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 مقدمة

شعار )تصدير الثورة(؛ هذا  1979ها في شباط/ فبراير رفعت )الثورة اإلسالمية( في إيران منذ انتصار 

 لزعزعة اًلستقرار في منطقة الخليج، ومن ثم، لنشوب الحرب العراقية
ا

اإليرانية  -الشعار الذي كان مدخال

في مطلع ثمانينيات القرن املاض ي، والتي استمرت ثماني سنوات، وآلت في النهاية إلى هزيمة إيران وإلى 

ا. استنزاف البلدين ا واقتصاديا ا وعسكريا  الجارين القويين، سياسيا

ا  ت الحرب حوادالخوض في ال منوبعيدا
ّ
ث التي شهدها العقد األخير من القرن املاض ي بعد أن حط

العراقي، احتالل العراق دولة الكويت، حرب الخليج األولى وإخراج العراق من  -الخليجي أوزارها )التوتر

  لحصار...الكويت ووضعه تحت الوصاية وا
ّ
الخ(، فإن إيران التي توّجهت إلى إعادة بناء أوضاعها، لم تكف

عن العمل على زعزعة أوضاع املنطقة عبر  عن رفع شعارها في "تصدير الثورة اإلسالمية"، ولم تتوان  

ا مدّم  ا طائفيا فته في خدمة سياساتها الرامية إلى بسط الهيمنة والنفوذ، واعتمااستنهاضها نهجا
ّ
ا، وظ دها را

وسائل إرهابية في سبيل الوصول إلى غاياتها. لقد آل هذا كله إلى تدمير نظام األمن اإلقليمي، وتهديد نظام 

 األمن الدولي، ووضعها في مواجهة مكشوفة مع أميركا والغرب ومع املجتمع الدولي.

 

:
ا

 إيران وأميركا أّوًل

مّدة دورتين يركية السابقة، التي استمرت اإليرانية في عهد اإلدارة األم -شهدت العالقات األميركية

متتاليتين، حالة من املرونة والهدوء، لم يشهدهما تاريخ العالقات بينهما منذ انتصار )الثورة رئاسّيتين 

وقد مّهد لهذه الحالة جملة من األمور كان في أساسها التبّدًلت ، 1979اإلسالمية( في إيران في شباط/ فبراير 

هذه  ؛ فقد انبنت2001 سبتمبر /أيلول  11قات أميركا بدول منطقة الشرق األوسط بعد على عال تالتي طرأ

اإلرهاب الذي أخذ يضرب في أميركا، والعالم، يعود إلى منشأ اها أن على فكرة مؤدّ  ،التبّدًلت، في جوهرها

ا إلى حالة من عدم اًلستقرار تهّدد املصالح األميركية  "اإلسالم السنّي املتطّرف" الذي يدفع املنطقة أيضا

من مواجهة هذا التطّرف، حيث يوجد، والقضاء  واألمن القومي األميركي في املنطقة وفي العالم. لذلك، ًل بّد 

 املواجهة األولى مع )تنظيم القاعدة( في أفغانستان.كانت عليه. و 

زو األميركي بالتناغم مع هذه اإلستراتيجية، افتتحت إيران مرحلة التوسع اإلقليمي بمساندة الغ

 ، وتوفير تسهيالت ملموسة للقوات األميركية الغازية.2001ألفغانستان في خريف 



 
 3 

، عندما بدأت اًلستعدادات األميركية لغزو العراق، دفعت إيران 2003ومطلع  2002في أواخر عام 

ت على توفير للتعاون مع األميركيين، وعمل ،أتباعها من القوى السياسية الشيعية العراقية التي تحتضنها

ي، لدفع عجلة الغزو. وإذا كان التعاون و معلومات مغلوطة لواشنطن حول سالح العراق النووي والكيما

ا ما، فقد كان التعاون معها في العراق  قد حدثاإليراني مع إدارة بوش في أفغانستان  بصورة خفية نوعا

ا من طهران إلى لندن وواشنطن ، وكان القادة العراقيون الشيعة ينطلقون جه"على املكشوف"يجري  ارا

لاللتقاء باملسؤولين األميركيين، والعمل على توفير غطاء عراقي للحرب الوشيكة على العراق. خالل السنوات 

التالية، برزت القوى السياسية الشيعية العراقية، وثيقة الصلة بإيران، بوصفها الحليف الرئيس إلدارة 

ت إلى أداة لها في إعادة بناء الدولة العراقية. ولم يشهد عراق ما بعد الغزو تحّول عالوة على أّنهااًلحتالل، 

على خلفية من الحرص  ،دام واحدة بين القوى السياسية الشيعية العراقية واملحتلينواًلحتالل حادثة ص  

 على العراق واستقالله.

 عن العمل ، بل إن طهران، خاصة بعد مجيء إدارة أوبحسبفليس في أفغانستان والعراق 
ّ
اما، لم تكف

من األقطار العربية، كما في سورية ولبنان واليمن، وأماكن د عدمن أجل بسط هيمنتها وفرض نفوذها في 

ا، مستخدمة سالح   ي الطائفية واإلرهاب، مع استنهاض مشاعر الكراهية والثأر واًلنتقام، األمر أخرى أيضا

وكيف يمكن أن  ،إلى أين ُيمكن أن تصل يعلم أحدة ًل الذي هّدد هذه املجتمعات بالتفكك، وبحروب طائفي

ل 
ّ
املنحى اإلستراتيجي الذي أخذت تنحوه إدارة أوباما في ب األول تنتهي. ساعدها في ذلك أمران اثنان، تمث

ا من الفكرة التي تقول 
ا
إيران، الدولة الشيعية املقتدرة، هي  ّن إتعاملها مع منطقة الشرق األوسط، انطالق

 الجهة األك
ا

لفرض اًلستقرار  من ثّم،و في مواجهة "اإلرهاب السّني املتطّرف"، ل اعفبدور  ضطالعلال ثر تأهيال

ب األمر التساهل مع "اإلرهاب الشيعي" املحكوم بمرجعّية تضبطه، على 
ّ
على هذه املنطقة، حتى لو تطل

ل 
ّ
راخية مع إيران التي ًلزمت سياسات أوباما املتب الثانيعكس "اإلرهاب السّني" الذي ًل مرجعية له؛ وتمث

عرف بـ "اًلتفاق النووي" 
ُ
مسار التفاوض معها، الطويل والشاق والعسير، على "خطة العمل املشتركة" التي ت

ا ، 2015تموز/ يوليو  14التوّصل إليه في فيينا في  أمكنالذي  أن أوباما كان يرى أن الوصول إلى وخصوصا

ل اإلنجاز األكبر ل
ّ
 عهده.هذا اًلتفاق، سيمث

يظّل الشرق األوسط  فإّن ما ُيقال عن انسحاب أميركا من املنطقة،  جميعمن رغم على الريب، و  من دون 

ل 
ّ
أحد أبرز التحديات للسياسة الخارجية األميركية. وًل يبدو أن اإلدارة األميركية الجديدة تتوافق مع يمث

 إلىإدارة أوباما السابقة حول رؤيتها للمنطقة. 
ا
ئع هذه اإلدارة توحي بسياسة مختلفة عن تلك أن طال إضافة

 السابقة.ة ّد املالتي سلكها أوباما تجاه إيران طوال 

ليست مشكلة إيران، وحتى روسيا، مع تصريحات دونالد ترامب النزقة إّبان حملته اًلنتخابية، بل مع 

جري العمل على شرق أوسطية، تبدأ من سورية، ويستراتيجية إأبرز أعضاء إدارته الذين بدؤوا صوغ 

تأسيس ركائز وحيثيات لها، من مناطق آمنة وتحالف من دول إقليمية ملواجهة إيران؛  ومنطقة نفوذ في 
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طّل على تركيا والعراق وإيران، وتضع منطقة أوراسيا تحت مراقبتها، األمر الذي  يشمال شرق
ُ
سورية، ت

وض ي إلى ُصلب إستراتيجية منافسة، يخرج عن إطار السياسات التكتيكية التي تصلح لالستخدام التفا

 
ُ
جعل تكلفة يسياسية املتزاحمة في املنطقة، بما يهّدد بإزاحة املنافسين، أو  -ج في قلب املشاريع الجيودم  ت

 مشاريعهم باهظة التكاليف.

دونالد ترامب محاربة اإلرهاب في سلم األولويات. أي أن الحرب على )داعش(، األميركي لقد وضع الرئيس 

ملوصل والرقة، هي الهدف األول. تترافق هذه الحرب، على ما يبدو، مع نذر مواجهة مع إيران التي صّنفتها في ا

ا لألمن العاملي.   عن تشكيلها تهديدا
ا

اإلدارة الجديدة أبرز دولة راعية لإلرهاب، وعنصر زعزعة لإلقليم، فضال

 من التحذيرات بعد حزمة من العقوبات. هدف واشنطن
ا

، على األغلب، تقليص مناطق انتشارها ونالت سيال

 تونفوذها في اإلقليم، من اليمن إلى العراق وسورية ولبنان. وليس من شّك في أن هذه املواجهة 
ّ
اًلمتحان ل مث

 األقس ى للسياسة الجديدة للوًليات املتحدة األميركية.

إجماع  تكّون ًل يكفي أن يو ة. ًل يكفي تحرير املوصل والرقة ليستقيم اًلستقرار في العراق وسوريغير أنه 

ليُ  ،دولي وإقليمي على محاربة اإلرهاب في العراق وسورية إلطالق تفاهم على نظام إقليمي ُمرتجى
ّ
لبنة  مث

 أساسية في النظام الدولي. على األرجح، سوف يحتاج األمران إلى مسار تكتنفه كثير من املعارك والتجاذبات.

املنطقة على مفترق طرٍق في السنوات الثالث املاضية هما: إعالن  دثان أساسّيان في وضعالقد أسهم ح

عرف بـ )اًلتفاق 
ُ
)الخالفة( أو )الدولة اإلسالمية في العراق والشام(، و)خطة العمل املشتركة الشاملة( التي ت

 
ُ
ة زائد بين إيران و)مجموعة الخمس 2015تموز/ يوليو  14ل إليه في فيينا في ّص  وُ النووي اإليراني( الذي ت

ز على هذين الح
ّ
م يرك

 
دثين وتداعياتهما، في املنطقة وأوروبا والوًليات املتحدة، اواحد(. ولكن بينما كان العال

وربط طهران  ،انتظام من أجل تحقيق هدفيها األساسيْين، وهما تعزيز هيمنتها اإلقليميةفي كانت إيران تعمل 

لهدفين من خالل توفير ممّر جغرافي يمتّد عبر الدول بجنوب لبنان، وتنفيذها كال ا ةعبر العراق وسوري

 الثالث، واًلستحواذ على القرار السياس ي في العواصم الثالث: بغداد ودمشق وبيروت.

صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، واستندت ما يشير إلى جدّية املواجهة التقرير الذي نشرته 

ئيس األميركي، دونالد ترامب، حول إيران )حليفة روسيا(، وجاء آراء خبراء روس حول تصريحات الر لى إفيه 

سوى شهر واحد على دخول دونالد ترامب إلى البيت األبيض، حتى بدأنا نسمع صليل  فيه أنه "لم يمض  

ها من أغمادها". وكشف التقرير أن املحللين أعربوا عن قلقهم إزاء تصريحات الرئيس 
ّ
السيوف بعد سل

بأن "إيران هي الدولة اإلرهابية رقم واحد". وأضاف أن "املهّم اآلن، كيف ستتصرف إيران في األميركي األخيرة 

ظّل هذا املوقف األميركي؛ إذ إن إيران تستطيع بكل بساطة اًلنسحاب من اًلتفاق حول البرنامج النووي، 

 وتعود إلى استئناف اليورانيوم الخاص بصنع األسلحة النووية".
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ن يكون لوجهة النظر اإلسرائيلية التي كانت على تضاد مع رؤية أوباما، خاصة وليس من املستغرب أ

حيال اًلتفاق النووي مع إيران، تأثير ما في صوغ التوّجهات األميركية الجديدة؛ فاملقاربة اإلسرائيلية ملا 

ة تحاول يجري في املنطقة أخذت تتغلغل في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وهذا ما ينبئ بسياسة أميركي

والتنسيق مع روسيا من جهة ثانية، إضافة إلى دور ما ُيعطى لتركيا  ،التوفيق بين هواجس إسرائيل من جهة

 ها في الحّد األدنى.يّ في سورية أو في شمال

ت في ويبدو أن 
ّ
الرئيس األميركي، في خطابه املعادي إليران، مع أركان إدارته، بّدد الهواجس التي تجل

ا بعد توقيع اًلتفاق النووي بين إدارة الرئيس د عدلدى األعوام األخيرة  من األطراف العربية، خصوصا

 وتاألميركي السابق، باراك أوباما، وطهران، 
ّ
قناعاٍت لدى هذه األطراف بانقالب املوقف األميركي، وبنقل ل مث

تبّددت هواجسها، لم  تحالفاته إلى الطرف املقابل، أي إلى إيران. لكن يبدو أن هذه األطراف العربية التي

ا، بدًللة كّون أن التغّير الذي ُيمكن أن يطرأ على املوقف األميركي من إيران يت في الحسبانتأخذ  ، غالبا

 املصلحة اإلسرائيلية، وليس بدًللة املصلحة العربية.

 

ا:  إيران وروسيا ثانيا

واشنطن وموسكو. وهي  س النخبة الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية من احتمال التفاهم بينتتوّج 

تدرك أن املقايضة لن تكون على شبه جزيرة القرم. وفي مقابل رفض املساومة على حضور روسيا في سورية 

ويوافق  ،على قواعدها في هذا البلد، ُيمكن أن يضحي الرئيس الروس ي برأس النظام في دمشق حافظةوامل

ا من األوضاع ا لقائمة. وهذا ما يخشاه النظام اإليراني الذي على الدخول في عملية سياسية تكون مخرجا

على الحكم في دمشق. لذلك  محافظةاستثمر الكثير وقدم تضحيات بشرية ومادية طوال سنوات لل

استعجلت إيران الحصول على امتيازات اقتصادية في مجال اًلتصاًلت، وفي مناجم الفوسفات والتنقيب 

 حل يكون إطاللتها على البحر املتوسط.عن النفط، وتسعى للحصول على مرفأ على السا

وقد ازداد الحديث عن تعارض في الرؤى بين روسيا وإيران حول سورية بدأ يأخذ مكانه في امليدان هذه 

املرة، ومن هنا انطلق الرهان على إمكان زيادة الشرخ بينهما عبر تعاون روس ي مع تركيا يكون أكثر فائدة 

 تحّققيذا البلد، خاصة إذا تالزم مع رعاية دولية وإقليمية لحل سياس ي للوجود الروس ي الطويل األمد في ه

 بين السوريين.

عّول 
ُ
ومن الواضح أن روسيا عّززت تفاهمها مع تركيا أثناء معركة حلب، ثم في ضمانهما وقف النار. وهي ت

حة باملشاركة في املس
ّ
 التفاهم الثنائيار السياس ي. هذا على دورها في إقناع املعارضة السياسية واملسل
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أخذت تنتقل إلى العلن بعد استدعاء وقد  ،، بغّض النظر عن مالمح التوتر البادية اآلنالتركي -الروس ي

العسكري الروس ي في منطقة الوجود إثر في القائم باألعمال الروس ي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية 

عكس دودية التركية من أحد القناصة األكراد، واستهداف أحد الجنود األتراك في املنطقة الح ،عفرين

ا بين موسكو وإيران، أخذ يتعّمق أكثر فأكثر. األخيرة انتقدت موافقة روسيا على قرار مجلس األمن  تضاربا

 ،التركي على خروج املقاتلين من عاصمة الشمال السوري -الخاص بحلب، وكانت عارضت التفاهم الروس ي

رّيا الشيعيتين، وعّبرت عن اعتراضها على دعوة فصائل عسكرية معارضة إلى إلى أن شمل بلدتي الفوعة وكف

 أستانة عاصمة كازاخستان، 
ا

 وجودها.في إلى قوى أخرى ًل ترغب وّجهتها عن دعوة مفتوحة  فضال

 وحفظ بعض ما ُيمكن أن يُ  ،للمقاتلين من حلب اخروجا لروسيا حقق التفاهم مع أنقرة لقد 
 
ظ عليه حاف

ر عليها اًلنسحاب التدريجي  ،لتدميرية التي قادتها امليليشياتوسط الحملة ا
ّ
وهو التفاهم نفسه الذي سيوف

عّول على قدرة تركيا في ضبط الفصائل املعارضة بعدما بات القسم األكبر منها 
ُ
من املستنقع السوري. إنها ت

 تحت رحمة القوات التركية ورعايتها في الشمال والشمال الغربي لسورية. ويُ 
ّ
ل هؤًلء املقاتلون قوة مث

 عسكرية كفيلة بتعديل ميزان القوى مع امليليشيات التي ترعاها إيران.

مسألة )املجموعات  ،ستانةأخالل مفاوضات  ٬في جانب آخر، بحث ممثلو روسيا وتركيا وإيران

ي السورية. )حزب هللا( وانسحابها خارج األراض ها ّدممقالشيعية( التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، وفي 

 عن مصدر عسكري 
ا

دبلوماس ي روس ي. وقالت  هذا ما كشفت عنه صحيفة )إزفستيا( الروسية نقال

الصحيفة إن مواقع املركز الروس ي للمصالحات املنتشرة في مختلف املناطق السورية ستصبح األداة 

القوات اقع تحركات ستراقب تلك املو  وكذلك، الرئيسة ملراقبة التزام األطراف اتفاق وقف إطالق النار

ها املركز الروس ي في حميميم هي نّفذ. بينما ُيرّجح أن املهمة الرئيسة الثانية التي سيهاوانتشار املتنازعة 

من املناطق السورية" ًلفتة  "مراقبة انسحاب )املجموعات الشيعية( التي تقاتل إلى جانب األسد من عدٍد 

 ة".يالحساسشديدة املسألة  بحثوا هذهستانة أإلى أن "املشاركين في لقاء 

أشار موقع "الدبلوماسية اإليرانية"، املقرب من وزارة الخارجية، إلى اًلجتماع الثالثي في أنطاليا الذي و 

 جمع رؤساء أركان الجيوش التركية والروسية واألميركية، وما رافقه من صمت طهران الال 
ّ
د أن هذا فت. وأك

إليراني في امللف السوري والتمهيد لحذف طهران من هذه الساحة. اًلجتماع دليل آخر على تهميش الدور ا

وأوضح أن الظن بأن روسيا تحافظ على مصالح إيران على طاولة أنطاليا غير مقنع وغير مقبول، وأنه ينبغي 

تفسير استعادة النظام السوري للمناطق الشرقية في مدينة حلب من خالل دور محوري روس ي وقبول 

وتطّرق إلى تصريح السفيرة   .سوريةى إلى تقليص دور إيران في ة األميركية بذلك، بأنه أدّ الوًليات املتحد

، بينما ةاألميركية لدى األمم املتحدة حول ضرورة إخراج القوات اإليرانية وامليليشيات املوالية لها من سوري

 أتهّدد وتطالب تركيا بدخول قواتها إلى منطقة منبج، ولفت إلى 
ُ
درس هذه الحالة بدقة وبعمق. نه يجب أن ت

 إن هذا اًلجتماع حدد موقع إيران املستقبلي في امللف 
ا

واستطرد املقال إلى أهداف اجتماع أنطاليا قائال
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في املرتبة الثالثة بعد  في الحسبان، ولكنها تضعهاالسوري، وإن واشنطن وموسكو تأخذان املصالح التركية 

. وأكد املوقع "اقتربت الصدمة.. يجب علينا أن نبحث ايرانية أساسا مصالحهما، وإنه ًل يهمهما املصالح اإل 

 ق وآليات لتقليل تداعياتها علينا".ائعن طر 

ة، أن سورية كانت، في مطلع األسبوع الثاني من آذار/ مارس الجاري، محورا 
ّ
 اا أساسيا من املسائل الدال

في محادثات أجراها الرئيس الروس ي، فالديمير بوتين، مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفي 

وضع ل. وأفادت معلومات في موسكو بأن نتنياهو سعى ردوغانإمباشرة مع الرئيس التركي، رجب طيب  عقبها

الحليفة لبشار األسد"، أي آليات مشتركة مع الروس لفرض "رقابة دقيقة على نشاط القوات الشيعية 

أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي محادثات مع القيادة و امليليشيات الطائفية التي تعمل بإشراف إيران. 

زت على توسيع التعاون األمني بين موسكو وتل أبيب في سورية. ونقلت صحيفة )إزفيستيا( 
ّ
الروسية رك

سكري روس ي أن نتنياهو شّدد على العمل من أجل ع -القريبة من الحكومة الروسية عن مصدر ديبلوماس ي

تعزيز "آليات مشتركة للرقابة والرصد في املناطق القريبة من الحدود الشمالية" إلسرائيل، إضافة إلى 

 مناقشة "املساعدات اإلضافية التي ستقدمها موسكو إلى تل أبيب ملواجهة أي تحركات في املنطقة".

شف عنه في إسرائيل، فإ
ُ
فق عليها خالل  -نقل إلى بوتين رسالة إسرائيليةياهو نتنن وفق ما ك

ّ
أميركية ات

مكاملته التي سبقت الزيارة، مع الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وفحواها أن واشنطن وتل أبيب ستنطلقان 

 بعملية ردع تمنع إيران من بسط نفوذها في سورية.

ات اآلًلف الذين خرجوا في تشييع الرئيس اإليراني بات شعار "املوت لروسيا" الذي رفعه مئ ، فقدوعليه

أوضح تعبير عن اًلمتعاض  ،األسبق، رئيس مصلحة تشخيص النظام الشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني

 اإليراني العام من املواقف الروسية املستجّدة.
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ا: 
ا
 إيران وتركياثالث

مفتوح، وطغت اًلتهامات املتبادلة  للمّرة األولى، على ما يبدو، دخلت تركيا وإيران إلى صراع سياس ي

بينهما على شبكة مصالحهما اًلقتصادية والتجارية. هذا التدهور غير املسبوق في تاريخ العالقة بين البلدين 

 ستراتيجي الجديد في اإلقليم.ملشهد اإل افي املنطقة، ونتيجة  الحوادثكان نتيجة طبيعية لتطور 

ردوغان، الذي قال على إلى لسان الرئيس التركي، رجب طّيب تصعيد اللهجة التركية من طهران بدأ ع

ا، وإذا  هامش زيارته للخليج في شباط/ فبراير املاض ي "منظمة )حزب هللا( اإلرهابية تتحرك في سورية أيضا

ا كانت إيران تقول إنها ضّد املجازر وليست وراءها ًل بّد أن نتعاون ونتكاتف لنوقف  إراقة الدماء في معا

 سورية".

ا، رّد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، على سؤال  وفي مؤتمر ميونيخ لألمن، في شباط/ فبراير أيضا

 حول املوقف األميركي الجديد الذي يرى أن إيران ت
ّ
ا بالقول "ليس إيران فمث ، هناك دول أخرى حسبل تهديدا

 
ّ

ا في في املنطقة. الهدف أًل
ا
". وأضاف "إيران جارتنا التاريخية، شهدت أو العراق سورية تحقق دولة ما نفوذ

بات، ولكن نحن مستاؤون من إحدى املسائل هنا، في حال التركيز على املذهب 
ّ
عالقاتنا العديد من التقل

 سيترتب على األمر الكثير من األضرار".ف

 لكن الهجوم األكبر جاء على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حيث وصف الدور 

 والعراق". سوريةخاصة أن طهران تسعى لنشر التشّيع في وباإليراني في املنطقة بأنه "دور يزعزع اًلستقرار، 

 صورةعدد من الدًلًلت حملها الهجوم التركي املفاجئ على سياسات إيران، فمن حيث التوقيت جاء وب

دول الخليج وشملت السعودية  بها طافالخليجية التي ردوغان إوبوتيرة متصاعدة منذ جولة  ة،ظمتشبه من

زت على التعاون في امللّفات اإلقليمية وحماية املصالح املشتركة، والتي أعقب
ّ
ها زيارة توالبحرين وقطر، ورك

 لرئيس هيئة أركان الجيش التركي إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 إلى
ا
هرها الرئيس األميركي الجديد، دونالد أن املوقف التركي جاء في ظل املواقف املتصلبة التي ُيظ إضافة

، تسعى أنقرة ًلستغالل هذه القضية في محاولة لتعزيز فرصها في فتح صفحة ومن ثّم ترامب، ضّد طهران، 

رّجح و  جديدة وتشبيك عالقات أقوى مع إدارة ترامب التي أعطت إشارات إيجابية متعّددة تجاه تركيا.
ُ
من امل

عرف وجهته، قبل أن ينجلي مسار التسوية السياسية في سورية، ومعرفة التوتر بينهما لن يستقّر، أأن 
ُ
و ت

طبيعة النظام املقبل في دمشق؛ وقبل معرفة التداعيات التي سترافق استعادة املوصل من أيدي "دولة 

البغدادي". وكال األمرين مرتبط إلى حد كبير بسياسة اإلدارة األميركية الجديدة حيال الشرق األوسط 
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ا بالقدرة املحدودة للطرفين على تغيير والجم هورية اإلسالمية، وحيال روسيا. وسيظّل هذا التوتر محكوما

 املعادًلت ورسم خريطة جديدة للمصالح املتشابكة في اإلقليم.

ا، من املؤكد  أن ظهور )داعش(، ثم بدء الحرب الدولية للقضاء على "دولة الخالفة"، رفعا وتيرة أيضا

فطهران التي وقفت منذ اللحظة األولى ًلنطالق )الثورة السورية( إلى جانب النظام في التنافس بينهما. 

املساعي الحثيثة التي بذلتها أنقرة معها من أجل تسوية من جميع رغم على الدمشق ونشرت ميليشياتها، 

تأثير الكبير سياسية، ثم أنشأت قوات )الحشد الشعبي( في العراق، لم تشعر بأن أنقرة ستكون قادرة على ال

، إلى أن كان التدخل العسكري الروس ي الذي الحوادثفي األوضاع، أو أنها ستكون قادرة على تغيير مجرى 

 
ّ
ا ملشروع الجمهورية اإلسالمية في بالد الشام، وحّد من نفوذها وقدرتها على املناورة. ثم جاء ل مث تهديدا

، ليثير حفيظتها وُيفاقم هذا ردوغانإن ورجب طيب التفاهم بين الرئيسين الروس ي والتركي، فالديمير بوتي

ا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت صراحة أن من أولوّيات مهّماتها التهديد لدورها. وزاد األمر تعقيدا 

القضاء على اإلرهاب، ثم محاصرة الدور اإليراني في اإلقليم، ليس في بالد الشام فحسب بل في املنطقة كلها. 

ا لتمّدد الجمهورية اإلسالمية إلى شرق املتوسط، ملين األميركي والروس ي خلقا تحّد أي أن العا ا مريرا يا

اعترف موقع )الدبلوماسية اإليرانية( أن زيارة الرئيس التركي، ، و وسيطرتها على )العواصم العربية األربع(

طهران أن  ّد تعركيا، التي ، األخيرة إلى موسكو هي جزء من النشاط الدبلوماس ي القوي لتردوغانإرجب طيب 

ملّفات العراق نها م ،على ملّفات حّساسةروسيا مثل سياساتها فشلت في املنطقة، لكنها تفاوض دولة عظمى 

ا تحليل  اتطورا للدفاع الصاروخي األكثر  400واألكراد وشراء منظومة أس  سوريةو  في العالم، واصفا

أنجزت  قدسياسة إيران أّن و  ،لتفش قد ةسورييا في سياسة تركرون أن الذين ي-املسؤولين اإليرانيين 

حقق  سوريةوأكد أن "النظرة العميقة إلى ما يجري في ، أوهاممحض أمنياٍت و أنه  -أهدافها
ُ
ظهر أنه إذا لم ت

ُ
ت

فسد املعادًلت التي كانت سوريةأنقرة أهدافها في 
ُ
 وضاعإيران، وحّولت األ  صلحةمل، فإنها استطاعت أن ت

رهان إيران على الخالف الناجم بين أنقرة وواشنطن ن إوأضاف "، تضر باملصالح اإليرانية" اعأوضهناك إلى 

 الكردي( بأنه رهان خاسر، ألن 
ّ
 هذا الخالف كما سبقفي استطاعة حول )امللف

ّ
وانتهى  ،العاصمتين أن تحال

 أكراد العراق". وأكد املوقع املقرب من الخارجية اإليرانية أن
ّ
ا أن تقبل الخالف حول ملف ه "ليس مستبعدا

سورية، من خالل التفاوض مع واشنطن، لكن األخيرة أصبحت  يأنقرة بثاني إقليم كردي، هذه املرة في شمال

 طهران عدوها األول". ّد تع

لقد نجحت تركيا في إدخال ملف امليليشيات التابعة إليران في سورية إلى برنامج الحل السياس ي، بعد 

ب بأولئك الذين يقاتلون إلى جانب )داعش(، وذلك بعد تجاهل إدارة الرئيس باراك حصر الحديث عن األجان

ف مشاورات مجلس األمن والتفاهمات السابقة، لهذا األمر.  جميعأوباما و 
ّ
اإلنجاز التركي عند هذا لم يتوق

في الشمال  اواقعا  اتكريسها أمرا لالحّد، بل ذهب إلى طرح مسألة التغييرات الديمغرافية التي تسعى إيران 
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تركي، وهذا ما قاد روسيا إلى موقع مواجه للطموحات  -أمام أي تعاون روس ي اعائقا بوصفه  ،السوري

 اإليرانية في سورية، وإلى اتخاذ إجراءات عملية في حلب بعد مرحلة من التغاض ي عن ذلك.

 

ا:  إيران من الداخل رابعا

تعاقبة ُمنذ أكثر من عقٍد ونصف العقد، يكمن جوهر "املشهد اإليراني" الراهن، في سياسات طه
ُ
ران امل

قّد 
ُ
م فيه حيث سعت ألن تكون الدولة اإلقليمية العظمى املهيمنة على صعيد اإلقليم، في الوقت الذي لم ت

لبلدان هذا اإلقليم أي جاذبية تتعّدى العصبية الطائفية وتسعير الحروب الداخلية. وهذه الحروب مهما 

 تًل ُيمكنها أن  امتّدت واشتّد أوارها،
ّ
 لضمان هيمنة ُمستدامة.ل مث

ا
 مدخال

د "نظامها الجمهوري" من ثورة شعبية عارمة، دور الثورة املضاّدة في العراق  لقد لعبت إيران، التي ُول 

نجاز إأدنى اكتراث بآمال شعوب هذه البلدان وبتضحياتها. وعملت على دون من وفي سورية واليمن، 

مساعدة ميليشيات طائفية شيعية جلبتها من لبنان والعراق وأفغانستان مشروعها اإلقليمي هذا ب

. وقد استثمرت ما ًل ُيمكن تخّيله من وإشرافه وباكستان، تعمل تحت سيطرة )الحرس الثوري( اإليراني

 املوارد واألموال واملقاتلين والطاقة في مشروعها هذا، وفي تدخالتها الخارجية كافة.

الت: في ُيمكن إدراك السخط ال
ّ
شعبي في إيران حيال هذه السياسات من خالل تراجع تأييد تلك التدخ

 2014عام  %88في لبنان )من وخالل العام الفائت(.  %47 إلى 2015في  %64إلى  2014في  %87العراق )من 

 (.املاض يفي استطالع العام  %29إلى  2014عام % 62في اليمن )من و(. 2016عام  %43إلى 

ر الج
ّ
نرال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري وأمين مجلس تشخيص مصلحة وقد حذ

النظام، من أن نظام بالده على وشك اًلنهيار من الداخل بسبب الفساد وسوء إدارة البالد، وذلك في تكرار 

 
ّ
روا من تأك

ّ
ي ملواقف مسؤولين إيرانيين آخرين حذ

ّ
ل النظام من الداخل، بسبب استشراء الفساد، وتفش 

 ظواهر اًلختالس والسرقات املليونية، وانتشار املحسوبية والرشاوى، وضعف مؤسسات الدولة.

وقال رضائي إنه على "مسؤولي النظام أن يلتفتوا إلى الداخل بقدر ما يولون أهمية لتوّسع نفوذ إيران 

الرسمي على مدينة لنجان بمحافظة أصفهان، بحسب ما جاء في موقعه في اإلقليمي"، وذلك في كلمة له 

وأشار في معرض ، ا على وشك اًلنهيار من الداخل"اإلنترنت. وأكد أنه "قد تبدو دولة ما قوية، لكنها عملي  

أوج قوتهما. وقال: "في داخل إيران وصولهما حديثه، إلى انهيار الدولتين الصفوية والقاجارية في إيران بعد 

 
ُ
 ننهار من الداخل".وف سفها لم نواجهْ  فإن ،وقوتةاًلنحرافات وسوء اإلدارة والفساد، قنابل م ّد عت
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ي الفساد في أجهزة الدولة اإليرانية بلغ مستويات غير مسبوقة، باتت تهدد مستقبل 
ّ

ُيذكر أن تفش 

لي، في 
ّ
النظام، حيث قال السياس ي اإليراني واملرشح السابق ًلنتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توك

إن "النظام في إيران لن يسقط بانقالب أو هجوم عسكري أو ثورة تصريحات في تشرين األول املاض ي 

م مناصب 
ّ
لي الذي تسل

ّ
مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام". ورأى توك

دورتين، أن "الفساد مّدة وزارية وإدارية عدة في الحكومات اإليرانية السابقة، إضافة إلى عضويته في البرملان 

 مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية". جميعتشٍر في مس

من  136، وتحتل املرتبة افسادا وتضع منظمة الشفافية الدولية إيران على رأس قائمة الدول األكثر 

 ( غير الحكومية.نترناشيونالأدولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة )ترانسبيرنس ي  175أصل 

املؤسسات الدينية والجماعات املرتبطة بأعلى هيمنة إلى الفساد في إيران تعود أن جذور  ،يعتقد خبراء

هرم النظام، واملجموعات التابعة لبيت املرشد األعلى علي خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من 

 وًل تخضع ألي رقابة. ،اًلقتصاد اإليراني

لطة في إيران، حيث تصاعد الهجوم وكان الصراع على كشف ملّفات الفساد طال أعلى هرم في الس

املتبادل بين أقطاب النظام اإليراني بعد كشف امللياردير الشهير بابك زنجاني، املعتقل واملحكوم باإلعدام 

، عن منح أموال للرئيس اإليراني حسن روحاني لتمويل حملته اًلنتخابية املاضية اأيضا بقضايا فساد كبرى 

من رئيس السلطة القضائية، صادق آملي ًلريجاني. وتتصل قضية  وٍم هجل، حيث تعّرض روحاني 2013في 

زنجاني بقضية شبكة الفساد التي كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي، حيث تحدث عن 

قائمة تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولين في حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية 

قروض ومنح ملتنفذين في الحكومة والحرس  هيئةمليار دوًلر من خزينة الدولة على  70تتعلق بسحب نحو 

 الثوري.

هها له نواب عقب اتهامات بقضايا فساد مالية وّج في أما هجوم ًلريجاني على روحاني، فقد جاء 

ا من فو  63إصالحيون، على رأسها قضية  ا باملليارات شهريا ا في املصارف تدر أرباحا ا شخصيا ائد هذه حسابا

 الحسابات، وكذلك الكفاًلت املالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في املحاكم.

اكتشفت لتّوها ذ إغير أن إيران نفسها تبدو وكأنها تبحث عن مخرج من املشهد الذي وجدت نفسها فيه، 

رته لها إدارة أوباما
ّ
التها الخار  ،نتائج خسارتها الغطاء الذي وف

ّ
نها من تمرير تدخ

ّ
جية واستغاللها ومك

ا بعيد املنال من دون تنازًلت و الجماعات اإلرهابية، 
ا
استشعرت أن تجديد العقوبات عليها يجعل رفعها هدف

طاملا رفضتها. وبين التصعيد على وقع مناورات )الحرس الثوري( وخروج الرئيس حسن روحاني في أول زيارة 

         قة ومتحّدية.خليجية له، تبدو إيران ُمربكة وحائرة أكثر منها واث
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وفي بحثها عن هذا املخرج، يبدو أنها تدرس خياراتها للرّد على توّجهات اإلدارة األميركية الجديدة ضّدها. 

شباط/ فبراير  23( في عددها الصادر في وتنّص هذه الخيارات، كما كشفت جريدة )القدس العربي اللندنية

ا إلى مصادر مقرّ  2017 خاصة وبعلى إعطاء امتيازات في قطاع الطاقة، حيين اإليرانيين، من اإلصال  بةاستنادا

إيرانية في الخليج العربي، مقابل التزام موسكو  -النفط والغاز، وإنشاء قواعد عسكرية مشتركة روسية

 عن العمل على تصعيد املوقف بين حزب هللا 
ا

الدفاع عن النظام اإليراني في حال تعّرضه ألي تهديد، فضال

  .والفلسطينيين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى لشّل إدارة ترامب في الشرق األوسط واستنزافها اللبناني

 

 خاتمة

الدولي مقبل على تغييرات عميقة مع اندفاع اإلدارة األميركية الجديدة ستراتيجي اإل من املرّجح أن املشهد 

 أصاب قدرةه ّد تعإلى تغيير قواعد اللعبة، أو إلى تصحيح ما 
ا

الوًليات املتحدة وحضورها العاملي  خلال

 ومؤسستها العسكرية ومصالحها القومية.

علن، في الفترة املقبلة، عن "سحب مستشاريها" من سورية، 
ُ
ا أن ت ن املهمة كو أما إيران، فليس مستغربا

خّفض و أنجزت، قد 
ُ
ميركي من الظهور املستفّز لجنرالها، قاسم سليماني، الذي يبدو أن اإلعالم األ كذلك قد ت

 يضعه اآلن تحت املجهر.

في سياق هذه التطورات املحتملة، ًل بّد من التأكيد باستمرار أن اإلطار املرجعي للمشروع التوسعي 

ا منذ البداية، وكذلك كان  د هذا  "الدينامو"اإليراني كان طائفيا
ّ
املحّرك آللّيات هذا املشروع وأدواته. ول

ت عميقة وباهظة التكاليف في املجتمعات العربية ذات التنوع املشروع بتوّجهاته الطائفية انقساما

ا. وليس ثمة شك في أن الرّد على هذا املشروع من مواقع  أثارو الطائفي،  ا وعداوات لن تنطفئ سريعا أحقادا

طائفية ُمغايرة سُيفاقم من حجم هذه اًلنقسامات واألحقاد والعداوات. ثمة ضرورة قصوى ألن ُيواجه 

ا املشروع اإلي حقق أبدا
ُ
راني من على أرضية وطنية وإسالمية حديثة وجامعة، ولكن هذه املواجهة لن ت

 .أهدافها إن أخطأت في قراءة حقيقة املرجعية واألدوات التي تنطلق منها السياسات التوّسعية اإليرانية
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