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التدخل اإليراني في الشأن العربي وأثره على موازيين القوى

اإلقليمية1#

Iranian Intervention in Arab Affairs and its Impact on Regional
Balance of Powers
ناصر عسيري* ،ومازن العقيلي**
Nasser Aseri & Mazen Alougili
*طالب دكتوراه :قسم العلوم السياسية ،كلية االمير الحسين بن عبدهللا للدراسات الدولية ،الجامعة
االردنية ،عمان األردن.
** قسم العلوم السياسية ،كلية االمير الحسين بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولية ،الجامعة
االردنية ،عمان ،األردن
بريد الكتروني nas_1433@hotmail.com :
تاريخ التسليم ،)2018/2/27( :تاريخ القبول)2018/6/10( :
ملخص
هدفت هذه الدراسةةة ىلا الك ةة عن التدإلي انيراني في ال ةةرن العربي ولىره علا موازين
القوى انقليمية ،وجاءت م ةةةةةةكلة الدراسةةةةةةة لتوخةةةةةةين لىر التدإلي انيراني علا موازين القوى
انقليمية وتحليله ،وإللصةةةةةت الدراسةةةةةة ىلا لن التدإلي انيراني في الميةقة العربية ،لىر ب ةةةةةكي
عميق علا القوى انقليمية الرئيسية في الميةقة العربية؛ وهي السعودية وتركيا وىسرائيي ،فرعاد
تموخع تلك القوى في تحالفات مختلفة ،كما إللصت ىلا لن الةموحات انيرانية للميةقة العربية
سمي بـةةةةة "الربيع العربي"
قديمة متجددة ،في ظي ه اشة الميظومة العربية ،وتوصلت ىلا لن ما ُ
شةةةةةكي فرصةةةةةة ىيرانية لتعطيط تةلعاتأا ،ولظأرت لن الموق العربي من التدإليت انيرانية في
الميةقة ليس واحدًا وال موحدًا ،بمعيا لن التدإلي انيراني مفيد واستراتيجي لبعض الدول العربية
وإلةر داهم لبعضةةةةةأا اوإلر ،ولوصةةةةةت الدراسةةةةةة بصةةةةةيالة ريية عربية واحدة لتحديد الخةر
االسةةةةةةتراتيجي و الفرصةةةةةةةة انسةةةةةةتراتيجية ،لتحصةةةةةةين الدول العربية من التدإليت واألطما
والةموحات الخارجية ،واجتذاب القوى والحركات ال ةةةةةةيعية باسةةةةةةتخدام القوة الياعمة ،حتا ال
تتحال مع الةرف اوإلر.
الكلمات المفتاحية :التدإلي انيراني ،موازين القوة.
 #1ىن هذا البحث مستي من اطروحة الدكتوراه للةالب ناصر بن محمد عسيري بعيوان "األبعاد الجيوسياسية
التركية – انيرانية ولىرها علا ميةقة ال رق األوسط في الفترة ( ")2011-2017والتي تم مياق تأا في الجامعة
األردنية بتاريخ 2018/7/8م.
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Abstract
The aim of the study is to uncover the implications and reality of
Iranian interference in Arab affairs and its effect on balances of regional
power. It sheds light on these implications and analyses them, the study
concluded that Iran’s interferences have fundamentally disrupted the role
of regional powers; Saudi Arabia, Turkey and Israel, causing a shift in the
power dynamics and the alliances entailed. It also highlights Iran’s
historical and renewed interests and ambitions in the region, in light of the
evident frailty of the Arab regime. The “Arab Spring” seen by Iran as an
opportunity to reinforce and further its influence. It also brings to light the
division in regards to the Arab position on Iran’s growing influence, as it
is seen as strategically beneficial by some Arab states, while others see it
as an overwhelming and imminent threat. The study also recommends the
formation of a unified Arab approach and vision to clearly identify
strategic threats and opportunities presented by Iran’s expanding role in
the region, to help fortify Arab states against foreign agendas,
interventions, ambitious and interests. Meanwhile, it would help mitigate
the threats of political-sectarian polarization and the soft-force
politicization of Shiite movements, so that they do not align themselves
with the other party.
Keywords: Iranian Interference, Balances of Power.
مقدمة
 بسةةةةةبب احتوائأا،تعتبر الميةقة العربية من لكثر مياطق العالم عرخةةةةةة ل طما الخارجية
 لأذا، ىخافة ىلا الموقع الجيوى ستراتيجي الذي تتمتع به،علا مخطون كبير من الثروات الةبيعية
،كانت وما زالت الميةقة العربية ذات مكانة بارزة في انستراتيجيات الدولية علا مختل الصعد
.)Al-Jazi,2012,p.3(  والسياسيين،ومحط اهتمام كبير من قبي المحللين انستراتيجيين
 إلاصة لنأا تعد من دول الخليج العربي،وتعد ىيران من لكثر الدول اهتماما بالميةقة العربية
ً  لأذا فأي عيصةةر لسةةاسةةي وفعلال في الميةقة العربية انةيقا،ومن الدول انسةةيمية لير العربية
 وميةقة، وليديولوجيتأا وطموحأا في قيادة الميةقة العربية عامة،من موقعأا الجغرافي المتميط
 وميذ اندال الثورة انيرانية انسةةةةيمية ونجاحأا وخةةةةع اليظام،الخليج العربي بصةةةةفة إلاصةةةةة
، والحد من المخاطر الخارجية عليه،انيراني ىسةةةتراتيجية شةةةاملة لولويتأا حماية اليظام انيراني
لأذا كانت القضةةةية األسةةةاسةةةية التي تمحورت حولأا هذه انسةةةتراتيجية هي محاولة فرل اليفوذ
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علا الميةقة العربية ،وباألإلص ميةقة الخليج العربي من لجي لعب دور ال ةةةةةرطي انقليمي في
الميةقة ،إلاصةةةةةة ولن الميةقة العربية تمثي مركطا ً ىسةةةةةتراتيجيا من وجأة نظر ىيران ،وتتصةةةةةي
ب كي وىيق بةموحأا العميق في لداء دور ىقليمي متميط ومؤىر (.)Ismail, 2011, p.140
وقد طرحت طبيعة اليظام السةةةةياسةةةةي انيراني الذي ظأر بعد الثورة انسةةةةيمية الكثير من
التسةةايالت حول السةةياسةةة الخارجية انيرانية ،واحتلت انسةةتراتيجية األميية انيرانية في ميةقة
ال ةةرق األوسةةط ب ةةكي عام ،وىسةةتراتيجيتأا وم ةةروعأا في الميةقة العربية والتدإلي الكبير في
ال ةةرن العربي الكثير من التسةةايالت حول مسةةتقبي هذه انسةةتراتيجية ،ومدى لىر التدإلي انيراني
في ال رن العربي علا موازين القوى انقليمية ،وهذا ما سيتم تسليط الضوء عليه في هذا البحث.
مشكلة الدراسة
تكمن م كلة الدراسة في لن موخو التدإلي انيراني في ال رن العربي له ترىير في موازين
القوى انقليمية وتموخةةةةةةعأا؛ حيث تسةةةةةةعا ىيران للعب دور ىقليمي في الميةقة العربية بةريق
مباشر ولير مباشر ،وبوسائي مختلفة ،كما لن اليفوذ انيراني في الميةقة إليل السيوات األإليرة
يسةةةةير في ىتجاه متصةةةةاعد ومتطايد وهذا اليفوذ والتدإلي يثير ىشةةةةكاليات عديدة ،وفي خةةةةوء هذه
انشكالية ،يمكن صيالة الم كلة البحثية من إليل مجموعة من التسايالت ،التي يتم بلورتأا في
شكي تسايل رئيسي علا اليحو اوتي :ما هو لىر التدإلي انيراني في ال رن العربي علا موازين
القوى انقليمية؟ ويتفر من هذا السؤال عدد من التسايالت الفرعية علا اليحو اوتي:
 .1ما االستراتيجية انيرانية المتبعة في الميةقة العربية؟
 .2ما األدوات التي تستخدمأا ىيران في تحقيق استراتيجيتأا؟
 .3ما لوجه التدإلي انيراني في ال رن العربي؟
أهمية الدراسة
تكمن لهمية هذه الدراسةةةةةةة في تياولأا لموخةةةةةةو حيوي ومعاصةةةةةةر ،فإيران جارة تاريخية
رافقت العرب في مراحي تاريخية مختلفة ،واتسةةةةةةمت العيقة معأا بالتعاون حييا ،والتيافس حييا ً
آإلر ،وكةةان ازديةةاد نفوذ ىيران في الميةقةةة العربيةةة يظأر ىال عقةةب وهن الحضةةةةةةةةارة العربيةةة
وتمطقأا ،وهذه طبيعة الدول والحضةةةارات وميافسةةةاتأا عبر التاريخ ،وانةيقا ً من هذه األهمية تم
اإلتيار هذا الموخو  ،لبيان التدإلي انيراني ولىره في موازين القوى انقليمية.
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسةةة ىلا البحث والتقصةةي في التدإلي انيراني في ال ةةرن العربي ولىره علا
توازن القوى انقليمية وتموخةةةعأا ،كما تسةةةعا الدراسةةةة ىلا تحقيق مجموعة من األهداف وهي
كاوتي:
 .1التعرف علا انستراتيجية انيرانية المتبعة في الميةقة العربية.
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 .2توخين األدوات التي تستخدمأا ىيران في تحقيق ىستراتيجيتأا.
 .3بيان لوجه التدإلي انيراني في ال رن العربي.
 .4بيان لىر التدإلي انيراني في موازين القوى انقليمية.
 .5توخين لىر التدإلي انيراني في ال رن العربي علا موازين القوى انقليمية.
فرضيات الدراسة
 .1توجد عيقة ارتباطية بين التدإلي انيراني في ال رن العربي وموازين القوى انقليمية.
 .2توجد عيقة طردية بين التدإلي انيراني في ال ةةةةةةرن العربي وعدم االسةةةةةةتقرار في الميةقة
العربية.
 .3كلما زاد التدإلي انيراني في ال رن العربي زاد الصرا العربي – انيراني.
 .4الكتلة العربية ليسةةةةت واحدة في موقفأا تجاه التدإلي انيراني في الميةقة ،فأيا من يرفض
وهيا من يؤيد بحذر وهيا من يستثمر في هذا التدإلي لصالحه ومصالحه.
متغيرات الدراسة


المتغير المستقي :التدإلي انيراني في ال رن العربي.



المتغير التابع :توازن القوى في اليظام انقليمي.

حدود الدراسة
اشتملت هذه الدراسة علا الحدود التالية:
-

الحدود الطميية :تغةي الدراسةةة الفترة الطميية ما بين ( ،)2017-2010وهي فترة ما سةةمي
بـ "ىورات الربيع العربي".

-

الحدود المكانية :تتمثي في الميةقة العربية وىيران.

منهجية الدراسة
قامت هذه الدراسةةةةةةةة ب اعتماد ميأجية متكاملة ومركبة نيجاد ىطار شةةةةةةةامي لتحليي طبيعة
الموخو الذي تياولته الدراسة ،ومن هذه المياهج.
المنهج التحليلي
اعتمدت الدراسةةة علا ميأج مسةةتوى التحليي ،وذلك الرتباط الدراسةةة الوىيق بقضةةية متعلقة
بركثر المسةةةةةتويات التحليلية قدرة علا تقديم لفضةةةةةي التفسةةةةةيرات للظاهرة المدروسةةةةةة ،والميأج
التحليلي تجعي الدراسةةةةةة تعةييا صةةةةةورة واخةةةةةحة ىلا لي مدى يمكن لن تمدنا بانجابات الدقيقة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 )8(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لإلشكالية المةروحة ،فالباحث مةالب برن يختار بوعي مستوى التحليي الذي يخدمه ويتماشا مع
لهداف البحث ،ولأذا اعتمدنا لحيانا مسةةةةتويات تحليي تيةلق من متغيرات داإللية (الفرد ،الدولة)،
كما اعتمدنا علا مسةةةةةةتويات تحليي تركط علا متغيرات إلارجية (اليظام انقليمي) ،والدافع ىلا
ذلك امتداد الظاهرة المدروسة (التدإلي انيراني في ال رن العربي).
مصطلحات الدراسة
مفهوم التدخل :يعتبر التدإلي ظاهرة سياسية معبرة عن الةبيعة التيافسية والفوخوية لليظام
الدولي ،كما لنه يعتبر لحد الخيارات المستعملة لتحقيق المصالن الخارجية للدول ( Nay, 1997,
.)p19
وترجع األصةةةةةةول اللغوية للتدإلي في اللغة اليتييية ىلا مصةةةةةةةلن ( ،)Intervenerوالذي
يسةةةةةةتعمي في الغالب بمعييين :معيا ي ةةةةةةير ىلا االعتداء والتعرل للغير ،واوإلر لكثر ىيجابية
يحمي ىيحاءات علا التوسةةةط في الخصةةةومات ،كما يحمي جميع الممارسةةةات الخارجية التي تؤىر
في ال ؤون الداإللية لدولة لإلرى ذات سيادة (.)Abdalrahman, 2009, p.16
ويرى هانس مورلانثو لنه ميذ عأد اليونان القديم ىلا عصةةةةةةرنا الحالي تجد الدول ميفعة
بالتدإلي في شؤون دولة لإلرى لتحقيق مآربأا ومصالحأا ،ولكد لن السعي لتغيير البيئة السياسية
الداإللية للدولة المستأدفة هو لساس لي تدإلي إلارجي (.)Nay, 1997, p.20
وكتعري ىجرائي للدراسةةة ،يمكن القول لن التدإلي الخارجي في شةةؤون دولة معيية ،هو ما
تقوم به دولة معيية لو مجموعة من الدول بغرل تغيير بيية السةةةةةةلةة في الدولة المقصةةةةةةودة ،لو
الحفاظ عليأا لو بأدف ىعادة توجيه سةلو السةياسةة الداإللية لو الخارجية وذلك لتحقيق مصةالحأا
ولهدافأا.
موازين القوى :هي الحالة التي تتعادل وتتكافر عيدها المقدرات البيائية والسةةلوكية والقيمية
لدولة ما ميفردة لو مجموعة من الدول المتحالفة مع ليرها من الوحدات السياسية المتيافسة معأا،
بحيث تضةةةةمن هذه الحالة للدولة لو لمجموعة الدول المتحالفة رد لو مجابأة التأديدات الموجأة
خةةدها من دول لإلرى ،وبما يمكيأا من التحر السةةريع وحرية العمي في جميع المجاالت للعودة
ىلا هذه الحالة عيد حدوث لي إللي فيأا بما يحقق االستقرار.
ويعرف ليضةةةةا ً برنه" :حالة من التوزيع المتعادل لو شةةةةبه المتعادل للقوة ،والترىير بين القوى
الدولية األساسية توزيعا ً يخلق نظاما ً دوليا ً يجعي هذه القوى المؤىرة تيصرف في خوء مجموعة
القواعد المحددة بما يحفظ االسةةةةتقرار الدولي ويحافظ علا وجود األطراف األسةةةةاسةةةةية في زمن
التوازن" (.)Moqled, 1987, p.246
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الدراسات السابقة
اعتمدت هذه الدراسةةة علا مجموعة من الدراسةةات السةةابقة التي تياولت موخةةو الدراسةةة
ب ةةةكي مباشةةةر ،وبعضةةةأا تحدث بجطئية تتعلق بموخةةةو البحث ،وسةةةوف يتم اسةةةتعرال هذه
الدراسات علا اليحو اوتي:
دراسةةة دينا محسةةن محمود عهده ( )2017االتجاهات العامة للمصةةالن انقليمية نيران في
الميةقة العربية دراسةةةةةةةة مقارنة “سةةةةةةوريا واليمن ،2016-2011المركط الديمقراطي العربي
للدرا سات ان ستراتيجية وال سيا سية واالقت صادية :تياولت الدرا سة الم صالن انيرانية في الميةقة
العربية بعد لحداث الربيع العربي ،حيث برزت ىيران كفاعي ىقليمي ودولي صةةةةةاعد يتحر علا
كافة المسةةتويات سةةواء انقليمية لو الدولية فرصةةبحت ذات سةةياسةةية إلارجية مسةةتقلة وتحولت من
دولة تحقق مصالن الدول الغربية ىلا دولة ميافسة لأم في الميةقة ،كما برزت ىيران كمظأر من
مظاهر التأديد سةةواء المباشةةر لو لير المباشةةر للميةقة العربية؛ حيث نجحت في ىيجاد قاعدة لأا
في عدد من الدول العربية في محاولة ميأا للدفا عن مصةةةةةةالحأا في تلك الدول ،لو لمحاولة اإلذ
الطعامة والريادة في تلك الميةقة .وقد عملت علا التدإلي في ال ةةةةةةؤون الداإللية للعديد من الدول
سواء ب كي خميي لو معلن ،كما قامت بت جيع ال يعة في دول الميةقة علا رفض الوخع القائم
والمةالبة بحقوقأم السةةياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعية ،حيث ركطت الدراسةةة علا دراسةةة حاله
سةةةةةوريا واليمن ومدى التدإلي انيراني فيأما ،وهما حالتان مختلفتان من التدإلي؛ حيث توصةةةةةلت
الدراسة ىلا لن التدإلي انيراني في سوريا كان بصورة مباشرة وواخحة لدعم نظام ب ار األسد
حيث تسةةةةعا ىيران في دعمأا لسةةةةوريا ىلا تقوية وخةةةةعأا علا طاولة المفاوخةةةةات حول ملفأا
اليووي واسةةةةتخدامأا كورقة خةةةةغط تسةةةةعا من إليلأا علا تحقيق لهدافأا العقائدية المتمثلة في
تحجيم الدولة انسةةيمية وتأديد ىسةةرائيي ،وانسةةتراتيجية المتمثلة في امتيكأا قوة نووية رادعة،
كما لشارت الدراسة ىلا لن التدإلي انيراني في اليمن يرإلذ شكي خمييا لير واخن ولير معلن،
فأو يتمثي فقط في دعم جماعة الحوىيين الذين يحملون لفكارا هي األقرب ىلا المذهب ال ةةةةةةيعي،
وذلك ليضةةةا تحقيقا للمصةةةالن انيرانية في الميةقة ومحاولة تسةةةويق الم ةةةرو انيراني وتوفير
الدعم والترييد لم روعأا اليووي.
دراسةةة عيسةةى موسةةى أبو ةةيخة ( ،)2016بعيوان "ىسةةتراتيجية األمن القومي العربي في
ظي المتغيرات انقليمية" .تياولت الدراسةةةةة المتغيرات انقليمية التي عصةةةةفت بالميةقة ،إلاصةةةةة
التي حدىت في القرن الواحد والع ةةرين ،والتي كان لبرزها االحتيل األمريكي للعراق ،والحرب
العالمية خةةةةةةد انرهاب ،ولحداث الربيع العربي ،وتيامي القوى انقليمية إلاصةةةةةةة ىيران وامتداد
نفوذهةةا في الميةقةةة العربيةةة ،والبرنةةامج اليووي انيراني واالتفةةاق اليووي األإلير بين ىيران
والقوى الغربية ،وما هو مدى ترىير تلك المتغيرات علا األمن القومي العربي ،كما بييت الدراسة
مرتكطات انسةةةةةةتراتيجية التي يجب علا الدول العربية في مواجأة تلك المتغيرات التي لىرت
ب كي مباشر وكبير علا المن القومي العربي.
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Payam Mohseni. (2015). The Iran Project, Center for Science and
International,United States of America.
تياولت هذه الدراسةةةة الم ةةةرو انيراني تجاه الميةقة العربية باعتبارها دولة ىقليمية كبيرة
في الميةقة ،وتمتلك المقومات األساسية من كتلة ب رية خخمة وموقع جغرافي وامتداد تاريخي
يمكيأا من لعب دور ىقليمي ،والقدرة علا الترىير في الدول المجاورة.
كما تياولت الدراسةةةةةةةة برنامج ىيران اليووي ،وبييت لن الأدف ميه هو تعطيط الةموحات
انيرانية في ميةقة تتوفر فيأا دول نووية كالأيد وباكسةةتان وىسةةرائيي ،وبييت الدراسةةة لن ىيران
تةمن من إليل برنامجأا اليووي ىلا زيادة نفوذها في ميةقة الخليج العربي ،وحماية مصالحأا،
كما بييت القدرات العسةةةةةةكرية اليووية واألزمة القائمة بين ىيران والواليات المتحدة وترىير تلك
األزمة علا م رو ىيران انستراتيجي في الميةقة.
Frederick W. Kagan & Danielle Pletka & Marisa cochrane
ullivan. (2014). Iranian influence in the levant, iraq, and afghanistan, A
Report by the American Enterprise Institute and the Institute for the Study
of War.
تياولت هذه الدراسةةةةة التدإلي انيراني في بيد ال ةةةةام ومصةةةةر والعراق ولفغانسةةةةتان؛ حيث
تياولت في البداية التدإلي انيراني في افغانسةةتان ،فعلا الرلم لن معظم ا ألفغان من المسةةلمين
السةةية ،ونسةةبة قليلة ميأم ال تتعدى الع ةةرين في المئة من ال ةةيعة ،من الميحظ لن لةأران
دور كبير في األحداث الجارية علا ال ساحة األفغانية ،فمؤ س سة انمام الخمييي تلعب دورا ً
بارز ا ً في ن ر اليفوذ انيراني في لفغانستان ،وذلك من إليل مساعدا تأا المادية للمواطيين
األفغان فيما يخص القرول والسةةةل  ،وكذلك تقديم الخدمات التعليمية والصةةةحية لأم ،كما
لن ىيران تلعب دور ا ً اقت صاديا ً مأم ا ً في لفغان ستان ،ولشارت الدراسة ىلا الدور الذي تقوم به
في بيد ال ام والعراق وتعطيط الةائفية ودعم حلفائأا.
وتوصةةةلت الدراسةةةة ىلا اسةةةتيتات يتمثي في لهمية تقييم انسةةةتراتيجية انيراني ،ويجب علا
الواليات المتحدة وحلفائأا وشةةركائأا في الميةقة وإلارجأا لال يفأموا ىسةةتراتيجية ىيران انقليمية
ونفوذها فحسب ولكن ليضا تةوير ىستراتيجية متماسكة لمواجأتأا ،واليظر ىلا القوة االقتصادية
والسةةياسةةية و الدبلوماسةةية اليسةةبية باليسةةبة للجانبين ،ووخةةع ىسةةتراتيجية تسةةمن الواليات المتحدة
وحلفائأا بوق اليفوذ انيراني في انقليم العربي ألن لمن انقليم العربي لمر حتمي باليسبة ل من
القومي األمريكي.
ANALYSIS. (2014). THE NEW SECTARIANISM: The Arab
Uprisings And The Rebirth Of The Shi‘A-Sunni Divide, The Brookings
Institution Washington.
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تياولت الدراسةةةةةةة األهداف انيرانية في الميةقة العربية ،إلاصةةةةةةة بعد انتفاخةةةةةةات الربيع
العربي ،والتي لصةةةةةبحت واخةةةةةحة وع لبر عيأا المرشةةةةةد العلا للثورة انيرانية علي إلامييي برن
ىورات الربيع العربي سةةتحقق لهداف الثورة انيرانية عام 1979والتي طال انتظارها ،كما تياول
المؤل السةةياسةةة انيرانية والتي اتسةةمت باالزدواجية الواخةةحة لحيانا ،في تعاطيأا مع كثير من
األحداث علا الساحة انقليمية والدولية؛ حيث كان الموق انيراني تجاه الثورات العربية مرتبكا ً
ىلا حد كبير حيث ليدت طأران بعض هذه التغيرات السياسية ،ورحبت بأا ،ولكن ما ىن وصلت
موجة التغيير ىلا حليفأا السةةةةةةوري حتا تغير الموق وعملت علا الفصةةةةةةي بين جميع الثورات
العربية من جانب ،والثورة السةةةةةورية ،ولضةةةةةمان تحقق لهدافأا انسةةةةةتراتيجية بالميةقة وحماية
لذرعأا في الداإلي العربي ،دافعت طأران بكي خةراوة عن نظام ب ةار األسةد وعملت علا ىقيا
الدول الغربية بصحة موقفأا من األحداث التي تعص بميةقة ال رق األوسط وتسوق لذلك بسبي
متعددة ووسةةةةةةائي متيوعة ،حيث ركطت الدراسةةةةةةة علا الةائفية التي عملت ىيران علا ن ةةةةةةرها
وفرخأا علا ال عوب العربية في العراق وسوريا واليمن والخليج.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
من إليل ما سبق من عرل للدراسات السابقة ،نيحظ لنأا اتفقت مع الدراسـة الحاليـة فـي
جوان ـب التدإلي انيراني في الميةقة العربية ،حيث لن الدراسات السابقة لشارت ىلا إلةر اليفوذ
انيراني ،ىال لن هذه الدرا سة قامت بتو خين لىر التدإلي انيراني في ال رن العربي علا موازين
القوى انقليمية ،إليل فترة ما يسما بـ" ىورات الربيع العربي".
المهحث األول :السياسة اإليرانية في المنطقة العربية
تعود التةلعات انيرانية ىلا الميةقة العربية ىلا بداية القرن السةةةةابع ع ةةةةر ،عيدما حاولت
ىيران احتيل مملكة البحرين  ،وبسةةةةةةبب هذه األطما المتطايدة بقيت العيقات العربية انيرانية
متقلبة ت صي لحيانا ً ىلا حد التوتر ،إلا صة في ظي ت دد اليظام ال سيا سي انيراني وا ستمراره في
برنامج التسةةةةلن اليووي ،وما ي ةةةةكله هذا من لىر علا األمن القومي العربي ،ىخةةةةافة ىلا التدإلي
انيراني في العراق وسةةةةةةوريا والبحرين واليمن ،ولللب الدول العربية التي تتواجد بأا طائفة
شيعية (.)Al-Otaibi, 2014, p.44
فالتةلعات انيرانية في ال رق األوسط ،وإلصوصا ً في الميةقة العربيـةةةةةةةة هـةةةةةةةي تةلعات
تاريخية لم تيته ،ىال في زمن الفتوحات انسيمية وبعد دإلول انسيم ىلا ىيران ،لكن في العصر
الحديث عادت هذه التةلعات ميذ ليام حكم ال ةةةاه؛ حيث بدلت ىيران تخةط لفرل سةةةـةةةةةةةةةيةرتأا
ونفوذهـا فـي الميةقة ،واستمرت هذه التةلعات حتا بلغت لوجأا بعد الثورة انيرانية عام 1979
واستيم انمام الخمييي الحكم في ىيران ،والذي حاول تصدير الثـةةةةةورة ىلـةةةةةا الـةةةةةدول المجاورة،
واسةةتةاعت ىيران لن تفرل نفسةةأا كيعب ىقليمي مؤىر في الميةقة العربية ،إلاصةةة بعد بسةةط
ىيران نفوذها في العراق بعد االحتيل األمريكي عام  ،2003واعتراف الواليـةةةةات المتحـةةةةدة بأذا
اليفوذ ،ىخةةةةةةةةافةةةة لتحةةةالفأةةةا مع سةةةةةةوريةةةا ،وفي نفس الوقةةةت لأةةةا ذرا قوي فـةةةةةةةةةةةةي لبيةةةان
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وهو حطب هللا ،الذي يسةةةةعا لتحقيق مصةةةةالن ىيران الدولية ،وتدإللأا األإلير في البحرين واليمن
(.)Al-Abadi, 2013, p.8
ومن إليل هذا المبحث سةةةةةيتم تسةةةةةليط الضةةةةةوء علا انسةةةةةتراتيجية انيرانية تجاه الميةقة
العربية من إليل م ةةةةروعأا األيديولوجي الذي يأدف ىلا تصةةةةدير الثورة انسةةةةيمية ىلا الدول
المجاورة لتحقيق لهداف سياستأا الخارجية ،وذلك من إليل المةالب اوتية:
المطلب األول :توجهات السياسة اإليرانية في المنطقة العربية
لدى تص ةاعد موجة التحوالت السةةياسةةية في ميةقة ال ةةرق األوسةةط ،والتي بدلت بالتغييرات
التي لصةةةابت الجار ال ةةةرقي والغربي نيران (لفغانسةةةتان  ،2002العراق  ،)2003ىخةةةافة ىلا
التةورات التي لعقبتأا ىورات الربيع العربي التي اجتاحت معظم الدول العربية في عام 2011م،
ىلا ىحداث تغييرات علا السةةياسةةة انيرانية في الميةقة ،إلاصةةة في ظي سةةعيأا لتيفيذ م ةةروعأا
وتصدير ىورتأا ىلا دول الميةقة المجاورة لأا.
وعلا الرلم من لن التةلعةةةات انيرانيةةةة ىلا الميةقةةةة العربيةةةة ميةةةذ زمن بعيةةةد ىال لنأةةةا
تطايدت في التاريخ المعاصر ،ففي ظي نظام ال اه برزت التةلعات انيرانية نحو الدول المجاورة
لأةةةا ،فجةةةاءت المةةةةالبةةةة بةةةالبحرين والجطر انمةةةاراتيةةةة علا لسةةةةةةةةةاس الحق التةةةاريخي
ال فارسةةةةةةي في هذه الم ياطق ،وب عد الثورة انسةةةةةةيم ية في ىيران عام (1979م) ظأرت بوادر
الم ةةةةةةرو انيراني في المية قة العرب ية من إليل شةةةةةة عار تصةةةةةةةدير الثورة انسةةةةةةيم ية ىلا
الدول المجاورة ،ىخةةافة ىلا تحريك اليواز القومية الفارسةةية خةةد العرب ،فرصةةبحت السةةياسةةة
انيرانية تعبر عن مطيج من السلةة الدييية والميراث القومي وىرادة السيةرة والرلبة في السيادة
القومية والحصةةةةول علا مكانة ىقليمية بالقوة ،ولتحقيق ذلك تم ترسةةةةيس "حطب هللا اللبياني" ،وتم
تقديم الدعم المالي والعسةةةةكري له ليكون لبرز األدوات انيرانية وسةةةةياسةةةةتأا في الميةقة العربية
(.)Maki, 2012, pp.343-357
وسعت ىيران لتحقيق م روعأا سواء ارتبط هذا الم رو بالعقيدة لو بدواعي األمن القومي
لو برلبة التوسةةةع وطموحات السةةةلةة انقليمية ،فالغاية المقصةةةودة من هذا الم ةةةرو هو انتطا
دور ىقليمي تراه ىيران حقا ً لأا ،فانةلق الم ةةرو انيراني في الميةقة العربية من إليل سةةياس ةة
ىيران في الخليج ،كونأا تولي موخةةةةةةو األمن في الخليج ُج لي عيايتأا في مواجأة التأديدات لو
التدإليت من إلارت انقليم (.)Al-Nefaisi, 2013, p.355
فةةانتأجةةت ىيران في القرن المةةاخةةةةةةي سةةةةةةيةةاسةةةةةةةة دييةةاميكيةةة تسةةةةةةتجيةةب لتحوالت اليظةةام
الدولي وانعكاسةةاتأا علا ميةقة الخليج ،لأذا ركطت علا مقاومة السةةياسةةة األمريكية في الميةقة
من إليل المقاربة ال ةةةةاملة لقضةةةةايا الميةقة وعسةةةةكرة المجتمعات العربية (العراق ،فلسةةةةةين،
لبيان ،سةةةةةةوريا) ،وتقوية القوى واألحطاب التي تمولأا داإلي تلك الدول ،وربط اسةةةةةةتقرار هذه
المجتمعات بقبولأا بدور ىيران انقليمي ،فعملت علا تحويي الصةةةراعات في الميةقة العربية من
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قومية ىلا دييية وحضةةةةةةةارية حتا تضةةةةةةمن لن يكون لأا دور رئيسةةةةةةي في تلك الصةةةةةةراعات
(.)Samurai, 2016, p.95
بقي هاجس الأيمية واليفوذ في الميةقة يسةةةةيةر علا السةةةةياسةةةةة الخارجية انيرانية ميذ قيام
الثورة انسيمية ىلا وقتيا الحاخر ،فعلا الرلم من حدوث بعض التقارب في العيقات انيرانية
– العربية في بعض المراحي ىال لنأا لم تخي من ال ك والتوجس نتيجة لآلىار المباشرة للسياسات
انيرانية التي انعكسةةةةت علا لمن الخليج ودول الميةقة في ظي ىصةةةةرارها علا لن تصةةةةبن القوة
انقليمية المأيمية علا الميةقة من إليل تةوير قوتأا اليووية ،وتدإللأا المباشةةةةةةر في ال ةةةةةةؤون
الداإللية في بعض الدول العربية ،وتقديم الدعم للحركات انسةةةةةةيمية وتوجيه تلك الحركات بما
يتماشا مع سياساتأا في الميةقة (.)Al-Majali, 2011, pp.15-17
مما سةةةةةةبق ن جد لن الم ةةةةةةرو انيراني في الميةقة العربية يأدف ىلا تحقيق جم لة من
األهداف التي يراها انيرانيو ن خةةةةةرورية لتحقيق م ةةةةةروعأم في الميةقة بإقامة دولة ىسةةةةةيمية
شيعية ،ويمكن تلخيص لهداف الم رو انيراني في الميةقة العربية باليقاط اوتية:
الهدف األول :ترسةةةةةيخ الدور انقليمي نيران ،باعتبارها قوة ىقليمية ،لذلك سةةةةةعا صةةةةةيا
القرار في ىيران ىلا ترك يد دور ها انقليمي في مية قة الخليج العربي ل ما ل أذا ا لدور من لهم ية
بالغة في تدعيم مكانة ىيران الدولية ،لذلك كان لمن الخليج والسيةرة عليه لولا اهتمامات الساسة
انيرانيين ،ىم بعد ذلك التوجه ىلا بقية الدول العربية (.)Ismail, 2011, p.150
الهدف الثاني :السعي ىلا استثمار حالة التفكك في اليظام انقليمي العربي ،فقد وقفت ىيران
تاريخيا ً خةةةةةةد اليظام انقليمي العربي وتعمي علا تعظيم الحضةةةةةةور انيراني في كامي الميةقة
العربية ،وتحقيق طموحاتأا ومصالحأا (.)Al-Jazi, 2012, pp.100-104
الهدف الثالث :توظي الورقة ال ةةةةةةيعية ،فقد عملت ىيران علا تعطيط دورها كمرجعية
روحية لل يعة في العالم ،لذلك اعتمدت ميذ قيام الثورة انسيمية علا ليديولوجية عابرة للحدود،
واعتبار نفسةةةأا وصةةةيلة علا ال ةةةيعة في كي مكان ،من لجي لن تصةةةبن قبلة ال ةةةيعة ،لذلك شةةةكلت
سةةةةياسةةةةة الت ةةةةيع التي انتأجتأا ىيران في الميةقة ىحدى لهم القضةةةةايا الخيفية بين ىيران والدول
العربية ،إلاصة بعد بسط ىيران نفوذها علا العراق بعد االحتيل األمريكي ،من إليل الجماعات
العراقية ال يعية الموالية نيران ،ىخافة ىلا دعمأا الحركات ال يعية في الدول العربية كالبحرين
واليمن وسوريا وعمان وليرها من الدول العربية (.)Abu Sheikha, 2016, p.65
لكن ،وبسةةةةةبب الظروف الدولية وانقليمية تعرل الم ةةةةةرو انيراني في الميةقة العربية
وتصةةةةدير الثورة ىلا انتكاسةةةةات وانحسةةةةارات ،إلاصةةةةة بعد الحرب العراقية-انيرانية التي دامت
لثماني سةةةةةةيوات ( ،)1988-1980وانتأاء الحرب الباردة وانأيار القوة العالمية الثانية االتحاد
السةةةةةةوفييتي عام ( ،) 1991وما تبع ذلك من ظأور إلمس دول ىسةةةةةةيمية سةةةةةةيية وسةةةةةةط آسةةةةةةيا
(لوزبكسةةةتان ،كازاإلسةةةتان ،طاجيكسةةةتان ،قيرلسةةةتان ،تركمانسةةةتان) ،ىخةةةافة ىلا حرب الخليج
الثانية ( ،)1991ىم لحداث الحادي ع ر من ليلول ( ،)2001وسقوط نظام طالبان سية (،)2002
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واحتيل العراق وسةةةةةةقوط نظام صةةةةةةةدام عام ( ،)2003ولىرت تلك التغيرات في اليظام الدولي
وانقليمي علا الجمأورية انسةةةةةيمية في ىيران بسةةةةةبب األإلةار العديدة التي تعرل له موقعأا
الجيوسةةةةتراتيجي مما فرل عليأا لعباء كبيرة لتعطيط األمن الداإللي والخارجي من إليل ىجراء
تحالفات ىقليمية ودولية ليلتفاف علا محاوالت الواليات المتحدة لعطلأا وىسقاط نظام حكمأا.
لكن بعةد ،ذلةك تةداركةت ىيران هةذه المخةاطر عبر تعطيط نفوذهةا علا السةةةةةةةاحةة العربيةة،
وكانت لولا هذه الساحات العراق الذي بسةت ىيران نفوذها فيه ،وسيةرت علا مقاليد الحكم في
بغداد عن طريق األحطاب والجماعات العراقية ال ةةةةيعية الموالية للمرجعية انيرانية ،فرصةةةةبحت
العراق تحت اليفوذ انيراني ،وليض ةا ً علا السةةاحة اللبيانية والسةةاحة الفلسةةةييية بفضةةي الحصةةار
انسةةرائيلي والعربي ،الذي فرل علا لطة ،وكان بروز هذا الدور الفاعي نيران في تلك الدول
العربية نتيجة التخلي العربي عن لعب لي دور في تلك الدول ،لأذا يعتبر عام  2006العام الذي
دإللت فيه ىيران بقوة لتيفيذ م ةةةروعأا في الميةقة من إليل اسةةةتقةاب تلك الدول ىلا جانبأا ،ىم
زاد هذا الدور بعد لحداث الربيع العربي ون ةةةةةوب ىورات في كي من سةةةةةوريا والبحرين واليمن،
حيث اسةةةةةةتغلت ىيران تلك الثورات بطيادة نفوذها وتدإللأا في ت لك الدول العربية ( Mahama,
.)2011, p.25
ومما سةةةبق ترى الدراسةةةة لن ىيران لديأا لهدافأا انسةةةتراتيجية في الميةقة العربية ،والعمي
علا بسةةةط نفوذها في دول الجوار العربي ،ولعي ما ت ةةةأده الدول العربية في اوونة األإليرة ميذ
احتيل العراق وسةةةةيةرة ىيران عليه وتدإللأا في البحرين ودعمأا لليظام السةةةةوري ،وما شةةةةأدته
اليمن عن طريق الحوىيين يعةي داللة واخحة علا الم رو انستراتيجي انيراني في الميةقة
العربية.
المطلب الثاني :أدوات السياسة اإليرانية في المنطقة العربية
واجأت السةةةةةياسةةةةةة انيرانية خةةةةةغوطا ً داإللية هددت تةلعاتأا انقليمية ولعاقتأا ،ومن بين
لبرز تلك العوائق الوخةع االقتصةادي المضةةرب في ىيران الذي جعلأا لير قادرة علا المضةي
في تلك السةةةةةياسةةةةةة الةموحة ،ىخةةةةةافة ىلا األزمات المتتالية بين اليظام انيراني ومعارخةةةةةيه،
لكن علا الرلم من الضغوط الداإللية والظروف انقليمية والدولية التي واجأت السياسة انيرانية
الخارجية ،ىال لنه ما زالت ىيران تضةةةةلع بدور واسةةةع علا المسةةةتوى انقليمي ،إلاصةةةة في ظي
الظروف التي شةةةأدتأا الميةقة العربية جراء ىورات الربيع التي عصةةةفت بالميةقة ،ىخةةةافة ىلا
تةلع القوى الكبرى نبرام صفقة مع ىيران لت سوية المل اليووي ،فكي تلك األمور لعةت مطيدا
من القوة نيران لتيفيذ سةةةياسةةةتأا وتحقيق طموحاتأا انقليمية ،والسةةةيما في الميةقة العربية(Al-
.)Aita, 2014, p.47
واعت مدت ىيران علا عدد من األدوات واول يات التي مكيت أا من السةةةةةةير قد ما ً في نأج أا
وم ةةةةةروعأا انسةةةةةتراتيجي في الميةقة العربية ،وزيادة نفوذها فيأا ،ومن لهم هذه األدوات التي
اعتمدت عليأا:
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األداة األولى :الحركات اإلسالمية
اعتبرت ىيران ت صدير الثورة وم ساندة حركات المعار خة ذات التوجه انسيمي في الدول
المجاورة مدإلي لتحقيق سةةةياسةةةتأا انقليمية مسةةةتغلة البريق اويديولوجي لثورتأا انسةةةيمية في
السةةةيوات األولا النتصةةةار الثورة ،ولجرت ىيران ىلا ىسةةةتخدام العامي انسةةةيمي الثوري كعامي
توحيدي ىقليمي لمواجأة العامي القومي العربي ،فإيران كانت ترى لن قيام نظام ىقليمي ىسةةةةةيمي
هو الوخةةةةةع األمثي لطيادة نفوذها وىقلأا علا المسةةةةةتوى انقليمي ،لأذا لجرت ىلا دعم الحركات
انسةةةةيمية إلارت حدودها ماديا ً ومعيويا ً وىعيميا ً لخدمة لهدافأا ومصةةةةالن سةةةةياسةةةةتأا الخارجية
(.)Nami, 2013, p.25
واسةةةةةتخدمت ىيران العديد من هذه الحركات انسةةةةةيمية كرداة من لدوات نفوذها في الميةقة
العربية ،ووسةةيلة لتحقيق لهداف سةةياسةةتأا الخارجية ،ومن لبرز هذه الحركات التي شةةكلت داعما ً
مأما ً نيران في تحقيق مصالحأا وىستراتيجيتأا في الميةقة هي ما يرتي:
 .1حزب هللا اللهناني
ساهمت الثورة انسيمية في بث الروح الثورية انسيمية في الميةقة العربية ،والسيما في
لبيان التي توجد فيأا كتلة شةةةيعية وازنة تقاوم ىسةةةرائيي ،والسةةةيما إليل االجتياح اللبياني لبيروت
عام  ،1982لكن لم يكن هيا ىطار ى سيمي يجمعأا لو تي ضوي تحت لوائه ،األمر الذي لدى ىلا
ىن قاق جياح ىسيمي عن حركة لمي ،التي يرلسأا نبيه بري ،وكانت تلك نواة حطب هللا اللبياني،
الذي لعلن عن ترسةةةيسةةةه عام 1985م ،وجاء في بيان صةةةادر عن الحطب في  16شةةةباط (فبراير)
 ،1985لن الحطب "ملتطم بروامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسةةد في والية الفقيه ،وتتجسةةد في روح
هللا آية هللا الموسةةةةةوي الخمييي مفجر ىورة المسةةةةةلمين وباعث نأضةةةةةتأم المجيدة" .ومعظم لفراد
الحطب هم من اللبيانيين ال ةةةةةةيعة المرتبةين مذهبيا ً بإيران ،حيث يعتبرون آية هللا علي إلاميئي
مرشةةةد الثورة انيرانية واحدا ً من لكبر المراجع الدييية العليا لأم ،ويعتبر ال ةةةيخ حسةةةن نصةةةر هللا
األمين العام لحطب هللا الوكيي ال ةةةرعي وية هللا علي إلاميئي في لبيان .هذا االرتباط اويدولوجي
والفقأي بإيران سةةةةرعان ما وجد ترجمته المباشةةةةرة في الدعم السةةةةريع والمباشةةةةر من الجمأورية
انسيمية وعبر حرسأا الثوري للحطب الياشئ ولإلذ الحطب صورة المياخي المقاوم الذي يحمي
ه لم الدفا عن األمة وحماية مقدساتأا ).)Levitt, 2014, p.45
ولصبن الحطب حركة مقاومة ىسيمية شرسة خد االحتيل انسرائيلي للبيان ،ورفع شعار
تحرير المقدسات انسيمية في فلسةين ،ولكن الحطب كان ىحدى األدوات السياسية والعسكرية
في الميةقة وعيي بتحقيق م صالن ولهداف انستراتيجية انيرانية في الميةقة ،وقد ساعد الحطب
ىيران كثيرا ً في تيفيذ مخةةا تأا في الميةقة ،بي كان ورقة خةةةةةةغط ىيرانية قوية ومؤىرة؛ حيث
اسةةةةتةا الحطب الحفاظ علا المصةةةةالن انيرانية ،التي دعمته بدورها عسةةةةكريا ً وماديا ً لمجابأة
اليفوذ المعادي نيران سواء من ىسرائيي لو الحركات المتةرفة السيية كداعش واليصرة لو حتا
المعارخة السورية العلمانية لو المعتدلة (.)Al-Jazi, 2012, p.157
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وقد سةةةةةةاهم نجاح حطب هللا اللبياني في تحرير الجيوب اللبياني ،ودعم ىيران بالمقاتلين في
سوريا وتيفيذ توجأات السياسة انيرانية في سوريا من إليل المقاتلين ال يعة الميتمين لحطب هللا
في تمكين ىيران الداعم لأذا الحطب ماديا ً ومعيويا ً وقانونيا ً من تثبيت حضةةةةةةورها في ال ةةةةةةرق
األوسةةةةةةط ،لأذا يعتبر حطب هللا من األدوات القوية التي اسةةةةةةتخدمتأا ىيران في تعطيط نفوذها في
الميةقة ومصالحأا انستراتيجية (.)Al-Jazi, 2012, pp.158-159
 .2حركة أنصار هللا في اليمن
تعد حركة لنصةةةةةةةار هللا ،لو الحركة الحوىية ،ظاهرة جديدة في المجتمع اليميي ,ت ةةةةةةكلت
ألسباب متعددة وارتبط ن اطأا ببروز تيار الحوىيين الذي ظأر في الثمانييات من القرن الع رين
علا شةةةةةةكي تيار ىقافي دييي يةرح لفكار ومياهج المذهب الطيدي باعتباره لحد المذاهب الدييية
الرئيسةة في اليمن ،لكن سةرعان ما بدل ييأج اتجاها ً سةياسةيا فكريا ،وارتبط تحوله هذا عيد ت ةكيي
(اتحاد ال ةباب 1986م)؛ حيث تةورت ن ةاطاته وتغيرت لهدافه بعد لحداث  11ليلول (سةبتمبر)
 ،1990وحصةةةلت تةورات كثيرة في عمله وفكره ،إلاصةةةة بعد تسةةةلم قيادة التيظيم (حسةةةين بدر
الدين الحوىي) ،الذي قام بتغير اسةةةمه ىلا (ميتدى ال ةةةباب المؤمن) ،ولصةةةبن بعدها تيظيما ً سةةةريا
مسلحا ً ميذ عام 2000م ،فرخحت بعد ذلك الحركة الحوىية حركة سياسية فكرية عسكرية لطلقت
شةةةةةعارات جديدة تختل عما كانت ترفعأا في الثمانييات ،تمحورت هذه ال ةةةةةعارات حول معاداة
الواليات المتحدة األمريكية وىسةةرائيي ،ىخةةافة ىلا شةةعارات معادية للحكومة اليميية ،معطزة تلك
ال ةةةةعارات بممار سةةةةة الفعاليات العسةةةةكرية خةةةةد المصةةةةالن الحكومية اليميية ،وت ةةةةجيع حركات
االنفصةةةةةال والميظمات انرهابية وبالذات القاعدة التي عادت لممارسةةةةةة ن ةةةةةاطأا بقوة في اليمن
(.)Salah, 2009, p.43
وتتبيا الحركة الحوىية الفكر الرافضةةي االىيي ع ةةري ،ومن لبرز ما تدعو ىليه الدعوة ىلا
"انمامة" ،لي ىحياء فكرة الوصةةةية لإلمام علي رخةةةي هللا عيه ،ولن الحكم ال يصةةةن ىال في لبياء
علي بن لبي طةةالةةب ،والترويج لفكرة الخروت وانعةةداد لمواجأةةة نظةةام الحكم ،وتمجيةةد الثورة
الخمييية انيرانية ،وحطب هللا في لبيان ،واعتبارهما المثال الذي يجب لن يحتذى به ،فحاولت
ىيرا ن اسةةةتغيل هذه األوخةةةا الملتأبة لصةةةالحأا لي ةةةر م ةةةروعأا الةائفي الأادف ىلا سةةةيةرة
اليفوذ الرافضةةي علا العالم انسةةيمي ،إلاصةةة لنأا وجدت في هذه الحركة لهمية كبيرة في إلدمة
ىسةةةةةةتراتيجيتأا وتحقيق لهدافأا ،فقدمت ىيران دعما ً ماديا ً ومعيويا ً لأذه الحركة في تمردها خةةةةةةد
الحكومة اليميية للسيةرة علا اليمن (.)Al-Daghshi,2013,p.158
 .3حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية
اسةةةةتلأمت حركة الجأاد انسةةةةيمي الفلسةةةةةييية في نأاية السةةةةبعيييات من القرن الماخةةةةي
اليموذت الثوري انيراني ،وقام علا ترسيسأا بعض الةلبة الفلسةيييين الدارسين في مصر وكان
الدكتور فتحي ال قاقي محور هؤالء الةلبة ،الذين كان ميأم د .رمضان شلن األمين العام للحركة
اليوم ،ونافذ عطام وعبد هللا ال امي ومحمد الأيدي ،حدىت صراعات داإللية وتجاذبات في حركة
الجأاد بين ىيىة شةةةخصةةةيات هي :ال ةةةيخ لسةةةعد بيول التميمي إلةيب المسةةةجد األقصةةةا سةةةابقا ً
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وال ةةةةيخ عبد العطيط عودة المحاخةةةةر بالجامعة انسةةةةيمية بغطة والدكتور فتحي ال ةةةةقاقي الذي
اسةةةةةةتقرت له األمور في حركة الجأاد ،علما برن ال ةةةةةةخصةةةةةةيات الثيىة كانت مغرمة باليموذت
انيراني (.)Shehadeh, 2018
وال تيكر حركة الجأاد انسةةةةةةيمي ترىرها ال ةةةةةةديد بفكر الخمييي ،ويظأر ذلك جليا في فكر
مؤسةةسةةأا واألمين السةةابق لأا فتحي ال ةةقاقي ،مؤل كتاب "الخمييي ..الحي انسةةيمي والبديي"،
فالكتاب الذي جاء بعد مدة قصيرة من انتصار الثورة انسيمية انيرانية اليخفي ىعجاب ال قاقي
بالثورة انسةةةةيمية بي يرى ىمكانية تةبيقأا في فلسةةةةةين ،وعقلب ال ةةةةقاقي علا انتصةةةةار الثورة
انيرانية بقوله" :كيا نعتقد قبي ...الخمييي لنه ال يمكن هطيمة العدو المسةةةةةةتكبر وىزالة الكيان
الصةةأيوني ،لكن الخمييي بقيادته لأذا االنتصةةار لإلسةةيم العظيم في القرن الع ةةرين لعةانا األمي
برن انسةةيم الذي لسةةقط ال ةاه يمكن لن يسةةقط بقية ال ةةاهات ويحرر فلسةةةين" .والحقيقة لن فكر
حركة الجأاد انسةةةةةيمي لجرى عملية مطاوجة بين فكر حسةةةةةن البيا انصةةةةةيحي وفكر الخمييي
الثوري ولذلك اليمكن ىلفال مرجعيتأا التي يعود جذورها ىلا حركة انإلوان المسةةةةةةلمين ىلا
جانب مرجعية الثورة انسةةيمية ،وربما يعود ذلك ىلا القراءة المختلفة التي قدمأا ال ةةقاقي للفكر
ال يعي (.)Alsmadi, 2011
واعتمدت حركة الجأاد كليا علا الدعم انيراني المالي واللوجيسةةةةةةتي والعسةةةةةةكري ،ىال لن
الموق من األزمةة اليمييةةة ،بةاعةد بين موق ىيران وحرة الجأةةاد التي رفضةةةةةةةت ىدانةة الحملةة
العسةةةةةكرية التي ي ةةةةةيأا التحال العربي خةةةةةد المتمردين الحوىيين المدعومين من قبي ىيران في
اليمن ،فروقفت ىيران دعمأا للحركة الفلسةةةييية التي لصةةبحت علا وشةةك انفيس ،بي ىن ىيران
دعمت تيارا ان ةةق عن الحركة ،عرف فيما بعد بحركة الصةةابرين (حصةةن) (،)Khalaf, 2018
والتي يرل سأا ه ام سالم ،ولكن سرعان ما عادت العيقة بين الحركة والجمأورية ،وتم تتويجأا
بطيارة قام بأا لمين عام حركة الجأاد انسةةةيمي رمضةةةان عبدهللا شةةةلن ىلا طأران التقا إليلأا
المرشةةةةةةةد األعلا للثورة انيران ية علي إلاميئي ،وق بي ىن ىيران طل بت من ىن أاء الخي فات بين
حركتي الجأاد انسيمي والصابرين هما ،وتوحيد صفوفأما (.)Waked, 2016
 .4حركة حماس الفلسطينية
تعود العيقة بين طأران وحركة المقاومة انسةةيمية الفلسةةةييية (حماس) ىلا عام ،1990
إليل مؤتمر عقد في طأران لدعم االنتفاخةةةة ،وعيدما اتجأت عيقة طأران مع ميظمة التحرير
الفلسةةةةييية للفتور ىىر م ةةةاركة األإليرة في مسةةةيرة السةةةيم ،وقد رلت طأران في حركة حماس
ورقة مأمة ،السيما لن االإليرة رفضت التسوية مع ىسرائيي وشرعت بالعمي المسلن خدها.
وعلا الرلم من االإلتيف المذهبي بين ىيران ال ةةيعية وحماس السةةيية ،لكن مسةةاندة حماس
باليسةةةةةبة نيران كانا ىحدى مداإلي حضةةةةةورها بالقضةةةةةية الفلسةةةةةةييية ،وقبي ذلك مع حركتي فتن
والجأاد انسةةةيمي ،ورلم حدوث ما ي ةةةبه القةيعة بين ىيران وحماس ،بسةةةبب األزمة السةةةورية
وتباين موق الةرفين ميأا ،ىال لن برالماتية ىيران وحماس لعادتأما ىلا نفس المربع ىىر بعض
الضةةةغوط العربية والدولية عليأما ،واالنتخابات االإليرة في لطة التي لفرزت قياديين من القسةةةام
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يعتبرون تقليديا حلفاء نيران والسةةةةةةيما (يحيا السةةةةةةيوار) ،األمر الذي حتم علا صةةةةةةانع القرار
انيراني تغليب لغة المصةةةةةةالن من إليل التقارب مع حركة حماس الفلسةةةةةةةييية وقادتأا ،وىعادة
التيسةةيق االسةةتراتيجي بييأما ،وهذا ما لكده (إلالد م ةةعي) رئيس المكتب السةةياسةةي لحركة حماس
برن ىيران ستلعب دورا ً كبيرا ً ولساسيا ً في صيالة مستقبي فلسةين (.)Ahmadiyan, 2014
وكانت ىيران ترى في هذا التقارب بييأا وبين حركة حماس إلدمة كبيرة لم ةةةةةةروعأا في
الميةقة وامتدادا ً ليفوذها فيأا ،ومحاولة اسةةةةتقةاب الرلي انسةةةةيمي والعربي من إليل ظأورها
برنأا الداعم القوي للمقاومة والق ضية الفل سةييية ،إلا صة في ظي ا ست ضافة ىيران مؤتمرات لدعم
االنتفاخةةةةةة الفلسةةةةةةييية ،وتقديم الدعم المالي لحركة حماس ،وهي بأذا التقارب من الحركة التي
ت كي المحور األهم في المقاومة الفلسةييية تكون قد استةاعت مد نفوذها للقضية المركطية ،لي
القضةةةةةية الفلسةةةةةةييية ،مما يجعي مظاهر تدإللأا في ال ةةةةةرن العربي مقبولة لدى بعض ال ةةةةةعوب
العربية ،كونأا قد ظأرت الداعم الرئيسةةةةةي لحركة المقاومة الفلسةةةةةةييية التي تتصةةةةةدى في وجه
ىسةةرائيي ،وتةورت العيقة ،إلاصةةة بعد حصةةار حركة حماس في لطة من قبي العديد من بعض
ا لدول العرب ية ،ولإليرا في ظي ت قاطع المصةةةةةةةالن الخليجي انسةةةةةةرائيلي المو جه خةةةةةةةد ىيران
(.)Ghareeb, 2013, p.9
األداة الثانية :األداة المذههية والتمدد الشيعي
اسةةةةتخدمت ىيران لداة الت ةةةةيلع للتدإلي في شةةةةؤون الدول العربية وتعطيط نفوذها في الميةقة
العربية ،وظأرت هذه األداة ب كي واخن في السياسة انيرانية بعد الثورة انسيمية ،وكان البعد
المتعلق بتوظي المذهب ال ةةيعي البعد األبرز في تلك السةةياسةةة ،من لجي توسةةيع الدور انقليمي
للجمأورية انسيمية.
ارتبط بروز ال ةةةيعة كقوة سةةةياسةةةية بحركة التحول نحو انسةةةيم السةةةياسةةةي في المجتمعات
العربية بعد نكسةةةة 1967م ،وتراجع التيار القومي العربي ،وبحدوث الثورة انسةةةيمية في ىيران
وق يام ن ظام ىسةةةةةةيمي يعت مد علا وال ية الفق يه وات جا ها ته ىلا ما يعرف بتصةةةةةةةدير الثورة ىلا
المجتمعات األإلرى بدءا ً بدول الجوار العربية ،وتحولت ال ةةةةةةيعة بعد الثورة من مذهب وفرقة
تيتسةةب لإلسةةيم ىلا مذهب سةةياسةةي له قواعده ولصةةوله ولفكاره ومياهجه ،سةةعا انيرانيون من
إليل هذا المذهب لت ةةةةةةييع العالم وزيادة المد ال ةةةةةةيعي في الدول انسةةةةةةيمية والعربية لتحقيق
ىستراتيجيتأم في ىقامة دولة ىسيمية شيعية في الميةقة (.)Al-Turki, 2015, p.15
ويعتمد الم رو انيراني علا اإلتراق القاعدة ال عبية في الوطن العربي سواء من الياحية
المذهبية لو السةةةةياسةةةةية لو االجتماعية ،ولسةةةةتةا انيرانيون اإلتراق المجتمعات العربية بي ةةةةر
مذهب الت ةةيع فيه ،نقامة تجمعات شةةيعية في العالم العربي وكسةةب والء تلك التجمعات من لجي
اسةةةةةةتخ دامأا كرداة لتعطيط اليفوذ انيراني وإلدمة المصةةةةةةةالن انيرانية وتةلعاتأا انقليمية ،كما
اعتمدت ىيران لسةةةلوب التأويي في عدد ال ةةةيعة في المجتمعات انسةةةيمية وفي الدول انسةةةيمية
والعربية نظأار لن ال يعة ي كلون جط ًء كبيرا ً في المجتمعات انسيمية ،وهذه السياسة نجحت
في البحرين ،حيث يلعب ال ةةةةةةيعة في البحرين دورا ً كبيرا ً في رسةةةةةةم األحداث باعتبارهم لللبية
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السةكان ،وبدلت المعارخةة ال ةيعية في البحرين بتيظيم صةفوفأا عقب الثورة انسةيمية انيرانية
التي كان لأا الدور األبرز في هذه المعارخةةة ،حيث انقسةةم الموق السةةياسةةي ل ةةيعة البحرين بعد
الثورة انسةةيمية انيرانية ىلا تيارين ،األول :الذي يةالب بانطاحة باليظام البحرييي واسةةتبداله
بيظام جمأوري وفقا ً لليموذت انيراني ،والتيار الثاني يةالب بإجراء بعض انصةةيحات لتحسةةين
لوخةةا ال ةةيعة في البحرين ،وجراء هذا االنقسةةام حدىت صةةدامات عييفة بين ال ةةيعة والس ةلةات
البحرييية ،وكان نيران حضةةةور واسةةةع في ترجيج االحتجاجات في البحرين ،إلاصةةةة بعد لحداث
الربيع العربي ،التي تحولت ت لك االحتجاجات والمظاهرات بفعي التدإلي انيراني في البحرين
ىلا مواجأات عييفة كادت لن تودي بإسةةةةةةقاط اليظام السةةةةةةيي في البحرين لوال تدإلي بعض دول
الجوار وىرسال قوات در الجطيرة للسيةرة علا األوخا األميية في البحرين ( Henderson,
.)2016
كما نجحت ىيران في السيةرة علا العراق بعد انأيار نظام صدام حسين ،في ظي توافق مع
الواليات المتحدة األميركية ،وتمكيت من التواصةةةةي مع ال ةةةةيعة العراقيين ودعمأم؛ حيث دعمت
ىيران الجماعات ال ةةيعية في العراق من إليل ىقامة حكم شةةيعي لو حكم يسةةيةر عليه ال ةةيعة في
العراق ،وبالفعي تحقق ما كانت تصبو ىليه ىيران من السيةرة علا مفاصي الحكم في العراق من
إليل وصول الجماعات ال يعية العراقية الموالية نيران ،وتحكمت ىيران في العراق وسياستأا،
وكذلك دعمت الةائفة ال ةةيعية في السةةعودية ودفعتأم لمواجأة الحكومة السةةعودية ،ولقامت ىيران
مع اليظام السوري العلوي تحالفا تاريخيا ميذ الحرب العراقية انيرانية تعطز في األزمة السورية
األإليرة ولصةةةةةةبحت ىيران تتحكم ىلا حد كبير في الجغرافيا السةةةةةةورية ،بمسةةةةةةةاندة من حلفائأا
المذهبيين كحطب هللا والملي ةةةيات ال ةةةيعية واألفغانية ،وفي اليمن قدمت الدعم لل ةةةيعة من إليل
جمةةاعةةة الحوىي التي تحةةاكي إلةا حطب هللا اللبيةةاني ومبةةادث الثورة انسةةةةةةيميةةة انيرانيةةة
(.)Hamdoor, 2016, p.24
األداة الثالثة :األداة العسكرية اإليرانية
تمتلك ىيران لكبر قوة عسةةةةةةكرية في الميةقة؛ حيث تتفوق علا مصةةةةةةر وتركيا ،وتعد القوة
العسةةةكرية األولا من حيث التعداد في الميةقة ،ىال لن األسةةةلحة التي تمتلكأا ىيران قديمة نسةةةبياً،
بسةةةةبب القيود انقليمية والدولية عليأا ،لأذا تعتمد علا صةةةةياعاتأا العسةةةةكرية الداإللية في تةوير
قدرتأا العسكرية؛ حيث لنتجت صواريخ بالي ستية وليرها من المعدات العسكرية ،ىخافة لسعيأا
الدائم في تةوير برنامجأا اليووي الذي يعةيأا قوة عسةةةكرية تسةةةاعدها في حفظ مكانتأا انقليمية
وتحقيق ىستراتيجيتأا ولهداف سياستأا الخارجية (.)Al-Majali, 2011, p.15
وتعمي القيادة انيرانية علا تيفيذ برنامج شةةامي نعادة بياء قواتأا العسةةكرية وتحديثأا علا
نةاق وا سع ،فكان تحديث العقيدة العسكرية انيرانية وتجاوز نمط التسلين التقليدي من األولويات
التي قامت بأا القيادة انيرانية في ظي التةورات انقليمية الجارية التي توحي باحتمالية المواجأة
والصرا المسلن ،ولمواجأة تلك الظروف والتداعيات عملت ىيران علا تةوير قواتأا العسكرية
ب كي يضمن لأا االستمرار في اليفوذ بالميةقة ،فسعت ىلا الحصول علا لسلحة ومعدات متقدمة
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ومتةورة باالعتماد علا روسيا والصين وكوريا ال مالية ،ىخافة ىلا بياء قوة من لسلحة الدمار
ال امي في المجاالت اليووية والكيماوية والبيولوجية (.)Al-Majali, 2011, P.16
ومما يؤكد علا اسةةةةةتخدام القادة انيرانيين األداة العسةةةةةكرية بكافة لشةةةةةكالأا لتحقيق التفوق
انقليمي وترسةةيخ نفوذها في الميةقة ،هو سةةعي ىيران المتي قدرات عسةةكرية تفوق احتياجاتأا
في الدفا عن نفسةةةأا وحماية مصةةةالحأا الحيوية ،ىخةةةافة ىلا سةةةعيأا المتي قدرات عسةةةكرية
هجومية في القوات الجوية ،ىخافة لمحاولتأا امتي قدرات عسكرية نووية ولسلحة دمار شامي،
فكي تلك المؤشةةةرات توحي خةةةمييا وجود نوايا الأيمية والسةةةعي لفرل السةةةةوة العسةةةكرية في
الميةقة من قبي ىيران ،لكي تكون القوة انقليمية الوحيدة في الميةقة ،وبالتالي يسةةةةأي عليأا تيفيذ
م روعأا في الميةقة (.)Al-Jazi, 2012, P.178
واسةةتخدمت ىيران األداة العسةةكرية في تيفيذ سةةياسةةتأا الخارجية وتوسةةيع نفوذها في الميةقة
العربية برشةةةةةكال مختلفة ،فقد فرخةةةةةت نفوذها في ميةقة الخليج ومارسةةةةةت هذا اليفوذ علا دول
الخليج العربي من إليل تحكمأا في القسةةم ال ةةرقي من مضةةيق هرمط وتواجد قوة بحرية ىيرانية
مجأطة برسةةةلحة مضةةةادة للسةةةفن ،وتأديدها بإليق هذا المضةةةيق الذي تعبر ميه صةةةادرات اليفط
للدول الخليجية العربية ،مما لتاح لأا الضةةةغط بقوة علا الدول العربية الواقعة علا الجانب اوإلر
من المضيق (.)Abu Sheikha, 2016, PP. 275-278
كما اعتمدت ىيران علا قوات عسةةةةةكرية وميلي ةةةةةيات مسةةةةةلحة في تيفيذ لهدافأا الخارجية،
كقوات الحرس الثوري وقوات القدس ،التي كانت لداة في يد اليظام انيراني في التدإلي في الدول
المجاورة ،كما حصةةةةةةةي في العراق وسةةةةةةوريا واليمن عيدما قام الحرس الثوري انيراني وفيلق
القدس بعمليات عسكرية وتجييد وتدريب ميلي يات تضم جيودا من باكستان ولفغانستان للقتال في
سوريا واليمن والعراق (.)Ghadeer, 2017
ومما سةةبق نسةةتيج لن ىيران سةةعت ميذ انتصةةار ىورتأا انسةةيمية ىلا تصةةدير مبادئأا ىلا
العالم انسيمي عموماً ،وىلا دول الجوار العربي ب كي إلاص ،وذلك نقامة الم رو انيراني
في الميةقة مستخدمة عدة لدوات لخدمة م روعأا وتعطيط نفوذها ،واستغلت التحوالت السياسية
التي حدىت في الميةقة العرب ية لتيفيذ م ةةةةةةروعأا في الميةقة العربية إلاصةةةةةةةة بعد االحتيل
األمريكي للعراق ،ووقو العراق تحةةت اليفوذ انيراني ىخةةةةةةةافةةة ىلا سةةةةةةوريةةا ولبيةةان واليمن
والبحرين ،فاسةةةةةتغلت هذا اليفوذ في الدول العربية لخدمة م ةةةةةروعأا القائم علا لداء دور ىقليمي
يرتكط علا قوة عسةكرية تعتمد القدرات التقليدية ولير التقليدية ،سةواء المتعلقة بالبرنامج اليووي
لو تةوير القدرات الصةةةاروإلية ،كما عمدت ىلا دعم حركات التةرف والعي في البيد العربية
وىقامة معسةةةةةةكرات لتدريبأم من لجي القيام برعمال مسةةةةةةلحة لترليبأم علا حكوماتأم بما يخدم
المصةةةةالن انيرانية ،لذلك شةةةةكي الم ةةةةرو انيراني في الميةقة العربية إلةرا ً لمييا ً واقتصةةةةاديا ً
وسياسيا ً واجتماعيا علا الميةقة بركملأا ،وهدد االستقرار واألمن في الدول العربية.
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المهحث الثاني :أثر التدخل اإليراني في الشأن العربي على موازين القوى اإلقليمية
()2010-2017
مع بدا ية ما يسةةةةةةما بر حداث " الربيع العربي" سةةةةةةي حت الفرصةةةةةةةة نيران بال تد إلي في
الميةقة العربية ،وعملت علا تركيد نفوذها؛ حيث اعتمدت علا اسةةةةةةتراتيجيه تقوم علا تحقيق
مصةةةةةالحأا القومية بري شةةةةةكي ،فيجد لن الموق انيراني تجاه التحوالت السةةةةةياسةةةةةية في اليظام
انقليمي اتسةةةم بموقفين متياقضةةةين ىزاء تلك الثورات ،وذلك حسةةةب مصةةةالحأا ،بي ريية مذهبية
(:)Naji, 2011, p.58
-

الموقف األول :موق متجانس حيث رحب اليظام انيراني بداية األمر بالتحوالت السياسية
التي حدىت في الميةقة العربية ،ورلت لن ما يحدث في تونس ومصةةةةةةر وليبيا هو بمثابة
صةةةةحوة وامتداد للثورة انسةةةةيمية انيرانية ،ألن ذلك سةةةةيعطز الدور انيراني في الميةقة
ويجعله نموذجا ً يحتذى به ،ويتضن ذلك من تةور الموق انيراني تجاه التحوالت السياسية
في الحالة البحرييية ،حيث دعمت ىيران المعارخةةةة البحرييية خةةةد اليظام البحرييي ب ةةةتا
الةرق سةةةياسةةةيا ً و ىعيميا ً ماديا ً ،مةالبة بتحقيق الديمقراطية في البحرين ،وكذلك في اليمن
حيث دعمت حركة المعارخة.

-

الموقف الثاني :يتياقض مع الموق األول حيث تبلور مع حدوث األزمة السورية ،فقد اتسم
الموق انيراني الرسةةةةةةمي حيالأا باننحياز الكامي ،والموق المسةةةةةةةاند والداعم لليظام
السةةوري بكي الةرق المتاحة السةةياسةةية والعسةةكرية وانعيمية خةةد االحتجاجات ال ةةعبية،
وتمثلت لبرز التدإليت انيرانية في ال رن العربي بما يرتي:

المطلب األول :أوجه التدخل اإليراني في الشأن العربي
أوالً :في األزمة السورية
تحكمت ىيران بمفا صي ووقائع علا األرل في الم أد السوري ،من إليل ا صةفافأا ىلا
جانب اليظام السةةةةةةوري في مواجأة الثورة ،حيث اتخذت ىيران وحليفأا حطب هللا موقفا ً مؤيداً
ليظام ب ةةةار األسةةةد في مواجأة االنتفاخةةةة ال ةةةعبية في سةةةوريا ميذ انةيقأا في 2011/2/18م
وظأر ذلك الترييد من إليل التبيي الكامي للرواية الرسمية السورية ل حداث وشن حملة ىعيمية
مماىلة لليموذت انعيمي السةةوري ووصة االنتفاخةةة ال ةةعبية بالمؤامرة األجيبية التي تسةةتأدف
صةةمود ومقاومة سةةوريا من قبي الصةةأايية والغرب واليظر ىلا األحداث علا لنأا فتية شةةبيأة بما
حدث في ىيران في عام 2009م (.)Abu Hilal, 2011, p.9
كما رسةةةةةمت ىيران ىسةةةةةتراتيجية عملت علا تحقيقأا تجاه األزمة السةةةةةورية ،واعتمدت هذه
انسةةتراتيجية علا عدة مرتكطات بين البلدين ،إلاصةةة لن هيا عدة مقاربات بين اليظام السةةوري
والقيادة انيرانية ،وتتمحور هذه المقاربات فيما يرتي (:)Askar, 2012, p.42
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 .1ىيران وسةةوريا شةةريكان في حل ممانع للأيمية الغربية في الميةقة ،فإيران وسةةوريا تقريبا ً
ال يتعامين مع لي مؤسةةةةةةسةةةةةةة دولية لو اقتصةةةةةةادية تكون فيأا الواليات المتحدة هي اومر
الياهي ،ومن لهم هذه المؤسسات هي البيك الدولي وسياساته.
 .2البلدان شريكان في حدود م تركة بعُمق عراقي ،لي لن العراق ت ُ كي فاصيً حدوديا ً ولكيه
لصبن ساحة نفوذ ىيرانية كون العراق لصبن لحد لخي السياسة انيرانية في الميةقة ،بعد
انأيار نظام صةةدام حسةةين ،وبالتالي لصةةبن الدور انيراني ليس العبا ً في األزمة السةةورية،
بي مسةةةةةتفيدا؛ نظريا ً وعمليا ً ،سةةةةةواء بدعمه الكامي لليظام في مواجأة ىسةةةةةرائيي ،لو تجأيط
الميةقة لحرب شةةةةاملة في حال التعرل للحق اليووي انيراني ،وبالتالي لصةةةةبحت األزمة
السورية بوخعأا الحالي لكبر خامن للحقوق اليووية انيرانية.
 .3سةةةوريا ت ةةةكي عمقا ُ اجتماعيا ً ودييياً؛ ىذ تمتلئ سةةةوريا بالعتبات المقدسةةةة ولخةةةرحة آل بيت
رسول هللا ،وجميعأا مطارات سياحية ودييية مأمة لل عب انيراني ،وبالتالي لصبن الحفاظ
علا هذا الوخع من المعارخة المت ددة مسرلة لمن قومي اجتماعي ىيراني.
وتسةةةةةتيد ىيران في ىسةةةةةتراتيجيتأا تجاه األزمة السةةةةةورية ىلا عدة متغيرات ،جعلتأا ترسةةةةةم
ىسةةةتراتيجية إلاصةةةة بأا تجاه األزمة السةةةورية ،وتلقي بكي ىقلأا السةةةياسةةةي والعسةةةكري في هذه
األزمة ،فكان هيا لسةةةةةباب دفعت ىيران للتدإلي في مسةةةةةارات ومآالت األزمة السةةةةةورية ،وهذه
األسباب عدة ،نذكر ميأا ما يرتي (:)Abu Hilal, 2011, p.13


الموقع انسةةةةةتراتيجي الذي تتيحه السةةةةةاحة السةةةةةورية المتيكأا مكانة في القلب العربي من
الياحية الجغرافية ،وبالتحديد البوتقة التي تدور فيأا لهم المتغيرات انقليمية وميأا ميمسةةةته
للبر التركي ،ومحاذاته نسرائيي ،وقربه من العراق.



الميطة التسةةةةةاومية التي تتيحأا السةةةةةاحة السةةةةةورية ،بوصةةةةةفأا بيئة إلصةةةةةبة التعقيد ،ال تملك
انطراف الفاعلة والمؤىرة اتخاذ قرارات حاسةةةةةمة ب ةةةةةرنأا ،وال تملك القدرة علا التفرد في
القرار.



ارتباط سةةةوريا مع ىيران لدرجة لن البعض يصةةةفه بالتحال ؛ حيث يمثي التحال بين ىيران
وسةةورية شةةراكة ىسةةتراتيجية ،لكثر ميه تعاون متبادل بين دولتين .وعلا الرلم من التياقض
او يديولوجي بين اليظام البعثي العلماني في سةةةةةةورية وجمأورية ىيران انسةةةةةةيمية ،ىال لن
العداء الم ةةةةتر لعراق صةةةةدام حسةةةةين في البداية لدى ىلا جمع الدولتين في العام ،1980
ىخةةةافة ىلا لن الخوف الم ةةةتر من الواليات المتحدة وىسةةةرائيي سةةةاعد علا تعضةةةيد هذه
ال راكة نتيجة التةابق في المواق .



ترى طأران لنأا قائدة محور المقاومة في ميةقة ال ةةةةةرق األوسةةةةةط؛ حيث تق كعقبة لمام
توسع اليفوذ الغربي – انسرائيلي ،كما ترى لن دعمأا لليظام في سوريا هو العمود الفقري
لأذا المحور ،والذي متا فقدته سةةةييفرط عقد المقاومة .وتعتبر سةةةوريا قياة ىيران في تمرير
الدعم المالي والعسةةةكري ىلا الفصةةةائي التابعة لأا في لبيان وها حطب هللا وكذلك في قةا
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لطة وهي الجأاد انسةةةةيمي وحماس ،باعتبار تلك الحركات لوراق خةةةةغط عسةةةةكرية علا
ىسرائيي.


ارتباط اال ستقرار في سوريا من عدمه في الواقع اللبياني علا خوء العيقات الخا صة بين
سةةةوريا وحطب هللا ،فحطب هللا اللبياني ،هو حطب شةةةيعي مرتبط بإيران ونظام األسةةةد الذي
تسيةر عليه األقلية العلوية في سوريا ،قريبون من مذهب ال يعة ،ومن هيا تيظر ىيران ىلا
الحرب الدائرة في سةةةةوريا ودعمأا ليظام األسةةةةد لنأا حرب بالوكالة خةةةةد الواليات المتحدة
األمريكية وىسرائيي وكذلك الدول الغربية ،وتعد ىيران نفسأا "محور المقاومة" خد الغرب
وهذا سبب تحالفأم مع اليظام العلوي السوري وحطب هللا اللبياني.



الوخةةةع التفاوخةةةي مع الغرب ،فتسةةةعا ىيران في دعمأا لسةةةوريا ىلا تقوية وخةةةعأا علا
طاولة المفاوخةةةةةات حول ملفأا اليووي ،وهو األمر الذي من شةةةةةرنه تحقيق مكاسةةةةةب تفوق
سةةةياسةةةة الحياد تجاه األزمة السةةةورية؛ حيث لن سةةةيةرة الغرب علا ما يحدث في سةةةوريا
سةةةتكون نتيجته ىحاطة ىيران علا المسةةةتوى الجيوسةةةياسةةةي ،وىجبارها علا شةةةروط االتفاق
اليووي.



الوقوف في وجه الدولة انسيمية في العراق وال ام (داعش) في الميةقة ،ومما ال شك فيه
"داعش" في العراق وسةةةةةةوريا هدد اليفوذ انيراني داإلي كي من البلدين ،فداعش بمذهبأا
السةيي تتخذ من ىيران ال ةيعية عدوا تعمي علا تقليص نفوذه ،وقد ظأر ذلك في العراق وما
زال ،فبعد هطيمة داعش للجيش العراقي ،سعت ىيران ىلا دعم الملي يات ال يعية وترسيس
ح ةةد شةةيعي مكون من ملي ةةيات طائفية لمواجأة داعش ،وفي الوقت نفسةةه يمثي دعم اليظام
السوري جبأة حرب لإلرى تجاه داعش في سوريا.

ولتحقق ىيران لهدافأا انستراتيجية ،كان عليأا تقديم الدعم لليظام السوري من إليل لدوات
سةةياسةةية واقتصةةادية وعسةةكرية ،وربما تيحصةةر األدوات السةةياسةةية في دعم الحي السةةلمي ليزمة
السةةةورية دون انطاحة بيظام ب ةةةار األسةةةد وكذلك طرح األزمة السةةةورية علا مائدة مفاوخةةةات
م ةةةةةروعأا اليووي ،لما االقتصةةةةةادي ،فأو الدعم المالي لليظام السةةةةةوري عيوة علا تقديم اليفط
كرحد الموارد المأمة وسط العقوبات االقتصادية المفروخة علا سوريا ،وعلا المستوى الميداني
والعسكري ،لير المباشر ،يبرز دور حطب هللا كرحد األدوات الرئيسية في دعم اليظام السوري،
فميذ اندال الثورات العربية نأاية ( )2010لإلذت تبرز بين القوى انقليمية حالة من الت يافس
الجيوبوليتيكي ،وكانت ىيران من خةةةةةمن الدول التي لديأا م ةةةةةاريع واهتمامات ىسةةةةةتراتيجية في
الميةقة ،بعد لن فاجرت هذه الثورات تلك القوى انقليمية الفاعلة في ال ةةرق األوسةةط ،مثلما تفاجر
العالم بركمله ،فدإللت هذه الدول في متاهة مؤقتة حول الكيفية التي يجب التصةةةةةةرف بأا لمام ما
يجري من تحوالت سةةةةريعة ،ليس علا المسةةةةتوى الداإللي التي ت ةةةةأد الثورات فقط ،وىنما األهم
ليضا ً علا الصعيد الجيوبوليتيكي في انقليم (.)Bakir,2012,p.89
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وكان التوجه انيراني في األزمة السةةةورية في البداية يقوم علا الحي السةةةياسةةةي ،فأو يدعو
للحوار بين اليظام والمعارخةةةةة علا لسةةةةس لهمأا حق ال ةةةةعب في االإلتيار ،وبالتالي لصةةةةبحت
االنتخابات الحرة وال فافة ىحدى وسائي الدور انيراني في األزمة ،ولتحقيق الحي في هذه األزمة
اجتمعت ىيران مع قادة المعارخةةةةةةة السةةةةةةورية ومع الرئيس ب ةةةةةةار األسةةةةةةد للوصةةةةةةول ىلا
اتفاق سةةةياسةةةي إليل األشةةةأر األولا من الثورة؛ حيث كان رلي مسةةةئولي الحكومة انيرانية لنه
"سةةةةةةيكون من الحكمة ىجراء انتخابات حرة وعادلة" ،ولكن قوبي هذا االقتراح بالرفض من
المعار خة ألنأا لم تكن تثق في األ سد وال في ىيران ،ولم يرلب األ سد في م اركة ال سلةة مع
لحد (.)Askar, 2012, p.42
كما برهيت ىيران عن موقفأا ب كي حازم وقاطع فاعتبرت لن ما يحدث في سوريا هو شرن
داإللي وال يجوز ألي دولة التدإلي فيه ،ولن اليظام السوري "إلط لحمر"؛ ىذ ال يمكن لةأران لن
تتر حليفأا االسةةتراتيجي يسةةقط بسةةأولة ،وىن تةلب ذلك اشةةتبا مع جميع األطراف ،لكن هذا
الموق انيراني المؤيد لليظام السةوري رفع الغةاء عن السةياسةة البرالماتية التي تيتأجأا ىيران
في التعامي مع الثورات واالحتجاجات العربية ،ولكد لنأا تتعامي معأا بميةق الدولة التي تسةةةةةعا
لتعطيط مصةةةالحأا وليس الثورة التي تلتطم بسةةةقوف ىيديولوجية محددة ،بي ربما لحرت ىيران لمام
الرلي العام العربي ولفقدها "الصةةةةورة اليمةية" التي حاولت فرخةةةةأا باعتبارها "األمة الثائرة"
والداعم الرئيسي للمقاومة"(.)Ben Smith,2012
وبعد الدعم والمساندة انعيمية والسياسية ىقليميا التي قدمتأا ىيران لسورية ،تحولت ىيران
ىلا الدعم تحت القبة الدولية واألمم المتحدة من إليل محاولة الدفع بروسةةةةيا في مجلس األمن من
لجي تعةيي لي قرارات دولية خةةةد نظام األسةةةد ،وبعد تةور األزمة السةةةورية واحتدام الصةةةرا
والقتال بين اليظام والقوى المعارخةةةة لجرت ىيران ىلا تقديم دعم عسةةةكري وتقيي لسةةةورية لىياء
لزمتأا ،في بداية األزمة تمحورت الجأود والدعم انيراني لسةةةةةةورية بتقديم الدعم المعلوماتي
وتقديم االسةةت ةةارات المختصةةة والمسةةتيدة للخبرات التي جمعتأا ىيران في قمع االحتجاجات التي
اجتاحت ىيران في الـةةةةةةةةةة  2009والتي سةةةةةميت بالثورة الخضةةةةةراء حييذا  ،ىم قامت الجمأورية
انيرانية بعد ذلك باسةةةتضةةةافة معسةةةكرات تدريبية لتقديم التدريب العسةةةكري والخبرات التيظيمية
لعياصةةةر ال ةةةبيحة والمتةوعين من لنصةةةار اليظام بأدف تحويلأم ىلا ميلي ةةةيات نظامية ،والتي
لصبحت ت كي فيما بعد "جيش الدفا الوطيي" (.)Bakir, 2012, p.3
وفي ميتصةةة عام  ،2012اشةةةتعلت القتال ب ةةةكي كبير بين قوى المعارخةةةة واليظام ،حتا
لصةةبحت المؤشةةرات والتوقعات ت ةةير ىلا انأيار القوى العسةةكرية لليظام السةةوري ،إلاصةةة مع
اقتراب كتائب الثوار من تةويق مديية دم ةةةةةةق ب ةةةةةةكي كامي ،ومع هذه التةورات لإلذت ىيران
ميحيا آإلر في تدإللأا تجاه األزمة السةةةةةةورية ،حيث انتقلت الجأود االيرانية ىلا التدإلي الميداني
المباشةةر والموسةةع ب ةةكي مميأج ،فدفعت بحطب هللا لدإلول السةةاحة السةةورية ،وكذلك عملت علا
ىرسةةةةال قوات ميظمة من الميلي ةةةةيات العراقية ال ةةةةيعية لشةةةةأرها كان لواء لبو الفضةةةةي العباس
وعصائب لهي الحق ،وعملت ليضا علا ت كيي ميلي يات جديدة من المتةوعين ال يعة القادمين
من األحياء الفقيرة في ىيران لو من باكسةةةتان ولفغانسةةةتان ،وصةةةوالً لم ةةةاركة عياصةةةر الحرس
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الثوري في المعار الدائرة في سوريا ،فقد قدرت لعداد العياصر ال يعية المسلحة التي استقدمتأا
ىيران وحطب هللا بحوالي  30ىلا  40لل مقاتي ،فردى التدإلي العسةةةةةةكري المباشةةةةةةر نيران في
األزمة السورية ىلا تغير ميطان القوى علا األرل ،حيث لوق المد الجغرافي لقوى المعارخة
المسةةةةلحة ،ومسةةةةاعدة قوى الجيش السةةةةوري اليظامي علا اسةةةةتعادة المياطق الحيوية التي كانت
تسةةةيةر عليأا القوى المعارخةةةة ( ،)Askar, 2012, p.44ومازال م ةةةأد الدعم مسةةةتمرا حتا
اللحظة؛ ىذ لن ىيران تمثي الحلي األول ليظام ب ار األسد.
ثانياُ :في األزمة اليمنية
لصةةةةبن التدإلي انيراني في ال ةةةةؤون الداإللية لليمن ب ةةةةكي عليي وعلا لعلا المسةةةةتويات
الرسةةةةةةمية ،ويعود هذا التدإلي لوجود عوامي موخةةةةةةوعية تسةةةةةةاعدها علا ذلك ،ولهمأا الحركة
الحوىية؛ حيث تلعب الحركة العامي األبرز في تمدد ىيران وتوسةةةةةعأا في اليمن ،وعلا الرلم من
اإلتيف ىيران مةةذهبي ةا ً مع جمةةاعةةة الحوىي ،ىال لنأةةا تجةةاوزت هةةذه الخيفةةات المةةذهبيةةة ،حيةةث
لصةةةةةبحت العيقة بين ىيران والحوىيين عيقة سةةةةةياسةةةةةية برالماتية تعتمد علا تحقيق مصةةةةةالن
الةرفين في اليمن ،وترى ىيران لن تحقيق مصةةةةةةةالحأا تمثي لولوية بالتكامي مع الحالة الةائفية
(.)Al-shoja, 2012, p125
ومع توقيع المبادرة الخليجية ب ةةرن انتقال السةةلةة سةةلميا ً في اليمن ،بدلت تظأر بقوة ميمن
هةةذا التغلغةةي انيراني بتمويةةي طأران لعةةدد من األحطاب كحطب األمةةة والحطب الةةديمقراطي
اليميي ،عدا عن تمويي عدد من وسةةةةائي انعيم ما بين صةةةةح وقيوات فضةةةةائية ،كتلك التي تم
ىطيقأا بالتطامن مع ىطيق قياة الميادين انإلبارية؛ حيث تبث جميعأا من بيروت ،وقياة المسيرة
التابعة لجماعة الحوىي ،وقياة السةةةةاحات ذات الصةةةةبغة "لير المذهبية" ،ولم يقتصةةةةر دعم ىيران
لحلفةائأةا فقط علا الجةانةب انعيمي ،بةي تعةدى األمر ىلا تمويلأم مةاليةا ً وتطويةدهم بةالسةةةةةةيح
والتدريب عليه عبر مدربين لبيانيين وعراقيين؛ حيث ت ةةير بعض المعلومات لنه تم تدريب لعداد
كبيرة من األفراد التابعين لجماعة الحوىي لو من لنصةةةار الحرا المسةةةلن طوال الفترة الماخةةةية
(.)Al-shoja, 2012, p.126
وقد اتأم الرئيس اليميي ،عبد ربه ميصةةةةور هادي ،في ت ةةةةرين لول (لكتوبر)  2012ىيران
بالسةةعي ىلا تيفيذ مخةط يأدف للسةةيةرة علا مضةةيق باب الميدب في البحر األحمر ،كما لكد لن
من لهم الت حديات التي تواجه اليمن التدإلي انيراني؛ حيث يمثي التدإلي في دعم ىيران لبعض
التيارات السةةياسةةية؛ حيث قال "ىن في الجيوب حراكين :حرا سةةلمي وحرا لير سةةلمي ،وهذا
األإلير يستخدم السيح ومدعوم من ىيران وهو من يريد االنفصال" (.)Bashir, 2015
وفي لواإلر 2011م ولوائي 2012م ،كثفت ىيران اتصةةةالأا السةةةياسةةةي بالمتمردين الحوىيين
وليرهم من ال خصيات السياسية في اليمن؛ حيث سعت ىلا الترىير في الم أد السياسي اليميي
من إليل االتصال بجميع القوى السياسية الفاعلة من لقصا اليمين ىلا اليسار ،ومن جيوب اليمن
حتا شماله؛ فدعمت ىيران ،عبر وسةائأا سياسيين ،في القوى اليسارية ممن شاركوا في الثورة
ال ةةةةعبية ولديأم عداء ليديولوجي مع حطب (انصةةةةيح) والتيارات السةةةةلفية؛ نيجاد لرخةةةةية من
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القبول للتحال لو التيسةةةيق مع الحوىيين كقوة ممثلة لأا في اليمن ،وزادت من شةةةحيات األسةةةلحة
متيام
ىليأم ،كجطء مما يصةةفه مسةةؤولون عسةةكريون واسةةتخباراتيون لمريكيون برنه «جأد ىيراني
ٍ
لتوسةةةيع نةاق نفوذ طأران في ميةقة ال ةةةرق األوسةةةط بركملأا» ،بحسةةةب تقرير لـةةةةةةةة (نيويور
تايمط) .وبحسةةةةب التقرير حاولت ىيران  -في ال ةةةةأور األولا من العام 2012م  -لن ترسةةةةي ىلا
اليمن مواد تستعمي في صيع لجأطة تفجير تعرف باسم األسلحة الخارقة للدرو شديدة االنفجار.
فإعداد الكوادر ،ودعم الفعاليات ،وكسةةب الوالءات ،ولعمال التسةةلن ،والمؤتمرات التي تعقد
هيا وهيا بتمويي من طأران؛ كلأا مظاهر يق وراءها تمويي إلارجي وعمي استخباري ك فت
عيه األيام ،وصةةرح به الرئيس اليميي وقيادات لميية وسةةياسةةية مختلفة .يضةةاف ىلا ذلك التيسةةيق
القائم بين الحوىيين واليظام السةةةةةةياسةةةةةةي السةةةةةةةابق نف ةةةةةةةال العملية السةةةةةةياسةةةةةةية ،من إليل
القواعد التابعة للمؤتمر ال ةةةةعبي العام (الحطب الحاكم سةةةةابقاً) ،والعاملة في لجأطة ودوائر الدولة
المختلفة ،وبسةةةةةيد من قوى قبلية موالية لليظام السةةةةةابق ورئيسةةةةةه ،الذي قتي الحقا ،علي صةةةةةالن
(.)Al-shoja, 2012, p.127
ويؤكد بعض الباحثين لن ىيران تسةةةعا من إليل لن ةةةةتأا التوسةةةعية داإلي اليمن ىلا تحقيق
عدة لهداف؛ فأي لوالً تريد زيادة قوتأا انقليمية ،واسةةةةتباق لي إلسةةةةائر يمكن لن تلحق بأا نتيجة
ىورات (الربيع العربي ) ،ولذلك فقد عملت علا البحث عن مياطق نفوذ وتوسةةةةةةع لإلرى كانت
اليمن لبرزها (.)Al-Faqeeh, 2012
ومن هيا ،فإن تحقيق اليفوذ انيراني في اليمن ال يمكن لن يتم في ظي وحدة مجتمعية ودولة
مأيمية ومسةةةتقرة؛ لذلك فأي تسةةةعا في سةةةبيي تقوية حلفائأا ىلا تفجير األوخةةةا العسةةةكرية في
اليمن ،وىيجاد حالة من الفوخا العارمة التي يمكن معأا ىعادة صيالة موازين القوى.
ثالثاً :في الحالة العراقية
مثلت الحالة العراقية بعد االحتيل األمريكي وتدمير مقوماته وقوته العسةةةةةكرية والضةةةةةع
الذي لصابه فرصة تاريخية نيران لتوسيع نفوذها في العراق ،وتعطيط نفوذها ىقليمياً ،فاستةاعت
ىيران لن تضةةةع يدها علا كي مفاصةةةي اليظام السةةةياسةةةي العراقي بعد انأيار نظام صةةةدام حسةةةين،
وعملت علا ترتيب األوخةا األميية والعسةكرية والسةياسةية واالقتصةادية واالجتماعية بما يخدم
لميأا القومي ،مرتكطة في ذلك علا ىسةةةتراتيجية وخةةةعتأا لتعطيط نفوذها وىحكام سةةةيةرتأا علا
العراق ،حيث ارتكطت هذه انسةةةةةةتراتيجية علا عدة مرتكطات ،لهمأا توحيد األحطاب ال ةةةةةةيعية
العراقية ،لكي يكون لتلك األحطاب نفوذ سةةةةةياسةةةةةي حتا تتمكن تلك األحطاب من تعطيط السةةةةةيادة
ال يعية في العراق ،ىخافة ىلا تمويي وتسلين وتدريب الميلي يات العراقية التي لعبت دوراً مأما ً
في ترسيس الةائفة ال يعية والمذهبية وتقسيم ال عب العراقي بما يتوافق مع التوجأات والسياسة
انيرانية (.)Bishara, 2012, p.155
لصةةةبن الوجود انيراني في العراق لمرا ً واقعيا ً ىلا جانب قوات االحتيل األمريكي ،بي ىنه
لصةةةبن لكثر حضةةةورا ً ونفوذا ً من القوات األمريكية ،وذلك النتأاجأا سةةةياسةةةة إلارجية تمكيت من
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إليلأا من بسةةط ومد نفوذها داإلي العراق ب ةةكي ال يمكن ألحد مواجأته ،حيث يمكن تلخيص لهم
المرتكطات العملية للسياسة انيرانية في العراق تمثي بما يرتي (:)Mahmood, 2012, p.244
 .1التغلغي الرسةةةةمي بين لوسةةةةاط القادة السةةةةياسةةةةيين في العراق ،وذلك من إليل االجتماعات
والطيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين ،ىخافة ىلا توظي السفارة انيرانية وقيصلياتأا
في البصةةةةرة وكربيء ولربيي والسةةةةليمانية في دعم انسةةةةتراتيجية والسةةةةياسةةةةة انيرانية في
العراق.
 .2التغلغي األميي في األوسةةةةاط العراقية الرسةةةةمية وال ةةةةعبية من إليل تكوين إلييا لميية في
العراق ،وت كيي وتمويي وتدريب ميلي يات عراقية جاء معظمأا من ىيران كـ ة "قوات بدر"
وزرعتأا ىيران داإلي المؤسسات والمدن العراقية.
 .3الترىير علا المؤسةةةةةةسةةةةةةات الدييية العراقية من إليل تةوير العيقات انيرانية مع القيادات
الدييية ال يعية العراقية.
 .4السةةةةةةيةرة علا االقتصةةةةةةاد العراقي من إليل التواجد المكث والعليي في جميع محافظات
العراق ،إلاصةةةة في اليج وكربيء ،وتقديم مسةةةاعدات مالية نعادة ىعمار العراق ب ةةةرط
الحصةةةةةول علا موافقات بتطويد احتياجات األسةةةةةواق العراقية من الميتجات انيرانية ،ولن
يوجه الدعم انيراني نقامة م ةةةةةةاريع بيا تحتية في محافظتي (اليج وكربيء) مما يعطز
وجودها وشعبيتأا لدى الةائفة ال يعية العراقية.
 .5زر علماء الدين العراقيين الذين تلقوا علمأم في ىيران (قم) ،ليقوم هؤالء العلماء بالترويج
لفكرة والية الفقيه انيرانية في المجتمع العراقي.
ولم تقتصةةر السةةياسةةة انيرانية وىسةةتراتيجيتيأا تجاه العراق في تلك األمور التي تم انشةةارة
ىليأا ،بي لم تد جانب لو مسةةةةةةةرلة تخص العراق ىال وتدإللت فيأا وحاولت تغييرها بما يخدم
مصةةلحتأا ،وذلك ألنأا كانت مدركة لن ترسةةيخ نفوذها في العراق هو بداية م ةةروعأا التوسةةعي
في العالم العربي ،ولن م روعأا يبدل وييتأي في العراق.
وقد تحقق ما كان تصةةبو ىليه ىيران في العراق ،ولصةةبن العراق العمق انسةةتراتيجي نيران
علا جميع األصةةعدة ،فعلا الصةةعيد االقتصةةادي لصةةبن العراق لكبر شةةريك اقتصةةادي وتجاري
نيران ،ووصةةةةي التبادل التجاري بين البلدين لمسةةةةتويات قياسةةةةية ،مما سةةةةاهم ذلك بتخفي حدة
العقوبات الدولية التي فرخةةت علا ىيران ،وعلا الصةةعيد السةةياسةةي ظأر اليفوذ انيراني ب ةةكي
واخةةن من حيث والء القيادات السةةياسةةية ال ةةيعية العراقية نيران ،وسةةيةرة ىيران علا صةةانعي
القرار العراقي ،وعلا الصةةةعيد االجتماعي تجسةةةد اليفوذ انيراني في هذا الجانب من إليل ن ةةةر
اللغة الفارسةةةةةةية في محافظات الجيوب العراقية ،وسةةةةةةيةرة وانت ةةةةةةار المدارس ومراكط التعليم
انيرانية في العراق التي تروت نيران وسياستأا ،ون ر المذهب ال يعي في لنحاء العراق بركمله
(.)Jawad, 2016, p.164
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كما سةةةةةاهمت الملي ةةةةةيات العراقية ،بالتعاون مع الحرس الثوري انيراني وفيلق القدس من
تدمير "دولة داعش" ،التي احتي مسةةةاحات واسةةةعة من األرل العراقية ،والتي كانت تأدد اليفوذ
انيراني في العراق.
رابعاً :في الهحرين
اتسةةةةةةم التةةةدإلةةةي انيراني في مملكةةةة البحرين بةةةرنةةةه قةةةديم جةةةدا ً ،ويعود ىلا بةةةدايةةةة القرن
الع ةةةةرين ،ففي عام  1927لىارت ىيران موخةةةةو تبعية البحرين لأا في عصةةةةبة األمم المتحدة،
وفي عةةةام  1945لدلا وزير الخةةةارجيةةةة انيراني بيةةةان لمةةةام المجلس الييةةةابي وطةةةالةةةب فيةةةه
الواليةةات المتحةةدة بعةةدم اسةةةةةةتخرات اليفط من الحقوق انيرانيةةة البحريييةةة في البحرين ،وفي
عام 1996ك فت السلةات البحرييية عن القبض علا لعضاء "حطب هللا البحرييي" ولنأم وراء
لعمال العي لىياء االنتفاخةةةةةةة الدسةةةةةةتورية ،ويمثي "حطب هللا البحرييي" لحد فرو حطب هللا
انيراني (.)Al-shoja, 2012, p.128
وتعتبر التدإليت انيرانية في البحرين عديدة وال يمكن ح صرها ،ولكن ويمكن ر صدها في
لن الخةر انيراني إلةر واخةةةةةةن وهو يقوم علا مجموعة عياصةةةةةةر لهمأا الدعم السةةةةةةياسةةةةةةي
وانعيمي والمادي للمعارخةةةةةةة الراديكالية المسةةةةةةلحة التي نفذت عددا ً من جرائم التفجيرات في
الميامة ،ولعمال ال ةةةةغب والتخريب اليومية خةةةةد رجال ال ةةةةرطة والمواطيين ،وتحريك الخييا
اليائمة في الدولة ،بانخةةافة ىلا القيام بالعديد من األعمال التي تأدف من إليلأا بي ةةر الفوخةةا
وعدم االسةةةةةتقرار ،وبالتالي تسةةةةةتةيع السةةةةةيةرة علا البحرين ،وتمثلت لبرز األعمال انرهابية
والتخريبية بما يرتي (.)Hetta, 2013


لعليت وزارة الداإللية البحرييية في السةةةةةابع من حطيران (يونيو)  2015عن ىحباط مخةط
ىرهابي ،والقبض علا عدد من لعضةةاء "سةةرايا األشةةتر" والمتورطين في ارتكاب عمليات
ىرهابية بالمملكة ،حيث شكلت تلك السرايا في لواإلر عام 2012م علا يد شخصين يعي ان
حاليا في ىيران هما :لحمد يوس ة سةةرحان (ال ُملقأب بربي ميتظر) ،وجاسةةم لحمد عبد اللـةةةةةةةةه
(ال ُملقأب بذي الفقار).



عن
تفجير قرية سترة في  28تموز (يوليو)  ،2015والذي لدى است أاد شرطيين ،ليك
لن المتفجرات المسةةةةةةتخدمة في الحادث هي من نفس نو المتفجرات التي تم ىحباط تأريبأا
ىلا المملكة عبر البحر يوم  25تموز (يوليو)  ،2015ولقر فيأا المتورطون بالتيسةةةةةةيق مع
ىيرانيين الستيم المتفجرات واستخدامأا في ارتكاب عمليات عي وىرهاب داإلي المملكة.



وفي ت رين لول (لكتوبر)  ،2016لعليت البحرين لن قواتأا األميية اكت فت مصيعا ً خخما ً
لتصييع القيابي بـةةةةةةة 1.5طن من المتفجرات في العاصمة الميامة ،ويعود لجماعات لأا صلة
بالحرس الثوري انيراني (.)Aboud,2016
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خامساً :في لهنان
عانا لبيان من التدإليت انيرانية ب ةةةةةةكي كبير ،حيث لدت هذه التدإليت ىلا تجاذبات
سةةياسةةية بين مكونات المجتمع اللبياني مما تمخض عيه في اليأاية الفراس السةةياسةةي ،وانقسةةام حاد
في صةةفوف الةائفة المارونية التي يحق لأا اإلتيار من ي ةةغي ميصةةب رئيس الجمأورية ،وكذلك
ىلا االنقسةةةام في الصةةة الوطيي الذي يحق له التصةةةديق علا من يتم اإلتياره من إليل المجلس
الييابي (.)Bashir, 2015
وتقوم ىيران بالتدإلي بال ةرن اللبياني من إليل حطب اللـةةةةةةةه ،وحركة لمي ،ويمثي حطب هللا
في لبيان األداة األساسية نيران؛ حيث وفر لأا حطب هللا جبأة مواجأة في الصرا مع ىسرائيي
وتجسيد الجأاد خدها حتا لو لم تكن لأا معأا حدود (.)Hetta, 2013
وفي الحقيقة ،فقد هيمن حطب هللا علا الحالة اللبيانية ،ب ةةةةةةكي كبير ،ولبقا هامش المياورة
محدودا للقوى األإلرى مثي قوى  14آذار ،كتيار المستقبي وتيارات لإلرى.
المطلب الثاني :أثر التدخل اإليراني في الشأن العربي على موازين القوى اإلقليمية
تتم ثي الك تي القوم ية االتي ل أا وزن في المية قة العرب ية اون بإيران وترك يا والسةةةةةةعودية
وىسرائيي ،في ظي لياب كبير للمكون الكردي.
وفي ظي الةموحات القومية انيرانية ،واالسةةةةةتدارة التركية ىلا ميةقة ال ةةةةةرق األوسةةةةةط،
واكت ةةةةةةةاف السةةةةةةعودية لدور ها ومكانتأا انقليمية ،في ظي التراجع المصةةةةةةري ،والةموحات
انسةةرائيلية لتوسةةيع نفوذها وعيقاتأا عبر ما يسةةما صةةفقة القرن ،وتصةةفية القضةةية الفلسةةةييية،
والقفط عيأا ىلا الدول الخليجية وانسةةيمية ،تختلط لوراق الم ةةأد انقليمي بةموحات وتةلعات
تلك الدول لو القوى األربعة في الميةقة ،مع األإلذ بعين االعتبار ،ىنحياز القوة األمريكية المةلق
نسرائيي ،والتحال مع السعودية ،والبرود مع تركيا ،والعداء مع ىيران.
وهيا العديد من المتغيرات التي لعادت توزيع القوى في الميةقة ،فإبرام االتفاق اليووي
بين ىيران ودول الغرب ( ،)1+5زاد المخاوف في بعض الدول العربية وىسةةةةةةرائيي تحديداً من
دور ىيراني ىقليمي ،يعيد دور ال ةةةةةةةاه شةةةةةةرطي الخليج سةةةةةةةابقا ،األمر الذي ن ةةةةةةةر عيه "حل
المتضررين" من االتفاق اليووي ،وقةباه السعودية وىسرائيي ومن يدور حولأما من المتوجسين
من الدور انيراني المحتمي ،األمر الذي فتن الباب في تقاطع المصةةالن الخليجي انسةةرائيلي خةةد
ىيران.
فيما دفع موق اندارة األمريكية من األكراد ،الذين دعمتأم في سةوريا ،وفي ظي االسةتفتاء
الكردي في العراق الذي جرى في ليلول (سةةةةةةبتمبر)  ،2017تركيا وىيران ىلا التقارب إلوفا من
جمأو رية مأاباد (لو جمأورية كردية) وليدة تقتةع من لراخةةةةيأما ،وت ةةةةكي تأديدا اسةةةةتراتيجيا
لأما  ،األمر الذي انسةةةةحب علا توافق روسةةةةي تركي ىيراني في األزمة السةةةةورية ،والسةةةةيما بعد
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التحول التركي ىىر محاولة اننقيب خةةةةةةد الرئيس لردولان في تموز (يوليو)  ،2017وما ظأر
من تواطؤ لمريكي ولربي وىسرائيلي.
في البحث عن حلفاء لأا تمكيت ىيران من تحويي الم ةةةةةةكلة ىلا فرصةةةةةةة ،فقد لدى ن ةةةةةةوب
ىورات الربيع العربي في كي من سةةةةةةوريا واليمن ىلا تقوية اليفوذ انيراني ،علا عكس ما كان
يتوقع ،وذلك علا لرار االسةةةةةتثمار انيراني للوخةةةةةع في العراق ،الذي كان إليل حكم صةةةةةدام
حسين معاد نيران ،ول صبن حليفا ،بي تابعا؛ حيث سأي االنسحاب األمريكي من العراق سيةرة
ىيران عليه ب ةةكي كامي ،وقد سةةاهمت هذه األحداث ب ةةكي كبير في زيادة التدإلي انيراني ،ولىر
في الوخع العربي ب كي كبير في موازين القوى انقليمية ،وتمثي ذلك بما يرتي:
أوالً :السعودية
تتوجس دول الخليج وتحديدا ً السةةةةةةعودية تاريخيا من الةموحات انيرانية ،وتدإليتأا في
ميةقة العربية ،األمر الذي دعا ىلا دعم الرئيس العراقي صدام حسين في حربه خد ىيران ،وبعد
سةةةقوط بغداد واحتيل العراق ،شةةةعرت السةةةعودية بالخذالن األمريكي من تسةةةليم العراق نيران،
و لكن الصةةةةدمة السةةةةعودية كانت بإبرام الدول الغربية الكبرى (بما فيأا اندارة األمريكية في عأد
الرئيس لوباما) االتفاق اليووي مع ىيران ،األمر الذي دعا صةةةانع القرار السةةةعودي نعادة اليظر
في عيقته مع حليفه األمريكي؛ حيث شةةةةةةأدت تلك العيقة آنذا توترا لمريكيا سةةةةةةعوديا نادرا،
ومحاولة السةةعودية بياء تحالفات عربية وىقليمية وىسةةيمية ( ،)Ammar, 2016والبارز في تلك
التحالفات لنأا كانت ،وألول مرة ،ذات طابع عسكري ،لمواجأة تيظيم داعش والحوىيين ،وهو ما
ي ةةةكي "بروفا" لمدى قدرة السةةةعودية ،السةةةريعة ،علا ت ةةةكيي التحالفات السةةةياسةةةية والعسةةةكرية
الموجأة في عمقأا نيران.
وكانت السةةعودية قبي ذلك ترى لن دعم الثورة السةةورية وتقويض حكم ب ةةار األسةةد ي ةةكي
خربة قوية ىلا ىيران ،لذلك عملت علا دعم المعارخة السورية (.)Ammar, 2016
وقد لدركت السةةةةةةعودية إلةر التدإلي والتولي انيراني في اليمن ،التي مثلت حديقة إللفية
للسةةةةةعودية لسةةةةةيوات طويلة ،ومتمما ألميأا القومي ،فكانت ردة فعي السةةةةةعودية عبر "عاصةةةةةفة
الحطم".
ورلم لن السةةةعودية لجرت لبياء تحال اسةةةتراتيجي مع تركيا ،في ظي تةابق المصةةةالن في
تلك المرحلة ،ىال لن هذا التحال سةةةةرعان ما انفض ،في ظي تباين المواق السةةةةعودية والتركية
ىزاء العديد من المواق  ،والسيما موق تركيا المؤيد لإلإلوان المسلمين والمعادي ليظام السيسي
في مصةةر ،فيما السةةعودية تياوث األولا وتؤيد الرئيس المصةةري ،كما زادت التباييات السةةعودية
التركية بسةةةةةةبب االزمة الخليجية مع قةر ،كما تقاربت تركيا الحقا مع ىيران في ملفي األكراد
وسورية (.)Nour Aldeen, 2010, p.95
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ثانياً :تركيا
تباين الموق التركي من السةةياسةةة انيرانية في الميةقة بين التوتر والتحال  ،وتمثي التوتر
بين الجانبين في األزمتين السةةةورية واليميية ،لكن سةةةرعان ما عاد التحال بييأما (بانخةةةافة ىلا
العراق) لمواجأة التةلعات الكردية ،ومن ىم انسحب التيسيق حول األزمة السورية ،فبعد محاولة
اننقيب في تركيا في تموز (يوليو)  ، 2017انقلبت موازين القوى باليسةةةةةةبة لتركيا ،واكت ةةةةةةفت
حقيقة عيقاته مع الغرب ومع روسةةةةيا وىيران ،فاسةةةةتعادت تحالفأا مع روسةةةةيا وىيران وشةةةةأدت
عيقاتأا مع الغرب وامريكا توترا ملحوظا امتد ىلا ما بعد االسةةةةةتفتاء الكردي ،والدعم األمريكي
والفرن سي للف صائي الكردية الم سلحة في سورية .وقد لدى التدإلي الرو سي القوي في سوريا ىلا
تراجع الدور التركي (.)Malkawi, 2015, p.12
وكان للموق التركي المؤيد لإلإلوان المسةةلمين دور كبير في التباعد عن المحور السةةعودي
الذي يرى في انإلوان المسةةةلمين لحد محاور ال ةةةر الثيث (بانخةةةافة ىلا ىيران والقوى السةةةيية
المتةرفة األإلرى) ،ناهيك عن تباين الريى تجاه نظام الرئيس المصةةةةري عبد الفتاح السةةةةيسةةةةي،
ولعي لبرز مراحي الت ةةيج التركي السةةعودي تمثي في األزمة الخليجية مع قةر ،التي انحازت لأا
تركيا سياسيا وعسكريا ،.بي ولن رت قاعدة عسكرية تركية في قةر.
وشأدت العيقات التركية الروسية حالة تحالفية ،رلم وصولأا ىلا حافة الأاوية بعد ىسقاط
تركيا لةائرة عسةةةكرية روسةةةية ،انتأت باعتذار تركي ،وامتدت العيقات ىلا التيسةةةيق الم ةةةتر
بالمل السوري.
وبذلك ،استبدلت تركيا تحالفأا السابق مع الواليات المتحدة والسعودية ،بحلفاء جدد ،لبرزهم
روسيا وىيران والعراق ،علما برن تركيا وصلت عيقتأا مع العراق ىلا حالة المواجأةـ إلصوصا
ىبان دإلول القوات التركية ىلا األراخةةةةةةي العراق ية ،األمر الذي لدى حييأا ىلا تبادل االتأامات
بين لنقرة وبغداد من جأة ولنقرة وطأران من جأة لإلرى ،ولكيه سةةةةةةرعان ما تغير ىلا عيقات
ودية ()Malkawi, 2015, p.13
ثالثاً :إسرائيل
ترى ىسرائيي في السياسة انيرانية في الميةقة تأديدا كبيرا لمصالحأا ،وتتوجس من تدإلي
طأران القوي والمؤىر في األزمةةة السةةةةةةوريةةة واقتراب الحرس الثوري انيراني وفيلق القةةدس
والملي ةةةيات ال ةةةيعية األإلرى من حدودها الذي ترى فيه إلةرا داهما ،كما تخ ةةةا ىسةةةرائيي لن
تتمركط ىيران في قواعد عسةةةكرية لأا في سةةةورية ،تعطز به تواجدها ،ناهيك عما يمثله حطب هللا
من تأديد نسرائيي ،سيما بعدما نمت قدراته التدريبية والقتالية والعسكرية إليل األزمة السورية
لخعاف ما كان عليه في مواجأاتأا معه طوال السيوات الماخية.
ولىار التدإلي انيراني في األزمة السةةةةةةورية موجة قلق لير مسةةةةةةبوقة في انعيم ولدى
القيادات انسةةرائيلية فقد عبلرت السةةلةات انسةةرائيلية عن قلقأا من التدإلي انيراني في سةةوريا،
ومما يطيد تعقيد الموق فقدان ىسةةةةرائيي لقيوات اتصةةةةال مع سةةةةوريا التي إلاخةةةةت حروبا ً عديدة
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خةةةدها وها تحتي جطءا ً من لراخةةةيأا ،عيوة علا ذلك فإن سةةةوريا دولة محورية في الم ةةةرق
العربي ،وتمتلك القدرة علا الترىير في تةور األوخا في الميةقة وتداعياته.
كما سةةعت ىسةةرائيي ىلا ميع ىيران من تحقيق طموحاتأا اليووية وتةوير برنامجأا اليووي،
وترى تي لبيب لن تةوير ىيران لبرنامجأا اليووي ي كي تأديدا مباشر ل من القومي انسرائيلي،
وذلك لعدة لسةةةةةةباب ميأا رلبة ىسةةةةةةرائيي في لن تبقا القوة انقليمية اليووية الوحيدة في الميةقة،
ى خافة ىلا لن امتي ىيران اليووي سيؤدي ىلا قلب موازين القوى انقليمية ون وب صراعات
ىقليمية في الميةقة ،وسةةةةةةيأدد وجود ىسةةةةةةرائيي في ظي الم ةةةةةةرو انيراني في الميةقة والدول
العربية المحيةة بإسرائيي إلاصة في لبيان والعراق وسوريا ،فعملت ىسرائيي بكي السبي لتعةيي
وميع ىيران من تةوير برنامجأا اليووي ،في البداية ،ووجأت تي لبيب تأديدات عسةةةةةكرية خةةةةةد
ىيران ومي ةةةآتأا اليووية ( ،)Al-Hareeri, 2015وفيما اعتبر الرئيس األمريكي االتفاق اليووي
مع طأران "ىنجازا تاريخيا" اعتبر رئيس الوزراء انسةةةةةرائيلي بييامين نتيياهو لن االتفاق "إلةر
تاريخيا".
لذلك ،كان نيران وسةةةةةياسةةةةةتأا انقليمية ونفوذها في الميةقة العربية ىخةةةةةافة ىلا برنامجأا
اليووي لىر كبير علا موازين القوى انقليمية ،إلصةةةةوصةةةةا ً علا ىسةةةةرائيي ،وزاد هذا الترىير مع
تواصي ىيران بتقديم الدعم المادي والعسكري الي محدود لحطب هللا في لبيان ،ونظام ب ار األسد
السةةةوري الذي تعتبره ىسةةةرائيي نظام معادي لأا بسةةةبب األيديولوجية القومية العربية التي تتبياها
سةةةةةوريا وتعتبرها ىسةةةةةرائيي معادية لأا ،كما لنأا قادرة علا تغيير قواعد االشةةةةةتبا في السةةةةةماء
ال سورية واللبيانية ،ى خافة ىلا دعم ىيران العديد من الجماعات الم سلحة التي ظأرت في الميةقة
العربية بعد لحداث الربيع العربي والتي تعتبر م صدر تأديد نسرائيي كون تلك الجماعات تعادي
ىسةةةرائيي ،وتسةةةعا لتيفيذ لعمال هجومية عليأا ،وعليه ،فإن هذا التدإلي سةةةوف يفرل المطيد من
القيود علا ىسرائيي (.)Mhareb, 2013, p.53
ولعي التحول األبرز الذي يمكن قراءته تمثي الضةةةةربة العسةةةةكرية انسةةةةرائيلية ألكبر مةار
عسةةةكري في سةةةوريا (تي فور) بري حمص في  9نيسةةةان (لبريي)  ،2018ولدت ىلا مقتي 14
شةةةخصةةةا بييأم  7عسةةةكريين ىيرانيي ،األمر الذي اعتبر عيمة فارقة في التوازن المحسةةةوب بين
ىيران وىسةةرائيي في سةةوريا ،وقد توعد مسةةت ةةار المرشةةد العلا للثورة انيرانية علي لكبر واليتي
لن الضةةةربة " :لن تبقا من دون رد" ،وهو ما تتحسةةةب ميه ىسةةةرائيي ،األمر الذي ييذر بمواجأة
المحدودة بين ىيران وىسرائيي.
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة
ترى ىيران في نفسأا قوة ىقليمية ،وتتةلع لتعطيط دورها ومكانتأا انقليمية ،عبر كافة السبي
واألدوات ،بدلت تلك التةلعات ىىر الثورة انسةةةةةةيمية عام  ،1979وانحسةةةةةةرت في الحرب مع
العراق لثماني سيوات ،وعادت بقوة بعد سقوط بغداد عام  ،2003ىىر سقوط نظام الرئيس صدام
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حسةين ،وشةكي ما سةمي بـةةةةةةة "الربيع العربي" فرصةة اسةتراتيجية نيران لتحقيق طموحاتأا ،في
وقت رلى فيه كان يفترل لن يسةةةةةبب لأا م ةةةةةكلة السةةةةةيما في ظي المسةةةةةاعي انقليمية والدولية
نسةةقاط نظام ب ةةار األسةةد الحلي انسةةتراتيجي لأا ،وهو ما رلت فيه ىيران مسةةرلة حياة لو موت
الستراتيجيتأا وحضورها انقليمي ،ألن سقوط نظام األسد سيكسر إلط تواصلأا مع لبيان وحطب
هللا ،وسةةةةي ةةةةكي انتكاسةةةةة لم ةةةةروعأا في العراق ،األمر الذي يأدد بتقوقع اليفوذ انيراني داإلي
الحدود انيرانية ،وربما سةةيتم الحقا ترليب المعارخةةة خةةدها ،نحداث تغيير ،وربما انقيب علا
الولي الفقيه واليخبة الحاكمة في طأران ،وهو ما ظأرت بعض م اهده في نأاية عام  ،2017في
العديد من المظاهرات في المدن انيرانية.
ويمكن قراءة الم أد العربي المتراجع في عام  ،2017بخيف ما كان عليه بعد سقوط بغداد
مثي لو قبي ذلك ،حيث تباها العديد من مسةةةةةؤولي اليظام انيراني بالسةةةةةيةرة علا  4عواصةةةةةم
عربية ،واستةاعت ىيران إليل سيوات ما قبي الربيع العربي السيةرة علا بغداد وبيروت ،وما
بعده تمكيت من السيةرة علا دم ق وصيعاء ،وامتد نفوذها ىلا لطة.
وقد لكدت هذه الدراسة صحة الفرخية التي قامت عليأا وهو لن التدإلي انيراني في ال رن
العربي لىر ب ةةةةةكي كبير علا موازين القوى انقليمية ،والذي لدى ىلا تغير حسةةةةةابات هذه الدول
والتوجه للوقوف في وجه هذا التدإلي.
النتائج
 .1التدإلي انيراني في الميةقة العربية ،لى لر ب ةةةةةةكي عميق علا القوى انقليمية الرئيسةةةةةةية في
الميةقة العربية وتوازناتأا؛ وهي السةةةةعودية وتركيا وىسةةةةرائيي ،فرعاد تركيب قواعد اللعبة
من جديد ،ولعاد تموخع تلك القوى في تحالفات مختلفة ،فاقتربت تركيا من ىيران بعد تباعد
وإليف ،وابتعدت تركيا عن السةةةةةةعودية بعد تقارب وائتيف ،وحدث تقاطع مصةةةةةةالن مع
ىسرائيي في حل المتضررين من الخةر انيراني.
 .2الةموحات والتةلعات انيرانية للميةقة العربية قديمة متجددة ،في ظي ه ةةةةاشةةةةة الميظومة
العربية ،والفراس القيادي الذي تسببت به مصر ىىر معاهدة كامب ديفيد ،وهو ما لتاح المجال
لتيامي التةلعات انيرانية.
 .3شةةةةةكي ما يسةةةةةما الربيع العربي فرصةةةةةة ىيرانية مواتية لتعطيط تةلعاتأا ،حيث تمكيت من
تحويي التحدي انسةةةةتراتيجي المتمثي (بمحاولة ىسةةةةقاط اليظام السةةةةوري مثي) ىلا فرصةةةةة
ىسةةتراتيجية ،كما اسةةتغلت المخاوف العربية من تولي حطب انصةةيح انإلواني للسةةلةة في
اليمن بمسةةةةاعدة الحوىيين للسةةةةيةرة علا صةةةةيعاء في  ،2014كما اسةةةةتثمرت ىيران األزمة
الخليجية مع قةر بالتقارب مع األإليرة ومع حركات انسةةةةيم السةةةةياسةةةةي األإلرى كحماس
الفلسةييية.
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 .4الموق العربي من التدإليت انيرانية في الميةقة ليس واحدا وال موحدا ،فأيا من يؤيد
ويتحال  ،وهيا من يؤيد بحذر ،وهيا من يعادي هذا التدإلي ،بمعيا لن التدإلي انيراني
مفيد واستراتيجي لبعض الدول العربية وإلةر داهم لبعضأا اوإلر.
 .5ان سةةةةتراتيجية انيرانية اسةةةةتخدمت القوة الياعمة في سةةةةياسةةةةتأا في الميةقة لدعم الحركات
والقوى انسيمية ،والسيما مع حطب هللا وحركتي حماس والجأاد انسيمي الفلسةيييتين،
كما اسةةةةةةتخدمت القوة الخ ةةةةةةية لو المسةةةةةةلحة في الدفا عن اليظام السةةةةةةوري في مواجأة
المعارخة المسلحة ،وحتا العراقي في مواجأة تيظيم داعش.
التوصيات
 .1البد من صةةةيالة ريية عربية واحدة لتحديد الخةر انسةةةتراتيجي والفرصةةةة انسةةةتراتيجية،
تكون متوافقة مع المباديء والثوابت القومية والدييية ،وتحصين الدول العربية من التدإليت
واألطما والةموحات الخارجية.
 .2هيا قوى وحركات شةةةيعية عربية وعروبية ،تيرى بيفسةةةأا عن القومية الفارسةةةية ،يجب لن
التغيب عن الريية العربية ،ويجب اجتذاب تلك القوى بالقوة الياعمة ،وحتا التتحال مع
الةرف اوإلر الذي يأدد المصالن العربية.
 .3ىيران دولةةة مجةةاورة للةةدول العربيةةة ،وتلةةك ديكتةةاتوريةة الجغرافيةةا التي اليمكن تغييرهةةا لو
ىزاحتأا ،ومن الصعب تغيير نظامأا السياسي بالقوة ،الذي ربما ي كي مخاطرة كبيرة تودي
ىلا حرب ال تعرف عواقبأا.
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