ،انتشارات طهوری ،تهران 1380ش ،ص .230
 - 8تاريخ اابيات ايران ،صفا ،ج ،3ص .167
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وصفاتهم اإليجابية على نحو مثالي ونموذجي .وقد بالغ بعض المتصوفة في رسم صورة مثالية لهؤالء

الحكام بما يقربه من صفات اإلنسان المثالي والكامل ،ويبدو السلطان محمود الغزنوي أبرز هؤالء
الممدوحين.
َّ
ولعل اهتمام الحكام والساسة بمشايخ الطريقة قد انعكس إيجابياً على عامة الناس الذين اغتنموا
هذه الفرصة إليصال رغباتهم إلى ديوان الحكام من خالل هؤالء الشيوخ ،كما َّ
أن هذه الوساطات لم
تقتصر على العالقة بين عوام الناس وحكامهم فحسب بل راح شيوخ الطريقة المتنفذين يتوسطون بين

حكام النواحي المختلفة واألمراء ورجال السياسة ،من أجل إقرار الصلح والروابط الحسنة بدالً من األحقاد

والضغائن.

كما أن المقام االجتماعي الرفيع لشيوخ الصوفية كان يؤدي أحياناً إلى انعقاد صالت اجتماعية

أسهم في ترويجه وانتشاره.
بين أبنائهم وبعض عائالت السالطين ،وهذا ما دعم مذهب التصوف و َ
َّ
تحل دون وجود بعض الحكام المناوئين لمسلك التصوف ممن عمدوا إلى
لكن هذه األمور لم ُ

إصدار أحكام النفي والقتل والتشريد بحق المتصوفةِّ ،
وعدهم عامل خطر واخالل باألمن واالستقرار ،عالوة
َّ
ولعل من أشهر المتصوفة الذين اُستبيحت دماؤهم :الحسين بن
على اتهامهم باإللحاد والكفر والزندقة،1

منصور الحالج (309هـ) ،2وعين القضاة الهمداني (526هـ) ،3والشيخ مجد الدين البغدادي (616هـ)،4
وكذلك شهاب الدين السهروردي (632هـ).5

كما أن العديد من شيوخ الصوفية اإليرانيين قد أُخرجوا من بالدهم و ُشِّردوا تحت تُهم اإلخالل
باألمن العام ومسوغات سياسية أخرى؛ فالشيخ محمد ِ
الكرماني ُنفي من ِكرمان سنة 570هـ ،6وشاه نعمت
ُخرج من بالد ماوراء النهر عام 807هـ ،7ومير قاسم أنوار أ ِ
اهلل ولي أ ِ
ُبعد من هرات سنة 850هـ.8
والحق أن حقبة الحكم الصفوي( )1736 – 1501كانت من أشد ُحقَب التاريخ اإلسالمي وطأة
على المتصوفة في بالد فارس ،وبها توقفت مسيرة التصوف في أماكن حكمهم ،على الرغم من أن نشأة
الصفويين كانت صوفية المشرب؛ ففي منشور له بعد االستيالء على إيران واستقرار حكومته أعلن الشاه

 - 1السابق ،ج ،2صص .228 -227
 - 2الحالج شهيد التي ّو ,اإلسالمي :طق عبدالبا ي سهرور ،القاهرة ،1961 ،ص  ،168و ي ار:
 ش ييات لقة في اإلسالم ،عبد الرام ,بدو  ،اار النه ة العربية ،القاهرة ،1964 ،صص .83-82 -3ااوال وآ ار عي ,الق اة همدانى ،رايم فرمنش ،انتشارات اب ,سينا ،تران1338 ،ش ،ص .68
 -4نفحات ،ص .426
 -5ش ييات لقة في اإلسالم ،صص .132-130
 - 6سلجو يان وغدخ ار كرمدان ،تد لي محمدد بد ,ابدراهيم بدق اهتمدام باسدتانى بداريخ  ،انتشدارات طهدور 1343 ،ش ،ص
.138
 - 7ندﮔی وآ ار جناش شا نعمت ز ولى ،جواا نورب ش ،انتشارات خانقا نعمت اللهى ،تهران1337 ،ش ،ص.28
 -8ابيم ال ِّسيَر في خبار البشر ،غياث الدي ,خواندمير ،تيحية جالل همايى ،انتشارات كتاب انق خيام ،تهدران1333 ،ش،
ص.10
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َّ
إسماعيل الصفوي َّ
ولعل هذا
االثني عشرية،1
أن هدفه من تسخير هذه البالد هو ترويج مذهب الشيعة َ
الطموح قد دفعه وغيره إلى تخريب خانقاوات مشايخ أهل السنة وآثارهم القديمة بل وقبورهم ،وتشتيت
شملهم في شتى أرجاء العالم.2

أما دوافع عمله هذا فتكمن في رغبته في ترويج المذهب الشيعي مدعوماً بمجموعة من الشيوخ

القشوريين الذين أروا أن المتصوفة تجاو از فكرة "الوالية" التي يختص به (النواب) في أثناء غياب (اإلمام

أقطابهم هم في زمرة أولياء اهلل ،و َّ
المنتظر) ،أما المتصوفة فيعتقدون َّ
أن طاعتهم واجبة في
أن
َ
مشايخهم و َ
السِّر والعلن ،وفي الوقت ذاته ال يعتقدون بفكرة أن الحاكم أو السلطان هو خليفة رسول اهلل وامام دينهم.
لكن الش اررة األهم التي أحرقت ِ
بياد َر الصوفية في إيران كانت بسبب التحول الكبير الذي ط أر على
مسلك التصوف هنالك ،فبات أصحابه يتدخلون في بعض أمور السلطة والسياسة ،وتحولت بعض طرقهم
ورجالها من مسار الزهد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حركات سياسية وعسكرية تحت غطاء

لمريديهم،
صوفي ،وكل ذلك انطالقاً من الخانقاوات والزوايا الصوفية ،مستغلين فيها االنقياد األعمى ُ
وتسخير ذلك لتحقيق أهداف سياسية ونزعات استقاللية ،3وبات لقب السلطان أو الشاه يطلق على بعض
شيوخ الصوفية من مثل :الشاه قاسم أنوار ،والشاه قاسم فيض بخش ،والشاه نعمت اهلل ولي ،وسلطان

العارفين ،وغيرهم ،وكانت تلك األلقاب تقض مضجع هؤالء الحكام ،وتثير حفيظتهم تجاه هؤالء المتصوفة،
وال ِسيما إثر تزايد مريديهم وانقيادهم لهم ،األمر الذي دقع هؤالء الحكام لالنقالب عليهم والبطش بهم.

المتصوفة والسلطة الفقهية:
ثانياً – العالقة بين
ّ
منذ والدة مسلك التصوف اإلسالمي وحتى اآلن ثمة جدل ونزاع وتُهم متبادلة بين رجال التصوف
وعلماء الفقه والشريعة ،فالمتصوفة وتبعاً لرؤاهم الخاصة يقسمون المسائل الدينية واإلسالمية إلى جانبين:

األول :علوم الشريعة أو العلوم الظاهرية ،أو(علم القال) كما يقولون ،ويخصون به الفقهاء والمشرعين،
ويشمل العبادات والمعامالت واألحكام والحدود وغير ذلك.

والثاني :علم الطريقة أو علم الحقيقة أو علم الباطن ،أو (علم الحال) ،ويخصون به أنفسهم ،ويشتمل على
الرياضات الروحية والقلبية واإلنسانية واألخالقية ،ووسائل الوصول إلى اهلل سبحانه.4

 -تاريخ كاشان ،عبدالكريم كالنترى ضرابى( ،سهيل كاشانى) ،به اهتماام ايارا ااشاار ،اام د م1341 ،ش ،ص  ،492نقاال عان

1

تاريخ خانقاه در ايران ،ص .260

 -2إيران عير صفو  ،راجر سيور  ،تر :كامبيخ عخيخ  ،ط ،16نشر مركخ ،طهران1374 ،ش ،ص .202
 - 3تاريخ خانقا  ،ص .260
 - 4تلبيس إبليس :جمال الدي ,بو الفرج البسداا  ،تيحية محمد منير الدمشقي ،ط ،2مير1369 ،هـ ،ص .321
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شرعين من خالل هذا التقسيم ،ومع
الم ِّ
والحق أن المتصوفة قد أبعدوا أنفسهم عن طريق الفقهاء و ُ
أن الفاصلة بينهما كانت محدودة في البداية إال أنه ومع مرور الوقت أضحت الفجوة شاسعة والخالفات
واسعة ،وبات كل فريق منهما ينتقد منهج اآلخر ويعده قاص اًر عن بلوغ الحقيقة والوصول إليها.

في القرن الثالث الهجري تشكلت مذاهب الفقه اإلسالمي األساسية ،واستقرت أركانها بعد أن

اعترفت بها مؤسسة الخالفة رسمياً ،وقد عمل علماء تلك المذاهب على الخوض في النصوص الشرعية
واألحكام وبيانها وتفسيرها لعامة الناس ،وكان على المسلمين قبول تلك األحكام وتطبيقها.1

أما المتصوفة فعلى الرغم من اتباعهم لتلك المذاهب اإلسالمية وانضوائهم تحتها ،لكنهم كانوا يضيفون

إلى أحكامها الشرعية بعض االجتهادات الشخصية ،والمفاهيم المعنوية والمشاعر القلبية العاطفية وسلسلة

من األعمال والرياضات ،وهدفهم كما يدعون هو تزكية نفوسهم بهدف معرفة اهلل واالرتباط به ،ومن هنا

نشأ ما ُيسمى بمراحل الس َّْير والسلوك التي انتظمت فيما بعد ،وقلما يخلو منها مصدر صوفي أو منظومة
من األدب الصوفي الفارسي من قبيل "منطق الطير" لفريد الدين العطار.
إن هذا النوع من األقوال واألفعال الناجمة عن رجال الصوفية قد أثار حفيظة عدد من علماء

الدين ،وعدوها انقالباً على المذاهب اإلسالمية التي استقرت وتوطدت ،وفي نهاية المطاف شب نزاع حاد
بين علماء الدين والشريعة ومشايخ الصوفية ،واستعان علماء الشرع بالحكام والسالطين الستصدار أحكام

القتل والنفي والتكفير ضد الصوفية كما رأينا سابقاً ،ممن كانوا في معظمهم من بالد فارس ،ولعل هذا

األمر دفع المتصوفة إلى التجمع في أماكن محددة ومجالس خاصة ،واالقتصار على الكالم الرمزي
والمجازي ،والتحرج عن فتح األبواب أمام اآلخرين كي ال يتسللوا إلى خفايا مذهبهم وعقائدهم الخاصة.2

تدم ،فبعد ورود شخصيات صوفية فدائية إلى مسلك الصوفية ،ولعل معظمهم
إال أن هذه الحال لم ُ
من اإليرانيين ،خرج التصوف من زوايا الخوف والصمت الرهيب إلى الظهور العلني على منصات

المدارس ومنابر المجالس ،وبلغت هذه القضية مداها على يد الحسين بن منصور الحالج (ت  309هـ)
وما باح به من َشطَ َحات وال ِسيما قولَه المشهور (أنا الحق) ،3وقد قادته شطحاته وآراؤه في (الحلول)
و(االتحاد) وغير ذلك من المفاهيم التي ينم ظاهرها عن كفر وشرك ،4أدت في النهاية إلى تكفيره واعدامه
صالح
وصلبه سنة  309للهجرة ،وذلك بعد محاكمة أفتى فيها العشرات من فقهاء عصره وقرائه بأن
َ
المسلمين في قتله والتخلص من فتنة أفكاره.5
 - 1لمعرفة المخيد راجع كتاش :الم اهم الفقهية ا ربعة ،وادة البحث العلمي ،اار اإلفتاا ،الكويت ،ط.2015 ،1
 - 2لمعرفة المخيد ع ,مو وع الرمخ والقيص الرمخ في ا اش الفارسي انظر:
رمخ وااستان های رمخی ار ااش فارسی ،تقی ﭘورنامداريان ،انتشارات علمی وفرهنگی ،تهران ،چ1368 ،3ش .
 - 3مشكاة ا نوار ،بو اامد السخالي ،القاهرة1967 ،م ،صص  ،41-40و ي ار:
 شفاا السائل و ته يم المسائل ،اب ,خلدون ،ص .119 - 4شرح شطحيات ،رو بهان بقلى شيرا  ،انشارات طهور  ،تهران1382 ،ش ،ص  227فما بعد.
 - 5نقد اال ،مجتبى مينو  ،ج ،2ط ،1انتشارات خوار مى1351 ،ش ،ص  .41و ي ار:
 آالم الحالج؛ شهيد التيو ,اإلسالمي ،لويس ماسينون ،تر :الحسي ,ميدطفى ادالج ،طُ ،1ددمس ،2004 ،بيدروت ،ص 457فما بعد.
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ولعل هذه الحادثة وما تبعها من ردات وأصداء قد نبهت المتصوفة إلى وجوب الحيطة والحذر
َ
وعدم البوح بكلمات تمس الشريعة اإلسالمية؛ "فرجا ُل هذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فيما بينهم قصدوا بها

لتكون معاني
باي َنهم في طريقتهم،
الكشف عن معانيهم ألنفسهم بعضهم مع بعض ،والستر على َمن َ
َ
تشيع في غير أهلها" ،1ولكن هذه السِّرية كانت
ألفاظهم ُمستبهَمة لألجانبَ ،غ ْيرةً منهم على أسرارهم أن
َ
مشاعر المتصوفة.2
تؤذي
َ
وقد تعرض أبو عبد الرحمن السلَ ِمي(412هـ) في كتابه المنسوب إليه ِ
(م َحن الصوفية) 3إلى بعض
المصائب واآلالم التي تعرض لها المتصوفة آنذاك ،من ذلك قوله" :ذو النون أول من تكلم ببلدته في
ترتيب األحوال ومقامات األولياء فأنكر عليه عبداهلل بن عبد الحكم وهجره علماء مصر ،وشاع أنه أحدث
ِ
رموه بالزندقة ،فقال أخوه إنهم يقولون إنك زنديق ،فقال:
علماً لم يتكلم به السلف ،وهجروه حتى َ
خدي وتذكاري".4
وما لي سوى اإلطراق والصمت حيلة
ووضعي كفّي تحت ّ
ولشهاب الدين السهروردي قصيدة مشهورة بالقصيدة (اإلشراقية) تعبر عن محنة هؤالء المتصوفة

وصعوبة حياتهم ،وهو نفسه مات مقتوالً في حلب سنة 587هـ في عهد صالح الدين األيوبي (ت 589هـ)
بتهمة فساد العقيدة والزندقة ،ومن أبياتها:
ِ
ــــــــــــــقـين تَكـــلّفوا
للعاش
َو َارحــــم ًة
َ
ِبالسر إِن باحـــــوا تباح ِدماؤهـم

ســـــتْر الم ِ
ضاح
الهوى فَ ّ
َ ّ
حبة َو َ
َ
ِ
ـــــــــقين تباح
العاش
َو َكذا ِدماء
َ
ِ
الســــّفّاح
ِع َ
المدمع َ
ند الوشـاة َ
ِكتما َنهم فَنما ال َغرام فَباحـــــــــوا

ـــــــدث َعنـهم
َوِاذا هــم َكتَمــــوا تَ َح ّ
شـا ِ
الهوى
ب لِلع ّ
ق إِن َغلَ َ
ال َذ ْن َ
ب َ
الســــــــــماح َرباح
س َمحوا ِبأَنف ِســـهم َوما َب ِخلوا ِبها
َن َّ
لَ ّما َدروا أ ّ
َ
5
ِ
ِ
باح َبيـ َنـــهم ِب ِذ ْك ِ
ـــــــــيوف مباح
لس
ــــــر َحبيــ ِب ِه
َمـن َ
َدمه حال ٌل ل ّ
ف ـ ــي ِخض ـ ــم تل ـ ــك الحقب ـ ــة المواج ـ ــة ب ـ ــالنزاع والتص ـ ــادم والتكفي ـ ــر نش ـ ــأ فري ـ ــق آخ ـ ــر م ـ ــن المتص ـ ــوفة
المعتـ ـ ـ ِـدلين ممـ ـ ــن حـ ـ ــاولوا التوفيـ ـ ــق بـ ـ ــين الش ـ ـ ـريعة والطريقـ ـ ــة ،وتأويـ ـ ــل بعـ ـ ــض آراء المتصـ ـ ــوفة
اإلي ـ ـ ـرانيين ُ
المتط ـ ــرفين ،وتس ـ ــويغ ش ـ ــطحاتهم اس ـ ــتناداً إل ـ ــى بع ـ ــض نص ـ ــوص القـ ـ ـرآن والس ـ ــنة وأحك ـ ــام الشـ ـ ـريعة ،وم ـ ــن
هـ ـ ـ ـؤالء :ال َكالب ـ ـ ــاذي ( ت 380هـ ـ ـ ــ) ف ـ ـ ــي كتاب ـ ـ ــه (التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــذهب أه ـ ـ ــل التص ـ ـ ــوف) ،6والس ـ ـ ـ َّـراج

الطوس ـ ــي (ت  378هـ ـ ــ) ف ـ ــي كتاب ـ ــه (الل َم ـ ــع ف ـ ــي التص ـ ــوف) ،وأب ـ ــو القاس ـ ــم القُش ـ ــيري (ت 465هـ ـ ــ) ف ـ ــي
 - 1الرسالة القشيرية نقالر ع :,شفاا السائل ،ص .130
 - 2نخهة القلوش ،امدز مستوفی خوينی ،بق کوشش محمد ابير سيا ی ،انتشارات طهوری ،تهران1336 ،ش ،ص .95
 - 3سيَر عالم الندبالا ،شدمس الددي ,الد هبي ،الجدخا الحداا عشدر ،تحقيدق شدعيم ا رنداؤوط ،مؤسسدة الرسدالة ،بيدروت ،
1402هـ 1982 -م ،ص .534
 - 4خانقا ار تيو ،,ص.514
 - 5ايوان السهرورا المقتول ،شرح ميطفى كامل الشيبي ،مكتبة الرفا  ،بسداا2005 ،م ،ص.58
 - 6شرح التع ّر ,لم هم التيو :,ابدو ابدراهيم اسدماعيل بد ,محمدد مسدتملی ب داری ،بدق کوشدش محمدد روشد ،,اسداطير،
تهران1363 ،ش ،ص .6
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كتابيـ ــه( :إحيـ ــاء
كتابـ ــه (الرسـ ــالة القشـ ــيرية فـ ــي علـ ــم التصـ ــوف) ،وأبـ ــو حامـ ــد َّا
الغزلـ ــي (ت 505ه ـ ــ) فـ ــي َ
لكـ ــن هـ ــذا الن ـ ـزاع بـ ــين أهـ ــل الش ـ ـريعة والطريقـ ــة لـ ــم ينتـ ـ ِـه،
و(الم ِنقـ ــذ مـ ــن الضـ ــالل)،
علـ ــوم الـ ــدين)
ُ
وظ ـ ـ ــل المتص ـ ـ ــوفة ُعرض ـ ـ ــة لس ـ ـ ــهام الفقه ـ ـ ــاء المتش ـ ـ ــددين ،ولع ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا دف ـ ـ ــع ش ـ ـ ــاع اًر ص ـ ـ ــوفياً كبيـ ـ ـ ـ اًر
كالســ ــنائي الغزنـ ـ ــوي (ت525ه ـ ـ ــ) إلرسـ ـ ــال نسـ ـ ــخة مـ ـ ــن منظومتـ ـ ــه "حديقـ ـ ــة الحقيقـ ـ ــة" إلـ ـ ــى بغـ ـ ــداد للحكـ ـ ــم
عليها من ِقَبل أصحاب الشريعة.1
أما في أثناء القرن السابع والغزو المغولي ،وما جر معه من قتل وتشريد وسقوط لبغداد ،وزوال

المركز الديني والسياسي للخالفة اإلسالمية ،فقد خيم على المجتمع اإلسالمي جو من التساهل المذهبي
ومسحة من العواطف اإلنسانية الصوفية ،وانتعش مسلك التصوف أكثر من أي وقت مضى ،وأسهم في
المسانِد لهذا الخط.2
تدعيم ذلك موقف رجال الحكم والسياسة ُ
واستمرت تلك الحال في شتى أنحاء العالم اإلسالمي حتى القرن التاسع الهجريَّ ،
لكن انزياح هذا
المسلك وتحوله تجاه المسار السياسي ونزوعه إلى التسلط والسيطرة على الناس ،قد أدى إلى فقدانه معظم

األساس في شعبيته ومحبوبيته وشيوعه بين
العامل
عناصره العاطفية واألخالقية التي كانت تُشكل سابقاً
َ
َ
الناس ،فكانت نهايته التراجيدية على يد الحكام الصفويين كما أشرنا سابقاً.

المتصوفة:
أهم أسباب الصراع بين الفقهاء و
ّ
ّ
هنالك أسباب عدة للنزاع بين الفقهاء والمتصوفة أو بين تي َاري الشريعة والطريقة ،وقد تم تناولها
ِ
(تلبيس
وسخرت من مسلكهم وحقرتهم أحياناً ،3ومن أبرزها كتاب
في الكتب التي تعرضت للصوفية
ُ
إبليس) البن الجوزي (ت592هـ) .4ومن التهم التي وجهها الفقهاء للمتصوفة والزَّهاد:

تفريق الناس وتشتيتهم في اتجاهين األول نحو المسجد والمدرسة حيث مجالس الفقهاء وأهل الشريعة،

واآلخر نحو أماكن خاصة بالمتصوفة وهي الزوايا أوالخانقاوات .5وكذلك تحطيم المتصوفة ألطر الكلمات
والمفاهيم الدينية والتقليل من قيمة اللغة الشرعية المقدسة ،من خالل استخدام ألفاظ رمزية ومجازية

كالساقي والشاهد والعشق والخمر و ِّ
الزنار ،6كما غيروا في مفاهيم بعض العبارات الدينية ،كما في بعض
نديق).7
(م ْن لم يتعلِم
التوحيد من إبليس فهو ز ٌ
َ
أقوال أحمد الغزالي(ت َ :)526
ٍ
المنكرات الشرعية ،ونظم أشعار وغزليات صوفية تُسهم في
ومن تلك األسباب إظهار ميول تجاه النواهي و ُ
تحريك األفراد البسطاء وتفتن عوام الناس ،وتقودهم نحو الشعور بالالمباالة والفسق والضالل دون وعي أو
 - 1مكاتيم سنايى :بق اهتمام ن ير اامد ،ﭼاپ اانشگا عليگر1962 ،م  ،ص .117
 - 2تيو ,ار آذربايجان :عهد مسول ،ﭘريسا ربان نژاا ،شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ،تهران ،2008 ،ص .161
 - 3تاريخ اابيات ايران ،صفا ،ج ،5صص .214 - 213
 - 4المرجع السابق ،صص.224 -223
 - 5ار ش ميراث صوفيق ،ص .35
 - 6المرجع السابق ،ص .148
 - 7اسنات العارفي ،,شاهخاا محمد اارا شكو  ،تيحية سديد م ددوم رهدي ,بل دى ،انتشدارات ويسدم ،,تهدران1352 ،ش.
ص .37 ،32
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المتية) ،1من ذلك ما نراه في إحدى غزليات حافظ
إرادة ،وكل ذلك تحت ما يسمى َ
(الم َ
(القلَ ْن َد ِرية) أو َ
الشيرازي (نحو  792 - 725هـ) حيث يقول:
2

أشهى لنا وأحلى من قبلة العذا ار

"ام الخبائثش"خواند
آن تلخ وش كه صوفى ّ
أيَّ :
إن تلك الخمرة التي يسميها المتصوفة (أم الخبائث) هي أشهى لنا وأحلى من قبلة العذارى.
أو كقوله نفسه:

در مذهب ما باده حالل است ،وليکن

بی روی تو ،ای سرو گل اندام ،حرام است

3

ع الطول كالسرو ،ولطيف الجسد كالورد.
أي :في مذهبنا الخمر حال ٌل ،لكنه بدون وجهك حرام ،يا فار َ
وهنالك نماذج كثيرة لعل جميع أصحابها من اإليرانيين.

ومن أسباب النزاع بين الطرفين البِ َدع والشـطحات الصـوفية ،مـن ذلـك مـا ُيـروى عـن أبـي سـعيد أبـي الخيـر
(ت440هـ) أنه كـان يقـول( :حـدثني قلبـي عـن ربـي) 4بـدالً مـن أن يقـول :قـال النبـي(ص) ،وغيـر ذلـك مـن
العبارات والشطحات التي تروى عن شيوخ الصوفية أو األولياء 5بحسب تعبيرهم ،والتي ترفعهم فوق مراتب

األنبياء وتتجاوز سننهم.6

كما أن عبادة اهلل على شاكلة العالقة بين العاشق والمعشوق وشيوع الموسيقى والسَّماع 7من جملة األمور

المنافية للشرع بحسب رأي الفقهاء .8كما نالت مسألة (وحدة الوجود)9درجة شديدة من اعتراض الفقهاء
ُ
10
ومخالفتهم .
 - 1إنسان كامل ،مرت دى مطهدر  ،بنيداا علمدی و فرهنگدی اسدتاا شدهيد مرت دی مطهدری1383،ش ،صدص .199-198
ولمعرفة المخيد ع ,القلندرية والمالمتية انظر:
 لندريق ار تاريخ ،محمد ر ا شفيعي كدكني ،انتشارات س  ،,تهران1386 ،ش. - 2ايوان اافظ؛ شرح اسي ,على يوسفى ،نشر رو ﮔار ،تهران1381 ،ش ،ص .63
 - 3السابق ،ص.119
 - 4تلبيس إبليس ،ص .321
 -5مقدمة اب ,خلدون ،ج ،2ص .243ولمعرفة المخيد راجع:
 شرح شطحيات ،رو بهان بقلى شيرا . شطحات اليوفية ،عبد الرام ,بدو . - 6منا م العارفي ،,شمس الدي ,ا فالكي ج ،2تيحية تحسي ,يا جى ،انيا كتاش ،تهران1362 ،ش ،ص :578البِدعدةُ
الحسنة الياارة عُ ,ك ّمل ا ولياا كال طسنَّة السَّنيّة الواراة ع ,ا نبياا عليهم السالم .
 - 7لمعرفة المخيد ع ,ه ا المو وع انظر:
 سماع ار تيو ،,اسماعيل ااكمى ،انتشارات اانشگا تهران ،تهران1361 ،ش. - 8ميباح الهداية ومفتاح الكفاية ،محموا بد ,علدي كاشداني ،تيدحية جدالل الددي ,همدايى ،ﭼداپ کتاب اندت سدنايی ،تهدران،
ﭼاپ اوم1325 ،ش ،ص  ،179و ي ار:
کش المحجوش ،بوالحس ,علي ب ,عثمدان هجدويری ،بدق تيدحية فوکوفسدکی ،ﭼداپ هفدتم ،انتشدارات طهدوری تهدران،
 ،1380ص.110
 - 9مقدمة اب ,خلدونلجخاان) ،ج ،2صص .238 -229
 - 10الشيخ محي الدي ,ب ,عربي دوة القائلي ,بوادة الوجوا ،و د طع ,بق كثير م ,الفقهاا والعلماا ،انظر:
نفحات ،ص .546
 اب ,تيمية في الرسالة الرابعة بعنوان :لإبطال وادة الوجوا وال ّر ّا على القائلي ,بها) ،مجموعة الرسائل ،ج ،1مد ,اليدفحة 61فما يليها.
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وعالوة على هذه األسباب فهنالك أسباب وعوامل أخرى لعلها تحتاج إلى بحث مستقل.1

وفي خضم هذه االعتراضات الشرعية والفقهية هب المتصوفة اإليرانيون في مؤلفاتهم ومنظوماتهم

األدبية إلى الدفاع عن أنفسهم ،بتأويل مفاهيمهم العرفانية والرد على انتقادات مخالفيهم ،متوسلين بالدالئل

الشرعية تارة ،والتهجم على علماء الفقه والشريعة تارة أخرىُ ،متهمين إياهم بالنظرة القشورية والضعف،
واالفتقار إلى العمق الروحي والنفوذ المعنوي ،وأنهم ُم ِ
وسلطة ،ووصل األمر بهم إلى
غرضون وطالب جاه ُ
االستخفاف بهؤالء الفقهاء والسخرية منهم وتحقيرهم.2

إن خط النزاع بين الشريعة والطريقة أو بين الفقهاء والمتصوفة الذي امتد على مدى قرون طويلة

من التاريخ اإلسالمي ،قد انتهى به المطاف إلى ركود رونق التصوف ونهايته المأساوية إثر التحالف
الذي حدث بين السلطة الشرعية والسلطة السياسية في إبان الحكم الصفوي لبالد فارس.

التصوف اإليراني خارج إيران:
ّ
إ ن الغزو المغولي إليران والفظائع التي ارتكبها أولئك الغزاة عالوة على الدور السلبي الخطير الذي لعبته

الحكومة الصفوية قد دفعا أعداداً كبيرةً من أعالم التصوف وشعراء إيران ِّ
ومفكريها لالنتقال غرباً نحو بالد
األناضول ،وال ِسيما في إبان حكم السالجقة والعثمانيين التي كانت مالذاً آمناً آنذاك ،حيث كان ملوك
السالجقة والسالطين العثمانيون يمجِّدون اللغة الفارسية وأعالم التصوف واألدب والفكر؛ فال يكاد يخلو
بالط واحد منهم من مجموعة كتَّاب وشعراء إيرانيين ،وكانوا يخطون دواوين الدولة ورسائلهم الرسمية
بالفارسية ،وكان معظمهم ينظم الشعر بالفارسية ،وما تزال بعض أشعارهم ودواوينهم موجودة حتى اآلن.

وكانوا يتنافسون في دعوة شعراء إيران الكبار إلى بالطهم ،حتى من إيران نفسها .وشاعت هنالك الطرق
الصوفية وكثر مريدوها ،وال ِسيما الطريقة المولوية ،التي ظلت لقرون َّ
عدة – وما تزال  -تحمل مفردات
اللغة الفارسية وعباراتها ،وتتغنى بأشعارها ،وقد لعب مثنوي موالنا جالل الدين الرومي دو اًر كبي اًر في نشر
تلك اللغة وأدبها؛ نظ اًر لتداوله بين المولوية وقداسة لغته وأشعاره عندهم.

فددي عيددر النابلسددي ،تد لي

 التيددو ,اإلسددالمي بددي ,ا صددالة واال تبددا١٤٠٧هـ ،ص.٣٤٥
 اليوفية في وا الكتاش والسنة ت لي عبد المجيد محمد ص.٦٥ - 1في السنوات ا خيرة ام الكاتدم السدعوا مد ,صدول تركيدة محمدد بد ,عبدداز امدد المشدهور بد بي الف دل القوندو
لمواليد 1386هـ) بتيني كتم ع ّدة في نقد اليدوفية والسديما جدالل الددي ,الرومدي الد اتهمدق باإللحداا واإلباايدة ومنهدا:
ال ُمنت م م ,منا م العارفي ,في خبار جالل الدي ,الرومي  ،و الهابط اللسو م ,معاني المثنو  ،و خبدار جدالل الددي,
الرومي  ،و اليوفيّة القلندريّة .
 - 2كش المحجوش ،ص  .498و ي ار:
 كيميا سعاات ،صص 30-29 رو ات الجنان وجنّدات الجندان ،ج ،1ادافظ اسدي ,كرباليدى تبريدخ  ،تيدحية :جعفدر سدلطان القرائدي ،مجلددان ،ﭼداپبنگا ترجمق ونشر کتاش ،ج1344 ،1ش ،ج1349 ،2ش ،ص.72
 ميباح الهداية ،ص .57مجلة مدارات إيرانية  -العدد( ،)13املجلد( ،)4سبتمبر -ايلول 2021م
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إن رواج اللغة الفارسية وثقافة اإليرانيين في بالط َّ
الحكام السالجقة والعثمانيين ،ومراكز الصوفية هناك،
مهمةً في أهم جوانب المعرفة ،وال ِسيما التصوف والتاريخ
وبين عامة الناس قد أثمر مؤلفات وكتباً َّ
واألدب ،والحق أن المكتبات التركية اليوم ،بل كثي اًر من مكتبات العالم ،وال ِسيما في تلك الدول فتحها

العثمانيون تغص بآالف من المخطوطات المكتوبة بالفارسية في شتى جوانب المعرفة والفكر ،وال ِسيما
األدب الصوفي ،وهي شاهدة على انتشار تلك اللغة الفارسية وثقافتها وأدبها الصوفي خارج حدود إيران،
وعلى الدور اإلنساني الكبير الذي لعبه هؤالء َّ
الحكام والسالطين الترك في خدمة التراث الفكري اإلي ارني،

يتعرضون لشتَّى أنواع الظلم والبطش والتضييق داخل حدود
في الوقت الذي كان فيه هذا التراث وأصحابه َّ
إيران نفسها ،وال ِسيما في عصر الصفويين.
لقد كان هؤالء الترك أهل عمل وفعلَّ ،
سخروا نبوغهم في الجهاد في سبيل اهلل والفتوحات واالنتصارات

العسكريةَّ ،
لكنهم لم يكتفوا بذلك؛ فاعتنقوا قيم الثقافة والحضارة الفارسية التي كانوا يفتقدونها إلكمال أركان

أي تعصب أو حساسية ،ودعموا أصحابها
حكمهم ودولتهم ،وحملوها معهم إلى البالد التي فتحوها دون ِّ
1
تناسوا كذلك اإلساءات التي كانت توجَّه إليهم في
ودافعوا عنهم متناسين المسائل العرقية والقومية  ،بل َ
بعض المؤلفات اإليرانية المهمة ،وال سيما شاهنامة الفردوسي.

إن استقراء تاريخ األدب الفارسي يؤكد بجالء أن عصر السالجقة والعثمانيين الترك كان الحقبة األكثر
إشراقاً لألدب الفارسي ،والمالذ األكثر أماناً واستق ار اًر ألعالمه ،ويكفي أن ندلِّل هنا بموالنا جالل الدين
الرومي وكتابه المثنوي ،الذي كان وما يزال تاج دواوين الشعر الفارسي ،بل األدب العالمي كما يرى كثير

من نقَّاد األدب والشعر ،ناهيك عن عشرات المنظومات الشعرية والكتب التاريخية والفلسفية التي ما تزال

شاهداً َّ
حياً على نصاعة تلك الحقبة وازدهارها في خارج إيران.

خاتمة:

تبين لنا من هذه الدراسة المختصرة شكل الخط البياني لتيار التصوف في إيران ،وذلك في عالقته

مع السلطتَين السياسية والشرعية أي مع الحكام والفقهاء ،سواء أكان ذلك انسجاماً وتوافقاً أو تناف اًر
واختالفاً ،وذلك منذ نشأته حتى نكبته في العصر الصفوي ،ومن ثم هجرته إلى آسيا الصغرى وازدهاره

هنالك تحت ظالل الحكام الترك،

وقد بدا لنا هذا االنسجام والتصالح في بداية عالقة بعضهما باآلخر ،حينما كان التصوف يسلك
مسار الزهد والتقوى وتطبيق الشريعة اإلسالمية ،أي عند توافق خطَّي الطريقة والشريعة ،فنال رضا هاتين
السلطتين ودعمهما المادي والمعنوي .لكن عندما حاول بعض المتصوفة النأي عن هذا المسار الذي بدأ
به ،وحاولوا االنخ ارطَ في قضايا السلطة والسياسة ،والنأي عن حدود الشريعة اإلسالمية ومفاهيمها الشائعة
بين عامة الناس ،واالبتعاد عن خط المذاهب اإلسالمية والفقهَّ ،
فإن السلطتَين السياسية والفقهية انقلبتا

 - 1بان و اش فارسي ار لمرو عثمانی ،محمد امي ,رياای  ،ط ،1تهران ،انتشارات مرو 1369 ،ش ،المق ّدمة.
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عليه وتحالفتا ضده ،فتعرض تيار التصوف في إيران وأصحابه إلى ِم ٍ
حن شديدة ونكبات مريرةْ ،أوَدت
بهؤالء المتصوفة وخطِّهم في إيران ،الذي كان واحداً من أهم التيارات الفكرية في الحضارة اإلسالمية

وأكثرها محبوبية وشعبية ،ودفعت أهم أعالم التصوف إلى الهجرة نحو آسيا الصغرى ،حيث حرية الفكر

وحفاوة االستقبال والتكريم في بالط الحكام ،فانتشر في تلك البالد وازدهر في أرجائها ،وأثمر أهم

المنظومات والمؤلفات الصوفية ،والطرق الصوفية ،التي ما لبثت أن انتشرت تجاه الشرق والغرب ،وما زال

أغلبها حياً حتى اآلن في قلوب الشعوب وأفئدة مريديها.

باللغة العربية:

المصادر والمراجع

 القرآن الكريم . اعتقادات ِفرق المسلمين والمشرکين :محمد فخر الرازي ،تحقيق علی سامي النشار ،طبع مصر،1938م.

 آالم الحالج؛ شهيد التصوف اإلسالمي :لويس ماسينون ،تر :الحسين مصطفى حالج ،ط ،1قُدمس،بيروت.2004 ،
 -األنساب :عبد الکريم السمعاني ،طبع حيدر آباد دکن 6 ،مجلدات1962 ،م.

 اإلنسان الکامل ،عزيز الدين النسفي ،تصحيح ومقدمه ماژيران سوله ،ﭼاپ قسمت ايران شناسیانستيتو ايران وفرانسه1941 ،م.

 -التصوف اإلسالمي بين األصالة واالقتباس في عصر النابلسي :تأليف عبد القادر عطا  ،ط ،1دار

الجيـل ،بيروت١٤٠٧،هـ.

 التصوف اإلسالمي وتاريخه ،نيكلسون :ترجمة أبو العال عفيفى ،لجنة التأليف والترجمة ،القاهرة،1398هـ.

 التعرف لمذهب التصوف :محمد بن إسحق الکالباذي ،تحقيق عبدالحليم محمود وطه عبد الباقيسرور ،طبع مصر.1960 ،

 الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري :آدم ميتز ،ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ،دار الكتابالعربي ،بيروت ،بال تاريخ.

 -الحكيم الترمذي ونظريته في الوالية :عبدالفتاح عبداهلل البركة ،مجلدان ،طبع مصر.1970 ،

 -الحالج شهيد التصوف اإلسالمي :طه عبدالباقي سهرور ،القاهرة.1961 ،

 -الرسالة القشيرية :أبو القاسم القشيري النيسابوري ،تصحيح عبد العليم محمود ومحمود بن شريف،

مصر1409 ،هـ 1989 /م .
 الفَرق بين ِالفرق :عبد القاهر البغدادي ،ترجمۀ محمد جواد مشکور ،امير کبير ،تهران1344 ،ش.
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 الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية :حسن الباشا ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1966م. -المذاهب الفقهية األربعة :وحدة البحث العلمي ،دار اإلفتاء ،الكويت ،ط2015 ،1م.

المفصح باألحوال :أبي حامد الغزالي ،دار المنهاج ،جدة ،ط1434 ،1هـ.
 المنقذ من الضالل و ُ -تلبيس إبليس :جمال الدين أبو الفرج البغدادي ،تصحيح محمد منير الدمشقي ،ط ،2مصر1369 ،هـ.

 حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبي نعيم اإلصفهاني 10 ،مجلدات ،طبع مصر.1932 ، ِسـ َـير أع ــالم النــبالء :ش ــمس الــدين ال ــذهبي ،الجــزء الح ــادي عشــر ،تحقي ــق شــعيب األرن ــاؤوط ،مؤسس ــةالرسالة1402 ،هـ 1982 /م.
 -شخصيات قلقة في اإلسالم :عبد الرحمن بدوي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1964 ،

 -شـد األزار فـي حــط األوزار عـن زوار المـزار :أبــو القاسـم جنيــد شـيرازي ،تحقيـق محمــد قزوينـي وعباســس

إقبال ،ﭼاﭘخانه مجلس ،طهران1328 ،ش.

 -شــرح التعــرف لمــذهب التصــوف :ابــو اب ـراهيم اســماعيل بــن محمــد مســتملی بخــار  ،بــه کوشــش محمــد

روشن ،تهران ،اساطير1363 ،ش .

 -شرح ديوان الحالج :کامل مصطفی الشيبي ،بغداد ،دار المعارف1394 ،هـ 1974 /م.

 -شطحات الصوفية :عبد الرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،بال تاريخ.

 شفاء السائل و تهذيب المسائل :ابن خلدون ،تح :محمد مطيع الحافظ ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،1996م.

 طبقات الصوفية :أبو عبد الرحمن السلَمي ،تحقيق نور الدين شريبة ،القاهرة ،دار الکتاب العربي،1372هـ  1953 /م .

 قُ ْوت القلوب :ابو طالب المکي ،مجلدان ،طبع مصر.1961 ، مدخل إلى التصوف اإلسالمي :أبو الوفا الغنيمي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط1979 ،3م. مرآة الزمان في تواريخ األعيان :سبط ابن الجوزي ،ج ،2الرسالة العالمية ،دمشق2013 ،م.باللغة الفارسية:

 احاديث وقصص مثنوى :بديع الزمان فروزانفر ،انتشارات أمير كبير ،طهران1381 ،ش. -احوال وآثار عين القضاة همدانى ،رحيم فرمنش ،انتشارات ابن سينا ،تران1338 ،ش.

 -احوال واقوال شيخ ابو حسن الخرقاني :به اهتمام مجتبی مينو  ،سلسله انتشارات انجمن آثار ملی،

تهران1354 ،ش.

 -ارزش ميراث صوفيه :عبد الحسين زرين كوب ،انتشارات آريا ،طهران ،ﭼاپ 1385 ،12ش.

 أسرار التوحيد فی مقامات الشيخ أبي سعيد :محمد بن المنور ميهنی ،به اهتمام دکتر ذبيح اهلل صفا،امير کبير ،تهران1332 ،ش.
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 الل َمع في التصوف :ابو نصر سراج طوسى ،نيكلسون ،ليدن1914 ،م. انسان كامل :مرتضى مطهرى ،بنياد علمی وفرهنگی استاد شهيد مرتضی مطهر 1383 ،ش. -ايران عصر صفوى :راجر سيورى ،تر :كامبيز عزيزي ،ط ،16نشر مركز ،تهران1374 ،ش.

 با کاروان ُحله (مجموعۀ نقد ادبی) :عبد الحسين زرين کوب ،ﭼاپ نهم ،تهران ،انتشارات علمی،1374ش.
 -تاريخ ادبيات در ايران :ذبيح اهلل صفا  ،انتشارات فردوسی ،تهران  1369 ،ش .

 تاريخ تصوف در اسالم :قاسم غنی ،ﭼاپ دوم ،انتشارات زوار ،تهران1340 ،ش. تاريخ جهانگشا  ،عطا ملك جوينى  ،به اهتمام محمد قزوينی ،ارغوان ،تهران 1370 ،ش. -تاريخ خانقاه در ايران :محسن کيانی ،انتشارات طهور  ،تهران1380 ،ش.

 -تذکرة األولياء :فريد الدين عطار نيشابور  ،به اهتمام رنولد آلن نيکلسن ،تهران ،دنيا

کتاب ،چ،3

 1370ش .

 تصوف در آذربايجان :عهد مغول ،قرباننژاد ،ﭘريسا ،شرکت انتشارات علمى وفرهنگى ،تهران،2008م.

 -جستجو در تصوف ايران :عبد الحسين زرين کوب ،تهران ،امير کبير1357 ،ش .

 جوامع الحکايات ولوامع الروايات :سديد الدين محمد عوفی ،با تصحيح محمد معين ،دانشگاه تهران،1371ش .

 حديقة الحقيقة :سنايی غزنو  ،با تصحيح محمد تقی مدرس رضو  ،تهران ،دانشگاه تهران1359 ،ش.

 خالصۀ حديقه حکيم سنايی غزنو  :بسعی امير بانو کريمی ،تهران ،زوار ،چ 1381 ،4ش. -ديوان حافظ شيرازى :شرح حسين على يوسفى ،نشر روزﮔار ،تهران1381 ،ش.

 رمز وداستان ها رمز در ادب فارسی :تقی ﭘورنامداريان ، ،انتشارات علمی وفرهنگی ،تهران ،چ،31368ش .

 -روضات الجنان وجنات الجنان ،ج ،1حافظ حسين كرباليى تبريزى ،تصحيح :جعفر سلطان القرائي،

مجلدان ،ﭼاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب ،ج1344 ،1ش ،ج1349 ،2ش.

 زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی ،محمد امين رياحی  ،ط ،1تهران ،انتشارات مروي1369 ،ش، زندﮔی وآثار جناب شاه نعمت اهلل ولى ،جواد نوربخش ،انتشارات خانقاه نعمت اللهى ،تهران،1337ش.

 -سرﭼشمۀ تصوف در ايران :سعيد نفيسی ،انتشارات کتابفروشی فروغی ،تهران1343 ،ش.
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 سلجوقيان وغز در كرمان ،تأليف محمد بن ابراهيم به اهتمام باستانى باريزى ،انتشارات طهورى،1343ش.

 سماع در تصوف ،اسماعيل حاكمى ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران1361 ،ش. -شرح شطحيات :روزبهان بقلى شيرازى ،انتشارات طهورى ،تهران1382 ،ش.

 قلندريه در تاريخ ،محمد رضا شفيعي كدكني ،انتشارات سخن ،تهران1386 ،ش. -کشف المحجوب :علي بن عثمان هجوير  ،به تصحيح ژوکوفسکی ،ﭼاپ هفتم ،انتشارات طهور ،

تهران1380 ،ش.

 -لغت نامه :علی اکبر دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران1345 ،ش.

 -مثنو معنو  :جالل الدين محمد مولو  ،به همت نيکلسون ،تهران ،مولی1360،ش.

 مصباح الهداية ومفتاح الكفاية ،محمود بن علي كاشاني ،تصحيح جالل الدين همايى ،ﭼاپ کتابخانۀسنايی ،تهران ،ﭼاپ دوم1325 ،ش.

 مكاتيب سنايى :به اهتمام نذير احمد ،ﭼاپ دانشگاه عليگر1962 ،م -مناقب العارفين :شمس الدين األفالكي ج ،2تصحيح تحسين يازجي ،دنياي كتاب ،تهران1362 ،ش.

 منطق الطير :فريد الدين عطار نيشابور  ،به تصحيح سيد صادق ﮔوهرين ،تهران ،انتشارات علمیوفرهنگی ،ﭼاپ 1382 ،19ش .

 -منطق الطير :فريد الدين عطار نيشابور  ،تصحيح وتعليقات محمد رضا شفيعی کدکنی ،تهران،

انتشارات سخن1383 ،ش.

 نفحات األنس ،عبد الرحمن جامى ،به اهتمام مهدى توحيدى ﭘور ،انتشارات کتابفروشی سعد ،1336ش.

 -نقد حال ،مجتبى مينوى ،ج ،2ط ،1انتشارات خوارزمى1351 ،ش.
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The nature of Turkish-Iranian relations for the period 2002-2014
and its impact on Iraq
Prof. Dr. Ahmed Jassim Ibrahim
Babylon Center for Cultural and Historical Studies
University of Babylon

Abstract:
The US occupation of Iraq in 2003 contributed to strengthening Turkish-Iranian

relations based on the two countries’ awareness of the nature of the dangers that
emerged from the motives of the US occupation of Iraq, whether with regard to
Turkish fear of a Kurdish state in northern Iraq, or Iranian concern about an
American attack on Iran because of its program nuclear, or for other reasons.
The conservative movement’s receipt of power and its commitments in Iran may
contribute to the deterioration of Turkish-Iranian relations because of its hardline approach, ideological commitments and its refusal to dialogue with the
United States. As well as the use of Iranian nuclear weapons to strengthen Iran's
position in the competitive arenas with Turkey, especially in the Central Asian
republics.
American pressure is an important factor in hindering the development of
Turkish-Iranian relations, especially since Turkey is an ally of the United States
while Iran is an enemy, and the influence of this factor increases with the
increase in The intensity of the US-Iranian confrontation, whether with regard to
its nuclear program, or because of what the United States claims of Iranian
interference in the Iraqi affairs. However, the joint threats that the two countries
face, especially after the US occupation of Iraq in March 2003, prompted more
coordination Joint cooperation and the two countries bombed Kurdish villages in
northern Iraq to target the positions of the Kurdish fighters who launch
successive attacks against them, as they have been active in recent months in
launching operations on the Iranian borders, and in return the Kurdistan Workers
Party (PKK) has been active in launching military operations inside Turkish
territory. The operations had a mutual understanding, which was expressed
through the visit of the Turkish Foreign Minister (Ali Babacan) to Iran in
October 2007 and the visit of the Iranian Foreign Minister (Manouchehr
Mottaki) to Iraq and the invitation of the Iraqi Prime Minister, Mr. (Nuri alMaliki) Iran to play an important and effective role, in Peaceful settlement of the
Iraqi-Turkish crisis, and this process also found Syrian support, which was
expressed through the visit of President (Bashar al-Assad) in October of 2007,
222
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who affirmed Turkey's right to defend itself. Factors and variables towards
further development of Turkish-Iranian relations.
Keywords: relations, Iran, nature, development, Turkey, regiona.
ا

The importance of studying
The study of Turkish-Iranian relations is receiving increasing attention from
academics, researchers and politicians, due to the great weight represented by
the two countries due to their strategic location, demographic components,
military capabilities, (Iran) possession of energy sources, and their proximity to
energy stocks in the Arabian Gulf and Caspian Sea, but rather because they are
A corridor for the transit of energy from these two regions to the outside world,
as well as their political impact on the course of events in the Middle East,
especially its important issues (the Arab-Zionist conflict) and the export of oil.
Regional and international, represented by the American campaign against
“terrorism” and Iran’s pursuit of nuclear weapons, and the escalation of
American threats to attack Iranian nuclear facilities. Between them, most of the
studies that researched topics related to Turkey and Iran dealt with foreign
policy The two countries or their political systems individually, or their relations
with other countries such as the United States, Israel, the Arab Gulf, or other
issues without addressing the relations between them, and that is why this study
came to fill this void, and to complete what the previous studies started.
Study Approach
In our study we relied on the following methods:.
1-The historical approach: to find out the history of Turkish-Iranian relations or
the history of the two countries’ relations with other regional and international
powers such as the United States.
2- Analytical method: through methods of analyzing situations and information
in preparation for reaching the appropriate results on the reality and future of
Turkish-Iranian relations.
3- The comparative approach: which we relied on, especially in the context of
our study of the political systems in both countries, and the study of the
variables affecting the relations between them, and their position on the crises of
the Arab Gulf.
Study hypothesis
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The study starts from a basic hypothesis that the Turkish-Iranian relations have
been characterized by instability and instability, as the internal and external
variables contributed to affecting these relations towards their progress and
decline. This hypothesis resulted in a number of questions, as follows:
1-What is the impact of the ideological contradiction and theadoption of different
political systems (the Islamic system, the secular system) on the reality and
future of Turkish-Iranian relations?
2- What are the most prominent internal and external variables affecting
Turkish-Iranian relations?
Introduction.
The Turkish-Iranian relations have been governed by geographical,
civilizational and cultural considerations, as Iran, like Turkey, is located on the
transit line of the South Asian-European connection. As well as the cultural
exchange between the Turks and the Persians, which is one of the oldest and
most intertwined cultural exchanges for Turkey. For two thousand years, Iran
was the geopolitical rival of any group that ruled Anatolia, including the
Byzantines, but despite the geopolitical tensions between Iran and Turkey that
existed even when it was Iran is a Sunni state. Iran did not become the main
ideological and ideological competitor to the Ottoman Empire until after the
religious conversion and the conversion of Shiism as a state doctrine in 1500.
The Turkish-Iranian relations witnessed a major transformation process after the
Islamic Revolution in Iran in 1979, which came in the wake of the fall of the
Shah’s regime (Mohammed Reza Pahlavi), which sought to get Iran out of the
circle of Western alliances and play an active regional role, as the main center of
resistance to the American power in the Middle East. The Middle East, which
sought to reach the global role in accordance with the principle of exporting the
revolution.
While relations were characterized by a sharp deterioration after 1988 AD as a
result of the occurrence of many things that affected the relationship between the
two countries. During that period, more actions took place that generated a kind
of tension between them, due to two incidents, the first of which: the Iranian
embassy in Ankara refused to follow the approach of foreign embassies In the
media, on the anniversary of the death of Mustafa Kemal Ataturk, the Turkish
newspapers expressed this position as unacceptable, and the second case was in
1989 AD when Iran compared the Turkish President “Kanaan Evren” to the
author of the book The Satanic Verses*, which caused more resentment among
officials, especially among the circles The army, and when “Hashemi
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Rafsanjani” came to power in 1989, there began a gradual improvement in
Turkish-Iranian relations as the new president made more changes, including the
removal of hard-line Islamists from important centers in the state. TurkishIranian relations began to develop positively due to the fact that Many regional
developments, and thus witnessed an advanced stage during the nineties of the
last century, as for the position of the two countries on the second Gulf War
(1990-1991 AD), their position was contrary to The war, because it disrupted the
strategic balance in the region, and relations began to proceed normally, but with
the events of September 11, 2001, Iran moved closer to Turkey, especially since
the Iranian side, which began to fear that this American campaign against
terrorism would affect its movement towards Iran after Iraq, and this is a form
Iran has great fear and contributed to the rapprochement between the two
countries. After the events of September 2001, the PKK began cooperating with
the (Free Life Party) in Iran to carry out activities against police stations on the
Turkish-Iranian border. The matter and relations began to proceed normally, but
with the events of September 11, 2001 Iran has drawn close to Turkey,
especially since the Iranian side, which began to fear that this American
campaign against terrorism will affect Iran, after Iraq This constituted a great
fear for Iran and contributed to the rapprochement between the two countries.1
(After the events of September 2001, the PKK began cooperating with the (Free
Life Party) located in Iran to carry out activities against police stations on the
Turkish-Iranian border, which led to an increase in cooperation between Turkey
and Iran For the first time, the relations between the two countries are
witnessing joint operations.
The first axis: - Turkish-Iranian relations in the era of the Justice and
Development Party and its impact on Iraq
After the events of September 11, 2001, Turkish-Iranian relations began to
improve after the intention of the United States of America to intervene in Iraq
appeared. Turkish Prime Minister Bulent Ecevit stated on November 7, 2001
that his country, if it did not support any American military campaign against
any of its neighbors, Iraq and Iran Within the framework of the campaign
launched by the United States known as the “War on Terror” after considering
both Iraq and Iran within the “axis of evil,” because his country has close
interests and relations with each of them. Therefore, Ecevit advised the United
States of America not to expand the war against terrorism, because that It will be
an unacceptable act and Turkey will not support it at all. Also, surprisingly, after
1
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former US President George W. Bush announced that Iran is part of the (Axis of
Evil), the very secular President of the Turkish Republic, Ahmet Necdet Sezer,
visited Tehran and called for priorities New developments in building economic
relations between Turkey and Iran, as the economic ties between the two
countries increased significantly, especially in the field of energy. Also, Turkish
companies began to show interest in expanding their participation in the Iranian
economy.1
There is another factor that prompted Turkey to strengthen its relations with
Iran, as Turkey considered that the biggest potential security threat to it was the
establishment of a Kurdish state in northern Iraq, and in this context, Turkey
expressed its alarm at the close alliance shown by the United States of America
towards the Kurds of Iraq, and this What prompted it to closer its relations with
Iran, as well as the PKK launching attacks on police stations on the border with
Iran, which increased the rapprochement between Turkey and Iran as joint
military operations took place for the first time in the history of the two
countries.2
Iran also considered the Justice and Development Party's victory in the
parliamentary elections in 2002 and its formation of the government as a
positive development between Turkey and Iran. In fact, there has been no
significant change in Ankara's policy toward Tehran. But it seems that the
improvement in relations between Turkey and Iran after the Justice and
Development Party took over was linked to a set of variables that had a
prominent impact on the development of cooperation between the two countries
(Turkey and Iran).3
1- Turkish-Iranian fears of the establishment of a Kurdish state in
northern Iraq
The Kurdish issue is one of the most important challenges facing the two
countries, as there were common fears of the establishment of a Kurdish state in
northern Iraq, as there was a convergence of views in recent years between
Turkey and Iran on the importance of the Iraqi territorial integrity and the
unified position between the two countries towards the elements of the PKK,
The years 2006 and 2007 witnessed close Turkish and Iranian cooperation in
joint operations against the Kurdistan Workers Party and its Iranian counterpart,
the Free Life Party, as there were reports indicating that Washington was
1

Malik Mufti, Audacity and Caution in Turkey's Foreign Policy, Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu
Dhabi - United Arab Emirates, first edition, p. 17.
2
Saad Razih Abram, Turkish-European Relations 1979-2006, p. 316.
3
Same source, p.316
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supplying separatist minority movements inside Iran, including the Iranian
Kurds. Therefore, the Turkish-Iranian cooperation was a source of alarm.
Washington, as Ankara's awareness of Washington's reluctance to take action
against the Kurdistan Workers' Party (PKK) is a source of agitation for Ankara
and prompted it to cooperate with Iran.1
1-2 Development in economic relations between Turkey and Iran
Economic factors are among the most important factors affecting the relations
between the two countries, as the volume of exchange between Turkey and Iran
reached ten billion dollars, as Iran ranked third after Russia and Ukraine in the
volume of trade exchange with Turkey among its neighbors, and Iran is one of
the most important sources of supplying Turkey With energy, Iranian gas is one
of Turkey's largest imports from the Middle East. Therefore, in April 2007,
Turkey and Iran announced plans to establish a strategic alliance based on the
energy project. This project requires drilling new oil and gas wells and
transporting energy through Greece to Europe2. Turkey has pledged two billion
dollars to market and transport Iranian natural gas, and the two countries are also
planning to facilitate the export of Iranian oil through pipelines to Ceyhan port
on the Mediterranean. The Turkish move came at a time when Washington was
seeking to tighten sanctions against Iran because of its nuclear program. The
problem between Turkey and the United States of America deepened by signing
a memorandum of understanding in mid-September 2008 between Turkey and
Iran, in order to establish a huge project in the region for energy production.
This project also faced strong opposition from Israel, and this was expressed by
an Israeli minister who said (the energy agreement between Turkey and Iran is
the worst), and the Israeli Minister of Infrastructure Ben Eliezer said that “the
energy cooperation agreement between Turkey and Iran will work on encourage
Iran.3
On the other hand, Turkish President Abdullah Gul welcomed the decision to
cancel customs duties until 1015 among the member states of the (ICO) summit,
which he was called to during its convening in Tehran in 2009, as this decision
was considered important for Turkey, because if this is achieved, Turkish
exports will To Iran can increase significantly, because at present it is noted that

1

Mustafa Jassim Hussein, The Regional Role of Turkey for the period 2002-2010, p. 173.
Graham Fuller, p. 156.
3
Foley Ozerkan, an Israeli minister says that the energy agreement between Turkey and Iran is the worst, translated by
Nasser Mutlaq Abd, Regional Translations Magazine, Year 2, Issue 5, p. 5.
2
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the energy balance between the two countries is in favor of Iran largely because
of the energy facto.1
Despite the development in Turkish-Iranian relations, the sanctions imposed by
Western banks on Iran are considered one of the most important obstacles to the
development of relations between the two countries. Therefore, Iran has
proposed establishing a joint bank, and conducting business in the local currency
of the two countries in order to overcome the problems represented by the
sanctions. Which Iran sees as one of the biggest obstacles to Turkish companies'
export.2
1-3 The Turkish position on the Iranian nuclear file
The policy pursued by the Turkish government towards Iran, especially its
nuclear program, has led to the development of relations between the two
countries, as the Turkish leaders supported Iran's right to develop a full cycle of
nuclear fuel. But they opposed Iran's development of nuclear weapons, because
Turkey evaluates the Iranian nuclear program from several angles, first: Turkey
is concerned that Iran's development of nuclear weapons will lead to the
emergence of a new arms race in the region. Second: Turkey considers Iran's
acquisition of nuclear weapons an important factor that strengthens Iran's
position in the undeclared bilateral competition between the.3
But despite these fears, since the beginning of the Iranian crisis, Turkey has
completely avoided siding with the United States of America, and besides that, it
has worked on using the language of balance, in which it says that Iran's nuclear
activities have peaceful goals, as Turkey does not see the nuclear program. Iran
is an imminent danger, and the government is still convinced that diplomatic
dialogue with Tehran is the best option to persuade Iran to abandon its attempt
to acquire nuclear weapons, and Turkey is strongly offering to resort to the
military option to prevent Iran from making further progress in nuclear
technology. It was also objecting to On the policy of double standards in the
region on the issue of nuclear weapons, and for this reason, Turkey supported
the offer made by Syria in the agenda of the United Nations, aiming to
completely free the Middle East region of nuclear weapons, which mainly
targets Israel. Likewise, Recep Tayyip Erdogan's decision when he voted against
the decision to impose more UN sanctions on Iran in June 2010, instead of
1

Same source, p.5
Hakki Ugur, previous source, p. 234
3
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abstaining from voting, as was expected1. Turkey is also trying to benefit from
nuclear technology, which led Turkey to launch an initiative jointly with Brazil
to reach a deal under which nuclear fuel would be exchanged with Iran. The
agreement proposed by Turkey and Brazil is based on Iran depositing 1200
kilograms of low-enriched uranium in Turkey at once, In return for obtaining the
same amount of low-enriched uranium, and that this agreement is the only
tangible diplomatic achievement regarding Iran's nuclear file, and Turkey is still
hesitant to take further steps to isolate Iran and agree to the deployment of the
United States of America and NATO ballistic missile defense systems on
Turkish soi.2
Therefore, in the context of Turkey’s pursuit of its goal of fostering friendly
relations with Iran, it demanded not to refer to any country as the threat that
constitutes the rationale for building the NATO missile defense system in
exchange for its approval of the alliance’s decision to start developing ballistic
missile defense systems at the Lisbon Summit of NATO The Atlantic in
November 20103. Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan also
announced that his country is ready to play the role of mediator after the United
States of America announced its readiness to enter into a dialogue with Iran, and
if comprehensive negotiations are achieved between the United States of
America and Iran, it is possible that Turkey will have a positive contribution,
because the views of Turkey Iranian officials towards Recep Tayyip Erdogan
and Abdullah Gul are positive, and they consider the proposals made by Turkey
based on intentions and not as a result of Western pressure, but despite this, the
difficulties facing these mediation efforts should not be underestimated, because
resolving the outstanding problems between Iran and the United States of
America is a solution. Finally, in a short period of time is considered unlikely.4
Based on what was realized during the talks held by President Abdullah Gul in
May 2009 in Tehran, the Iranians are not convinced that the United States of
America is serious about inaugurating a new phase, and that changing the
language of Obama’s rhetoric regarding Iran is important, but it is not sufficient
on its own on the one hand. Others: There are serious doubts about Iran's desire
for mediation carried out by Turkey, and this was evident when Iranian
President Mahmoud Ahmadinejad made a press statement while Turkish
President Abdullah Gul was in Iran that there was no need for mediation. Which
1
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competed in the region, a trump card if these talks were achieved 1. Thus, we can
conclude that the positive Turkish role towards Iran, and the Turkish
government led by the Justice and Development Party taking a neutral foreign
policy, increases Ankara’s mediation opportunities and enhances its regional
position, as well as that Iran is fully aware of Turkey’s contributions to building
energy projects that Iran is strongly interested in and the contributions of Turkey
is in the platform of regional cooperation. Moreover, Iran's development of its
relations with Turkey as a balancing element in the region enables it to confront
the Arabs' accusations of spreading the Shiite sect, and all of this would
strengthen Turkish-Iranian relations2.
the second axis: Turkish-Iranian interactions in the Arab region and in
light of the transformations (the Arab Spring)
The Arab region constitutes one of the most important arenas for interaction
between Turkey and Iran, as the Levantine Arab region in particular is
considered the vital area for both of them and an arena for competition between
the two countries. Despite the improvement of Turkish-Iranian relations, due to
the policies pursued by the Turkish government because of its refusal to
participate in the war on Iraq, it was met with This step is highly appreciated by
Iran. Also, relations between the two sides have been strengthened, especially
during the tense Turkish-American and Turkish-Israeli relations, as the Turkish
position was welcomed by Iran after the intensive efforts made by the Turkish
government to cease fire during the Israeli attacks on Lebanon in 2006, Also, the
verbal altercation between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Israeli
President Shimon Peres at the Davos Forum in 2009 due to the Israeli
aggression on the Gaza Strip, increased Iranian admiration for the Turkish
position3. But despite this, there is Iranian fear of Turkey’s policy in the Arab
region. It is following with great concern the mediations that Turkey is doing
between Syria and Israel. Iran is afraid of Turkey’s intention to exclude its
influence in the region, and also that Iran does not look comfortably at the
classification of Turkey by the Gulf Cooperation Council countries. As a
strategic partner. As for Turkey, it has tried to distance itself (albeit publicly)
from the accusations leveled at Iran and related to the Iranian desire to create a
Shiite crescent.4
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Finally, we must highlight the Iranian and Turkish position on the Arab
revolutions, the so-called (Arab Spring), as they are the largest neighboring
countries in a number of Arab countries, although the interest of these two
countries in what is happening is not the same, or even similar in its aspect and
objectives, as it is noted here that the two countries differ in dealing with those
revolutions that bear all From Iran and Turkey, there is a special vision for the
region that is compatible with the foreign policy orientations of both countries
and in a way that serves the grand strategy of each of them. It can be said that
the Turkish and Iranian position on those revolutions was suspicious for
different reasons and motives, as the Iranian position on those revolutions
ranged between caution and support And support in some cases, with the
exception of the Syrian revolution, as the Arab revolutions are considered
according to the regime’s perspective represented by the highest authority in it i.e. the Supreme Leader and Guardian Jurist Ali Khamenei, and after him the
President of the Republic and the Speaker of Parliament - as an extension of the
Iranian revolution in 1979, and these Arab revolutions express an Islamic
awakening led by Muslim peoples, and revolves around the same values of the
Iranian revolution represented in the overthrow of “tyrants” and “agents of the
West,” hostility to the United States of America and Israel, and Support the
oppressed and the oppressed against global arrogance in a way that contributes
to the establishment of an Islamic Middle East. As for the way to achieve this1,
it is understood from the Iranian statements that it is desirable to take place
through the peoples, especially the Islamic movements that suffered and
struggled, and there is no objection to coups if they serve this purpose As the
Iranian government was supportive of the revolution in Egypt, and hoped that an
Islamic model would prevail that would be influenced by it, or at least allow it to
influence it or enter it to integrate with it, and it also hoped that the new
countries would base their foreign policy on hostility with the United States of
America, and that escalation would take place. Military action against (Israel)
according to the Iranian vision as a criterion for the extent of friendship that
Tehran can have with the newly born regimes. The Iranian discourse in this field
is based on three mechanisms: the ideological tendency, the subjective
experience, the achievements of the regional arms in confronting the United
States of America and Israel, and the Islamic orientation of some social
segments such as the Muslim Brotherhood. While we note that the Turkish
position on Egypt, as Turkey hoped after the (Arab Spring Revolution) that its
model would prevail based on: democracy, political rationality, Islamic
1
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moderation, partisan pluralism, rule of law, national and independent foreign
policy that does not conflict with relations with various powers International,
whether Western or other powers in countries that change their regimes. The
Turkish discourse in this field is based on three mechanisms: moderate
discourse, assistance in explaining its experience and all that is required to
implement it, and reliance on its balance of soft power. To the extent that the
Syrian crisis poses a challenge to the strength of the relationship between
Turkey and Iran, Egypt represents an opportunity for each of them to realize
their regional vision1.
It is clear that there is a Turkish-Iranian competition in Egypt, but the Turkish
role appears to be more advanced, at least in the form. This positive effect was
evident during the Egyptian uprising through the way in which the uprisings in
Tahrir Square of different orientations and affiliations received the speech of the
Turkish Prime Minister, Recep Tayyip. Erdogan, which included advice to the
Egyptian leadership, compared to the violent response they made to the speech
of the Supreme Leader of the Iranian Revolution, Ali Khamenei. There also
seemed to be a form of being influenced by the Turkish trend through the
rational and moderate discourse - so far - of Islamic currents in general (Reform
and Ennahda, the Freedom and Justice Party, the New Center Party, the pursuit
of a civil state, not a religious one...etc.2
Iran was excessively supportive and supportive of the revolution in Bahrain, as
it hoped that the protests in Bahrain would succeed in transforming the popular
forces into a political force with great influence inside Bahrain, and that the
success of that revolution would give Tehran another Arab window to expand
and influence to penetrate the Gulf Cooperation Council.3 We note that Turkey's
position on the demonstrations in Bahrain was cautious, as Turkey was afraid of
sectarian strife that would not keep anyone out of its influence. Therefore,
Turkey considered Iranian statements regarding Bahrain as irresponsible. During
the Bahraini crisis, Turkey tried to play a mediating role to contain the crisis,
and its official message was represented in three basic elements: the need to
preserve the security and stability of the Gulf, respect for the sovereignty and
unity of Bahrain, and also to move forward with reform. Therefore, the
difference between the Iranian and Turkish sides appeared to be clear in the
position of sending the Peninsula Shield forces to Bahrain. Which the first
considered a military invasion, while the second only warned of the escalation
of tension in the region. In parallel with the Bahraini authorities' demand for
1
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restraint for fear of reaching a new Karbala, as Recep Tayyip Erdogan said,
Turkey stressed its rejection of any external interference that affects Bahrain and
the Gulf Cooperation Council countries in A clear indication of Iranian
interference.1
As for the position of the two countries on the revolution in Syria, it is
completely different, as Iran has expressed its rejection of the revolution in
Syria, and this was expressed by the Director of the Center for Iranian-Arab
Studies (Mohammed Salih Sadiqian) when he said, “Iran supports the movement
of the Arab revolution in other countries, but not in Syria.” Because it is
resisting Israel, and Tehran is building its relations with the Arab countries,
based on the degree of its opposition to Israel.” For Turkey, the revolution in
Syria is of special importance, as the contagion of protests to Syria is a different
matter, because it has major repercussions on the political map and regional
balances in the Middle East. Syria, for Turkey, is key to more than one regional
issue, including one of resistance in Lebanon and Palestine. Iraq, Arab-Iranian
relations and the contact between fundamentalist and secular currents, in
addition to the conflict with Israel, and that Syria, due to its central geographical
location, remains the most important Turkish gateway to the Middle East, and
since the biggest problem that Turkey faces is the Kurdish problem, the Kurdish
strip inside Syria on The border with Turkey raises Ankara's serious concern in
case the situation in Syria becomes confused.2
For its part, Turkey believes that the people's demands for more freedoms and
democracy, and the lifting of all restrictions related to political and human rights
are legitimate demands, and that friendship with the Syrian regime cannot be at
the expense of the Syrian people, especially if they refuse to implement quick
and radical reforms3. Turkey also believes that the change must take place
internally and quickly in order to avoid external interference that Ankara cannot
stand in if the Syrian regime ignores the warnings addressed to it. As a result,
Turkey began to advise Syria on how to proceed in the path of reform, but the
Syrian regime's escalation of its repressive operations against the Syrian people
prompted Turkey to change its position. As soon as the League of Arab States
imposed its economic sanctions on the Syrian regime on November 27, 2011
(which included Ceasing dealings with the Central Bank of Syria and halting
government commercial exchanges, as well as freezing the financial balances of
the Syrian government, stopping financial transactions with it, and stopping
1
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financing any government trade exchanges by Arab banks with the Central Bank
of Syria). Until Turkey supported those sanctions and at the same time imposed
economic sanctions against the Syrian government, in addition to Turkey's
affirmation through its Foreign Minister, Ahmet Davutoglu, "that Turkey will
suspend its strategic cooperation with Damascus and stop all arms exports to it,
as well as freeze all Turkish loans to Syria. Thus, we find From what has been
shown that the Turkish and Iranian position on the so-called Arab Spring
revolutions, we note that each of them has goals that it seeks to achieve. Iran,
since the victory of its revolution, has tried to introduce the Arab world into its
historical moment and its strict Islam, while Turkey is trying to promote in the
Arab region democratic Islam and political reform.1
1-1.Turkey, Iran and the third Gulf War
With the end of the Iraqi-Iranian war and its consequences, especially in the area
of Iraq possessing a large army, large stockpiles of weapons, developing its
combat capabilities, and seeking to invest them at the regional level, the United
States of America began to think realistically about changing the Iraqi regime
and toppling it, and invested the entry of The Iraqi forces, Kuwait, on August 2,
1990, to achieve this goal following the operations of the international coalition
on January 17, 1991. However, several variables prevented this, due to the
United States' realization that regime change would allow the arrival of radical
religious forces whose orientations do not coincide with the American approach.
For this reason, the American military operations were satisfied with the aim of
expelling the Iraqi forces from Kuwait, but they did not abandon their goal of
overthrowing the Iraqi regime.
That is why I took the initiative to tighten the screws on the Iraqi government,
and impose an economic siege on Iraq to prevent it from rebuilding its military
capabilities or developing its economic structure, and then officially adopted the
goal of overthrowing the Iraqi government when former US President (Bill
Clinton) ratified on January 31 of the year 1998 " The Iraq Liberation Law, and
according to Article 3 of the law, the goal of US policy is to remove (Saddam
Hussein) from power. The law also provided for $97 million in aid to the Iraqi
opposition.2
The United States used the excuse that Iraq did not cooperate with the
International Committee charged with monitoring weapons of mass destruction
in Iraq (UNMOVIC) to justify its occupation of Iraq in April 2003.
1
2
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After occupying Iraq, the United States planned to stay in it for a long time, and
its adoption of a new strategy based on transferring its military center of gravity
in the Arabian Gulf to Iraq, to face new tasks that resulted from the post-Cold
War requirements, especially in the context of responding to the events of
September 11, 2001. And he made Iraq a mainstay for its military presence, not
only in the Arab Gulf region, but also in the Middle East, and in the strategic
square region, which Iraq is located in the heart of, which includes the Persian
Gulf, Northwest Asia, Central Asia and the Middle East, which allows it to
confront the countries hostile to it, which are specifically (Iran and Syria) and
adjusting the balance of power in the circle of the Arab-Zionist conflict, by
overthrowing a regime hostile to the United States, as well as controlling Iraqi
oil, as former US Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz said that the main
reason for the invasion of Iraq while dealing With North Korea diplomatically,
Iraq is swimming in a sea of oil.1
1-2. the Turkish-Iranian position on the third Gulf War
Iraq enjoys great importance from the Turkish and Iranian perspective. From the
Turkish perspective, the importance is due to the following reasons:2
1. The Iraqi region of Mosul and Kirkuk was on the map of Turkey,
which was approved by the Turkish Grand National Council in a
secret session on January 28, 1920 in (Istanbul), which was known as
the (National Pact), and during the discussions of the Turkish Grand
National Council on the eve of the treaty ( Lausanne) 1923, the Turks
were forced to abandon the mandate of Mosul and Kirkuk in favor of
Iraq after British pressure, and Ataturk’s position was that the
restoration of Mosul and Kirkuk would be possible when Turkey was
an active force and when international conditions were appropriate,
and despite Turkey’s abandonment of Mosul and Kirkuk officially
under The June 1926 Treaty between Turkey, Britain and Iraq, but it
remained firmly rooted in the Turkish political mind, and this was
clearly expressed during the second Gulf War.
2. Turkey is a non-oil country, and energy imports constitute a heavy
burden on the Turkish economy, and the oil richness of the Mosul and
Kirkuk regions constitutes an incentive for Turkey's interest in this
region, whether through the oil transportation lines (Kirkuk - Yumar
1
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Taliq), or by laying hands on it by changing the map Iraq or obtaining
an oil advantage with a new regime in Baghdad.
3. 3. The presence of a Turkmen majority in the oil1-rich region of
Kirkuk, estimated at 400,000 to 1 million, helps the current state of
disintegration in Iraq on Turkey's ability to use it as a pressure card
when necessary.
4. 4. The obsession with disintegration is one of the concerns suffered by
the Turkish regime, which resulted from the Sèvres agreement in
August 1920, which called for the establishment of an Armenian state
in eastern Anatolia and a Kurdish autonomous region in southeastern
Anatolia. From the Turkish perspective, the Kurds are more dangerous
than the
Armenians for three reasons.
5- The Kurds have a dense presence in the southeastern regions of Turkey,
with about (10-12) million Kurds.
6 - The Kurds have fought in the midst of revolutions and rebellions that
have not stopped since 1925.
C- The presence of a Kurdish bloc south of Turkey, specifically in northern
Iraq, numbering five million, and it is an extension of the Kurds of
Turkey, and what increases its danger is that the Kurds of Iraq have
made strides in order to embody their cultural identity and national
character, especially after the second Gulf War and its consequences
From forming an independent government, parliament, and other state
institutions.
7-Today, northern Iraq represents a main base for the (PKK), which retreated in
northern Iraq, especially after its military defeats at the end of the nineties and
the arrest of its leader (Abdullah Ocalan) in February 1999. Turkish forces carry
out military operations from time to time in Iraqi territory to prevent any
infiltration attempts from northern Iraq to southern Turkey.
8-. Iraq represents a very vital economic importance, and the volume of Turkish
foreign trade with Iraq is twice its total volume with the Arab countries, and
Turkey's losses after the imposition of the economic embargo on Iraq after the
second Gulf War were estimated at about (50 billion dollars), and that is why
Turkey worked to break the economic siege To compensate for some of its
1
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losses, Turkish companies are linked to large contracts and investments in Iraq,
and the Turkish government hopes to play a broad economic role in the event of
lifting the economic embargo on Iraq.
9- Turkey was interested in the extent of Iraq's development of its military
capabilities, which affects the Turkish national security.
The Turkish government headed by Bulent Ecevit was concerned about the
American position on Iraq, especially in the nineties and the beginning of the
current century. On its relations with it, because of its vital interests with the
United States, such as the Baku-Ceyhan line and the continuation of military
cooperation between them, and the American understanding of the Cyprus
problem, and the American condoning of the hard-line Turkish policy towards
the Kurds, and the use of force against them.1
The Turkish government focused its attention on the financial support it could
obtain from the United States, and support its agreements with the International
Monetary Fund to obtain financial loans of up to sixteen billion dollars, at a time
when it exceeded its ability to repay its previous debt service, for which
estimates conflicted between (120-230) billion dollars, and Turkey attaches
great importance to supporting its efforts to join the European Union, which has
not ceased to confirm its doubts about its ability to achieve the political and
economic standards of the European Union, but the policy of the (Ecevit)
government towards Iraq reflected the views of Turkish business groups, Which
has long attributed the reasons for the deterioration of the Turkish economy to
the continuation of the economic embargo on Iraq, and also reflected the
military establishment’s fears of plans targeting Iraq and the region, and the
establishment of a Kurdish entity in northern Iraq.2
The Turks’ fears centered on the possibility of their country’s economic crises
exacerbating with the implementation of the United States’ military strike on
Iraq, and Turkey’s loss of nearly one billion dollars annually, which is the
volume of irregular inter-trade with Iraq, which was scheduled to reach three
billion at the end of 2003, and Turkey It will lose its trade with the Persian Gulf
through Iraqi territory with the occurrence of the American strike.3
At first, Turkish Prime Minister Bulent Ecevit announced on November 7, 2001
that his country would not support any military campaign against any of its
neighbors, Iraq and Iran, as part of the American war against terrorism, because
1
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his country had close interests and relations with each of them, as Ecevit advised
the United States. The United States not to expand the war against terrorism to
include the two countries, because that would be an unacceptable act, and
Turkey would not support it at all. On July 21, 2001, the Turkish Prime Minister
(Ecevit) warned the United States against engaging in a long war, if it decided to
launch a military campaign against Iraq to topple the regime (Saddam Hussein),
noting that the military, technical and economic level in Iraq cannot be
compared with other countries against which the United States has fought wars
in the past, such as Vietnam and Afghanistan. Then he stressed on another
occasion that his country does not want to create crises or clash with the United
States Just as you do not want the region to witness a new war.1
With the escalation of the crisis between Iraq and the United States in August
2002, which took on new dimensions and reached the point of threatening to use
force against Iraq, Turkey had its own position, which differed from its position
in 1991, and this is evident in the statements of a number of Turkish officials,
"As Suleiman emphasized Demirel expressed his total rejection of the United
States' use of force against Iraq... and that Turkey is not in favor of changing the
regime in Iraq. He also said, "Iraq should be within the framework of the
international community, and we are with the unity and independence of Iraq.2
On August 22, 2002, the First Deputy of the Right Path Party, Hussein Akinci,
spoke about the importance of the participation of neighboring countries in the
opinion on the lack of agreement with the American plans to strike Iraq. Akinci
added, "Problems occurred between Iraq and Turkey during the second Gulf
War, and one of its results was that it caused great damage." For both sides, we,
as a party, have given importance to the Turkish-Iraqi relations, and in the event
we reach power, we will pay attention to it.3
The Vice-President of the Republican People's Party "Enal Batu" indicated that
"in the event of an American attack on Iraq, we will not provide support to the
United States, and Iraq can count on us in this field.4
During the visit of the former US Deputy Secretary of Defense "Paul
Wolfowitz" to Turkey in July of 2002, (Wolfowitz) asked Turkey to participate
in the war, and to open a northern front, taking into account the Turkish
demands, to which he answered as follows: The United States will maintain the
1
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unity of Iraq And it will oppose an independent Kurdish state, and it will help
Turkey economically to compensate for any potential losses as a result of the
war, and the United States will note the special status of the Turkmens, and will
ensure the continuation of IMF aid.1
Wolfowitz's visit to Turkey was repeated again in December 2002, that is, after
the Justice and Development Party took power following the parliamentary
elections in November 2002. The first visit was during the era of Bulent Ecevit,
who was one of the staunch opponents of the American war. On Iraq, or
Turkey’s participation in it, and the United States saw that the opportunity for
Turkey’s participation in the war may appear after the arrival of the Justice and
Development Party, which is looking for American international coverage that
will devote their new legitimacy to power towards their local opponents,
especially the military establishment, and the administration of President George
W. Bush considered The new authority is a very important model for the
participation of a Muslim country in the war against Iraq, which is why the
United States asked Turkey to open its lands for the stationing and passage of
American forces, Turkey’s participation in the war and the opening of a northern
front against Iraq in exchange for political and economic gains.2
Hilmi Azkouk, the former chief of staff of the Turkish army, declared on
January 8, 2003, "that his country opposes entering the war against Iraq, and that
no one should portray Ankara as a "thug of the region", and that the United
Nations' disputes with Baghdad should be settled peacefully and that the efforts
of the United Nations should be settled peacefully. The peaceful solution must
go to the end.” He added, “The army has a strong influence on political life, and
will have a strong say in any decision regarding support for the United States,
which accuses Iraq of developing nuclear, chemical and biological weapons.3
Turkey was subjected to various pressures from several sides, the most
important of which was the United States, which demanded that it allow about
62,000 American soldiers to work in its lands in exchange for economic and
political privileges. From the previous Iraqi government, which gave it oil in
return for refusing the war decision, as well as a strong popular opposition
refusing to participate in the war.4
The AKP’s response came through its leader, Recep Tayyip Erdogan, who
declared, “He is against an American military strike on neighboring Iraq, and
1
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that Turkey is committed to United Nations resolutions. He also stressed that if
the international inspectors return with positive reports from Baghdad, there is
no need for military action against it.” And that his party will work to resolve
the Iraqi crisis peacefully and politically.1
As for (Abdullah Kul), deputy head of the party, he indicated that his party’s
position is as follows: “Iraq is a rich country, and one of the countries in the
region with the highest level of education, while there are oil-rich Arab
countries, but they have not reached the level of Iraqi education.. But on the
other hand, Iraq must take measures for a democratic transition.2
Turkey was not satisfied with that, but it moved realistically to prevent war, by
moving against the countries that have the right of veto in the Security Council,
especially France, the Russian Federation, and China, to persuade it not to agree
to a resolution authorizing the use of military force against Iraq, and it
deliberately extended the negotiations that were It is taking place between it and
the United States and the repeated postponement of the final response to the
American demands.3
Under the threat of the economic factor and persuading Turkey of the
inevitability of waging war by the United States, the Justice and Development
Party government sought at the end of January of the year 2002 to lure the
Turkish Grand National Council to the American side, hence the government’s
approval on January 31 of the same year, On the idea of stationing US military
forces on Turkish territory, the decision was taken based on pressure exerted by
the Turkish National Security Council on the leaders of the Justice and
Development Party. (Ankara) are discussing whether they will support an
American intervention or not, what is being discussed in fact is the best timing
for the decision.” But we end up with the worst-case scenario," he added, "We
still believe in the chances of peace because it is not possible to combine
military measures by allowing US forces and the chance for peace.4
The Turkish political position witnessed important shifts in the first half of
February 2003, in the direction of participation in the war, and Abdullah Gul,
the former Turkish Prime Minister, stated that "Turkey did everything in its
power, and that if a war broke out outside Turkey's will, it should not expose our
national interests." At the time, we cannot say that we are outside of this matter,
and it requires that we move together from the angle of our national interests
1
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with the United States, our strategic partner and ally,” while (Erdogan) spoke
“that Turkey should not remain outside the equation, and if we stay outside it, it
will not be possible to We will be in a position to direct developments in the
end, and Turkey must have an influential role within the decision-making
mechanism in the phase of rebuilding Iraq.1
The negotiations that took place in February between the United States and
Turkey were complex and comprehensive, centered on the conditions for
Turkish participation in the war, and were divided into three main economic,
military and political axes. In the economic axis, it was agreed to grant Turkey
soft loans amounting to (24) billion dollars and a gift of 6 ) billion dollars,
provided that the gift will be under the supervision of the International Monetary
Fund, in order to cover potential losses in the event of the outbreak of war. In
the military axis, it was agreed that 60-70,000 American soldiers would be
stationed on Turkish soil, and then cross them to northern Iraq, to enter northern
Iraq is about twice this number of Turkish forces without participating in
military operations unless the situation compels it. As for the political axis, it
was the most complex, as Turkey demanded that the Kurds not arm the Kurds
with advanced weapons (missiles and heavy artillery), and that the Turkmens,
like the Arabs and the Kurds, be a founding element In the new constitution, and
not to adopt the formula of federalism in the new Iraq.2
However, the United States did not give a clear answer that would reassure the
Turks in terms of the level of armament of the Kurds and the formula of
federalism, which raised doubts in Turkey about the position of the United
States towards the Kurds during the war and their position in the new Iraq, and
this led to confusion among members of the National Security Council and
among the representatives of the party Justice and Development, especially after
the massive Kurdish demonstrations in northern Iraq against the entry of the
Turkish army into northern Iraq, and accusing the United States of inciting these
demonstrations to blackmail Turkey, and push it to submit to American
conditions to participate in the war.3
After great pressure on Turkey, the government headed by Abdullah Kul
submitted a memorandum to the Turkish Grand National Council, to approve the
deployment of US forces on Turkish soil, and to send Turkish forces to northern
Iraq, and the Turkish Grand National Council thwarted the government's
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memorandum on the first of March 200,1 which should have allowed 62,000
American soldiers to take Turkish territory as a starting point for combat
operations against Iraq, and thus the United States lost the northern front, and
this was a shock to the United States. No one in Washington expected that
Turkey would reject the American request, because of its realization That
Turkey will not neglect its first and main ally in the Cold War,2 and by rejecting
the memorandum, Turkey lost 6 billion dollars in war reparations, and long-term
discounted loans of 24 billion dollars were provided by the United States to
Turkish policy makers, taking into account the economic costs since the Gulf
War in 1991.3
The reasons for the fall of the memorandum can be summarized as follows:4
1- The failure of the Turks to obtain sufficient guarantees about the future of
the Kurds and their role in post-Saddam Hussein Iraq, which sowed
doubts among the various parties of the Turkish state about the intentions
of the United States, and prompted the Turkish Grand National Council to
reflect the state’s climate in the bet to prevent war on The rule is that it is
not possible without Turkey, and in order to avoid the unexpected and
negative consequences it may have on Turkey.
2- 2. The mistakes of the United States in dealing with Turkey, the
government and public opinion. In the days preceding the decision of the
Turkish Grand National Council, an American arrogant language
prevailed, which touched Turkey’s sensitivities. When US President
George W. Bush received the Turkish Ministers of Foreign Affairs and
Finance, Yasar Bakish and Ali Babacan on February 14, he said To them,
"Gentlemen, there is nothing you do on Turkish soil. Go to your country
and pass this agreement in your parliament." At the same time, the
American media were publishing articles and caricatures depicting Turkey
as a merchant who only cares about making money.
3- 3. The impression given by all of the state’s staff is that they are not
completely convinced of the Turkish participation. One day before the
memorandum was presented to the Turkish Grand National Assembly, the
Turkish National Security Council met, and did not refer to the
1
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memorandum in a word, nor to the necessity of Turkey’s participation in
the war, and he promised that Not a strong signal on the part of the
military and the government.
4- 4. The campaign led by the Turkish President (Ahmed Necdet Sezer) and
the President of the Turkish Grand National Assembly (Bulent Arbenc),
which confirmed that any Turkish participation without international
legitimacy is a violation of Article (92) of the provisions of the
Constitution, and this affected a number of deputies.
5- 5. 94% of the Turkish public opinion opposes the Turkish participation in
the war, and the entire Islamic street opposes it.
Paul (Wolfowitz) promised that Turkey had made a big mistake by not
providing enough support to the United States in the war against Iraq, and
(Wolfowitz) called on the Turkish government to admit its mistake so that a new
page could be opened in the relations between the two countries, and the Turkish
President (Ahmet Necdet Sezer) replied, And his Foreign Minister (Abdullah
Kol) was characterized by diplomacy, as the spokesman for (Caesar) spoke
about the close friendship that has bound the two countries for many years, and
that it is not required that there be a one hundred percent agreement between
them on the Iraqi crisis, stressing that (Wolfowitz) statements reflect Differences
in views, but Abdullah Cole called for seeing the other side of Wolfowitz's
speech, which is the affirmation of the United States' desire to develop relations
and return them to their previous era. 1
The Wall Street Journal criticized Turkey's failure to convince its public opinion
and parliament, remembering the benefits that Turkey would have reaped from
this deal, and the newspaper added: Now the Turks should not be under the
illusion that they will get a share of Iraqi oil, and the decision of the National
Council has led The great Turkish response to the American administration’s
reaction, because the northern front at the latter is very important, and such a
decision may lead to obstructing the military plans on this front, but the United
States replaced that through special strategic transport capabilities, especially the
giant aircraft (F-17). in assembling its forces in northern Iraq, and through the
cooperation of Iraqi Kurds with it.2
One of the results of the Turkish Grand National Assembly’s decision to deprive
Turkey of US economic aid, by pressuring the Turkish Grand National
Assembly to vote in favor of the decision to open Turkish airspace against
1
2

243

Abdel Halim Ghazali, The Wolfowitz Bomb and the Crisis of US-Turkish Relations, previous source.
Ahmed Nouri Al-Nuaimi, Iraqi-Turkish Relations, Reality and Future, p.39

م2021  ايلول- سبتمبر،)4( املجلد،)13( العدد- مجلة مدارات إيرانية

 برلين-  املانيا/ إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

American fighters, as the Turkish Grand National Assembly voted on March 21,
2003 with a majority of 332 votes Against 202 votes, based on pressure from
Prime Minister (Recep Tayyip Erdogan) on his party members represented in
the parliament. 1
On the other hand, any Iranian position towards Iraq stems from the fact that the
latter represents the first regional obstacle that stands in front of its regional
ambitions, and that is why no era has been without a hidden or open conflict
between Iraq and Iran. Rather, the Gulf regional interactions are explained in
terms of regional competition between its two sides, Iraq and Iran. For these
reasons, Iran sought to isolate and weaken Iraq.2
However, the matter was somewhat different with the outbreak of the third Gulf
War, as Iran took the initiative to announce its rejection of the war, as Iranian
Defense Minister Ali Shamkhani announced on February 11, 2002 that Iran
would not allow any violation of its airspace by the United States in the event of
a launch The war on Iraq, as former Iranian President Mohammad Khatami
promised that the outbreak of this war will lead to an increase in violence, and
stressed that his country opposes going to war or any unilateral intervention
against its neighbor. As for the Chairman of the Expediency Council, Hashemi
Rafsanjani, he stressed that Iraq’s neighboring countries and Including Iran,
which will not allow the United States to plunder the Iraqi oil sources, and that
Iran will be one of the most neighboring countries that will suffer the
consequences of a possible war against Iraq.3
The issue of the war on race sparked controversy inside Iran, as happened in the
second Gulf War, as conservatives stressed the need to continue to boycott the
United States and not to resume relations with it. Some Iranian officials even
issued warnings to the United States, especially the Iranian Supreme Leader
Ayatollah (Ali Khamenei). As for Hashemi Rafsanjani (chairman of the
Expediency Council), he referred to Iran’s positive pivotal regional role, which
cannot be ignored or marginalized, as happened in Afghanistan, while
reformists, especially in the Shura Council, called for a dialogue with Iranian
officials to ward off the dangers facing Iran. Supporters of this current blame
Iraq to the extent that some reformist representatives called on January 12, 2003,
for the foreign minister (Kamal Kharazi) and the president (Khatami) not to
receive the former Iraqi foreign minister (Naji Sabri), and threatened to
withdraw confidence from the first and prompt the other to resign. These
1
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deputies set a set of conditions and called on Iraq to meet them before the visit,
including an apology to Iran for the Iraqi-Iranian war, paying compensation for
that war worth a thousand billion dollars, and closing the file of the prisoners.
Ray, but Iraq canceled that visit.1
At the same time, the Iranian government called on Iraq to implement Security
Council resolutions to remove pretexts from the United States that justify
launching war on Iraq, but it also called for giving the international inspectors
sufficient time to complete their mission in search of weapons of mass
destruction. The Secretary-General of the National Security Council stated
Iranian Hassan Rouhani on March 15, 2003 said, "If the Americans' goal is to
disarm Iraq's weapons of mass destruction, then all the countries of the region
support that, but if they want to change the regime, it would violate the
legitimacy of the United Nations, and all countries in the region reject that." 2
Iran sought to take a position of neutrality towards the third Gulf War through
the following pillars:3
1. There is no fighting against the American forces or obstruction of their
operations.
2. No participation in military operations against Iraq.
3. No fighting alongside Iraqi forces.
Nevertheless, Iran has condemned the war and called for it not to happen, not
only because this is in harmony with the positions of the countries of the region
and the world only, but also Iran's real fears of a new American expansion on its
borders next to oil sources and export routes, after the expansion in Afghanistan
and some Central Asian countries along the Caspian Sea and its wealth
Certainly, Iran is aware of the dangers of the coming threat after Iraq, as the
United States, through its war on Iraq, is paving the way to change the region’s
regimes, spread democracy and defend human rights, which could represent
justifications for military action against Iran.4
After the occupation of Iraq in April of 2003, Iran took in November of the same
year a major step towards the United States, which was to stop the uranium
enrichment program, but after being reassured about the results of the Iraqi
elections in January 2005, and the failure of an Iraqi force hostile to it to rule
Simultaneously with the American difficulties in Iraq, it tended to resume its
1
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uranium enrichment program at a time when the Iranian elections brought the
conservative movement into the parliamentary and presidential elections.1
It seems that the internal developments in Iraq were in Iran’s interest, both from
the point of view of Iran benefiting from it to enhance its regional status, or from
the point of view of curbing the tendency of some hard-line wings within the US
administration towards military action against Iran. Iran has benefited from the
US occupation of Iraq, which It overthrew a regime that differed ideologically
with it and its enemies in all respects, as it resulted in the arrival of political
forces with close ties to Iran, which strengthened Iran's regional influence,
especially after Iran turned, because of its strong relations with the Iraqi arena,
into a difficult number. In the Iraqi forces equation, one of the sources of their
balance and imbalance, which would prompt the United States, if it wanted to
stabilize the situation in Iraq, to coordinate with Iran or request its assistance,
especially with regard to preventing the infiltration of fighters across its borders
into Iraq to carry out military operations against the forces American.2
Accordingly, Iran seeks to shape the future of Iraq in a way that permanently
secures its western borders, and makes Iran the dominant regional power.3 It is
able to control those in charge of it and direct them to what its national interests
require and what its political system requires.4
1-3. Turkish-Iranian cooperation in the third Gulf War:
The Turkish awareness of the importance of the war on Iraq and its current and
future effects, not only in Iraq, but also on its neighboring countries, especially
Turkey, Iran and Syria, is an important factor in making Turkish efforts to find a
unified regional position before its outbreak, and even after its end, the Turkish
effort in this field has not stop.
The policy of the US administration had a role in this field, which began with
strong campaigns against a number of countries before the matter came to them
in Iraq, which aroused the concern of those countries, and made it in their
interest not to enable the United States to settle in Iraq. The United States
threatened Syria with a military campaign Similar, it launched a campaign of
incitement against Iran, and exerted strong pressure on Saudi Arabia, while its
relations with Turkey had not recovered from the setback that it suffered during
1
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the war era, and the war planners in the United States believed that the
escalation with neighboring countries might contribute to strengthening their
grip in the region. Iraq, which is the belief that was later proven wrong.1
In this regard, reference can be made to the article written by (Linure Gevik),
editor-in-chief of (Turkish daily news), in which he stated, “The countries
neighboring Iraq, such as Syria and Iran, oppose the use of force against Iraq,
and we feel that this may lead to the entire region being unfair. Stable, we
addressed some Arab countries to address the United States alone, that any
activity against Iraq would affect the rest of the neighboring countries,
especially Iran and Syria, which are adjacent to Turkey, and accordingly Turkey
should consult them according to the 1994 talks, and Iraq should join them”.2
In a meeting of a delegation from the Iraqi Friendship, Peace and Solidarity
Organization that visited Ankara on August 22, 2002 with Kurtkin, Director of
the Middle East in the Turkish Foreign Ministry, the latter indicated that "it must
be emphasized that there is a common security for Syria, Iran, Turkey and
Jordan, which did not participate in the United States." In its view of the United
States against Iraq, regarding dividing Iraq into three countries, because this
may affect the countries of the region, as well as many countries outside the
regional region,” Kurtkin added, “and here it must be recognized that Iraq is a
developed country in the field of industry, education and trade, and there are
Common lines between Iraq and Turkey lie in the oil pipelines, and during the
previous events, Turkey paid a lot and its losses amounted to 40 billion dollars
so far, and therefore stability must prevail in the region, as it has to do with
regional security, and in the event that the United States wages war against Iraq,
this will cause damage to regional security, even though it is not considered a
limited war, knowing that Iraq is one of our friendly countries in international
relations.” 3
From this standpoint, Turkey officially invited several regional countries, Egypt,
Iran, Saudi Arabia, Jordan, and Syria, to participate in a regional summit in the
Turkish capital, Ankara, on January 23, 2003, to discuss ways to find a peaceful
solution to the crisis between Iraq and the United States. Turkey announced a
project calling for a peaceful solution. The leaders participating in the summit
were scheduled to go to Iraq and send the Turkish Prime Minister (Abdullah
Kul) to Iraq, and a copy of the statement was handed over to US President
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(George W. Bush), and the final statement included the following essential
points:1
1. That Iraq continue its cooperation with (UNMOVIC) and the International
Atomic Energy Agency, and clearly demonstrate a more effective position by
providing a complete inventory of all information and materials that Iraq has
regarding its weapons of mass destruction capabilities, in full compliance with
United Nations Security Council Resolution No. 1441
2. To confirm its commitments under the relevant Security Council resolutions
regarding ongoing monitoring and documentation.
3. To initiate the implementation of a policy that would unequivocally spread
confidence among Iraq's neighbors, respect internationally recognized borders,
in accordance with existing treaties and agreements, and resolve outstanding
issues with Iraq's neighbors.
4. To take firm steps towards national reconciliation that would preserve Iraq's
sovereignty and territorial integrity. We are fully determined to support Iraq's
sovereignty and national unity. This determination, combined with the guarantee
established in the relevant Security Council resolutions, provides a firm
guarantee for the Iraqi people to build a future in. Safety, freedom and
prosperity.
5. The Security Council, acting on behalf of all members of the United Nations,
in accordance with Article 24 of the Charter of the United Nations, bears the
humanitarian responsibility for maintaining international peace and security.
At the Sharm el-Sheikh summit, which was held to address the Iraqi issue, the
Syrians, with Turkish and Iranian support, tried to include in the final statement
of the conference an affirmation of the Arabness of Iraq. Iraq from the draft final
statement, and that it was replaced by the Syrian proposal to welcome the role
played by the League of Arab States in preparing the atmosphere for the
upcoming Iraqi elections.2
This Turkish-Iranian position is a remarkable development at the level of
regional relations, especially since the two countries used to look cautiously and
negatively at the Arab idea, and its practical manifestations, whether it was
towards Arab unity projects, or regional organizations, such as the League of
Arab States. Egypt during the fifties was at the fore in Arab politics, and this
development seemed to reduce the importance of Turkey and Iran at the regional
1
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level, and the negative Iranian view towards the Arab idea intensified with the
outbreak of the Iraqi-Iranian war during the eighties, and it is possible to refer to
important international and regional factors behind the development in the
position Turkey and Iran towards Arabism, with the decline in tensions in ArabTurkish-Iranian relations, factors of convergent interests emerged in the field of
international politics. Pan-Arabism was associated with the call for
independence and concern for local and regional particularities of a national and
religious nature, and this is what we also see among the ruling leaders in Turkey.
And Iran, and the weakness of the idea of (Arabism) and the decline in its
influence on the popular and official levels, and therefore support for the idea of
(Arabism) does not arrange Turkey and Iran have significant obligations, and it
does not threaten the interests of either country, and it does not conflict with the
projects of the Turkish and Iranian governments in the region.1
The Turkish-Iranian common goals are to preserve the unity and sovereignty of
Iraq and prevent its fragmentation, and the establishment of the federal system
in Iraq on an ethnic basis is the door that leads to the failure to achieve this goal,
and this was accompanied by the Iraqi constitution, which establishes a Kurdish
federation to which Kirkuk (the main stronghold) Turkmen) after the
normalization of the situation in it and the referendum on its fate at the end of
2007, and Turkish suspicions about the intentions of the Kurds increased after
the demonstrations in Sulaymaniyah, which were carried out by the Kurds on
February 14 of the year 2004, which demanded a Kurdish state that includes the
Kurds of Turkey and Iran, which is what It is opposed by Turkey and
neighboring countries, Syria-Iran-Jordan and Saudi Arabia, which agree in the
opinion that federalism in Iraq can be based on geography, not ethnicity. 2
The Turkish policy towards Iraq may be described as its desire to maintain the
territorial unity of Iraq, and its opposition to partition projects, and in particular
to impede the emergence of an independent Kurdish state. As a result, Turkey
did not hesitate to respond strongly if it was necessary to stand up to a Kurdish
state. (Kristan) in northern Iraq, which constitutes a great attraction to the
southeastern part of Turkey, and while Turkey opposes the emergence of a
Kurdish state, it opposes increasing the influence of another state such as Iran.3
As for the Iranian side, it enjoyed close relations with the Iraqi Kurdish parties
throughout the era of Saddam Hussein’s rule and with the Kurdistan Workers’
Party, and thanks to these relations, Iran enjoyed a security guarantee that
1
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northern Iraq would not be used as a launching pad for attacks on it. , which
called for an Iranian-Turkish-Syria rapprochement, and the Kurdish issue gained
special importance in Turkish-Iranian-Syrian relations, in light of fears of
granting the Kurds a federation that might end with complete independence, and
those fears increased after the revelation of the Zionist role in northern Iraq,
especially after the occupation of Iraq in the year 2003.1
On this basis, the three countries (Turkey, Iran and Syria) participated in the
goal of preventing the establishment of a Kurdish state in northern Iraq, and this
goal was embodied in the framework of the meeting of the neighboring
countries of Iraq, as well as Egypt as a country with great weight in the region.
Riyadh 18/4/2003, Tehran 28/5/2003 and Damascus 2/11/2003 The foreign
ministers of Iraq’s neighbors affirmed their rejection of any measure that could
lead to the fragmentation of Iraq and their respect for Iraq’s sovereignty,
independence and territorial integrity, in response to a joint Turkish, Iranian and
Syrian desire because the project The (Kurdish) state in northern Iraq, if
achieved, may lead to the accession of the southeast of Anatolia to it and parts of
Iran and Syria, even if this part differs in size and area, and this explains the
presence of some units of the Turkish army in northern Iraq and the occupation
of some of its parts so far.2
The contacts did not stop at the level of foreign ministers, but went beyond them
to the level of heads of governments and states, and began with the visit of
Syrian Prime Minister Muhammad Naji al-Otari to Turkey in mid-2004, and the
visit of Turkish Prime Minister (Recep Tayyip Erdogan) to Tehran to confront
US projects that may allow the Kurds to get Iraq on a kind of independence,
which would encourage the Kurds of Turkey, Iran and Syria to demand the
same. The regional movement of Turkey, Iran and Syria was not only a response
to the possibility of comprehensive changes in the whole region, but also to what
is happening in northern Iraq, and to the demands of the Kurdish parties This is
evidenced by the visit of Syrian President (Bashar al-Assad) to Turkey in
January 2004, where red lines were set on the establishment of a Kurdish state,
as Erdogan's visit to Iran on July 27, 2004 raised the potential dangers of the
Kurdish north in light of Two factors: the first is that the United States has not
provided guarantees that it will stand against the aspirations of the Kurds to
establish a Kurdish state or an independent Kurdish entity. Kia, Iran and Syria,

1
2
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the Syrian-Turkish and Turkish-Iranian bilateral meetings came to reinforce the
requirements of the necessity of cooperation between the three countries.1
Based on this common understanding, on the 4th of September 2006, the Iranian
forces bombed (PKK) positions in Iraqi border areas using artillery and missiles,
and Iran has been carrying out operations for about a year to counter the
infiltration operations carried out by the Iranian (PJAK) group - Kurdish close to
the Kurdistan Workers Party (PKK).2
During a meeting with the head of the Expediency Council (Hashemi
Rafsanjani) with Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan in May 2007,
Rafsanjani stressed the importance of Turkish-Syrian-Iranian cooperation, in
order to preserve the territorial integrity of Iraq and restore security to this
country. Joint action between Iran, Turkey and Syria can be influential not only
in the Iraqi issue, but also in the Lebanese and Palestinian issues. As for
(Erdogan), he indicated that Turkey and Iran's views on Iraq are close, saying
we are on the side of the unity of the Iraqi territories, and we oppose its division,
and we will try Our best efforts to establish security in Iraq.3
The Turkish-Iranian cooperation regarding the Iraqi issue was embedded in the
conflict factors, related to each party’s attempt to impose its ideological and
political model on Iraq, taking advantage of the new conditions represented by
the weakness of the central authority, and the political and security vacuum that
exists in Iraq. Turkey seemed motivated to present its secular model to the
Iraqis, which is The argument is presented on its ability to perform the task of
linking Iraq with the West, through its call for solidarity and calm in light of the
uncalculated effects of extremist and fundamentalist currents that Iraq is
suffering from, looking for opportunities for change at any cost. And planting it
in the perceptions of large sectors in Iraq, and to change the existing reality, and
this model was sometimes characterized by violence ,4 and it seems that the US
administration is concerned with developing Turkish positions and employing
them for their own benefit, unlike what is happening with Iranian positions.5

1

The Mardini System Regional Coordination to Face a Kurdish Headache, Al-Hayat Newspaper, 25/8/2004,
http://WWW.DARALHAYAT.COM/
2
http://www.middle east on line-online.com/5/5/2006.
3
http://mehrnews.com/27/5/2007
4
Monem Sahi Al-Ammar, Iraqi Relations with Neighboring Countries (Turkey-Iran), a study in the problem of simultaneous
imbalance, Journal of Political Issues, Issues Nine and Ten, College of Political Science, Al-Nahrain University, Fall 2005,
pp. 34-35.
5
Same source, p.40
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1-4 .The results of the third Gulf War on Turkey and its impact on
Turkish-Iranian relations:
There is no doubt that one of the most prominent Turkish gains from not
participating in the war against Iraq is the world’s expression of its respect for
the democratic process in Turkey, following the decision of the Turkish Grand
National Assembly on March 1, 2003, which rejected the government’s
memorandum to participate in the war against Iraq despite the situation The
traditionalist of Turkey, loyal and consistent with the policies of the United
States, especially in crucial issues, and Turkey's non-participation in the war had
an impact on Arab public opinion and helped develop Turkish relations with
Arab countries.1
On the other hand, the war had negative effects on Turkey, represented by its
inability to implement many of the promises it made before the war, such as
intervening in northern Iraq in the event of the entry of Iraqi Kurds to the cities
of Kirkuk and Mosul, and rejecting the Turkmen minority falling under the
control of the Kurds, and Turkey was an extension The eighties and nineties of
the last century, until the outbreak of the war, had the freedom to enter northern
Iraq to hunt down the PKK fighters, while the war led to the United States
preventing the Turkish army from entering northern Iraq without coordination
with it, and the Turkish army completely lost the freedom of movement that it It
had previously had military forces remaining on the border with Iraq, as well as
excluding Turkish companies from the reconstruction contracts concluded by
the Coalition Provisional Authority with foreign companies, and stopping the
pipeline (Kirkuk-Yomur Taleq) as a result of the successive bombings it was
exposed to after the war, and Turkey realized Its trade and economic relations
with Iraq are in a much lower way than they were before the war.2
The war had an impact on Turkish-American relations, as Turkey, which
represented a close ally of the United States in the Middle East and the world,
but the war created a rift in the wall of Turkish-American relations, in addition
to the fact that Turkey’s new neighbor became the United States, and this
necessarily resulted in Turkey losing the role of the agent and for the first time
since the Cold War.3
The United States sought to repair its relations with Turkey, and its desire for
Turkey to help it in Iraq, so General (John Abu Zeid) (the former commander of
the American forces in the Middle East) visited Turkey, saying to the Turks
1

Muhammad Noureddine, Consequences and Implications Turkey, p. 422.
Previous Source, pp. 417-418.
3
Al-Bainah newspaper, US-Turkish relations, motives and benefits http://www.mehrnews.com
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since the Korean War and we are together, now let us not be like that, we have
made mistakes In Iraq, and Turkey is an essential element in the region. We
need Turkey, and we cannot succeed without it. We invite you to sit down and
negotiate on Iraq. As a result, the Turkish government agreed to send troops to
Iraq.1
Regarding taking this decision, (Turkish Foreign Minister) Abdullah Kul said:
“Our forces are not occupying forces, and when we went to Kosovo and
Afghanistan, we accomplished our mission, and we do not have a specific
period. We want to provide humanitarian services in the field of water and
electricity, not that We play the role of the gendarmerie in Iraq.. We will be an
example for the neighborhood, and we hope that Britain and the United States
will withdraw from Iraq..2 Under pressure from the government: On October 7,
2003, the Turkish Grand National Assembly passed a resolution in favor of
sending troops to Iraq, and Turkey had what allows it to negotiate with the
United States regarding the deployment of forces, initially planned to be about
10,000 soldiers.3
The shift in the Turkish position is due to the following reasons:4
1. The desire of the Turkish government to play an important role in Iraq, and
through this role, Turkey seeks to make the Iraqi government loyal to Turkey,
and that sending Turkish forces to Iraq will contribute to increasing Turkish
influence in the Iraqi government.
2. The Turks fear that Iran will become an active force in Iraq, or that it will
participate in this role as an ally of the United States, and in either of these two
cases, the Turkish influence will be excluded, and it seems now that Iran is in a
better position in Iraq than the Turkish side, because of its strong ties With the
Shiite majority in Iraq, and in order to balance this, Turkey must place its forces
in Iraq.
3. Turkey seeks to solve the Kurdish question. Although Turkey limits this goal
officially to eliminating the guerrilla group (KADEK), which operates in
southeastern Turkey and northern Iraq, its broader strategic goal goes further
than that, as it seeks to weaken the forces The extremist Kurdish forces in Iraq,
and inflicting a military defeat on it if necessary, and therefore its presence in
Iraq will contribute to curbing Kurdish ambitions.
1

Ahmed Nouri Al-Nuaimi, Iraqi-Turkish Relations - Reality and the Future, p. 42.
Same source, p.42
3
Stratfor Foundation (Control by Participation: The Price of the Turkish Army’s Going to Iraq), The Arab Future Magazine,
Issue (297), Center for Arab Unity Studies, Beirut 2003, p. 106.
4
Ibid., pp. 108-109.
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4. Turkey aspires to have a share of the energy wealth discovered in northern
Iraq and the contribution of Turkish companies, and that the presence of Turkish
forces on Iraqi soil will help in this area, and although the Turkish forces will
initially deploy outside Kirkuk and the northern oil fields, they are among the It
could expand its influence under the pretext of escalating violence.
5. Sending Turkish forces to Iraq will prompt the United States to provide loans
to Turkey, and urged the International Monetary Fund to do so, in addition to
obtaining military equipment, which contributes to strengthening Turkey
economically and militarily to serve its geopolitical goals in Iraq.
6. Restore the close alliance with the United States, which was broken after the
Turkish Grand National Council refused to allow the American forces to deploy
in Iraq and open a northern front against Iraq on March 1, 2003.
But Turkey did not succeed in sending troops to Iraq because of the opposition
of the Transitional Governing Council, and because of the Kurdish groups’
threats to strike the Turkish forces. The change in the Turkish position came
after the Turkish embassy in Iraq was attacked in mid-October 2003, and
Turkey’s ambassador to the United States said The United Nations (Osman
Farouk Logoglu) said that his country would not send troops to Iraq without
obtaining a clear invitation from the Iraqi Governing Council appointed by the
United States, some of whose members strongly opposed this idea. 1
One of the results of the third Gulf War was the creation of a new security
vacuum similar to the vacuum that occurred after the second Gulf War, and this
was a problem for Turkey with which it threatened to intervene in Iraq, as the
Turkish Chief of Staff, General Hilmi Ozkok, announced (that Turkey has the
right to defend itself and chase terrorists outside Its borders, stressing that the
Turkish army will not hesitate to pursue terrorists in northern Iraq, if it deems it
necessary, without the permission of the United States or any other country,
since the UN Charter recognizes it with such a right.2
It appears that Turkey is preparing for a major military attack targeting PKK
bases in northern Iraq. In May 2006, the US Secretary of State (Condoleezza
Rice) called on Turkey to refrain from its unilateral moves against the Turkish
Kurdish separatists in northern Iraq, and stressed the need for tripartite
cooperation ( The Iraqi government, Turkey, and the Kurds) to confront this
threat.3
1

http://www.arabic.cnn.com/
Al-Mashreq Iraqi newspaper, 26/4/2006.
3
Al-Sharq al-Awsat newspaper, issue 10021, 6/5/2006. http://www.asharaqlawast.com\
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During the visit of Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki to Turkey on November
26, 2006, several important files were raised, including the issue of the
Kurdistan Workers Party, Iraqi federalism and the possibility of the emergence
of an independent Kurdish state in northern Iraq, and the repercussions of this on
fueling separatism among Turkey's Kurds, a day before al-Maliki's visit Wahid,
Turkish Foreign Minister Abdullah Kul told the Turkish Grand National
Assembly, "The division of Iraq into three separate states will plunge the entire
region into chaos, and a new dark era will begin. Turkey and Iraq's neighbors
will not stand idly by in this case."1
Turkey pressured the Iraqi government to take more effective steps to eliminate
the elements of the PKK in Iraqi territory. Al-Maliki responded that the party's
offices had been closed, and that he would not allow the territory of Iraq to be
the special corridor for terrorism against neighboring countries, and about
Erdogan's demand for consensus regarding Kirkuk In order to preserve Iraqi
unity, al-Maliki's answer was: The whole matter of Kirkuk is subject to the new
constitutional framework in Iraq, which led to the growing Turkish fears.2
On the latter issue, tensions escalated between Iraqi Kurds and the Turkish
government, when the President of the Kurdistan Region (Masoud Barzani)
stated, "If Turkey intervenes in northern Iraq, which is inhabited by a Kurdish
majority, as many have threatened to do, the Iraqi Kurds will enter the cities of
southeast Turkey, which is inhabited by a Kurdish majority, And Turkish Prime
Minister (Recep Tayyip Erdogan) replied to that by saying, "The Iraqi Kurds
must be very careful in their choice of words, otherwise these words will
deserve them."3
These results had an impact on the Turkish-Iranian relations, as the war
represented a turning point to some extent in the Turkish policy towards its Arab
and Islamic regional surroundings, especially towards Iran and Syria. Perhaps
the common point in the concerns of these countries is the possibility of the
emergence of a federal and independent Kurdish entity in its early stages Its
subsequent stages, and this factor was a driving force for the Justice and
Development Party's authority to find a coordination mechanism between most
of the geographical neighboring countries, especially between Turkey and Syria,
to take a unified position on the Iraqi issue.4

1

http://www.aharam.org.eg\
same source.
3
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4
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If this indicates an important stage in Turkish-Iranian relations, and TurkishIranian cooperation in an effort to coordinate their common positions, the third
Gulf War, on the other hand, raised mutual doubts in their relations, especially
in the context of Turkey’s fear of Iran’s growing role in Iraq, and that Iran
becomes an active force in Iraq, and this Turkish concern escalated after the
results of the Iraqi elections in January 2005, which resulted in the rise of
political forces linked to friendly relations with Iran, as well as the repeated US
accusations against Iran, and its role in arming the armed factions in Iraq
regardless of their sectarian affiliations In an effort to obstruct the American
project in Iraq, so that Iran will not be the target that follows Iraq in this field,
and this role appears to be clear through the calls of the United States for
dialogue with Iran, in order to calm the situation in Iraq and establish security in
it, which indicates an American recognition of an Iranian role In the Iraqi arena,
which it will not give up without gains, whether in terms of its nuclear program
or the continuation of its political system.
The Turkish-Iranian relations are relations of historical dimensions, and with the
establishment of the Islamic Republic of Iran on February 11, 1979 AD, the two
parties are keen to coexist or cooperate in light of competition , 1 Sometimes
Turkey may be forced to accept American and Atlantic pressures against Iran, as
it did by officially accepting on September 2, 2011 AD, the installation of the
Atlantic missile shield on its borders with Iran, after a long hesitation for fear of
Iran’s antagonism.2 Turkey explicitly indicated that this shield is not directed at
a specific enemy, but it can be said that the Turkish approval came in the context
of the events of the “Arab Spring” and its positions clashed with some countries,
such as the case with the Russian Federation and Iran.3 In addition to
confronting the threat of ballistic missiles launched from the Middle East (the
Shahab 3), the Iranian missile has a range of (2000) km4,In addition to the
development of the Shahab 5 missile, which has a range of 2,500 km, it can
reach parts of eastern Turkey and southeastern Europe, especially if Iran seeks
to obtain nuclear weapons.5 Which Iran began to be interested in developing
such missiles since the mid-nineties of the last century6 This prompted Iran to
issue a threat on November 26, 2011, in the words of the commander of the
1

Muhammad Al-Saeed Idris, “Erdogan in Tehran: A New Round of the Wolves’ Struggle”, Iranian Anthology, Issue (162),
Year (14), Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Cairo, Arab Republic of Egypt, 2014, p. 4.
2
Sean Kay,"NATO’s Missile Defense-Realigning Collective Defense for the 21st Century", PERCEPTIONS Journal of
International Affairs, Vol.17, Number.1, The Center for Strategic Research(SAM), Ankara, Turkey, Spring 2012, P.45.
3
Gallia Lindenstrauss, Op.24
4
Jeff Kueter, "Missile Defense and Arms Control", in: Henry D. Sokolski(Editor), The Next Arms Race, Op. Cit., P.440.
5
Sean Kay,Op. Cit., P.39.
6
Saira Khan, Iran and Nuclear Weapons: Protracted conflict and proliferation, Routledge, London-New York, 2010, P.95.
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Aerospace Force of the Iranian Revolutionary Guards (Amir Ali Hajizadeh) that
if Iran sensed a dangerous attack, it would target the NATO missile shield in
Turkey ,1 Iran considers it an act of aggression directed against its national
security, and a prelude to a military action orchestrated by the United States of
America and "Israel". Sometimes Turkey is forced, motivated by threats to its
national security, to take military measures that Iran considers a direct
aggression against it, such as installing Patriot missile batteries. On the Turkish
border with Syria under the pretext of confronting any Syrian military
aggression on Turkish territory ,2 without this implying a dangerous escalation
in the relations between the two parties, especially since Turkey had previously
sided
with
Iran
in
the
Western
campaign
against
its
3
nuclear program , cooperating with Brazil within the Council Security in 2010
to prevent the imposition of sanctions against Iran .4
It seems that Turkey’s agreement to deploy the missile shield hides behind it
several factors, perhaps the most prominent of which, as it seems from
observing the sequence of events, is that Turkey wanted to achieve a regional
alignment against Syria after the outbreak of the “Syrian revolution” in March
2011 AD, but it faced significant Russian and Iranian opposition, Which
prompted it to accept the deployment of the missile shield and convey a message
to both parties that Turkey is capable of providing options available to it,
including the North Atlantic Treaty Organization (NATO) vis-à-vis anyone who
opposes its orientations in the region, in addition to Turkey playing an important
and leading role in the Atlantic campaign against Libya in 2011. Then its
realization of the opportunity to exploit the power of the North Atlantic Treaty
Organization (NATO) as an additional force for it in support of its project to
lead the Middle East. On the other hand, the presence of Iran as a real
1

Gareth H. Jenkins, Op. Cit., P.39.
Muhammad Al-Saeed Idris, “Erdogan in Tehran: A new round of wolves’ struggle,” pg. 4-5
3
Three main reasons can be identified for the gap in attitudes between Iran and the countries of the (5+1) group. The first
reason is the level of enrichment, which has turned into a negotiating paper between Iran and the group's countries
(USA-Russian Federation, People's China, France, Britain, Germany Federalism) dominated the talks since 2003 AD until
now, for example, the meeting held in April 2013 did not contribute to reaching a final solution to the level of
enrichment, as the countries of the group presented to Iran a proposal centered on Iran stopping all uranium
enrichment activities at the level of ( 20%) and taking measures to shut down the "Fordo" reactor, and transfer Iran's
stockpile of enriched uranium by (20%) outside Iran, in exchange for suspending some sanctions imposed on gold and
petrochemical industries, as the Iranian position remained committed to suspending enrichment, not stopping it. On
October 31, 2013, the Iranian Foreign Minister announced that his country would continue enriching uranium to 20%
according to its needs in the Tehran Nuclear Research Reactor. The second reason is due to nuclear capabilities, as Iran
adheres to its right to possess nuclear capability, but, as In his speech to the United Nations in September 2013, Iranian
President Hassan Rouhani emphasized that it does not want nuclear weapons. The third reason concerns the issue of
the talks, as Iran has been seeking, indirectly, to turn its talks with the group into a forum for discussing controversial
issues. between them and Western countries. For more information, see: Reham Mokbel, “The Gap Challenge: Will
Hassan Rouhani Succeed in Settling the Iranian Nuclear Crisis?”, The State of the Region, No. (3), Regional Center for
Strategic Studies, Cairo, Arab Republic of Egypt, 2013, p. 1.
4
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competitor for it to lead the region and with the escalation of its military,
technological, economic and nuclear capabilities, it is necessary to work to
weaken it by disengaging it from the Its allies in the Middle East, especially in
Syria and Iraq, in cooperation with the United States of America and the
Kingdom of Saudi Arabia, and then cooperation with the (5+1) group in the
sanctions regime against Iran, and then accepting the presence of the United
States and its allies. In order to deploy advanced military capabilities in Turkey
in a way that upsets the military balance with Iran on the one hand, and to
implicate Iran in an arms race that exceeds its actual economic and technological
capabilities.1
Perhaps the presence of Turkey next to Iran and considered part of Europe was
one of the reasons for Europe to open dialogue with Iran in cooperation with the
United States of America regarding its nuclear program in 2004.2
As well as other economic and political reasons, which reflects the extent of
Turkey's importance and position to international and regional parties and in the
structure of the global system as a whole. On May 17, 2010, regarding the
exchange of highly-enriched nuclear fuel needed to operate the Iranian reactors
in Turkey, despite the two sides' secrecy over the progress of talks on the
nuclear file3. This file,4, However, at the same time, Turkey came under US and
Western criticism for its role and for not completing the TRR sanctions deal on
Iran, which negatively affected Turkish-Western relations.5, Iran has sought to
develop its nuclear capabilities since the rule of the Shah and has tried to obtain
nuclear warheads from the Central Asian republics6,In order to deter its enemies
and to influence and dominate the surrounding region, in which its vital interests
are multiple7, and despite Turkey’s understanding of the civilian purposes of the
Iranian nuclear program, Iran’s nuclear ambitions constitute a source of real

1

Thierry Covel, Iran: The Hidden Revolution, Arabization: Khalil Ahmad Khalil, Edition 1, Dar Al-Farabi, Beirut, Lebanon,
2008, p. 435.
2
Ahmad Nouri Al-Nuaimi, Iranian Foreign Policy 1979-2011, p. 491.
3
Andrea Ellner, “Iran-Challenge or Opportunity for Regiona Security?”, PERCEPTIONS Journal of International Affairs,
Vol.16, Number.2, The Center for Strategic Research (SAM), Ankara, Turkey, Summer 2011, p.16
4
Henri J. Barkey, Op. Cit., P.8. ; Gareth H. Jenkins, Op. Cit., P.36.
5
Muhammad Nabil Fouad Taha, Nuclear Weapons and National Security Priorities in the Light of the Possibilities of Building
an Arab Nuclear Power, in a book, Muhammad Ibrahim Mansour (Editor), The Nuclear Choice in the Middle East,
Volume 1, Center for Arab Unity Studies, Beirut, Lebanon, 2001, p. 362. For more information regarding evidence of
Iran's intention to acquire a nuclear weapon, see: Emily B. Landau, "Facing Iran's Military Nuclear Ambitions: The
International Challenge and Israel's Concerns", Strategy papers, N.15, Center for International Studies and
Research(CERI/CNRS),Sciences Po,Paris, France,17décembre2012,PP.3-6.
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Magdy Kamel, Nuclear Secrets: From the Discovery of the Atom to the Exit of the Genie from the Bottle and the Disaster
for the Arabs to Stay Out of the Nuclear Club!!, 1st Edition, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Damascus - Cairo, 2008 AD, p. 381.
7
F. Stephen Larrabee, Turkey as a U.S. security partner, Op. Cit., P.11
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inconvenience to Turkey from several sides1, perhaps the most prominent of
which is a change in the balance of power in favor of Iran and a security gap in
Turkey 2, and the increase in Iran’s regional influence in the region at the
expense of Turkey in the event that it possesses nuclear weapons, and to be a
factor of attraction for the rest of the countries towards it and the breadth of its
influence and position,3 It is not excluded that it will work to redraw the map of
the Middle East, support the revolutionary movements in the region and extend
control4, and in this context, both the former US President (Bill Clinton) and the
former US President (George Walker Bush - Jr.) sought a nuclear initiative
Secret, by the United States of America placing the moderate Arab countries
under the nuclear umbrella of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) Turkey is a member of the alliance - as a means of hedge against the growth of
Iran's power, and the formation of alliances and balances in the region that are in
the interest and objectives of the United States of America and its allies 5, the
United States of America It views Iran as the most important threat in the
region, as it seeks to possess nuclear weapons and export its ideology in the
Arab Gulf and the region, and it forms an axis of support for it and its influence
in the region 6, because the United States of America deals with the Middle East
as a function of its global program to achieve the goals of hegemony, 7 one might
argue that “Israel” and the “Jewish lobby” did not have much influence on US
policy toward Iran, because the United States of America has its own reasons for
maintaining On a non-nuclear Iran, this is partially true, but Iran's nuclear
ambitions do not pose an existential threat to the United States of America, if it
1

( ) H. Sönmez Ateşoğlu, "Security of Turkey with Respect to the Middle East", PERCEPTIONS Journal of International
Affairs, Vol.16, Number.2, The Center for Strategic Research(SAM), Ankara, Turkey, Summer 2011, P.100.
2
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Question in the Middle East," the Working Group's Brief Report, aforementioned source, pp. 20-21. And also: Arif
Keskin, "İran Nükleer Krizi Nereye?", Dış Politika Analizi, Ortadoğu Stratejik Araştirmalar Merkezi(ORSAM), Ankara,
Türkiye, 11 EKİM 2013.
3
Tarık Oğuzlu, "Arap Baharı ve Değişen Bölgesel Dinamikler", Ortadoğu Analiz, Sayi.30, Citt.3, Ortadoğu Stratejk
Araştirmalar Merkezi(ORSAM), Ankara, Türkiye, Haziran 2011, P.35.
4
Bruno Tertree, previous source, p. 132.
5
Patrick Tyler, Op. Cit., P.12.
6
Tarık Oğuzlu, "Arap Baharı ve Yansımaları", Ortadoğu Analiz, Sayi.36, Citt.3, Ortadoğu Stratejk Araştirmalar
Merkezi(ORSAM), Ankara, Türkiye, Aralık 2011, P.11.
7
Samir Amin and Ali El Kenz, Europe and the Arab world: Patterns and prospects for the new relationship, Zed Books,
London-New York, 2005, P.50.
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is able to live with the (former) nuclear Soviet Union, a nuclear China, or even a
nuclear North Korea, it can live with A nuclear Iran, and this is why the lobby
must continue to maintain constant pressure on the policy of the United States of
America to confront Iran as an existential threat to "Israel" 1.
If Iran were able to produce nuclear weapons, through a secret deal with the
United States of America and "Israel", this would upset the strategic balance
between Turkey and Iran, which might prompt Turkey, too, to reconsider its
nuclear neutrality, especially since it is a non-oil country, and it has Increasing
demand for energy, and this option was no longer excluded from the Turks, who
began to think seriously about it hours after Iran announced its success in
enriching uranium, when they announced the selection of the city (Sinop) on the
Black Sea as a site for the establishment of the first Turkish nuclear reactors,
among (8). ) Sites that have been proposed to establish a Turkish nuclear reactor
out of three that Turkey seeks to establish, as a prelude to getting out of the
framework of the US nuclear munitions depot state, and ending the state of
energy dependency in the field of energy for neighboring oil countries, and on
the other hand, Iran's failure to conclude a deal with the United States of
America and "Israel", authorizing it to possess nuclear weapons, then "Israel" or
the United States of America, or both together, to take military action against
Iran's nuclear facilities, which will put Turkey in a position and a spiral of
controversy over whether or not to allow it. The blood of allowing its airspace
and air bases to be harnessed for this purpose in a way that carries with it the
possibilities of additional tension in its relations with the United States of
America and “Israel”, similar to what happened in 2003 during the invasion of
Iraq, and on a third hand, Turkey will be forced to bear the huge security,
political and economic consequences of such This military action against Iran, if
it occurs2, is that the Iranian nuclear program has put Turkey in great
embarrassment. On the one hand, it opposes the American position on Iran,
because of the resulting instability in the region, and on the other hand, its
inability to tolerate The consequences of its policy difference with the United
States of America in the event that the latter wages war on Iran, as it appeared
before the war The United States on Iraq 3, and these are indications of a real
1

John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, Op. Cit., P.38.
Bashir Abdel Fattah, "Dimensions of Transformation in Turkey's Regional Relations", International Politics Journal, Issue
(179), Volume (45), Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Cairo, Arab Republic of Egypt, 2010, pg. 136.
3
The former US President (George Walker Bush - Jr. -) claimed that the main reason for the United States of America to
invade Iraq (a reason that had a role when other reasons turned out not to be credible) was to provide people with
democracy, when the truth was to work on creating an entity A weak, fragile, fractured politician belonging to the
United States of America, and the United States of America established a government of people it chose on the basis of
its belief that they would bid for it, but the United States of America installed some of its leaders on this government for
not following the signs, or it was widely disrespected, and the states dissolved The United States of America has in the
administration an American official, in fact, with the role of the president in Iraq. For more information see: Dr. Khaled
2
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Turkish desire to play a pivotal role in regional balances and in the region,
taking advantage of its good relations with the United States of America
1
.Turkey has publicly rejected the US administration's demands that it join the
besieging efforts - that is, participate in imposing sanctions or a siege on Iran and perhaps launch a military strike against Iran, especially if we know that
there is a proposal from the US Democratic Party on the Armenian file,2 It is not
far from the request of the US Congress what the French National Assembly and
the Canadian Parliament did recently regarding the condemnation of the issue of
the so-called "Armenian genocide" during the days of the Ottoman Empire,
which may burden Turkey if it occurs with financial compensation, as it is very
difficult to bear the economy Moreover, in the event that Turkey does not
respond to the American demands3, it loses its most important supporter in its
attempts to join the European Union.4 , it did not prevent Turkey from defying
US and international sanctions against Iran and continuing its trade relations
with it, which amounted in 2012 to approximately (21.8) billion dollars, and was
forced down in 2013 due to the strict restrictions imposed on Iran by the
Security Council in boycotting Iran to (13). ,5) billion dollars, according to the
statements of (Recep Tayyip Erdogan), the (former) Turkish Prime Minister the current Turkish president - during his visit to Iran on January 28-29, 2014,
who announced that the joint Turkish-Iranian goal is to raise the level of
economic cooperation between the two countries. In 2015, the two countries
amounted to no less than (30) billion dollars 5.
Turkey sees Iran as a strategic backer, especially in the field of energy - which
was previously discussed in the second chapter, in the third topic -, and it has a
strong interest in maintaining good relations with Iran, because Iran is the main
supplier of Turkish energy and natural gas in particular. Turkey and Iran also
have large Kurdish minorities and a common interest in preventing the
emergence of an independent Kurdish state, and with all these positive
developments that occurred between the two countries, and were a factor of

Abdel Azim, Major Transformations in Global Strategy: The Gulf and Afghanistan, Strategic Landscape Analysis, Dar AlKitab Al-Hadith, Cairo, Arab Republic of Egypt, 2011, p. Also: Amitai Etzioni, Op. Cit., PP.75-76.
1
Muhammad Abdul Qader, “Turkey’s Position on the Iranian Nuclear Crisis: A Bet on Non-Escalation,” Iranian Anthology,
Issue (71), Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Cairo, Arab Republic of Egypt, 2006, p. 126.
2
Madeleine K. Albright and Stephen J. Hadley, Steven A. Cook, Op. Cit., P.7.
3
The United States of America obstructed the Iranian nuclear program, which had begun to take off during the nineties of
the last century, by applying political pressure, and making economic deals, with the People's China and the Russian
Federation, while continuing to track Iranian nuclear activities, and questioning Iran's nuclear intentions. For more
information, see: Dr. Mohamed Abdel Salam, The Labyrinth: Problems of Establishing a Nuclear Weapon Free Zone in
the Middle East, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Cairo, Arab Republic of Egypt, 2006, p. 111.
4
Muhammad Abdul Qadir, the previous source, pp. 126-127.
5
Muhammad Al-Saeed Idris, "Erdogan in Tehran: A New Round of Wolves' Conflict", p. 5.
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attraction between them 1, however, it witnessed a kind of transformation of
these relations as a result of regional and international influences to the
disadvantage of these relations, In the foreground were the events of the "Arab
Spring" that triggered the historical rivalry between the two parties. Iran views
the "Arab Spring" as an "Islamic awakening" inspired by the Iranian Islamic
Revolution of February 1979 2, while Turkey sees the "Arab Spring" as an
expression of The wide spread of the popular desire for more democracy and
transparency and perhaps an opportunity to strengthen Turkey’s regional
influence3, especially the protests in Syria in March 2011, and statements by
(Erdogan) about secular Islam in Tunisia, the Arab Republic of Egypt and
Libya, as well as the dissemination of a regime for Radar in Turkey, as well as
the issue of Bahrain, turned things upside down, and with regard to Syria,
Turkish-Syrian relations entered another path, as a result of the position of the
government of (Recep Tayyip Erdogan) on the protests in Syria, which was in
favor of the protesters, which prompted ( Erdogan) to declare, “I expect the
Syrian president to be overthrown sooner or later,” and express my readiness to
impose sanctions on Damascus despite the Russian Federation and China’s use
of their veto to block action at the United Nations against Syria, as well as the
Turkish position on political developments. In Tunisia, the Arab Republic of
Egypt and Libya, it was in favor of the protesters, as well as (Erdogan)
promoting the term "secular Islam" during his visit to these countries, and his
call for them to adopt democracy on the Turkish approach, and this is a clear
Turkish desire for leadership and leadership in the Islamic world and influence.
In the balances in the region, this tension also comes between the two countries,
after Turkey agreed to deploy the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
an early warning radar system that relies on the American missile shield on its
soil to monitor Iranian missiles 4.
Turkey basically has three options to confront the Iranian nuclear challenge,
either expanding cooperation in the field of missile defense with the United
States of America and "Israel", or strengthening its conventional capabilities,
especially medium-range missiles, or developing its own nuclear capabilities5,
but signs have begun to resolve The crisis came after the mediation of the
Sultanate of Oman in July 2012, when Jake Swivan, a former US Secretary of
State (Hillary Clinton) met with a representative of Iran, in addition to the
1

F. Stephen Larrabee, Turkey as a U.S. security partner, Op. Cit., P.17.
Henry Kissinger, The World Order: Reflections on the Vanguard of Nations and the Course of History, p.149. Also:
Burhanettin Duran and Nuh Yilmaz, Op. Cit., p.145.
3
F. Stephen Larrabee, Alireza Nader, Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East,Op. Cit., P.7.
4
Ahmad Nouri Al-Nuaimi, Iranian Foreign Policy 1979-2011, p. 493.
5
F. Stephen Larrabee, Turkey as a U.S. security partner, Op. Cit., P.13.
2
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arrival of Hassan Rouhani to the presidency in Iran in 2013 1, the agreement
Between Iran and the P5+1 group in Geneva on November 23, 2013, about its
nuclear program, during which the West managed to gain several months to
prevent Iran from reaching the atomic bomb, while Iran won by breaking the
sanctions and obtaining (8) billion dollars without giving up its lines. As long as
Iran can trade with the Russian Federation, the People’s Republic of China, the
Federal Republic of Germany and Japan, it will continue to be able to survive 2,
and regarding the impact of this agreement on the Syrian crisis, it ended the idea
of overthrowing the Syrian regime militarily, both with great efforts Then, the
Syrian opposition and those who support it from the regional countries,
including Turkey, are in a very critical position, and at the same time, Iran will
not abandon the (Bashar al-Assad) regime in the foreseeable future and will
continue to His support as an element of strength in any expected negotiations
with the West regarding the Iranian regional role in the relatively long term3,
which reflects the extent of the link between the Iranian nuclear file and the
Syrian file and the regional and international conflict taking place on Syrian soil
as a result of international and regional accounts that primarily concern the file
The Iranian nuclear program and the threat posed by nuclear weapons to the
region and the world and the need for disarmament and any threat that would
disturb international peace and security, and then the direct impact on Turkey’s
regional and international position in a regressive manner, in return for the rise
of Iranian influence in the region, despite Turkey’s awareness of the importance
of stability and peace However, such Iranian-Western consensus regarding its
nuclear file, which has multiple interconnections, including the Syrian crisis,
will be at the expense of a tendency The regional balance is in its favour, at the
expense of the Turkish hegemon and its leadership in the region, and as a result,
its position, weight and regional and international importance in the global
system.
After Geneva, the two sides returned to Vienna on November 18-24, 2014, in
part thanks to the successful test of diplomatic intentions in the Geneva Accord,
and with the emergence of the threat of the threat of the Islamic State in the
region4, and Iran's pledge to confront this threat, in The time when the United
1

Mark Landler, "How Obama’s Undercover Statecraft Secured Three Major Accords", The New York Times, DEC. 18, 2014.
Mahjoob Zweiri, "Iranian Nuclear Program Negotiations: What next?", Series: Case Analysis, Arab Center for Research and
Policy Studies, Doha, Qatar, 2014, P.5.
3
Leslie Gelb, previous source, p.77
4
Transnational armed groups (i.e., non-state international actors) are non-state actors who are fully intertwined with
governments, societies and individuals all over the world and operate on a global scale. Their influence is difficult to
measure, but they are in a niche and can usually speak their mind on The least with regard to major issues and she has
her voice when using her experiences, and the expansion of global communications and the Internet is the impact of
her opinions as well. For more information see: Leslie Gelb, aforementioned source, pp. 80-81.
2
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States of America needs reliable allies in the region, in light of the tense
relations with Turkey1, but the negotiations resumed and were postponed for a
period of (7) months due to the fact that the International Atomic Energy
Agency still has doubts about the facility The military in Parchin, as stated in its
report issued on November 1, 2014, within a timetable that specifies three
things: First, a period of four months to reach a political agreement on what Iran
will obtain and what it will provide, and secondly, regarding the technology that
must be resolved before The agency to allay the fears of Western countries,
third, the formulation of the final agreement that the parties will pledge to abide
by from March-June 2015, according to which Iran will receive (2.5 billion
dollars) in oil revenues frozen in American banks, and forge a diplomatic
success to both sides 2, this clearly indicates The Iranian moves and its
international interactions have a clear impact on the international and regional
status of Turkey as a strong competitor on the one hand and a potential strategic
partner on the other hand, and this has a significant impact, according to the
formula of that relationship with Iran, on Turkey’s position and strategic extent,
and on the other hand, if a nuclear Iran could Leading to a nuclear race in the
region, seriously undermining regional stability, Turkey is particularly aware of
the country's right to pursue peaceful nuclear technology, and rightly so, that it
plans to practice by developing its first nuclear power plant with Russian
partnership.

Conclusions and Recommendations.
The Ottoman-Iranian relations witnessed several wars that began with the
announcement of the establishment of the Safavid state at the beginning of the
sixteenth century, and continued until the end of the nineteenth century, and
despite the peace and peace treaties that were concluded during that era, conflict
and wars are the distinguishing feature of that era.
1

(**) Turkey fears that large-scale participation in the activities of the coalition could lead to revenge against the (Islamic
State) organization, and sleeper cells inside Turkey could commit attacks on Turkish territory, such as the Reyhanli
bombing, which killed more than (50) ) person in May 2012 AD, and despite the critical importance of Turkey’s security
considerations, it is not the main reason for Turkey’s reluctance to embrace the full measures of the alliance in the
Middle East, as Turkey’s allies were shocked by the lack of solidarity from their ally in the war against (the state)
Islamic), as Turkey has always been reluctant to support foreign military intervention in the region, as it believes that
the intervention of the United States of America in Iraq in 1991 AD and more clearly in 2003 AD, resulted in negative
consequences for the region and for Turkey itself, the Turkish economy suffered And regionalism versus the growing
Kurdish issue at Turkey’s expense, and recent opinion polls in Turkey showed that public opinion is against any Turkish
military intervention in Syria and Iraq, as it was always against any Turkish military intervention in the Middle East, but
Turkey’s most important hesitation The Kurdish issue plays such a central role in Turkish politics in the Middle East. For
more information see: ORSAM Report on Reyhanli “May 11”, ORSAM Report, No. 156, Ortadoğu Stratejik Araştrmalar
Merkezi(ORSAM), Ankara, Türkiye, May 2013, P.7.
2
Mahjoob Zweiri, Op. Cit., PP.6-7.
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The changes that took place in the twenties of the last century, especially the
military coup in February of the year 1921, which brought (Reza Khan) to
Persia, and the proclamation of the Turkish Republic on October 29 of the year
1923, and the election of (Mustafa Kemal Ataturk) as President of the Turkish
Republic at the beginning of an era contributed New history of relations between
the two countries based on cooperation between them, which was embodied
through bilateral cooperation agreements in various political, economic, and
security fields. The Islamic Revolution with Iran in February of the year 1979.
This revolution represented political and security concerns for Turkey, as the
presence of an Islamic state on its borders might undermine secular principles in
Turkey and contribute to the establishment of a similar revolution in it. The
authority and other opposition currents, as well as the long war on its western
border with Iraq.
These events contributed to strengthening Turkish-Iranian relations in their
various fields in order to stand up to the dangers that might threaten the national
security of either of them. The two countries exchanged high-level official
visits, especially in the mid-nineties and the beginning of this century, and
signed economic agreements, most notably the (gas) agreement. Necmettin
Erbakan signed with Iran in 1996, which was rejected by the United States, and
this era witnessed the signing of mutual security agreements aimed at stopping
the activities of the opposition movements of the two countries, especially the
activity of the Kurdistan Workers Party (PKK) on the border between them.
However, this does not negate the existence of competition between them in
many arenas, especially in the Central Asian republics, which are considered a
region of strategic importance due to their geopolitical location. This Turkish
approach receives Western support, especially from the United States, which
sees it as a competitor to the Iranian model in these republics. On the other hand,
Iran rushed Towards these republics to achieve their political and economic
goals, especially in the field of laying oil and gas transmission lines across their
territories and getting rid of the international isolation imposed by the United
States on them, as well as benefiting from the expertise and materials that help
them build their nuclear program, which can be obtained from these republics.
The internal developments in Turkey and Iran, especially with regard to
strengthening civilian rule and weakening the role of the military institution in
controlling the political decision in Turkey on the one hand, and Iran's adoption
of a policy based on giving priority to its own interests over ideological
considerations on the other hand, will contribute to strengthening and
developing Turkish-Iranian relations. The economic factor plays an important
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role in the development of Turkish-Iranian relations, especially since the two
countries have the capabilities and capabilities that qualify them to enhance
cooperation between them and increase the level of trade exchange. Therefore,
the two countries coordinated in the industrial, agricultural and commercial
fields, and many agreements were signed in these fields, and to strengthen So
the two countries joined the Economic Cooperation Organization (ECO).
The US occupation of Iraq in 2003 contributed to strengthening Turkish-Iranian
relations based on the two countries’ awareness of the nature of the dangers that
emerged from the motives of the US occupation of Iraq, whether with regard to
Turkish fear of a Kurdish state in northern Iraq, or Iranian concern about an
American attack on Iran because of its program Nuclear or for other reasons.
The assumption of power by the conservative movement and its commitments in
Iran may contribute to the deterioration of Turkish-Iranian relations due to its
hard-line approach, ideological commitment and its refusal to dialogue with the
United States. Turkey is a nuclear neighbor, as well as the use of Iranian nuclear
weapons to strengthen Iran’s position in the competitive arenas with Turkey,
especially in the Central Asian republics. American pressure is an important
factor in impeding the development of Turkish-Iranian relations, especially since
Turkey is an ally of the United States while Iran is An enemy of it, and the effect
of this factor increases with the intensification of the US-Iranian confrontation,
whether with regard to its nuclear program or because of what the Iranians
claim. The United States of Iranian interference in the Iraqi affairs.
However, the common threats faced by the two countries were manifested in
particular after the US occupation of Iraq in March of 2003, which prompted
more coordination and joint cooperation. The recent months have launched
operations on the Iranian border, and on the other hand, the Kurdistan Workers
Party (PKK) has been active in launching military operations inside Turkish
territory, and these operations have received a mutual understanding, expressed
by the visit of Turkish Foreign Minister (Ali Babacan) to Iran in October of
2007 And the visit of the Iranian Foreign Minister (Manouchehr Mottaki) to Iraq
and the invitation of the Iraqi Prime Minister, Mr. (Nuri al-Maliki) Iran to play
an important and effective role, in the peaceful settlement of the Iraqi-Turkish
crisis, as this process found Syrian support expressed through the visit of
President (Bashar al-Assad) in October The first of 2007, which affirmed
Turkey's right to defend itself.
It seems that these Turkish positions are part of an important shift in Turkish
policy pursued by the Justice and Development Party, through which it sought to
improve its relations with Arab and Islamic countries, especially Iran and Syria.
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This is why Turkey looked positively at Hamas in Palestine, and welcomed
(Khaled Mashaal) And it made reciprocal visits to Syria and Iran, which
provoked American resentment in Turkey, expressed by indifference towards
the activity of the (PKK) in northern Iraq, or the US Senate's support for the
decision to condemn the Armenian massacres as genocide. All these factors and
variables may push towards further development of Turkish relations. - Iranian.
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