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 بين المكاسب وإدارة الفوضى ـ إيران
 عادل رفيق

 
الحالي  إيرانعن وضع  بين الُحطام إيران :األمريكية دراسة لـ فالي نصر بعنوان أفيرزفورين نشرت مجلة 

 .في المنطقة والمكاسب التي تجنيها الجمهورية اإلسالمية من االضطرابات الدائرة في الشرق األوسط
EI)وفي إطار نقل المعارف مع حفظ حقوق الملكية الفكرية قام المعهد المصري للدراسات  S) جمة بتر

 :الدراسة على النحو التالي
 

 مكاسب طهران من االضطرابات الدائرة في الشرق األوسط
على مدى السنوات السبع الماضية، أدت االضطرابات االجتماعية والحروب األهلية إلى تمزيق النظام 

ت وعندما تراجع .السياسي الذي ظل مسيطرًا على منطقة الشرق األوسط منذ الحرب العالمية األولى
األنظمة االستبدادية الصلبة وتنحت جانبًا، تعرضت مؤسسات الدولة التابعة لها لضربات وانكسارات، 

بينما وقعت سوريا واليمن  .حدودها الوطنيةورضخت لمصالحات وتسويات حتى من أجل إعادة ترسيم 
وكانت  .جنبيةفي مستنقع الحروب األهلية الدموية التي تفاقمت كثيرًا بسبب التدخالت العسكرية األ

قد استولت على  (المعروف كذلك باسم داعش)جماعة إرهابية مسلحة، وهي تنظيم الدولة اإلسالمية 
 .مناطق شاسعة من العراق وسوريا قبل أن يتصدى لها التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة

نطن والمنطقة، أن هناك جهة ترى إدارة ترامب، وكذلك عدد من المراقبين والمسؤولين اآلخرين في واش
 إيرانوهؤالء يؤكدون أن  ".إيران"وهي  :واحدة تقف بشكل رئيسي وراء تلك الفوضى في المنطقة

قامت بتمويل الجماعات اإلرهابية، وقدمت الدعم لدكتاتور سوريا، بشار األسد، وساعدت المتمردين 
 إيرانوفوق ذلك فقد وصف الرئيس االميركي دونالد ترامب  .الحوثيين المناهضين للسعودية في اليمن

كما عبر ترامب  ".تقبلخططًا شريرة للمس"وأن لديها  "الدولة األبرز في رعاية االرهاب في العالم"بأنها 
مع الواليات المتحدة وخمس قوى عالمية اخرى في  إيرانعن رفضه لالتفاق النووي الذي توصلت اليه 

وكذلك رفض الرئيس األمريكي التصديق على أن  ".أسوأ صفقة على اإلطالق  "ووصفه بأنه  2015عام 
بانها  إيرانجيمس ماتيس  يمريكووصف وزير الدفاع األ .تمتثل لشروط االتفاق النووي معها إيران

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins
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واتهم وزير الخارجية السعودي، عادل  ".الشرق االوسط يالتهديد الوحيد الدائم لالستقرار والسالم ف"
 ".حالة من الهياج"بأنها في  إيرانالجبير، 
قة الشرق االوسط كفيل بإعادة النظام الى المنط ي فييرانن وضع حد للنفوذ اإلأن واشنطن تعتقد أويبدو 

ولكن هذا التوقع، في الحقيقة، مبنٌي على فهم خاطئ لألسباب التي كانت وراء االنهيار الذي حدث  .كلها
هذا االنهيار، ولن يؤدي العمل على  يهي السبب ف إيرانللمنطقة منذ بداية األحداث؛ حيث لم تكن 

لعديد من الجوانب ليس هناك أدنى شك في أن ا .مواجهتها إلى عودة االستقرار في المنطقة كذلك
وليس هناك شك كذلك  .في المنطقة تشكل تحديات خطيرة للواليات المتحدة األمريكية إيرانلتصرفات 

ومع ذلك، فإنها  .استفادت من انهيار النظام القديم في العالم العربي، الذي كان يضع حدًا لها إيرانفي أن 
رغبتها في  إيرانوعندما أظهرت  .رون في الغربتتبنى سياسة خارجية أكثر براجماتية عما يعتقده الكثي

التعاون مع الواليات المتحدة بخصوص برنامجها النووي، فإنها كانت في الحقيقة مدفوعة بحسابات 
ولن  .واقعية من أجل تحقيق مصلحتها الوطنية، وليس طمعًا في نشر ثورتها اإلسالمية في الخارج

قامت الواليات المتحدة بمزيد من الجهود إلدارة الصراع يستعيد الشرق األوسط االستقرار إال إذا 
، وليس التصدي إيرانوسيتطلب ذلك نهجا محسوبًا بدقة، بما في ذلك العمل مع  .واستعادة التوازن هناك

 .لها ومواجهتها
 

 األمر عادي فوق ما تتصور
حها وطموحاتها يقلل السياسيون والمحللون في الغرب، في أحيان كثيرة، من حرص طهران على مصال

 أكثر من "قضية"بأنها أحرص على السعي وراء  إيرانويتهمون  .لحساب اهتماماتها بالزخم الثوري
، فإن لديها طهرانعلى الرغم من أن هناك بالتأكيد متشددين أقحاح في ف .الحرص على وضعها كدولة

 ينعم، ف .على التعامل مع الغربأيضًا العديد من السياسيين األكثر واقعية، واعتداالً، واألكثر حرصًا 
السياسة الداخلية يخوض المعسكران حرباً شعواء ضد بعضهم البعض، ولكن عندما يتعلق األمر بالسياسة 

وقد كان  .الخارجية، فإن هناك توافق كبير في اآلراء حول الضرورات الوطنية ومصالح األمن القومي
 .ق النووي ثم تنفيذهلالتفا إيرانهذا التوافق هو السبب وراء توقيع 
للميليشيات والمتمردين في الخارج اليوم، يشبه إلى حد كبير  إيرانويرى بعض المراقبين أن استخدام 

وتنظر الواليات المتحدة  .الوضع الذي كان عليه االتحاد السوفييتي أو الصين في ذروة حماستهما الثورية



 
 

 

8201 مارس   1  ترجمات       3   

 

 
 

وقد  .من وسائل إلرباك النظام القائم وزرع الفوضىكقوة ال تتوانى في استخدام كل ما لديها  إيرانإلى 
توسيع نفوذها الشرير، "هو  إيرانقال وزير الدفاع ماتيس في جلسة اإلقرار في الكونجرس إن هدف 

  ".وإعادة تشكيل المنطقة حسب رؤيتها
لي اآلن هي أقرب إلى سياسة روسيا والصين في الوقت الحا إيرانقادة  السياسة التي ينتهجها ولكن

بذلك أقرب إلى سياسة مراجعة  إيرانوأصبحت  .منها إلى سياستهما في العصور الثورية السابقة
وهي تواجه نظاما إقليميا  .المواقف، منها إلى االنطالق كقوة ثورية، تمامًا مثل روسيا والصين اآلن

دى بها القواعد غالبا ما تتح إيرانوعلى الرغم من أن األساليب التي تنتهجها  .يستهدف استبعادها
الدولية، ولكنها في الوقت نفسه تهدف إلى خدمة مصالحها الوطنية حتى وإن تعارضت سياستها مع 

 "ماو"و "لينين"حول السياسة الدولية اآلن ال تتأثر كثيرًا برؤية  إيرانإن رؤية  .مصالح الواليات المتحدة
مثل القومية الدافع األساسي المحرك لها وت ".شي جين بينغ"و "فالديمير بوتين"قدر ما تتأثر بسياسة 

 .الحماس الثوري وليس
ولكن يرجع أيضا إلى ساللة  1979ية في عام يرانالحالية ال يعود فقط إلى الثورة اإل إيرانما يميز نظرة 

كان محمد رضا بهلوي،  .بهلوي، التي حكمت البالد على مدى العقود الخمسة التي سبقت الثورة هناك
على الشرق األوسط من خالل امتالك القدرة النووية والحفاظ  إيران، يتطلع إلى أن تسيطر الشاه األخير

وعلى الرغم من أن الجمهورية اإلسالمية  .على التفوق العسكرية والسيطرة الكاملة على الخليج الفارسي
 لكنها أخذت في .تخلت عن هذه النزعة القومية بعض الوقت لصالح طموحات أخرى أيديولوجية

باألساطير القومية  إيرانواليوم، يستشهد قادة  .التصاعد من جديد على مدى العقد والنصف الماضيين
، مثلها في ذلك مثل روسيا إيرانوتمتلك  .القديمة عندما يريدون التعبير عن إخالصهم للمثل اإلسالمية

تطلعات ألن تصبح قوة والصين، ذكريات حية عن ماضيها وقت أن كانت امبراطورية؛ وبالتالي فإن لها 
أن النظام اإلقليمي بقيادة  إيرانومثل روسيا والصين كذلك، ترى  .عظمى في إطار تلك الذكريات

 .الواليات المتحدة يشكل حاجزا يقف حجر عثرة في طريق طموحاتها
 وتشكل .هذه الطموحات القومية تأتي جنبا إلى جنب مع االهتمامات األمنية الوطنية األكثر إلحاحاً 

فقد تسبب غزو أمريكا  .في الوقت الحالي إيرانالقوات اإلسرائيلية واألمريكية أخطارًا واضحة على 
لكن طهران  .يةيرانألفغانستان والعراق في نشر مئات االالف من القوات االمريكية على الحدود اإل

عركة من خالل القوات ميدان المفي  اقتنعت بأنه من الغباء ان تفكر في إمكانية إعاقة الجيش االمريكى
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ية المباشرة هي ما يرانأن الميليشيات الشيعية والمتمردين السنة وليس القوات اإل إيرانفرأت  .يةيراناإل
فشرعت في ذلك بمجرد انتهاء  .يمكنه التصدي للغزو األمريكي ودفع الواليات المتحدة إلى االنسحاب

لهؤالء المسلحين الذين يعتمدون  إيرانن استخدام لذلك فا .المرحلة األولى من الغزو األمريكي للعراق
عليها في التدريب واألسلحة في قتل وإصابة االالف من الجنود االمريكيين خالل الحرب على العراق 

 .حالياً  إيرانيساعد على تفسير الكراهية الشديدة التي تبديها إدارة ترامب تجاه 
، عندما أطاحت الثورة 1958فمنذ عام  .تهديدًا مباشراً أيضًا أن العالم العربي ُيشكل لها  إيرانوترى 

وتسهم ذكرى  .يران، شكل العراق تهديدًا مستمرًا إل2003العراقية بالنظام الملكي العراقي، وحتى عام 
إلى العالم  إيرانالثمانينات، في تشكيل نظرة في  ية العراقية، التى استمرت ثمانى سنواتيرانالحرب اإل

يين اآلن هم من قدامى المحاربين في تلك الحرب التي ضم خاللها يرانفكثير من كبار القادة اإل .العربى
ية إليه؛ بعد أن استخدم النظام العراقي آنذاك األسلحة الكيميائية ضد القوات إيرانالعراق أراضي 

، 2003ومنذ عام  .م القذائف الصاروخيةية من خالل استخدايرانية، وأثاروا الرعب في المدن اإليراناإل
السنية في  /وبعد خفوت النزعة االنفصالية لألكراد في العراق وسوريا، أدى تزايد التوترات الشيعية 

 .إيرانجميع أنحاء المنطقة إلى تعزيز التصور بأن العالم العربي يشكل تهديدًا ألمن 
، ووفقا لمعهد 2016ففي عام  .مع أعدائها التقليديينبالقلق خوفًا من ان تتعرض لمواجهة  إيرانكما تشعر 

ثالثة في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي على تسليح  إيرانستوكهولم الدولي لبحوث السالم، أنفقت 
 (في المائة 6)وإسرائيل  (في المائة 10)جيشها، بنسبة أقل من تلك التي أنفقتها المملكة العربية السعودية 

في المرتبة الثامنة في الشرق األوسط من  إيران، مما يضع (في المائة 4)واألردن  (المئة في 5)والعراق 
مليار  63.7، أنفقت السعودية 2016وفي عام  .حيث اإلنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 (.مليار دوالر 12.7) أنفقته إيراندوالر على الدفاع، أي خمسة أضعاف ما 
وهذا يشمل دعم  (.المتقدم) "الدفاع لألمام"استراتيجية  إيرانهذا العائق، تبنت وللتغلب على 

الميليشيات الصديقة والمجموعات المتمردة في الشرق األوسط، بما في ذلك حماس وحزب هللا، وكالهما 
 ية األكثر فتكا هي فيلق القدس، وهي جزء منيرانوُتعتبر الوحدة العسكرية اإل .يهدد حدود إسرائيل

وقد أثبت حزب هللا على وجه  .الحرس الثوري اإلسالمي المكلف بتدريب وتجهيز هؤالء الوكالء
 .، حيث حقق حاالت فريدة من النجاح العسكري العربي ضد إسرائيل يرانالخصوص بأنه حليف فعال إل
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، 2006، أجبر حزب هللا القوات اإلسرائيلية على االنسحاب من جنوب لبنان، وفي عام 2000ففي عام 
 .صدت الهجوم اإلسرائيلي هناك واستنزفت قواته

والبرنامج النووي )من وراء برنامجها الصاروخي بعيد المدى  إيرانويتشابه هذا المنطق مع ما تهدف إليه 
حيث تعتزم طهران أن تكون هذه البرامج مظلة وقائية لقواتها على  (.2015قبل التوصل إلى اتفاق 

قد  إيرانوكانت  .التي نجحت في استخدامها باكستان في مواجهة الهند ستراتيجيةاألرض، وهي اال
وافقت على تجميد برنامجها النووي؛ حيث أنه مع وجود برنامج صاروخي متطور تماما، ال تستطيع أي 

أن تهاجمها أو تهاجم وكالءها دون أن تواجه انتقاما مدمرا  إيراندولة حتى لو كانت أقوى بكثير من 
 .منها

 

 بالفوضى محاطة
 إيرانيبدو أكثر تهديدا اليوم عما كان عليه في السابق، فإن ذلك ال يرجع إلى أن  إيرانإذا كان سلوك 

أصبحت أكثر رغبة في مواجهة أعدائها وزرع الشقاق بينهم عما كانت عليه من قبل، ولكنه يرجع إلى 
فقد ولى النظام  .لماضيينالتغيرات الجذرية التي شهدها الشرق األوسط على مدى العقد والنصف ا

 إيرانالعربي الذي اعتمدت عليه واشنطن لعقود من الزمن في إدارة الشؤون اإلقليمية والحد من قدرة 
ووقعت في المنطقة سلسلة من األحداث، بدءا من غزو الواليات المتحدة للعراق في عام  .على المناورة

ضطرابات االجتماعية التي أطاحت ببعض الحكام، ، وُتوجت باندالع الثورات العالم العربي، واال2003
وضربت مؤسسات الدولة، وأثارت الفتن العرقية والطائفية التي تطورت في بعض الحاالت إلى حرب 

 .اهلية شاملة
 .نسبيًا في جميع أنحاء المنطقة يرانوقد أدى عدم االستقرار، من نواح كثيرة، إلى تعزيز القوة والنفوذ إل

ففي العراق،  .ر من مراكز القوة األخرى، فإن طهران تبدو اآلن أكثر نفوذًا من ذي قبلومع ضعف عدد كبي
من خالل مجموعة من القوى السياسية الكردية والشيعية، وتبني التحالفات، وتشكل  إيرانتعمل 

من أي أكثر  إيرانونتيجة لذلك، فإن العراق يتأثر كثيرًا ب .الحكومات، وتسوي النزاعات، وتقرر السياسات
مقاتلي حزب هللا مع متطوعين  إيرانوفي سوريا، جمعت  .دولة أخرى، بما في ذلك الواليات المتحدة

شيعة من مختلف أنحاء الشرق األوسط إلنشاء قوة عسكرية فعالة، استخدمتها لشن حرب على 
أما  .ي دمشقكذلك ف إيرانومع تنامي قوة بشار األسد في الحرب األهلية، ازداد نفوذ  .المعارضة هناك
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من إغراق السعودية وحلفائها في حرب مكلفة، وتحويل  إيرانفي اليمن، وبكلفة قليلة جدا، تمكنت 
 .الموارد السعودية بعيدا عن العراق وسوريا

 .لتهديدات جديدة إيرانوعلى الرغم من ذلك، فإن عدم االستقرار في المنطقة تسبب أيضا في تعرض 
ووفقا الستطالع  .لنظام األسد في سوريا إيرانفالرأي العام في العالم العربي أصبح ينتقد بشدة دعم 

في المائة  25في العالم العربي إلى  إيران، فقد هبطت شعبية 2012للرأي أجرته مؤسسة زغبي في عام 
 .2006في المائة في عام  75نت أعلى من المباشر في النزاع السوري، وذلك بعد أن كا إيرانبعد تورط 

ي يران، إلى تحريك مقاومة سنية كبيرة ضد النفوذ اإلإيرانوأدى الصعود الكبير لداعش، ضد الشيعة وضد 
لكن المصير الذي صارت إليه داعش أكد من جديد أهمية مبدأ الدفاع المتقدم الذي كانت قد تبنته  .هناك

وقوة شبكتها من الحلفاء والعمالء في العراق وسوريا، الجتاحت  العسكري إيرانفلوال وجود  .طهران
 .نفسها إيرانقبل أن تصل إلى حدود  (عاصمة كردستان العراق)على الفور دمشق وبغداد وأربيل  داعش

يتبنون استراتيجية أخرى تتمثل في دعم الجماعات العسكرية غير  إيرانوعلى الرغم من أن أعداء 
 :د قوات النظام هناك، إال أن نتائج ذلك النهج لم يؤدي إلى النتائج المرجوة منهالحكومية في محاولة ض

، كلما كانت أكثر تصميما على استمرار البقاء إيرانفكلما صعد العالم العربي من الوعيد والتهديد ضد 
 .وزيادة النفوذ لها على األرض

والواليات المتحدة أو  إيرانشر بين كما ساهم السياق اإلقليمي الجديد من زيادة خطر الصراع المبا
لقد  .يشعرون اآلن أنهم يمتلكون التفوق من حيث القوة النفوذ هناك إيرانلكن قادة  .حلفائها العرب

ي يرانوقام الحرس الثوري اإل .من معركة داعش أقوى كثيرًا عما كانت عليه من قبل إيرانخرجت 
داعش هناك، والشيعة المتطوعين الذين جاؤوا إلى بتدريب وتنظيم الشيعة العراقيين الذين واجهوا 

إلى قوات الحوثيين التي  ةباإلضافوبشار،  إيرانسوريا من بالد بعيدة مثل أفغانستان للقتال لصالح 
كل هذه الجماعات الشيعية  .تقاتل الحكومة الموالية للسعودية في اليمن، وميليشيات حزب هللا اللبنانية

ومن المؤكد أنهم سيساهمون بقوة في تشكيل بلدانهم األصلية  .ة ال يستهان بهاتمثل قو يرانالموالية إل
في العالم  إيرانبعد انتهاء القتال من خالل االنغماس في السياسة المحلية هناك، مما سيرسخ من نفوذ 

 .وطبقًا لذلك، فلن تستطيع الدول العربية السنية بعد ذلك إدارة المنطقة بمفردها .العربي
والمملكة العربية السعودية خالل العام الماضي، وتصعيد إدارة  إيرانى تزايد حدة التوتر بين وقد أد

، وحظر اإلدارة األمريكية دخول المواطنين من عدة بلدان ذات أغلبية مسلمة إليها، بما إيرانترامب ضد 
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 إيراني الذي تبديه التحد فإن ذلك، ومع .ذلك تجاه قومية فعل ردة ظهور إلى ذلك أدى – إيرانفي ذلك 
تجاه الواليات المتحدة يقابله قلق من جانبها حيال التهديدات المتزايدة من العالقات األميركية 

والمملكة العربية السعودية  إيرانوكانت التوترات بين  .السعودية التي تم تنشيطها بين البلدين من جديد
في عهد الرئيس األمريكي السابق  ات المتحدةلالتفاق النووي مع الوالي إيرانقد تصاعدت منذ توقيع 

ولكن منذ أن تولت إدارة دونالد ترامب مقايد األمور، تحولت العالقات بين البلدين تحوالً  .باراك أوباما
، حذر ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، النائب األول لرئيس الوزراء 2017ففي مايو  .كبيرا

العربية السعودية، من أن معركة النفوذ في الشرق األوسط يجب أن تنتقل إلى ووزير الدفاع في المملكة 
 ".إيرانداخل "

ففي يونيو  .في مأمن من أنواع الهجمات اإلرهابية التي ضربت العواصم العربية والغربية إيرانولم تعد 
رشد األعلى ، ي وضريح الميرانالماضي، هاجم مسلحون وانتحاريون من تنظيم داعش مبنى البرلمان اإل

وقد دفع الشعور بالخطر من التهديدات التي تدور  .شخصا 18روح هللا الخميني، مما أسفر عن مقتل 
وخالل السنوات األولى من  .يين إلى قبول منطق سياسة الدفاع المتقدميرانحول البالد الكثير من اإل

ية في يرانإبراز حجم المشاركة اإل يبذلون جهدًا كبيرًا لعدم إيرانالحرب األهلية السورية، كان حكام 
أما اآلن، فقد اختلف الوضع وأصبحوا يحتفلون  .ية في األرواحيرانالحرب، وحتى في إخفاء الخسائر اإل

 .على أنهم شهداءبقتالهم علنا 
وخالل االحتجاجات المناهضة للحكومة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير، أطلق بعض المتظاهرين 

وقال المتظاهرون ان سياسة الدفاع  .في لبنان وسوريا واألراضي الفلسطينية إيرانشعارات تنتقد تورط 
 لملحة للناسادت الى استنزاف الموارد في تلك الصراعات على حساب االحتياجات ا (المتقدم)االمامى 

وقد أكد المحتجون آنذاك على أن تبني التوجهات القومية والحد من التدخالت الخارجية  .الداخلفي 
وعلى الرغم من االنتقادات العلنية لهذه السياسات، فإن األمر  .كفيل بتقليل هذه الكلفة االقتصادية العالية

يين يتشككون يرانومع أن اإل .ذها في الخارجال يمكن أن يصل إلى حد االنهيار الداخلي بسبب توسيع نفو
 .في طموحات حكومتهم اإلقليمية، إال أنهم ال يشككون أبدًا في ضرورة الدفاع عن الدولة ضد أي أخطار

فهم قلقون من التهديد الذي يشكله المتطرفون السنة للمدن المقدسة الشيعية في العراق وسوريا، بل 
وعلى أية حال، فإن هذه االنتقادات  .نفسها يرانهديدهم إلوأكثر من ذلك فإنهم يتخوفون من ت
فقد صرح العديد منهم أن هناك أيادي أجنبية وراء تلك  .إيرانواالحتجاجات لم تؤثر على الحكام في 
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أن  إيرانوفضالً عن ذلك فهم مقتنعون تمامًا بأنه ال سبيل إلى التراجع، بل إنه يجب على  .االحتجاجات
 .ها من خالل حماية مناصريها في الشرق األوسطتظهر قوتها ونفوذ

 

 من التفاوض إلى المواجهة
كان رد فعل إدارة أوباما تجاه النظام المتفكك في الشرق األوسط هو ابتعاد الواليات المتحدة تمامًا عن 

ي وفي مفارقة واضحة للسياسة االميركية الت .هذه الحالة من عدم االستقرار الذي ال ينتهي في المنطقة
سبقت عهد أوباما، فقد رفضت الواليات المتحدة إبان حكمه التدخل في الحرب االهلية في سوريا، 

وهذا ما أثار  .يرانوتجاوزت االستراتيجية القديمة كذلك عندما أبرمت اتفاقًا حول البرنامج النووي إل
يات المتحدة أدي إلى تقليل غضب العالم العربي وأدى إلى تفاقم التوترات اإلقليمية، ولكنه بالنسبة الوال

 .للخروج منها تسعىفي مستنقع المنطقة في الوقت الذي كانت  نسبة التهديد بتوريطها
واستنتج حلفاء  .إيرانوأدى نجاح االتفاق النووي إلى قيام الواليات المتحدة بإعادة صياغة عالقتها مع 

في المنطقة، وشعروا  إيراند من توغل أمريكا من العرب أن واشنطن لن تلتزم بعد ذلك بالعمل على الح
  .بالقلق من أنها بذلك ستبتعد عنهم تمامًا، خصوصًا بعد موافقة طهران على االتفاق النووي

وعلى الرغم من كل هذه التوقعات، فإن الواليات المتحدة آنذاك لم تغير بشكل جذري نهجها تجاه  
من خالل توقيع صفقات أسلحة كبيرة مع البحرين  وسعت إدارة أوباما حينها إلى طمأنة العرب .المنطقة

وشعر مؤيدو االتفاق  .والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
فقد تخلت البالد عن ورقة هامة كانت في يدها لتجد الفجوة العسكرية  :النووي في طهران بخيبة أمل
 العربية المملكة أبدت ،2015 عام وفي .ليميين تتسع بعد عقد هذه الصفقاتالكبيرة بينها وبين أعدائها اإلق

 في المدمر، تأثيره مع العسكري، التفوق هذا الستخدام استعدادهم األولى للمرة وحلفاؤها السعودية
 .التي ردت عن طريق مضاعفة قدراتها الصاروخية إيران تخطئها لم إشارة وهي – اليمن

، إيرانمب إلى البيت األبيض، انقلبت اإلدارة األمريكية على االتفاق النووي مع وبعد وصول دونالد ترا
وتحولت سياستها إلى نظام التحالف األميركي العربي القديم، وخصوصًا مع المملكة العربية السعودية 

ولكن  متعثرة اآلن فقط ولم يتم نقضها بعد، إيرانوقد تكون الصفقة مع  .باعتبارها حليفها األكبر هناك
والواليات المتحدة قد انتهى تمامًا، وأصبحت  إيرانالمؤكد هنا هو أن االنفتاح في العالقات بين  الشيء

وغاب عن الساحة  .التي كان يتبناها أوباما شديدة الصعوبة (الدبلوماسي)العودة إلى سياسة االحتواء 
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الضعف واالنكسار جعلتهما غير  فقد أصبحت العراق وسوريا في حالة من :رئيستان في المنطقةدولتان 
منها إلى حلفاء الواليات  إيرانقادرين حتى على السيطرة على أراضيهما، وحكمتهما حكومات أقرب إلى 

وكانت سوريا والعراق تشمل معظم بالد الشام، وساهمت كلتاهما في فرض النظام  .المتحدة من العرب
وظلت الدولتان منذ الحرب العالمية األولى،  .عقود هناكعلى الطوائف والعرقيات والقبائل المتناحرة لعدة 

وكان العراق، على وجه  .باإلضافة إلى مصر والمملكة العربية السعودية، بمثابة أعمدة النظام العربي
 .، والرمح الموجه تجاه الجمهورية اإلسالميةإيران، بمثابة الدرع ضد نفوذ 1958الخصوص، ما بعد عام 

وليس لدى الواليات  .ويعكس موقف الواليات المتحدة في الشرق األوسط تراجعها الكبير عن قيادة العالم
، أو حتى على ملء الفراغ الذي خلفته إيرانالمتحدة اآلن القدرة على نزع المكاسب التي حصلت عليها 

مريكية في المنطقة ت مؤشرات تراجع السياسة األوقد ظهر .وراءها بعد تخليها عن المنطقة من جديد
فعلى الرغم من أن واشنطن دعت األكراد  .بوضوح شديد خالل استفتاء كردستان العراق العام الماضي

إلى عدم إجراء االستفتاء، فإنها لم تتمكن من وقفهم عن إجرائه؛ وبعد أن تم التصويت من أجل 
وفي المقابل، استطاعت  .عن ذلك االستقالل، لم تستطع القيام بدور كبير في إدارة األزمة التي نتجت

 .أن توقف شبح المواجهة بين بغداد وأربيل، والتي كانت مرشحة للتحول إلى صراع مفتوح إيران
وأرغمت طهران كذلك الزعماء األكراد إلى التراجع عن فكرة االستقالل، والتخلي عن السيطرة على مدينة 

 .إجراء تغيير في قيادة حكومة إقليم كردستانكركوك المتنازع عليها؛ ووصل األمر أيضًا إلى فرض 
فقد  .ولم تقف المملكة العربية السعودية، الحليف العربي الرئيسي للواليات المتحدة، مكتوفة األيدي

في سوريا وبقية العالم  إيراننجحت هي كذلك في حشد الرأي العام العربي السني في مواجهة تدخل 
 إيران، استطاعت السعودية مع قطر وتركيا الحد من نفوذ 2016و  2013وفي الفترة بين عامي  .العربي

إال أن هذا الجهد لم  .وحلفائها في سوريا من خالل دعم مختلف جماعات المعارضة المناهضة لألسد
قطر وتركيا من جهة أخرى، وأفلت من جهة و فسرعان ما حدثت قطيعة بين السعودية .يستمر طويالً 

وفي اليمن، وقف الحوثيون في وجه القوات  .المعارضة السنية في سوريابذلك نظام األسد من قبضة 
 .العسكرية الكبيرة للتحالف الذي تقوده السعودية

حيث يقوم ولي العهد محمد بن  .السعوديةالوضع الجديد الذي آلت إليه تشعر بالقلق إزاء  إيرانوال تزال 
ل حتى ان يرغم رئيس الوزراء اللبناني سلمان بشن حرب في اليمن وقام بفرض عزلة على قطر وحاو

وخالفًا لمن سبقوه، فقد أظهر بن سلمان رغبته في  .سعد الحريري على االستقالة في نوفمبر الماضي
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لعب دور في العراق، من خالل استمالة بعض السياسيين العراقيين الشيعة، بمن فيهم زعيم الميليشيا 
كة العربية السعودية ستواجه صعوبة في مواصلة هذه ومع ذلك، فإن الممل .المتشدد مقتدى الصدر

حيث أن هناك ملفات كثيرة تشغل ولي العهد السعودي مثل إدارة  .إيراناالستراتيجية العدوانية تجاه 
الملف الصعب لخالفة والده، الملك سلمان، وتنفيذ برنامج طموح لعمل إصالحات اجتماعية واقتصادية، 

  .إيرانجهة في الوقت الذي يظهر فيه موا
حيث قادت المملكة العربية السعودية  .بأنها معزولة كما تريد لها واشنطن وحلفاؤها إيرانكما ال تشعر 

في يونيو الماضي تحالفا من أربعة دول عربية لفرض مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر، عقابا 
 .مؤازرة تنظيم اإلخوان المسلمين السني، كما اتهمتها بدعم جماعات إرهابية، وإيرانلها على تواصلها مع 

، حيث وفرت لطهران نافذة إيرانلكن الجهود التي تم بذلها لعزل قطر لم تؤد إال إلى مزيد من التقارب مع 
 .على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي

والتنمية حيث يرتبط حزب العدالة  .كما أضرت خطوة المملكة العربية السعودية تلك بعالقاتها مع تركيا
الحاكم في أنقرة بعالقات مع اإلخوان المسلمين، وللدولة التركية طموحها الخاص في قيادة العالم 

وقد  .السعودية للنظام اإلقليمي ال تعكس مصالح تركيا وطموحاتها -كما أن الرؤية األمريكية  .السني
طاع الرئيس التركي رجب طيب وقد است .وروسيا والتمحور معهما إيرانعجل هذا كله بتوجه تركيا نحو 

أردوغان انهاء خالفاته مع طهران وموسكو، وإقامة شراكة مع الدولتين من أجل إدارة األحداث في 
عندما انضم الرئيس التركي  الماضينوفمبر في  وكان هذا المحور الجديد قد ظهر بشكل واضح .سوريا

سوتشى في  حسن روحانى ييراناإلئيس رجب طيب اردوغان الى الرئيس الروسى فالديمير بوتين والر
والواليات المتحدة كانت روسيا  إيرانوبينما كانت التوترات تتصاعد بين  .لمناقشة تقرير مصير سوريا

عندما تدخلت روسيا في الحرب األهلية  2015ترسخ أقدامها في الشرق األوسط الذي بدأ بالفعل منذ عام 
د المسؤولون االمريكيون على التقليل من شأن اهتمام موسكو وقد اعتا .السورية نيابة عن نظام األسد

لكن  .بسوريا واستبعدوا احتمال ان تتمكن روسيا من بسط نفوذها وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة
ومع تطور دورها ليمتد إلى  .الواقع يقول إن روسيا أصبحت اآلن هي المتحكم الرئيسي في مصير سوريا

 .روسيا الوسيط الوحيد في الشرق األوسط الذي يمكن أن يتحدث معه الجميعما بعد سوريا، أصبحت 
ي على يرانفقد أعطى التواجد اإل .إيرانفي الحقيقة، لم تتمكن روسيا من تحقيق هذه المكاسب بدون 

 إيرانوفي أفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز، عملت  .األرض الفرصة لروسيا أن تنجح في سوريا
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وترى الدولتان انهما قوى كبيرة على خالف  .كل وثيق لمواجهة نفوذ الواليات المتحدةوروسيا معا بش
من أجل تنفيذ طموحاتها  إيرانوتدرك روسيا قيمة  .مع التحالفات االمريكية التى ُأنشئت الحتوائها

يون نسمة، مل 80تحتل موقعًا جغرافيًا مهمًا، وهي دولة غنية بالطاقة ويبلغ عدد سكانها  إيرانف .األوسع
ولها شبكة من الحلفاء والوكالء الذين يمتدون عبر الشرق األوسط، وكلهم خارج نطاق نفوذ الواليات 

بمثابة الجائزة بالنسبة لبوتين، الذي يتوق إلى التنافس مع الواليات المتحدة  إيرانوهذا يجعل  .المتحدة
 .في كل مكان حل فيه

ية والروسية يرانسورية، أقامت الجيوش والمخابرات اإلومن خالل العمل معا في الحرب األهلية ال
 .على تحمل الضغوط األمريكية في المستقبل إيرانعالقات وثيقة مع بعضها البعض، األمر الذي سيساعد 

وفي العام الماضي، عندما أظهرت الواليات المتحدة تراجعاً عن االتفاق النووي ومارست ضغوطا متزايدة 
 إيرانوتتطلع  .، ظهر توافق كبير في اآلراء داخل طهران حول إقامة عالقات أوثق مع روسياإيرانعلى 

داخل  العسكريالى زيادة حجم التجارة مع روسيا وشراء اسلحة متطورة منها لمواجهة ارتفاع االنفاق 
ن العسكري بل إنها قد توقع اتفاقًا دفاعيًا مع روسيا يتضمن التعاو .تقودها السعودية التيالكتلة 

ية وهو ما كانت يرانواالستخباراتي الوثيق يشمل السماح لروسيا باستخدام القواعد العسكرية اإل
وقد تؤدي السياسة األميركية في النهاية إلى تمكين روسيا دون التقليل من  .في الماضي إيرانتعارضه 

 .إيراننفوذ 
 

 حان الوقت للحديث
قد  إيراني الشرق األوسط، فإن سياسة إدارة ترامب تجاه استنادا إلى فهم مشوه ألسباب الفوضى ف

إن االفتراض بأن الواليات المتحدة وشركاءها العرب يستطيعون  .تقودها إلى دوامة كبيرة ال نهاية لها
ففي الوقت  .بسرعة وبدون ألم، وأن ذلك سيجلب االستقرار في المنطقة، ُيعتبر خطأ خطيراً  إيرانتحييد 

الواليات المتحدة قوات كافية في الشرق األوسط للتأثير على التطورات في العراق أو الراهن، ال تملك 
وحين يدرك ترامب حجم التكاليف العسكرية المطلوبة لمثل هذه المواجهة،  .إيرانسوريا، ناهيك عن قمع 

ذه فإنه بالتأكيد سيكون مجبرًا على النكوص عن هذه المغامرة العسكرية عالية الكلفة، حيث أن ه
التكاليف ستأتي بالتأكيد على حساب قضايا أخرى أكثر إلحاحًا، مثل ملف مواجهة كوريا الشمالية وردع 

 إيرانكما يجب أال ُتعول واشنطن كثيرًا على حلفائها اإلقليميين، حيث ال يمكنهم طرد  .الصين وروسيا
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باإلضافة  .خلفه إذا هم فعلوا ذلكمن العالم العربي، كما أنهم لن يستطيعوا حتى ملء فراغ النفوذ الذي ست
 .إلى أن اندالع أي نزاع إقليمي سيجبر حتما الواليات المتحدة على التدخل هناك

تحت السيطرة، فإن ذلك لن يحقق  إيرانوحتى لو قامت الواليات المتحدة بحشد الموارد الالزمة لوضع 
ولن  .ائم ومستقر في الشرق األوسطتشكل عنصرًا ال غنى عنه في أي نظام د إيراناالستقرار، حيث إن 

، مما سيؤدي الدفاع تؤدي المواجهة العسكرية إال إلى تشجيع طهران على إنفاق مزيد من األموال على
وقد تؤدي المواجهة إلى إضعاف دول مستقرة  .ي ومزيد من عدم االستقراريرانإلى مزيد من التدخل اإل

، وقد تؤدي أيضًا إلى دفع دول ضعيفة، مثل المتحدة وقطر واإلمارات العربية مثل البحرين واألردن
العراق ولبنان، إلى االنحدار إلى حالة من الفوضى والعنف على غرار ما حدث في ليبيا واليمن في 

واألهم من ذلك أنه على الواليات المتحدة أن تتصدى لألزمات اإلنسانية ومواجهة  .السنوات األخيرة
 .بدأ من حيث انتهت داعشالجماعات اإلرهابية التي قد ت

، فإن على الواليات المتحدة أن تعزز رؤية للشرق إيرانوبدال من تصور نظام إقليمي قائم على تحييد 
أيضًا أن تقتنع بأنه من األفضل لها أن تعمل مع  إيرانوينبغي على  .إيراناألوسط تشمل بين طياتها 

 .مدعوم من روسيا واشنطن وحلفائها عن أن تعلق آمالها على نظام إقليمي
ولتحقيق ذلك، يتعين على الواليات المتحدة أن تتبنى سياسة تعتمد بشكل أكبر على الدبلوماسية 

بشكل  إيرانوعلى واشنطن أن تجد طرقا للحد من التوترات عن طريق إشراك  .وبشكل أقل على القوة
والمملكة  إيرانينبغي أن تشجع كما  .مباشر في قضايا المنطقة، وأن تكمل من حيث توقف االتفاق النووي

 .العربية السعودية على التعاون لحل األزمات اإلقليمية، بدءا باألزمة في سوريا واألزمة في اليمن
واستثمارًا للثقة التي تضعها المملكة العربية السعودية اآلن في إدارة ترامب، فإن على الواليات المتحدة 

وهو قيادة جهد دبلوماسي دولي للتوسط في صفقة إقليمية  :يام بهأن تقوم بما فشلت إدارة أوباما في الق
 .من شأنها إنهاء الصراعات وخلق إطار للسالم واالستقرار، حيث ال ينبغي أن تترك هذه المهمة لروسيا

نعم، سيكون هذا الجهد صعبا، خاصة وأن واشنطن فقدت كل المكاسب الدبلوماسية التي ترتبت على 
لن يؤدي إال إلى دفع الشرق األوسط  -وهو تصاعد المواجهة  -ولكن البديل  .طهراناالتفاق النووي مع 

1) .بشكل أكبر إلى حالة من الفوضى ). 
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