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 :مقدم 
فاق النوويا بين إيران ومجموعة 

ا
َل اًلت

ا
 في مسيرة 2015 يوليو /تموز  14، املبرم في 1+5شك

ا
زة  مميا

ا
ة
ا
، محط

ة ال  ة، سواء أكان هذا على صعيد العّلقات بين البلدين أم على صعيد تداعيات هذا ميركالعّلقات اإليرانيا يا

فاق على خريطة الشرق الوسط، وخريطة تحالفاته، 
ا
ما اًلت التحالف التقليديا الذي جمع الوًليات وًل سيا

ة  حدة ودول الخليج، وخاصا ات القرن املاض ي. وهذا ما يستدعي السؤال املتا السعودية، منذ نهاية سبعينيا

ا إذا  حدة في الشرق عما ٍر في سياسة الوًليات املتا  على تغيا
ا

 داًل
ا

كان هذا اًلتفاق قد ارتقى ليكون مفصّل

راٍت ًلحقٍة، ومن ثمَّ البحث في درجة  ،الوسط  لتغيا
ا
تأثير هذه خّلل إدارة الرئيس باراك أوباما، وفاتحة

ي لجوانَب  حدة على املنطقة. وهو ما نحاول في ورقتنا التصدا رات على العّلقات بين إيران والوًليات املتا التغيا

 منه.

 

 
ً

 : مت  ط ف التحالف  إلى  ط ف العداء  أعل
حدة ال  ٍة مع إيران في فترة حكم الشاه "محمد رضا بهلوي" ميركارتبطت الوًليات املتا ة بعّلقات تحالٍف قويا يا

ما، و يميركالنفوذ ال فيها (، التي تصاعد 1979 -1941) من  CIAالذي أدارته الـ  1953بعد انقّلب عام  ًل سيا

ة في طهران وأطاح حكم رئيس الوزراء اإليرانيا " محمد مصدق" املنتخب ميركالسفارة ال  ا، وذي راطديمقيا يا

ا بعد أن كان قد  دا ى إلى عودة الشاه "محمد رضا شاه بهلوي" إلى العرش مجدا ة، وأدا ة اليساريا امليول القوميا

 فرا من إيران في العام ذاته، نتيجة خّلفه مع "مصدق". 

ا مع دولٍة نظيرٍة لها على حدود حل ا وجوديا يفتها وقد انعكس هذا التحالف، بين دولٍة عظمى تخوض صراعا

 من مبدأ 
ا
ٍ في الشرق الوسط، مستفيدة

ة، على عموم منطقة الخيرة. فبرز دور إيران كشرطيا ة القويا اإلقليميا

ين؛ ومن قبل كانت قد استفادت 1969"نيكسون" املعلن في عام  د على تدعيم الحلفاء اإلقليميا
ا
، الذي يؤك

ا. لكن بعد أزمة النفط  والتي تقض ي بدعم ،Twin Pillar Policy من سياسة الدعامتين السعودية وإيران معا

حدة ال 1973التي حدثت عام  ة، نتيجة رفض ميرك، تراجعت العّلقات بين إيران "الشاه" والوًليات املتا يا

ه ميركالشاه تخفيَض أسعار النفط بناءا على الطلب ال  ق لكنا
ا

ه "شخص خّل
ا
؛ حيث وصفه كسنجر بأن يا

حدة"مصاٌب بداء العظمة بشكٍل خطير" ا ملصالح الوًليات املتا ه "ًل يعير انتباها
ا
، بعد أن كان قد وصفه (1)، وأن

ن فهمنا للعالم". وهذا   مخلٌص"، وأنا "فهمه للعالم حسا
ٌ
ه "الندر من الحكام"، و"حليف

ا
في وقٍت سابٍق بأن

ها ض حدة إلى تثقيل تحالفها مع السعودية على حساب إيران، حتى إنا غطت على الشاه ما دفع الوًليات املتا

ٍة 1976من خّلل تخفيض أسعار النفط عام  ى إلى خلق أزمٍة اقتصاديا فاق مع السعودية، ما أدا
ا
، وذلك باًلت

 في إيران. 

                                                           
1-  2.pdf-iran-http://web.mit.edu/mitir/2009/online/us 

 

http://web.mit.edu/mitir/2009/online/us-iran-2.pdf
http://web.mit.edu/mitir/2009/online/us-iran-2.pdf
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ع ضمن صيغة  ة قد انتقلت من "طيف التحالف" زمن الشاه املخلوع )وهو التنوا وكانت العّلقة الثنائيا

ٍب 
ا
ا ببرهة ترق ت إدارة "جيمي كارتر" بأنا تحالف القوى الذي قاد  إثر الثورةفي التحالف(، مرورا

حينما ظنا

ات الحرب الباردة آنذاك، قبل أن تستقرا في وضعية  الثورة يمكن أن يقوم بما يناسبها في ظروف، وأولويا

ين في الثورة"طيف العداء"، نتيجة انقّلب املّللي على حلفائهم  ين وجمهوريا ون، من ليبراليا هم حداثيا
ا
، وجل

جه تفكيرهم نحو اًلنفتاح على العالم، ونتيجة سعي املّللي إلجراء تغييٍر شامٍل على الجيش ويسا ين، يتا ريا

. لذا افتعل  ٍ
حدة آنذاك( يضمن إمساكهم بزمام السلطة بشكٍل منفرٍد ومستقرا اإليرانيا )حليف الوًليات املتا

حدة عبر اختطاف الدبلوما  مع الوًليات املتا
ا
ين الـ )فريق "الخميني" أزمة ة في ميرك( من السفارة ال 52سيا يا

ة في  ة اإلسّلميا ، ما ساهم في تجييش الجمهور اإليرانيا 1979شباط/ فبراير  11طهران بعد إعّلنهم الجمهوريا

ا.  ة تسهل تكريس اًلستبداد داخليا ٍر خارجيا
ا
 خلفه وإعطائه قضية توت

حدة ال  ،ذلكوعلى الرغم من  ٍ واسٍع ومباشٍر، ضدا إيران "وًلية ميركلم تلجأ الوًليات املتا
ة إلى عمٍل عسكريا يا

ط في الحرب دعمت   من التورا
ا

خذت من أميركالفقيه"، فبدًل
ا
ين ملواجهة إيران، وات ا حلفاءها اإلقليميا

ة املحدودة  ات العسكريا ا العمليا حة على غيرها للضغط عليها آنذاك.  أما  مرجا
ا
ة وسيلة العقوبات اًلقتصاديا

حصلت، فقد جاءت في سياق ضبط حدود حرب السنوات الثماني بين إيران "الخميني" وعراق "صدام التي 

، وأسقطت   في الخليج العربيا
ا
ة ا إيرانيا حدة سفنا عن طريق الخطأ  –حسين"؛ حيث هاجمت الوًليات املتا

عائها بحسب ة.  –ادا  طائرة ركاٍب إيرانيا

 وثاب
ا
 بسيطة

ا
ٍة بمقياٍس متدراٍج، وًل لكن لم يكن "طيف العداء" صيغة ٍة حارا ، أي عبارة عن درجاٍت لونيا

ا
تة

ا، وقتال  ات تعاوٍن أحيانا لها عمليا
ا
بة تتخل

ا
ة ًل تعرف أيا تّلٍق بين املتصارعين، بل كان صيغة مرك صيغة أحاديا

لت السياسة ال  ا حين تحوا ا أخرى. وبقي هذا النمط سائدا ة من "توازن القوى"ميركبالوكالة أحيانا إلى  يا

ف ميرك.  فنجد الرئيس ال (2)اًلحتواء املزدوج"" يا "رونالد ريغان"، في مرحلة سياسة "توازن القوى"، يصنا

م إيران 1984إيران كدولٍة داعمٍة لإلرهاب 
ا
ٍ ليسل

، ويرسل بعد ذلك "روبرت ماكفرلين" كمبعوٍث شخص يا

ا، ضم ٍة صواريخ "تاو" املضادة للدروع، وصواريخ مضادة للطيران أيضا يا شف عنها -ن صفقٍة سرا
ُ
في فضيحة ك

ا بـ "إيران كونترا نت ضغط إيران على حزب هللا اللبنانيا إلطّلق سراح  -(3)""إيران غيت" وتعرف أيضا تضما

ة ال ميركالرهائن ال  ين، وكذلك بغية فتح نافذٍة إلعادة العّلقات اإليرانيا ة.  ميركيا  يا

                                                           
ع نظمته إحدى الجماعات املوالية إلسرائيل في في تجما  األقى "مارتن إنديك" الناطق باسم إدارة "بيل كلينتون" خطابا  -2

ليعلن  .من العراق وإيران بسياسة "اًلحتواء املزدوج" ، لخص فيه سياسة "كلينتون" تجاه كلا (1993)واشنطن في عام 

أن إدارة بيل وتعني سياسة اًلحتواء املزدوج . ب لعبة "توازن القوى" بين إيران والعراق بعد اليومعا لن تلأميركبذلك أن 

ويتضمن ا فيه، ا ما ليحدث تغييرا كلينتون تعتقد أن نظام صدام حسين نظام ًل سبيل إلى إصّلحه، ومع هذا تنتظر شيئا 

فشرح "إنديك" أن سياسة كلينتون ستكون أكثر صرامة نحو  ا. أما إيرانيا لحكم البعثدعمها لحركات معارضة ذلك زيادة 

ا من محاولة إيران تطوير أسلحة هجومية، ونووية، ودعمها ميركأما نحو ما يقلق سيا  إيران، وًل

 .   http://cutt.us/xBomaلإلرهاب
3- 6/2/1http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/201/املبادئ-فوق -املصالح-غيت-إيران 
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ر عن تعاوٍن ما غير مفصٍح عنه في مواضع عديدة، ميركومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اإلشارات ال  ة التي تعبا يا

ته، في الوقت الذي تزيد فيه من حصارها عليها. ومن ذلك إعّلن جورج بوش الب في  أو تكون رسالة بإمكانيا

ة في ة" في إشارٍة إلى إيران، واعتذار وزيرة الخارجيا د حسن النيا
ا
ة يول إدارة "بل  خطابه الرئاس يا "أنا حسن النيا

، وعن دعم العراق في حربه مع إيران، وذلك في مناسبة عيد 1953كلينتون" عن تدبير بّلدها ًلنقّلب عام 

ة(، عام   . (4) 2000النيروز )رأس السنة الفارسيا

ا، وخّلل اإلدارة ال ميركهذان السلوكان ال  ان كانا يتداخّلن زمانيا ة الواحدة. فجورج بوش اًلبن ميركيا يا

ف ين على الرغم من ، 2002إيران كعنصٍر في محور الشرا عام  صنا ا كان قد حدث بين اإليرانيا أنا تعاونا

 للصراع والتعاون في آن ميركأثناء اًلحتّلل ال في ان في حرب أفغانستان. كما كان العراق ميركوال 
ا
يا له، ساحة

  –واحد بين الطرفين. وهذا التداخل نجده في سياسة أوباما 
ا
حيث تما فرض عقوباٍت  –فاق النوويا قبل اًلت

ة"  ة اإلسّلميا  "الجمهوريا
ا
ه حث

ا
ٍة قاسيٍة على إيران، وفي الوقت ذاته، اعترف أوباما في القاهرة بأن اقتصاديا

ٍ تحت القانون 
ٍ سلميا

 .(5) الدوليا على ممارسة نشاٍط نوويا

ٍس إلعادة العّلقة مع الغرب، وبعد استّلم "روحاني" الرئاسة في إيران، وهو يُ  ٍ متحما
ا كإصّلحيا م غربيا قدا

صاٍل هاتفيا بين رئيٍس 
ا
ل ات ، جرى أوا ٍ منذ عام أميركوبعد توقيع اًلتفاق النوويا

ٍ وإيرانيا
، وأعلن "كيري" 1979يا

ة تجاه إيران  . كما دافع أوباما عن سياسته الدبلوماسيا فاق النوويا معلٌم تاريخيٌّ مهما
ا
ونجاحها في وجه أنا اًلت

حدة سمحت إليران  ين؛ وليس هذا فحسب، بل تشير تسريباٌت إلى أنا الوًليات املتا املنتقدين من الجمهوريا

فاق بشكٍل 
ا
ٍ بتخصيب نسبٍة من اليورانيوم أعلى من تلك املعلن عنها في اًلت يا فاق (6) سرا

ا
. ما يعني أنا اًلت

ة التفاهم" النوويا يفتح املجال لنقلٍة في العّلقة بين ال   –القلا على  –بلدين نحو تغليب صيغة "إمكانيا
ا

بدًل

ر في الوضع الداخليا اإليرانيا ًل نعرف إن كان  من "طيف العداء"، وإن كان دونها جوًلت من التجاذب، وتغيا

ا من دون  فةممكنا ٍة عنيا  .  صراعاٍت داخليا

 

ق  ثانً ا
 

 : بين  الحتواء  ع الفوض ى الخّل
 لها 

ا
ة  إقليميا

ا
ة بعد سنوات من سقوط حكم البعث في العراق، وبفضل هذا السقوط، أصبحت إيران قوا

 ناعٌم" في 
ٌ
ة دوٍل في املنطقة )لبنان وسورية واليمن والعراق وأفغانستان(، ولها "نفوذ " في عدا

ٌ
 عنيف

ٌ
"نفوذ

ٍة كثيرٍة بما دوٍل أخرى )معظم الدول الخرى، وأبرز مثال عليها مملكة البحرين(، ول ى سياسيا ها دالة على قوا

ا في الشرق الوسط، وهو ما  ا وتأثيرا
ا
 الكثر نفوذ

ٌ
ة ة اإلقليميا فيها تنظيم القاعدة. لذا فإنا إيران اليوم هي القوا

حدة عليه، أو فرضه عليها مستفيدة من تحالفها مع روسيا  تسعى لتكريسه وتحصيل موافقة الوًليات املتا

                                                           
4- http://file.setav.org/Files/Pdf/20140806171416_08_analysis_ayegin.pdf  

5- rouhani-president-boost-will-deal-nuclear-http://www.usip.org/publications/2015/04/03/qa 

6- http://cutt.us/VXM3m  

http://file.setav.org/Files/Pdf/20140806171416_08_analysis_ayegin.pdf
http://www.usip.org/publications/2015/04/03/qa-nuclear-deal-will-boost-president-rouhani
http://cutt.us/VXM3m


 
 6 

ٍ والصين. وفي الوق
 لحصاٍر اقتصاديا

ا
ا في أميركت نفسه ما زالت إيران عرضة

ا
ط ، وهي الدولة الكثر تورا ٍ

يا

 حروٍب بالوكالة في عاملنا.

فاق النوويا ال 
ا
ٍ في ميركفي هذا الوضع استقبل اًلت

، كونه أنعش اآلمال برفع إيرانيا اإليرانيا بارتياٍح شعبيا

ي ة التي أرهقت اإليرانيا ، تضاعفت نسبة التضخم 2005ن )منذ عهد أحمدي نجاد، عام العقوبات اًلقتصاديا

ا على الصعيد  رت عنهم الثورة الخضراء بانفتاح بلدهم على الغرب. أما  ملن عبا
ا

والبطالة(، كما منح أمّل

، فكان هناك تبايٌن شديٌد بين   :(7) موقفينالسياس يا

ل  ا،  األع  ٍد جدا حدة ال يقوده املحافظون، وهو تياٌر منقسٌم بين متشدا ة، ميركيرفض أيا حواٍر مع الوًليات املتا يا

ا  فاق في عبارة رئيس "الباسيج": "كان حريا
ا
ا أحمدي نجاد، ويمكننا أن نجد أصداءه بعد اًلت له سابقا

ا
ة بمث الما

ة أن تصفع  ن ا أرادت حرمان إيراأميركا الخائنة ..."، وفي رأي أحد أساتذة الجامعة في طهران أنا أميركاإليرانيا

، وهو سبب توقيعها  ٍ
فاقمن عدوا

ا
ر عنه "خامنئي" حين قال في (8) اًلت ا، فقد عبا دا ا التيار اآلخر القلا تشدا . أما

ه يراها “، 2014عام  حدة، لكنا نا نتفاوض مع الشيطان لردع شروره"، فهو يقبل بالحوار مع الوًليات املتا
ا
إن

ر ع فاق عبا
ا
ا في الوقت نفسه. وبعد توقيع اًلت ن امتعاضه من موقف الرئيس اإليرانيا "روحاني" املنفتح عدوا

حدة ال  ا من ميركتجاه الوًليات املتا ة، فتحدث عن "اًلقتصاد املقاوم" غامزا ة والغرب من بوابٍة اقتصاديا يا

 قناته. 

ٍ من الصين وروسيا، والعديد من الدول حول العالم بدرجٍة 
ا على التحالف مع كلا ويعتمد هذا التيار خارجيا

 ، ة، ومع نظام السد املنهار، وحزب هللا، الطامحة أقلا ة وكسر الحادية القطبيا إلى تغيير املعادلة الدوليا

ة " ا على قوا ة. بينما يعتمد داخليا سات وطيٍف من القوى الشيعيا الدولة املوازية" )الحرس الثوريا واملؤسا

ت بها إيران، كما  ، مستفيدة من الحصار اًلقتصاديا والزمات التي مرا ٍ
التابعة له(، التي نمت بشكٍل مستقلا

ة الدولة القلقة من التغيير،  يعتمد على قطاع في "البازار"، وعلى قطاع ليس بالقليل تسيطر عليه بيروقراطيا

ة املحافظة.إلى اعتإضافة   ماده على القوى اًلجتماعيا

ة بنسختها  ة اإليرانيا وهو وإن أعاد بّل كلٍل الخطاب التقليديا للممانعة واملقاومة، ونفخ في أوداج القوميا

بات ال 
ا
ه يعتمد على التخويف من املتطل

ا
ة، إًل أن ة الدينيا عة، كحجٍة صعبة ميركالباطنيا

ا
ة الراهنة واملتوق يا

حدة مقابلها. الدحض يستخدمها  ون بدورهم للمطالبة بمكتسباٍت من الوًليات املتا  خصومهم اإلصّلحيا

ا الرئيس "روحاني" الذي  الت ار الثاني ون الراغبون في اًلنفتاح على الغرب، ويمثله حاليا يقوده اإلصّلحيا

 
ٌ
ة ... وفرصة  أولى إلزالة الصعوبات في العّلقات الخارجيا

ٌ
ه "خطوة

ا
فاق بأن

ا
للوصول إلى قمٍة أعلى وصف اًلت

فاق )ومن بينهم 
ا
ه هاجم املحافظين الذي امتعضوا من هذا اًلت

ا
". كما أن اء مع املجتمع الدوليا من التفاعل البنا

                                                           
7- http://cutt.us/rYNoi 

8- http://cutt.us/xPm0l 

http://cutt.us/rYNoi
http://cutt.us/xPm0l
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ا إلى هؤًلء املحافظين  –"بعضهم خامنئي( و ا علينا أن نصارع العالم أو أن نستسلم  –مشيرا ه إما
ا
يعتقد أن

: أن نتعاون مع العالم" للقوى الخرى. نحن نعتقد أنا هناك ا هو الحلا
ا
ا ثالث  . (9)خيارا

  من رغمعلى الو 
ا
ه يأخذ صيغة

ا
أنا الصراع داخل إيران حول املوقف من الغرب كان منذ انتصار الثورة، إًل أن

ة في الوقت الحالي لسببين:   وحساسيا
ا
ة  أكثر حيويا

ل  سة الحرس  -ـ وداعٌم ل -: أنا النفوذ اإليرانيا الخارجيا مبنيٌّ على األع  نفوذ "الدولة املوازية"، التي هي مؤسا

ة كما أسلفنا ساته الكثيرة والقويا ا،  ؛الثوريا ومؤسا طات، الحرس الثوريا خارجيا ما يعني أنا انتكاسات، وتخبا

ة  م خياراٍت أخرى للسياسات الخارجيا م موقف التيار اإلصّلحيا الذي يقدا ، تدعا
ا
منها إن لم تكن قاصمة

ةو   . الداخليا

ة، وهي الخّلفات 2009: أنا إيران شهدت في عام الثاني ل للثورة اإلسّلميا  بين أبناء الجيل الوا
ا
ة ، خّلفاٍت حادا

كين 
ا
ون "الحركة الخضراء"، مشك نتائج اًلنتخابات التي أعادت في التي ظهرت عندما أطلق اإلصّلحيا

ا. وفي سياق قمع هذه الحركة  جن "مير حسين موسوي" رئيس الوزراء السبق في عهد ُس "أحمدي نجاد" رئيسا

قيل(، 1989–1981رئاسة "خامنئي" )
ُ
"رفسنجاني" من رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام،  وأ

ه غير جانب ، من 2013من الترشح للرئاسة في عام وُمِنَع ابنته، واعُتقلت 
ا
مجلس صيانة الدستور بحجة أن

ا، وهو الرئيس الس ى حكم البّلد )مّلئٍم عقائديا
ا
"خاتمي" من  ُمِنَع (. وكذلك 1997 - 1989بق الذي تول

ا كشفته هذه 2009التصريح اإلعّلميا منذ عام  س الحوادث . ومما ، من الجيل املؤسا عمق اًلنقسام العموديا

فاق النوويا 
ا
 إلى الطّلب، وهذا ما يعني ديمومتها. وإذا نظرنا إلى الخّلفات داخل إيران بعد اًلت

ا
، وصوًل

 ميركأنا هذا اًلتفاق الذي جاء نتيجة تكريس املوقف ال  -بنوٍع من الحذر-نّلحظ
ا
ل عتبة

ا
، شك يا اإليجابيا

ٍ بين 
ا إلى "الحركة الخضراء"  املنتمين"شبه" دائمٍة لخّلٍف مستمرا دين. و ضمنيا  املحافظين املتشدا

فة من الحضور العسكريا  الواسع على الرض )ورطة بوش اًلبن(، في هذا الوقت كانت سياسة أوباما، املتخفا

عّلقتها باملنطقة، ومنها عّلقتها مع حلفائها الذين عمل بعضهم على إفشال مساعيها في في تجري تعديّلٍت 

راتها  ط فيهما، بل واستفاد من وضعها آنذاك. وهي، مستفيدة من تطوا العراق وأفغانستان، وتركها تتخبا

ة، وجدت نفسها  ة الداخليا ة أمن الشرق الوسط، فحرصت، في النفطيا ل مسؤوليا رت أكثر من تحما قد تحرا

ة إعادة التموضع ا عليه بالعودة عن محاولة "بوش" اًلبن  10سياق عمليا التي قامت بها، على أن تصبح حكما

ليصبح حاكمه. ما سمح لها بترك الفوض ى التي أثارتها إيران وحلفاؤها في سورية والعراق، ملواجهة املوجة 

ة، ترتد عليهم. بل إنا اإلدارة ال الد ا، وفي ميركيمقراطيا ة، املقتنعة بفشل سياسة اًلحتواء املزدوج إيرانيا يا

ا  مواجهة استفادة إيران القصوى من سقوط النظام البعثيا في العراق، جهدت لتحويل الفوض ى املثارة إيرانيا

اءة" لخدمتها.    إلى "فوض ى بنا

                                                           
9- rouhani-president-boost-will-deal-nuclear-http://www.usip.org/publications/2015/04/03/qa 

، يوسف فخر الدين، مركز دراسات الجمهورية، يميركال وإيران في ظروف إعادة التموضع  ةسوري -10

https://goo.gl/8TeRIx 

http://www.usip.org/publications/2015/04/03/qa-nuclear-deal-will-boost-president-rouhani
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رات،  . حتى إنا وعلى إيقاع هذه التغيا ، ظهر بشكٍل واضٍح مدى القلق السعوديا وبالقلب منها اًلتفاق النوويا

حدة ال  نت القول: إنا الوًليات املتا ة تضما ت عن الحليف القديم ميركالتصريحات السعوديا
ا
ة قد تخل يا

ٍ سرا 
نت أنا القلق السعوديا يتمحور حول "الخشية من تطوير إيران لسّلٍح نوويا . (11)ا"و"الوفي"، كما بيا

ه تعبيٌر عن تزايد اعتقاد 
ا
ِ النظر عن صحة هذا التبرير، فإنا املهما في ما تعلنه اململكة من مخاوف هو أن

وبغضا

ها باتت من غير "غطاٍء   من أميركأصحاب القرار فيها بأنا
ٌ
ها متروكة "، أو تكاد تكون كذلك، وأنا اإلدارة جانب يا

دة، أو تكاد تميركال  ة ضمن بيئٍة مهدا د اإليرانيا الواضح في يا راته، ومنها التمدا ترك. وهو اعتقاٌد يمتلك مبرا

د. وهو ما سبقه تراجع سمعة  الشرق الوسط، وتموضع السعودية في موقع الدفاع أمام هذا التمدا

حدة منذ هجمات  ذها أيلول/ سبتمبر 11السعودية في الوًليات املتا ا، منهم  19، التي نفا ا.  15شخصا سعوديا

جت بإعّلن قانون ميركذلك الحين ظهرت مساٍع في الداخل ال ومنذ  هم، وقد توا يا لوضع السعودية في موقع املتا

راجع دعمها للتحالف العربيا الذي تقوده السعودية في اليمن، بدعوى أميرك، وإعّلن (12)"جاستا"
ُ
ها ت ا أنا

ين وهم من كانوا ي ل صدمة السعوديا نتظرون، في بداية الزمة في اليمن، أن انتهاكاٍت يرتكبها. ولنا أن نتخيا

ين ولّلمتداد اإليرانيا في هذا البلد.  ا للحوثيا حدة بنفسها حدا  تضع الوًليات املتا

دٍة من التحالفات، التي عليها أن تبنيها من دون مساعدة الوًليات  هكذا وجدت السعودية نفسها في بيئٍة معقا

حدة، والعداوات التي يصعب عليها الت له اإلخوان املتا
ا
ا يمث ها واجهت خطرا عامل معها وحدها. ومن ذلك أنا

 مع تركيا وقطر، ثم 
ٌ
املسلمون في مصر، فدعمت انقّلب السيس ي، وحدثت نتيجة هذا خّلفاٌت واسعة

، مقارنة  فاق النوويا
ا
 بعد اًلت

ا
طرت إلى بوجدت نفسها ضعيفة ا، فاضا ا عامليا  وانفتاحا

ا
ة إيران التي تزداد قوا

ه  لت في مناوراٍت مشتركٍة، التوجا
ا
ٍة مع تركيا تمث ها وبعد بداية عّلقٍة قويا إلى تركيا لبناء تحالٍف معها، لكنا

ة، فيما يخصا اًلنقّلب العسكريا الفاشل في تركيا في  ها ضبابيا ى حالة أقلا ما يقال عنها إنا  15عادت لتتبنا

د عّلقتها2016 يوليو /تموز 
ا
عت شركة أرامكو ب ، ثم عادت على يد ولي العهد لتوط

ا
تركيا من جديد؛ حيث وق

ة للنفط  ٍ  18السعوديا
ة، وتما عقد مؤتمٍر خليجيا ا مع شركات طاقٍة تركيا ز -عقدا ، ليعزا ضما اإلمارات تركيا

ٌر في العّلقة بين مصر "السيس ي" 
ا
. في الوقت ذاته، حدث توت التعاون بين الطرفين في مواجهة النفوذ اإليرانيا

ها، و السعودية، بعد و  ة التي تهما ماأن وجدت السعودية أنا مصر ًل تقف إلى جانبها في القضايا اإلقليميا  ًل سيا

ا ما-في سورية وفي اليمن  -حيث إنَّ املوقف املصريا أقرب إلى املوقف اإليرانيا منه إلى املوقف السعوديا نوعا

يا للتحالف  ٍ جدا
 . (13) العربيا حيث تتلكأ مصر في تقديم دعٍم عسكريا

ين في قمته معهم في أيار ه سيحمي الخليج ولن 2015 مايو/قبل ذلك كان أوباما قد طمأن القادة الخليجيا
ا
، أن

ى عنهم، لكنا هذه الطمأنة لم 
ا
ينبالنسبة  معنىا  تعد ذاتيتخل ا  إلى السعوديا ا إيرانيا الذين ًل يخشون تهديدا

ا، بل يخشون من أن يُ  ا" ومباشرا دة واملضطربة في حالة صراٍع  تركوا ضمن بيئة"تقليديا الشرق الوسط املعقا

                                                           
 راجع  --11

ُ
 50f813bb7f7b-be8f-4ddc-0d24-https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/c0a2d075مثّل

 https://goo.gl/YJOW5B"، سكاي نيوز،  جاستا لّلطّلع على استعراض لبنود قانون " -12
13- http://cutt.us/zrKGy  

https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/c0a2d075-0d24-4ddc-be8f-50f813bb7f7b
http://cutt.us/zrKGy
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ٍ مع إيران، وأن تنقل 
رات الجارية ترقب ا مركز ثقل تحالفها من السعودية، إلى نقطة توازن أميركنديا التغيا

 . رات الجارية في الداخل اإليرانيا  في الشرق الوسط، والتغيا

 

 كاتف 
حدة، كان الطرفان  ة والوًليات املتا ة اإليرانيا ة اإلسّلميا ة بين الجمهوريا حريصين على طول العّلقة الحيويا

 يقعا في هاوية الحرب املباشرة بينهما، واًلكتفاء بخوض الصراعات على مشارفها، وبعضها كان عبر 
ا

على أًل

 الحرب بالوكالة. 

راٌت على صيغة هذه العّلقة، و  ة إستراتيجيتها التي تطال ميركهو ما نتج عن تغيير اإلدارة ال وقد جرت تغيا يا

ر  ة في إيران.  والحال، وحتى  ظروفالإيران، نتيجة تغيا رات الداخليا ة، ومراعاة للتغيا ة واإلقليميا الدوليا

في  تحويل كلا تهديٍد إلى فرصة، مستفيدينللحظتنا، تعامَل القابضون على النظام اإليرانيا بليونٍة، وسعوا 

حدة، ومعتمدين كثير  الحوال على استغّللهم أزمات جميع في من الحيان من حاجات الوًليات املتا

عائهم-محيطهم، غير مهتمين   بحياة هؤًلء الذين يستخدمونهم.  -عكس ادا

ٍ مع املتوافرةويظهر من املعطيات 
ديستلزم/ا أميرك، ومنها البيانات التي ذكرناها، أنا أيا تفاهٍم إيرانيا ِ

ا
ا  يول را تغيا

ا. كما يظهر  ا أم سلسا ا ًل نستطيع الجزم بشكله في املستقبل: إن كان عنيفا ، وإن كنا ا في الداخل اإليرانيا كبيرا

ا في موازين القوى في الشرق الوسط، وخريطة التحالفات  را أنا أيا تفاهٍم من هذا القبيل، ُينتج/يستلزم تغيا

ة املوقع اإلستراتيجيا ، بحكم فيه ، وحجم مواردها القائم واملمكن، وقوا  إليران، وحجمها الجغرافيا والسكانيا

ا مع استقواء  ا في املنطقة، خصوصا . وهو ما نرى نتائجه حروبا نظامها وجيشها، ومدى نفوذها اإلقليميا

ة القطب عامليا   ا. القابضين على الحكم في إيران بالتحالف مع الصين وروسيا الطامحتين إلى كسر أحاديا

، الذي جرى في وقٍت  ،السياقوفي هذا  ا من اًلتفاق النوويا حدة  يظهر أنا جانبا شجعت فيه الوًليات املتا

رة من النفوذ اإليرانيا  الداخل في يا للتأثير أميركالحرب مع وكّلء إيران، هو مسعى على خوض الدول املتضرا

وهو ما نقيس نجاحه بوسائل منها: مدى الخّلف يتوخى فتح آفاٍق جديدٍة للقدرة على التأثير.  ،اإليرانيا 

، وموضوعاته، ومجرياته، ومدى املكتسبات أو الضرار الّلحقة بإيران في مناطق نفوذها.   الداخليا اإليرانيا

ينميركومن أهداف التأثير ال  دين من غير "العدوا ال  ،يا القريبة تدعيم اإلصّلحيا " )وليس ميركوترك املتشدا يا

 ٍ يا الُس ""، فهناك العدو من غير "عدوا ة  "نا ل باململكة السعوديا
ا
في هذا الولى(. ومن الوسائل في الدرجة املمث

حدة ال  ين معارضين في الداخل اإليرانيا من دعٍم ميركالخصوص تغيير الوًليات املتا ة نمط دعمها لليبراليا يا

 مباشرة، إلى دعٍم وتمويٍل يقوده ه
ا
ة  سياسيا

ا
ٍة وتمويٍل يستهدف أنشطة ون، لكن في مجاًلٍت تنمويا ؤًلء الليبراليا

 (.14) والتعليمكالصحة 

                                                           

-14  https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32048.pdf  

https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32048.pdf
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ا إلى حرٍب ميركولكلا ما سبق، وطاملا أنا السياسة ال  جاه إيران لم تصل إلى غايتها، ولم تصل أيضا
ا
ة ات يا

ر باستمراٍر، بمقدار  ل وتتغيا
ا
 طويلة، تتشك

ا
ة  انتقاليا

ا
ما  -معوبتفاعل –مباشرة، فإنا املنطقة تعيش مرحلة

ة ال  ر اإلستراتيجيا ل وتتغيا
ا
ة حيالها. ولذلك فإنا جميع ميركتتشك التي ستجري في سورية والعراق الحوادث يا

تها في تشكيل املرحلة   . املقبلةواليمن ولبنان سيكون لها حصا

دة بإطاح ا مهدا ة تزداد اضطرابا ا أنا هذه املرحلة اًلنتقاليا ساع نطاق الحروب، يظهر جليا
ا
ا ومع ات ة الكثير مما

ة، وأشكال دوٍل في الشرق الوسط. آخذين في  اٍت عاما ة املتنافرة والتي الحسباننعرف من هويا : القوى الكرديا

ٍة متصارعة  ٍة ودوليا ى إقليميا ا بالوكالة عن قوا ا وتخوض حروبا ات، وتتصارع بينيا ا على ثّلث قوميا تنقسم عميقا

ت اًلجتماعيا حيث تمرا آلة في مسعاها لتحويل أحّلمها إلى حقائق، و  ، والتفتا يا اًلنقسام الحادا الشيعيا السنا

ة.  إلى معركة املوصل ضدا "داعش" التي شهدت إضافة الحرب، والتغيير الديموغرافيا الجاري في مناطق سوريا

ة معركة حلب. ر الروس يا الغربيا على خلفيا
ا
 "معارك" قبل املعركة حول من سيشارك فيها، والتوت
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