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ْ إن ََِو  ُمُِ و 

َََََْو ي َََِ ِِ َرب َاِْ 

)164 ( َ ُ َِوَِ أَِْو ُت مَأ 

أُلو اَِِْ)165(  

ما  



  إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

  

عطفها ، إىل اليت تزهو حيايت ببسمتها ، و ينشرح  غمرينإليك يا من احتواين حنا�ا و 

صدري لسرورها ، إىل من متلك جنة حتت القدم ، إىل مبتدى و منتهى حيب أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  .الغالية 

ي إليك رمز التضحية ، لك يا معىن العطاء الال متناهي  ، إليك يا سندي و ظهري ، يا رفيق

  .األول أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي احلبيب 

ربـــــــي ارحمهما كـــــــــــما ربيانــــــــي " إليكما يا من أحيا بفضلكما أهدي هذا العمل و أدعو 

  "صغيـــــــــرا

  .حييـــــــــــــــــــى ، فــــــــــــــــــدوى مــــــــــاريا ، عبد املنعــــــــــم ، : إىل حروف السعادة يف حيايت إخويت 

  .إىل أعمامي و أخوايل و كل أقاريب 

  .إليك يا من علمتين احلرف خايل العزيز املعلم الطاهـــــــــــــــــــــــــــر عســــــــــــــــــــــــــال 

  .ن أدين لكم بالكثري إىل إخويت يف كل مراحلي الدراسية و خصوصا املرحلة اجلامعية يا م

  .إىل إخويت يف مرحلة املاجستري لكم كل الشكر و احملبة 

إىل كل إخويت و أحبيت و أصدقائي ، إىل كل من شاطرين هم هذا البحث و حتمل معي 

أهدي لكم هذا ...مشاقه ، إىل كل من ساندين و دعمين باجلهد و الكلمة الطيبة و الدعاء 

  .العمل 

      

  شنني حممد املهدي                                                                            

  



  ان ـــرفـــــــــــــــــــر و عــــــــشك

  

 هذا البحث الشكر دائما و أبدا هللا عز وجل على ما تفضل به و تنعم يف تيسري 

 فاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته 

  .عدد ما أحاط به علمه و خط به قلمه و أحصاه كتابه 

  .بأرضه و مساءه  اجلزائر  لوطنــــــــــــــــــــــــــــــــي الغايلالشكر 

الشكر لألستاذ الدكتور بوحنية قــــــــــــــــــــــوي الذي تفضل باإلشراف على هذا العمل بالتوجيه و 

  .التصويب و الذي تعلمت منه الكثري 

  .ناقشة البحث و الشكر موصول لألساتذة األفاضل يف جلنة املناقشة الذين تكرموا مب

  .الشكر لكل معلميَّ و أساتذيت يف كل مراحل الدراسة 

  الشكر لكل من علمين حرفا



 

 

 

 

 

  ةــقدمة الدراســــم



 ةالدراس قدمةــــــــــــم

 

 
 أ 

مسرحا دائما لتفاعالت القوى اإلقلیمیة و الدولیة و تضارب مصالحها و  یعتبر المشرق العربي   

معقد تحالفاتها ، و هو ما انعكس على دول المنطقة و عالقاتها البینیة ، التي شهدت منذ مطلع 

العقد األخیر تحوالت و تغیرات إستراتیجیة مست كیانات عدیدة ، نتیجة لصراع األدوار إقلیمیا و 

  . عد االستراتیجي للمنطقة دولیا بفعل الب

عبر المراحل التاریخیة  اإلیرانيالقرار  صانعفي مركز اهتمام  المشرق العربي هذه األهمیة جعلت

 اإلستراتیجیة لألهمیة أیضاو للتواصل االجتماعي ،و نظرا  اإلقلیميالمختلفة ، نظرا للقرب 

مع المنطقة  اإلیرانيقد تباین التفاعل  ، و اإلیرانیةللمنطقة اقتصادیا و أمنیا بالنسبة للجمهوریة 

 اإلقلیمیةكان الطابع التصارعي هو الغالب ،بسبب توجهات الهیمنة  إنو بین الصراع و التعاون 

،و التي جاءت ) 1988-1980( اإلیرانیةمن الطرفین ،و لعل من ابرز تجلیاتها الحرب العراقیة 

  .التي قادها آیة اهللا الخمیني في ظل تحول رادیكالي شهدته ایران بفعل الثورة 

، و تغیرت  المشرق العربي دول تجاه اإلیرانیةبعد الثورة تغیرت توجهات السیاسة الخارجیة  

 و لم تهتز مركزیة المنطقة في لتوجهات ، لكن لم یتغیر االهتماما هذهالمختلفة لتجسید  األسالیب

مشاریع دولیة متعاقبة و تحوالت متتالیة  ،و ذلك لكون المنطقة تشهد إیرانصانع القرار في  إدراك

كان لها التي  11/9 أحداثثر إعلى  2001،خاصة بعد  إیرانلیست ببعیدة عن  األخیرةه ذو ه

و   2003، فنتج عنها احتالل العراق في  المشرق العربيعلى العالم و خصوصا  تداعیات

  .الكبیر  األوسطمشروع الشرق  أبرزها األمریكیةتوالي المشاریع 

تضغط على صانع القرار فیها  أصبحتفي عدید القضایا التي  إیرانه الفترة دخول ذشهدت ه وقد

امل ،و كذلك من خالل ضغط الع ها الخارجیةبشكل كبیر من خالل تنامي تیار رافض لسیاست

على رأسها  للدخل الوطني اإلستراتیجیةالذي مس المصادر االقتصادي بسبب تشدید الحصار 

سیبقي اثر واضح على دخل البالد في وضع اقتصادي حرج مما أو هو ما  ، ناعات النفطیةالص

التحول الكبیر في المنطقة العربیة المعروف  إلىوصوال ،  اإلیرانیةمالمح السیاسة الخارجیة 



 ةالدراس قدمةــــــــــــم

 

 
 ب 

الدول في مراحل  ذهالعربیة ، و دخول ه األنظمةالعربي ، و الذي نتج عنه سقوط بعض  ربیعبال

  .انتقالیة ولدت نزاعات و حالة ال استقرار أمني 

 المشرق العربيدول  إزاءو توجهاتها  اإلیرانیةالدراسة لتتبع تطور السیاسة الخارجیة  تسعى هذه

، و  ؟المتحكمة في صنعها األساسیة، و ما هي العناصر ؟كیف كانت هاته السیاسة  2001منذ 

في  اإلیراني اإلقلیمي، و على مستقبل الدور  اإلیرانیةالقات العربیة كذلك انعكاساتها على الع

  .تجاه المنطقة  اإلیرانيالمنطقة العربیة ، و كل هذا من خالل دراسة السلوك 

  :  الموضوع أهمیة -أوال 

  تحقیقها  إلىالعلمیة و العملیة التي یسعى  األهدافالموضوع محل الدراسة من خالل  أهمیةتنبع 

  :  العلمیة األهمیة/ أ

 األكادیمیةحد میادین الدراسات أهذا العمل یبحث في حقل السیاسة الخارجیة ، و الذي یعتبر 

یشتمل حقل السیاسة الخارجیة على مجموعة مقاربات و  إذالتي تكون علم العالقات الدولیة ، 

عتمد یو هذا ما س المختلفةة في القضایا و المناطق نظریات تحاول تفسیر سلوك الفواعل الدولی

المشرق تجاه  اإلیرانيحاول دراسة تفسیر المقتربات النظریة المختلفة للسلوك یس إذ، البحثعلیه 

تقدیم تفسیر علمي  ،من أجله المقتربات من مفاهیم و متغیرات ذ، من خالل ما تقدمه ه العربي

لدولیة ، و من هنا تكمن و منهجي یجیب على التساؤالت حول السیاسة الخارجیة للفواعل ا

  .العلمیة للبحث موضوع الدراسة   األهمیة

  :  العملیة األهمیة/ ب

منذ  المشرق العربيتجاه  اإلسالمیةیحاول هذا البحث تتبع تطور السلوك الخارجي للجمهوریة 

جزء من المنطقة و ترتبط معها بعالقات  إیران، لمحاولة فهمه و تفسیره ، نظرا الن  2001

فاعل  األخیرفي العقد  أصبحت إیرانحضاریة و تاریخیة و اجتماعیة و اقتصادیة ، و لكون 

ذو ثقل و مركز محوري في المنطقة العربیة بسبب حضورها في عدید الملفات و القضایا  إقلیمي



 ةالدراس قدمةــــــــــــم

 

 
 ج 

جسید توجهات سیاستها ت إلى،و التي تسعى من خاللها مؤثرة ألطرافمن خالل دعمها 

   .الخارجیة

تأثر بتوتر ی،  اإلقلیمیةمع القوى الدولیة و  اإلیرانيساحة للتنافس  المشرق العربي أصبحكما  

المنطقة ورقة ضغط على  إیرانجعلت  إذه القوى في قضایاها المختلفة ، ذالعالقات بین ه

، و كذلك من  اإلقلیمالضاغطة علیها ، من خالل نفوذها لدى بعض الفاعلین في  األطراف

ملیون  17من  أكثرحیث تطل على مضیق هرمز الذي یمر علیه خالل موقعها االستراتیجي 

السیاسة  ذهالعملیة لهذا البحث الذي یحاول دراسة ه األهمیةمن هنا تبرز برمیل نفط یومیا ، 

، لیتضح لنا محدداتها و مرتكزاتها ، و عناصر تنفیذها ، و كذلك  العربي المشرقتجاه  یرانیةاإل

  .انعكاساتها المختلفة ، من اجل تقدیم فهم اكبر و اشمل لهذا السلوك 

  :  أسباب اختیار الموضوع -ثانیا 

  :  الذاتیة األسباب/ أ

 اإلقلیميو اهتمام بسلوكها الخارجي و دورها  اإلیرانیة اإلسالمیةمبعثها اهتمام خاص بالجمهوریة 

ال  إقلیمينظرا لوزنها المركزي في عدید القضایا ، و التي جعلت منها فاعل  العربي مشرقفي ال

تحول  أحدثتالتي  اإلسالمیة، و خاصة بعد الثورة  زماتاألیمكن تجاوزه في حل العدید من 

تجاه  اإلیرانیةجعلت موضوع السیاسة الخارجیة  األسباب ذهو توجهاتها ، كل ه إیرانرادیكالي في 

  .البحثي  االهتمامو نتأثر بقضایاها في مركز  إلیهاالمنطقة العربیة التي ننتمي 

  : الموضوعیة األسباب/ ب

  :  أبرزهالعل من  موضوعیةالاألسباب  من جملة لتضافر راجع اختیار الموضوع محل الدراسة

  األوسطواحد هو الشرق  إقلیمتتقاسم معه  الذي العربي المشرقمن  إلیرانالقرب الجغرافي  -

لها فرصة التأثیر في المنطقة العربیة ، من خالل سیاساتها  أعطىو الخلیج العربي ،مما 

 . إستراتیجیةو لها فیها مصالح ،  إیرانمن أكون المنطقة جزء من 
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سنة  اإلسالمیة، خاصة بعد الثورة  اإلیرانيبالشأن من الدراسات التي اهتمت  شيءتوفر  -

، و  البحثلم تكن متطابقة تماما مع موضوع  إنو  ، و التي تنوعت و تعددت 1979

 .على الجوار العربي إیرانو تداعیات التحول في  اإلیراني األثرهذا االهتمام سببه زیادة 

 متنوعة قضایا و سیاساتها في  إیرانو حضور  المشرق العربيفي  اإلیرانيمركزیة الدور  -

البلدان ،  ذهفلسطین فالعراق ، حیث أصبحت فاعل مركزي في ه إلىسوریا  إلىمن لبنان 

 أفكارتتقاسم معها  ألطرافنفوذها المتنامي في مناطق أخرى ، بفعل دعمها  إلى إضافة

 . اإلقلیميأو توجهات خاصة بالوضع 

، و دفعه إلى الوضع االقتصادي اإلیراني الذي زاد من ضغط الداخل على صانع القرار  -

 .االهتمام أكثر بتداعیات سیاسته الخارجیة على الحالة االقتصادیة 

  :  الدراسة  إشكالیة –ثالثا 

 و یسعى للكشف عن أسبابهامنطلق الباحث و دافعه لحل التساؤالت التي تثیره ، اإلشكالیةتعتبر 

الخارجیة  إیران، و بناء علیه فقد أثارت سیاسة و محاولة فهم أبعادها من خالل البحث العلمي 

بسبب  اإلسالمیةه التساؤالت بعد الثورة ذ،و ازدادت ه إجابة إلىتحتاج  تجاه المنطقة تساؤالت

عدیدة  تحوالت المشرق العربي شهد، و لقد  اإلیرانیةالتفاعالت التي عرفتها العالقات العربیة 

التساؤل عن الضوابط التي  إلىدفع یو انعكاساتها ، و هذا ما  11/9 أحداثبسبب تداعیات 

، وذلك انطالقا من  األحداث بعد المشرق العربيتجاه  اإلیرانیة السیاسة الخارجیةحكمت 

  :التالیة  اإلشكالیة

 تجاه دول اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة  حدیدتفي الداخلیة و الخارجیة  تغیراتالم كیف ساهمت 

  .؟  2001منذ  المشرق العربي

الفرعیة المساعدة على فهم الموضوع محل  األسئلةالمركزیة جملة من  اإلشكالیةو یتفرع عن 

  : الدراسة 

 .؟ للمشرق العربي إیرانصانع القرار في  إدراككیف یتحدد  -
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 .؟الخارجیة  إیرانما هي المؤسسات التي تتحكم في صنع سیاسة  -

 .؟  اإلیرانیةتنفیذ السیاسة الخارجیة  آلیاتما هي  -

 –ما انعكاس السیاسة الخارجیة للجمهوریة اإلسالمیة في المنطقة على العالقات العربیة  -

 .اإلیرانیة ؟

 .المتباین حیال الحراك العربي ؟  اإلیرانيالسلوك  أسبابما هي  -

 .؟شهدها المشرق العربيیالتحوالت التي  في ظل اإلیرانيما مستقبل الدور  -

  : الفرضیات  -رابعا 

، تؤكدها  اإلشكالیةعن التساؤالت التي أثارتها  اإلجابةحث بغیة اینطلق منها البالفرضیة نقطة 

حول السیاسة الخارجیة للجمهوریة  المطروح اإلشكالأو تنفیها معطیات الدراسة ، و علیه و بعد 

  : نفترض الفرضیات التالیة وفق معطیات الموضوع المدروس  ، و اإلیرانیة اإلسالمیة

تغیر توجهات السیاسة  إلىذلك  أدىالحاكمة كلما  اإلیرانیة النخبةكلما تغیرت  -

 .الخارجیة

الفرصة  أعطت 2001بعد  المشرق العربيدول ها تالتي شهد اإلقلیمیةالتغیرات إن  -

 . و تأثیرها یرانیةاإللزیادة نفوذ السیاسة 

 .اإلقلیمي اإلیراني تباین اإلدراك لما تمثله ایران في المنطقة ساهم في تمدد الدور إن  -

زادت من االنعكاسات السلبیة على  الربیع العربيتجاه  اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة إن  -

 . اإلیرانیة –العالقات العربیة 

  :  حدود الدراسة -خامسا 

  :  للدراسة الحدود الزمنیة/ أ

جغرافي واحد فهذا جعل العالقات بینهما  إقلیمتتقاسم  المشرق العربي دولو  إیران أنعلى اعتبار 

تحوالت عدیدة انعكست على توجهات سیاستها  إیرانذات جذور تاریخیة قدیمة جدا ،و قد شهدت 

 فهو ینطلق في تتبعه للسیاسة لبحث، و بالنسبة ل اإلسالمیةالعربي خاصة بعد الثورة  مشرقفي ال
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 أهمیة، و مرد ذلك هو  2001منذ  لعربيالمشرق ا دول و توجهاتها حیال اإلیرانیةالخارجیة 

لها تداعیات في  ، التي كان 11/9 أحداثالسنة و على رأسها  هذهالتي شهدتها  األحداث

، و ظهور سیاسة المحاور و  2003احتالل العراق في  أبرزهاتحوالت  أعقبتها إذالمنطقة ، 

وغزة في   2006على لبنان في  اإلسرائیلیةالحروب  إلىمرورا ، االستقطاب في المنطقة العربیة 

  .العربي  ربیعغایة التحول الكبیر في المنطقة المتمثل في ال إلى ،2009

  :  الحدود المكانیة للدراسة/ ب

السلوك اإلیراني في المشرق العربي ،ما یجعل الحدود المكانیة مجزأة بین موضوع الیعالج 

للمشرق العربي بین من یجعله ممتدا من ، و تختلف التوصیفات ایران و المشرق العربيمنطقتین 

مصر وصوال إلى سواحل الخلیج العربي أي مقابال للمغرب العربي،و بین من یحصره في منطقة 

الهالل الخصیب و الشام ،و ستعتمد الدراسة على المعنى الواسع للمشرق العربي مع التركیز 

بي والعراق رانیة،وهي الخلیج العر على المناطق التي تشهد نشاطا كثیفا للسیاسة الخارجیة اإلی

  .ومنطقة الهالل الخصیب

  :  المقاربة المنهجیة -سادسا 

الفرضیات أو نفیها، من  لتأكیدالبحث العلمي یفرض على الباحث االستعانة بالمناهج العلمیة  إن

  : التكامل المنهجي إطارعلى جملة من المناهج في  قد اعتمد البحثاجل ضمان علمیة النتائج،و 

یعود الفضل في تطویره إلى عالم السیاسة : Systemic Approach منهج تحلیل النظم -

 Politicalمن خالله كتابه النظام السیاسي  David Eastonاألمریكي دیفید ایستون 

System   نه موجود في أ، حیث نظر ایستون إلى النظام السیاسي على 1953سنة

، و بنى   Outputsو المخرجات  Inputsبیئة یتفاعل معها من خالل المدخالت 
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ایستون تحلیله على مجموعة أفكار منها أن النظام السیاسي نظام مفتوح  یؤثر و یتأثر 

 1.باألنظمة األخرى ، كما للنظام مجموعة من الوظائف ال بد له منها الستمراره 

ویساعد هذا المنهج في معرفة تأثیر مدخالت البیئتین الداخلیة و الخارجیة على السیاسة   -

هي مخرجات لنظام فرعي هو  اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة ف منهو الخارجیة في محیطها ، 

الداخلیة  التي تفرضها متغیرات البیئة بالمدخالت،و الذي یتأثر  اإلیرانيالنظام السیاسي 

 .، و یتفاعل معها من خالل مخرجاته و الدولیة اإلقلیمیة و

المناهج التي تساعد  أهمیعتبر من : Decision-making Approach منهج صنع القرار -

 الباحث على تتبع مسار صنع القرار داخل الوحدات الدولیة ، طوره ریتشارد سنایدر

Richard Snyder  من خالل طرحه للمتغیرات الداخلیة و الخارجیة و السیكولوجیة

التي تحكم عملیة  إیرانالمتحكمة و المحددة لصنع القرار الخارجي للدولة ، و من ضمنها 

داخلیة و مؤسسات إضافة إلى قوى  صنع القرار فیها جملة محددات داخلیة و خارجیة

 . لمشرق العربياتؤثر في طبیعة القرار الخارجي تجاه  متنافسة

ظهر المنهج الوظیفي صیاغة و تطبیقا في علم السیاسة على ید : المنهج الوظیفي  -

، و استوحى أفكاره من النظریة الوظیفیة االجتماعیة  Gabriel Almond لموندأغابرییل 

، و قد استخدم ألموند أربعة مفاهیم أساسیة هي البنیة ، الوظیفة ،  Parsonsلبارسونز 

أسلوب األداء ، القدرات ، و هي أبعاد المتطلبات الوظیفیة ، كما عبر ألموند عن أنشطة 

 2.النظام السیاسي باألدوار ، و قد رأى بأن الدور یختلف باختالف البنیة 

مركزي و  إقلیميفي منطقة لها فیها دور  انإلیر عالج السیاسة الخارجیة ی البحث أنو بما  -

لكل دور وظیفة یسعى  أنالمنهج الوظیفي على اعتبار  إلىبحاجة  هوفمحوري ، 

                                       
د م ج ، : ، الجزائر  األدوات، و  االقترابالمفاهیم ، المناهج ، : محمد شلبي ، المنهجیة في التحلیل السیاسي  -1

   .142،  131، ص ص  1997

نظرة تقویمیة ، ندوة : الوظیفي و استخدامه في البحوث السیاسیة  –السید عبد المطلب غانم ، االقتراب البنائي  -2

   .24، ص  1992العلوم االجتماعیة ، مركز البحوث و الدراسات السیاسیة ، جامعة القاهرة ، اقترابات البحث في 
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 األهدافو ،في المنطقة  اإلیرانيلتحقیقها ، و هذا المنهج یمكن من معرفة وظائف الدور 

 .لتحقیقها  یسعىالتي 

  :صعوبات الدراسة  -سابعا 

البحث صعوبات عدیدة أبرزها ندرة المادة العلمیة المتخصصة و األكادیمیة واجهت إعداد هذا 

خاصة باللغة العربیة ، إذ غالبا ما یتم تناول السیاسة اإلیرانیة في أبعاد محددة دون التعرض 

لمجمل الظاهرة ، كما واجه البحث صعوبة تفرع الدراسة و كثرة متغیراتها و تناولها لدول و 

  .ا الموقع الهام إلیران و امتداد سیاساتها مناطق عدیدة فرضه

  :  أدبیات الدراسة  –ثامنا 

، و الذي زاد بشكل كبیر  المشرق العربيمع  إلیرانبفعل القرب الجغرافي و التفاعل التاریخي 

من اجل فهمه و تقدیم تفسیرات  اإلیراني، كثر االهتمام بدراسة السلوك  اإلیرانیةعقب الثورة 

  : علمیة له فنجد 

  :باللغة العربیة / أ

تجاه دول مجلس التعاون  اإلیرانیة السیاسة الخارجیة"في كتابه  منصور حسن العتیبي -

المشرق ه جزء من اتج اإلیرانيتناول السلوك الخارجي  )"2000-1979(الخلیجي 

نهایة القرن العشرین ، حیث انطلق  إلىفي النظام الخلیجي من بعد الثورة  متمثال العربي

الخلیجي ، ثم انتقل للحدیث عن  اإلقلیميمن التأصیل النظري و المفاهیمي للنظام 

للخلیج العربي ،  اإلیرانیة، و التي تناول فیها النظرة  اإلیرانیة اإلقلیمیةمحددات السیاسة 

عبر الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من  اإلیرانیةاسة الخارجیة بدأ في تتبع السی أخیراو 

، حیث تعاقب ) 2000 إلى 1997( ثم من ) 1997إلى  89(ثم من ) 1989 إلى 79(

 1. إلیرانو المحافظون على قیادة السیاسة الخارجیة  االصالحیون

                                       
مركز الخلیج : ات ،اإلمار  2000 -1979منصور حسن العتیبي ، السیاسة اإلیرانیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي  -1

  .صفحة  324،  2008لألبحاث ، 
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تناولت  "اإلیرانیة –و العالقات العربیة  إیرانصنع القرار في "في كتابها  نیفین مسعد -

 إیرانالذي تتركه عملیة صنع القرار في  األثرمعرفة حیث حاولت  ،موضوعالجانبا من 

، فتناولت بیئة صنع القرار داخلیا و خارجیا ، و تطرقت  اإلیرانیة -على العالقات العربیة

، ثم  اإلیرانيالناظمة لمسار صنع القرار الخارجي  اإلیدیولوجیةللمحددات الفكریة و 

، و الخصائص المحددة  اإلیرانیةانتقلت للحدیث عن صنع القرار في العالقات العربیة 

 1.تجاه المنطقة العربیة بعد الثورة  إلیرانللسیاسة الخارجیة 

استشراف ولید عبد الحي  حاول" 2020عام  اإلقلیمیةالمكانة  مستقبل إیران" في كتابه  -

، فتناول سیاستها الخارجیة من خالل المقومات  اإلقلیميفي محیطها  اإلیرانیةالمكانة 

و خاصة  اإلقلیميللمحیط  اإلیراني اإلدراكه المكانة ، كما عالج ذه إلىالتي تؤهلها 

قراءة مستقبل الدور  إلىالمنطقة العربیة ،و من خالل عدید المؤشرات سعى في كتابه 

 2020.2حتى  اإلیراني اإلقلیمي

محددات السیاسة سیاسة ایران الخارجیة في دراسته  د الحباشنةصداح أحمكذلك تناول  -

، من خالل  )2007-1979(الخارجیة اإلیرانیة تجاه الوالیات المتحدة األمریكیة 

عرض ابرز المحددات الداخلیة و الخارجیة المتحكمة في سیاسة ایران تجاه الوالیات 

ه ذقة الطرفین ، و انعكاس طبیعة  هثر الملفات اإلقلیمیة و الداخلیة على عالأالمتحدة ، و 

 3.العالقة على منطقة الشرق األوسط 

 :باللغة األجنبیة / ب

في كتاب  محجوب الزویريو  Anoushiravan Ehteshami أنوشروان احتشاميدراسة  -

Iran’s Foreign Policy From Khatami to Ahmadi Nejad  عبرو التي تناولت 

                                       
،  2مركز دراسات الوحدة العربیة،ط: اإلیرانیة، بیروت -في إیران والعالقات العربیةنیفین عبد المنعم مسعد ، صنع القرار  -1

  .صفحة  344،  2002
  .صفحة 558،  2010مركز الدراسات التطبیقیة، : ، الجزائر  2020ولید عبد الحي ،إیران مستقبل المكانة اإلقلیمیة عام  -2
، سلسلة ) 1979،2007(اإلیرانیة تجاه الوالیات المتحدة األمریكیة صداح احمد الحباشنة ،محددات السیاسة الخارجیة  -3

  ).54الى 9(، الصفحات  2008ثالث والعشرون،العدد الخامس،العلوم االجتماعیة، مؤتة للبحوث والدراسات،المجلد ال



 ةالدراس قدمةــــــــــــم

 

 
 ي 

من خالل ،مجموعة دراسات لبعض الباحثین األبعاد المتنوعة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة 

 1.عالقاتها اإلقلیمیة و الدولیة 

 Ideology and Pragmatism inبعنوان  R.K.Ramazani روحي رمضانيدراسة  -

Iran’s Foreign Policy  البراغماتیة و و التي تناول فیها السیاسة الخارجیة إلیران بین

ه السیاسة متمثلة في اإلسالم ذاالیدیلوجیة من خالل المحددات اإلیدیولوجیة التي تضبط ه

 2.و البعد الحضاري الفارسي ،و حدودها أمام المصالح الوطنیة للدولة اإلیرانیة

تسعى للبناء علیها انطالقا للبحث في  أنهافي  و تختلف  األدبیات هذهبین  الدراسةتتموضع 

التي زاد فیها النفوذ المشرق العربي، ، لكن تجاه منطقة محددة هي اإلیرانیة السیاسة الخارجیة

بفعل جملة التحوالت التي شهدتها ، و تختلف عن باقي الدراسات في  األخیرفي العقد  اإلیراني

ه التحوالت في المنطقة على ذثر هأتكشف  نأتتعرض لما بعد دراساتهم ، و كونها تحاول كونها 

  .، فالتمایز یكمن في اإلطار الزماني و المكاني لدراسة سیاسة ایران الخارجیة  اإلیرانيالسلوك 

 :مصطلحات الدراسة   -تاسعا 

، لعل من أبرزها تتضمن الدراسة جملة مفاهیم تعتبر مفتاح لفهم مقاصدها و تحلیالتها 

  : المصطلحات التالیة 

یقصد بالدور مجموعة السلوكیات المتوقعة ، و المرتبطة :  Regional roleالدور اإلقلیمي / أ

بوظیفة معینة ، فنجد مفهوم الدور من تلك الوظیفة التي تقوم بها الدولة في محیطها ، و من ثم 

 أهمیةو محیطها الخارجي ،هي عالقة ذات ن العالقة بین دور الدولة أو الوحدة السیاسیة إف

التطورات و التغیرات التي تحدث  نإمحوریة في تحدید دور الدولة أو الوحدة السیاسیة ، حیث 

                                       
1 - Anoushiravan Ehteshami and Mahdjoob Zweiri and Others ,Iran’s Foreign Policy From Khatami to 

Ahmadi Nejad , UK ,Ithaca Press , 2008 , 168 page. 
2 - R.K.Ramazani , Ideology and Pragmatism in Iran’s Foreign Policy  ,Middle East Journal ,Volume 

58, October ,2004 , pages (549 – 559). 
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و تأثیراتها السلبیة أو االیجابیة على دور الدولة تلقي بظاللها  ،في تلك البیئة أو المحیط الخارجي

  1.التجاه التغییر، و تهیئ له الفرص ، و تحده بالقیود وفقا 

عملیة صنع القرار تتضمن كل العناصر المتشابكة التي :  Decision-making صنع القرار/ ب

نها التأثیر في سلوك وحدات صنع القرار و أهدافها و تصوراتها ، فعملیة صنع القرار ال أمن ش

قبل القرار ، و عملیة اختیار القرار ،  ما تتوقف على صناعته أو إعالنه ، و لكن تشمل عملیات

  2.و صناعة و تنفیذ القرار و تقویمه 

التنمیة السیاسیة  إلى، یدعو  اإلیرانیةتیار من النخبة السیاسیة : Reformists االصالحیون/ ج

، و الحریة و توسیع المشاركة العامة ، و االنفتاح في السیاسة الخارجیة ، و التوسع في 

،من أبرز رواد اإلصالحیین الرئیس األسبق محمد خاتمي ،الذي حكم في المؤسسات الدیمقراطیة 

ان ،و كذلك یر إ،و ینتشر الفكر اإلصالحي بین الطبقة الوسطى في  2005إلى  1997الفترة من 

بین المثقفین واألكادیمیین والنساء والشباب ،و یؤكد على موضوعات مثل دور المجتمع المدني 

،و التنفیذ الكامل لنصوص الدستور،و توسیع الحریات المدنیة و السیاسیة والدیمقراطیة ،كما 

  3.ة الفقیه یدعو هذا التیار إلى تقیید و تقلیص سلطات المرشد ،رغم إیمان أغلب أعضاءه بوالی

یران منذ إیعتبر التیار المحافظ من أبرز التیارات السیاسیة في : Conservatives المحافظون/ د

الثورة ، من خالل األفكار التي یحملها ، و التي تسعى لزیادة نفوذ المؤسسة الدینیة و على رأسها 

المنافس لها تسمیة  على الجناحالمرشد  ، و جاءت التسمیة بعد أن أطلقت الحركة اإلصالحیة 

المحافظین ، و یعتبر هذا التیار المنافس األشد للتیار اإلصالحي ،و تقوى مع وصول أحمدي 

   .كما زادت قوته مع تنامي قوة و تأثیر الحرس في الساحة السیاسیة 4، 2005نجاد للسلطة في 

                                       
   .34منصور حسن العتیبي ، المرجع السابق ، ص  -1

   .158شلبي ، المرجع السابق ، ص محمد  -2

،  1المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات ، ط: فاطمة الصمادي ، التیارات السیاسیة في ایران ، الدوحة  -3

  .55،56، ص ص  2012

   .58نفس المرجع ، ص  - 4
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هي اجتهاد نظري في الفكر الشیعي ، ظهرت مع غیبة اإلمام الثاني عشر : والیة الفقیه / ه

، أبرزهم للشیعة اإلمامیة ، و تطورت عبر المراحل المختلفة من خالل اجتهادات العلماء الشیعة 

آیة اهللا الخمیني التي طورها إلى والیة الفقیه المطلقة ، التي ینوب فیها عن الرسول صلى اهللا 

اإلمام الغائب ، وشهدت تطبیقها في ایران ، و والیة الفقیه ال تقتصر على  علیه و سلم و عن

  .التبعیة الفقهیة التعبدیة ، بل تمتد إلى الوالیة السیاسیة للمؤمنین بها 

تعرفها الموسوعة السیاسیة على أنها نظام سیاسي اجتماعي ، : Sectarianism الطائفیة/ و

و یستتبع ذلك أن دینیة تنوب عنه في مواقفه السیاسیة ، یرتكز على معاملة الفرد كجزء من فئة

تتحكم الطائفیة بحیاة الفرد الشخصیة و تحكمه وفق قوانینها ، فالنظام الطائفي یقوم على التمییز 

و سیتم 1، الطائفیة  األولویةحسب ترتیب  أخرىبین المواطنین ،و منح االمتیازات لفئة منهم دون 

یران للبعد الطائفي في سیاستها الخارجیة ،من إللداللة على توظیف اإلشارة إلیها في البحث ،

  .خالل توظیف عالقتها بالمكونات الشیعیة في المنطقة 

 : هیكلیة الدراسة  –عاشرا 

    :تتهیكل الدراسة محل البحث في مقدمة و ثالثة فصول تلیها خاتمة 

یران الخارجیة في ثالثة إالمحددات الداخلیة و الخارجیة لسیاسة  الفصل األولحیث یتناول 

مباحث ، المبحث األول منها مدخل مفاهیمي نظري للسیاسة الخارجیة یعرض لمفهومها و ألبرز 

المقاربات المفسرة لها، حیث یمثل فرشا نظریا لما یلیه من عناصر ، بینما یعرض المبحث الثاني 

یران الخارجیة و مدى تأثیرها ، أما المبحث الثالث إالمحددة لسیاسة  ألبرز المتغیرات الداخلیة

من خالل مؤثرات محیطها ، اإلیرانیةالسیاسة  في تشكیل الخارجیةالمحددات  دورفیبحث في 

  .و الدولي  اإلقلیمي

، حیث یتناول آلیات تنفیذه یران وإار صنع القرار الخارجي في فیعرض لمس الفصل الثانيأما 

المبحث األول تفاعالت صنع القرار الخارجي ،من خالل المؤسسات الفاعلة في صیاغته من 

                                       
 1987النشر ، الجزء الثالث ،  المؤسسة العربیة للدراسات و: عبد الوهاب الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ، األردن  - 1

  .745، ص 



 ةالدراس قدمةــــــــــــم

 

 
 م 

حیث تركیبتها وصالحیاتها ومدى تأثیرها على شكل القرار الخارجي،أما المبحث الثاني فیوضح 

  .یران في تجسید سیاستها الخارجیة إاآللیات التي تعتمدها  برزأ

تفاعالت السیاسة اإلیرانیة في المشرق العربي ،و انعكاساتها على  لثالثالفصل ابینما یتناول 

مستقبل الدور اإلقلیمي اإلیراني ، في ثالثة مباحث یتناول أولها الدور اإلیراني في العراق خاصة 

بحث الثالث م، أما الیاسة اإلیرانیة تجاه دول الخلیج، بینما یستعرض الثاني السبعد االحتالل

یاسة الخارجیة اإلیرانیة في إطار تحالفاتها اإلقلیمیة ، بینما یتناول المبحث األخیر فیتناول الس

  .المواقف اإلیرانیة من الربیع العربي ،و انعكاساتها المستقبلیة على الدور اإلقلیمي اإلیراني 



 

 

 

 

 :الفصل األول 

  

بین المتغیرات : السیاسة الخارجیة اإلیرانیةمحددات 

  .المؤثرات الخارجیة   و الداخلیة
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  : توطئة

لمعرفة األهداف تعد دراسة العوامل المؤثرة في تشكیل السیاسة الخارجیة الطریقة الوحیدة    

وكذلك الوسائل التي تستخدمها  ،التي تسعى إلیها الدولة من خالل سیاستها الخارجیة

ه المحددات تمثل مجموعة القیود والظروف التي تعمل ذن هأل، 1للحفاظ على مصالحها

لهذه و ،2السیاسة الخارجیة ضمنها وتلعب دورا أساسیا في تحدید خیارات صانع القرار 

نیفات عدیدة ، فهناك من یصنفها إلى داخلیة وخارجیة،وهناك من یصنفها المحددات تص

عمل هذا یوس،إلى مادیة ومعنویة  یقسمهاخر ذاتیة،والبعض اآل إلى متغیرات موضوعیة و

التصنیف الذي ، اعتمادا على على عرض محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة  لفصلا

  .محددات داخلیة  و أخرى خارجیة  إلىیقسمها 

جیة اإلیرانیة ، و قبل عرض المحددات الداخلیة و الخارجیة المؤثرة في صنع السیاسة الخار 

سیتم التطرق أوال لمفهوم السیاسة الخارجیة و تمایزها عن باقي المفاهیم المشابهة ، من 

سرة فاربات النظریة المبرز المقأكذلك سیتم عرض و أجل فهم أكثر للظاهرة محل الدراسة ، 

للسیاسة الخارجیة ، من خالل المتغیرات التي تطرحها و تعتبرها الضوابط الحاكمة 

لسیاسات الدول الخارجیة ، و هذا یقدم فهم أكثر للمحددات المؤثرة في صنع السیاسة 

  .الخارجیة 

  : و یتضمن  هذا الفصل المباحث التالیة 

  .مدخل مفاهیمي نظري للسیاسة الخارجیة  :المبحث األول 

  .سیاسة الخارجیة اإلیرانیة  لالمحددات الداخلیة ل :المبحث الثاني 

  .یران الخارجیة إالمحددات اإلقلیمیة و الدولیة لسیاسة  :المبحث الثالث 

 

  

                                                           
المجلة األردنیة ، 2009-1979للحقبة حمــد الحباشنة،محددات السیاسة الخارجیة السوریة تجاه إیرانأاح دص -1

   .195،ص2012كانون الثاني 1433،صفر )1(،العدد)4(المجلد ،السیاسیةفي القانون والعلوم 

مركز الدراسات التطبیقیة، : الجزائر .  2020عام  ولید عبد الحي،إیران مستقبل المكانة اإلقلیمیة -2

   .261،ص2010
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  مدخل مفاهیمي نظري للسیاسة الخارجیة : المبحث األول 

إن البحث العلمي األكادیمي ینبني على أسس معرفیة منطلقة من تأصیل المفاهیم و 

التي تمكن الباحث من فهم الظاهرة محل الدراسة و الوصول إلى استنتاجات ،المقاربات 

للتساؤالت التي انطلق منها ،و كذلك السیاسة الخارجیة باعتبارها حقال أكادیمیا ضمن 

على جملة مفاهیم و مقاربات تسعى لتفسیر الظواهر المدروسة و العالقات الدولیة ، تنبني 

  .ه األطر المعرفیة و هو ما یسعى هذا العنصر لتقدیمه ذتحلیلها ، انطالقا من ه

  .و عالقتها بالمفاهیم المشابهة المقاربة المفاهیمیة للسیاسة الخارجیة :المطلب األول

 ة و المتعددة لمفهوم السیاسة الخارجیةیسعى هذا العنصر لعرض مجموعة التعاریف المتنوع

الظاهرة ، و كذلك من  ذه، من أجل تقدیم فهم أكبر له و عالقتها ببعض المفاهیم المشابهة

  .هوم في أدبیات العالقات الدولیة جل توضیح األبعاد المتنوعة للمفأ

   :في مفهوم السیاسة الخارجیة  / أ

جمیع صور النشاط الخارجي حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقیقة  أنهایعرفها حامد ربیع 

نظامیة ،إن نشاط الجماعة كوجود حضاري أو التعبیرات الذاتیة كصور فردیة للحركة 

 .1سم السیاسة الخارجیةإالذي نطلق علیه  الخارجیة تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع

التخطیط وأنها فعل عقالني متماسك :أنها فیه یرى Moudlski  تعریف أخر عند مودلسكي

والمالحظ أن مودلسكي ربط في تعریفه .2وأنها السیاسة التي تنطلق منها الدولة حیال غیرها

  .بین السیاسة الخارجیة والتخطیط، واشترط فیها أن تكون سلوك عقالني تجاه باقي الوحدات

رجیة من تلك السلوكیات تتألف السیاسة الخا Charles Herman و حسب تشارلز هیرمان

الرسمیة المتمیزة التي یتبعها صانعوا القرار الرسمیون في الحكومة أو من یمثلهم،التي 

                                                           
  .26،ص2،1998ط مكتبة النهضة،:محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة،القاهرة -1
سالم صالح ،القوة والسیاسة الخارجیة دراسة نظریة،مجلة الكوفة، كلیة القانون و العلوم السیاسیة جامعة محمد  -2

  .154، ص 2010الكوفة ،العدد السادس،تشرین الثاني 
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 James Rosno ونجد جیمس روزنو،1یقصدون بها التأثیر في سلوك الوحدات الخارجیة

إما التصرفات السلطویة التي تتخذها أو تلتزم باتخاذها الحكومات ، فا لها بأنهاییعطي تعر 

  .2للمحافظة على الجوانب المرغوبة في البیئة الدولیة أو لتغییر الجوانب غیر المرغوبة

بأنها منهاج للعمل یطوره صانع القرار في الدولة باتجاه الدول  و واولتوننكذلك یعرفها بال

نجد كذلك ناصیف یوسف ،3األخرى بهدف تحقیق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنیة

سلوكیة الدولة تجاه محیطها الخارجي،وقد تكون هذه السلوكیة التي قد تأخذ  بأنهاحتى یعرفها 

أشكاال مختلفة موجهة نحو دولة أخرى أو نحو وحدات في المحیط الخارجي من غیر الدول 

فهي كحقل متمیز ضمن العالقات الدولیة  ،4أو نحو قضایا معینة كالمنظمات الدولیة وغیرها

  5.تعمل على دراسة السلوك والرؤیة التي تتعامل بها الدول تجاه بعضها في السیاسة الدولیة

تعریفا یرادف بین السیاسة الخارجیة   Snyderسنایدر  و Versenویقدم كل من فیرسن 

 ت إذ یعرفانها على أنهاوبین قواعد العمل،وأسالیب االختیار المتبعة للتعامل مع المشكال

منهج للعمل أو مجموعة من القواعد أو كالهما تم اختیاره للتعامل مع مشكلة أو واقعة حدثت 

  6.فعال أو تحدث حالیا أو یتوقع حدوثها في المستقبل

ذلك السلوك الذي تسعى الدولة من خالله للرد على  أحمد نوري النعیمي أنها هایعرفكما 

ن تحافظ علیه أجل أیین اآلخرین،وبشكل عام للتأثیر في محیطها من سلوك الفاعلین الدول

نه غیر مالئم لها ، بتعبیر أو أجل أن  تغیره إذا وجدت أكما هو إذا ما بدا لها مناسبا ومن 

                                                           
دار :عمان،أنموذجااحمد نوري النعیمي ،عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة الوالیات المتحدة  -1

  .26ص.2011زهران،
  11محمد السید سلیم،المرجع السابق،ص -2
المحددات الدستوریة : هیفاء أحمد محمد وسداد مولود سبع،المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیة العراقیة -3

  .98والسیاسة والعملیة السیاسیة ،مجلة دراسات دولیة،مركز الدراسات الدولیة،بغداد،العدد الرابع واألربعون،سنة ،ص
   .157، ص 1985،  1دار الكتاب العربي ، ط: لبنان ،ي ، النظریة في العالقات الدولیة ناصیف یوسف حت -4

5 - Juliet kaarbo and other’s The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective : Domestic 

and international influences on state behavior, USA, copress 2nd edition p ,2013.p2.  

   .90محمد السید سلیم،المرجع السابق،ص -6
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بآخر تسعى الدولة بواسطة السیاسة الخارجیة إلى تثبیت قدراتها التأثیریة خارج الحدود 

بینما یقصد بالسیاسة الخارجیة ،1''حوال تسعى إلى تحسینهااإلقلیمیة للدولة وفي أحسن األ

برنامج العمل العلني الذي یختاره الممثلون الرسمیون للوحدة الدولیة  حسب محمد السید سلیم

من بین مجموعة البدائل البرنامجیة المتاحة من اجل تحقیق أهداف محددة في المحیط 

  2.الخارجي

 یستنتج أنهاغلب أبعاد السیاسة الخارجیة، أ تغطيبعد عرض لمجموعة من التعاریف التي 

سلوك الدولة تجاه الوحدات الدولیة في المحیط الخارجي كفعل أو رد فعل ،والذي یسعى 

،و من  اقتصادیة عسكریة دبلوماسیة لتحقیق مصلحتها وأهدافها من خالل اآللیات المختلفة

  .أكثر یجب تبیان عالقة السیاسة الخارجیة ببعض المفاهیم المشابهة أجل توضیح مفهومها 

  :عالقة مفهوم السیاسة الخارجیة ببعض المفاهیم المشابهة/ب 

ترتبط السیاسة الخارجیة كمفهوم وتتقاطع مع بعض المفاهیم ومن أجل تحدید مفهومها بشكل 

  .مالمفاهی ذهاكبر وفهم أعمق یجب تحدید الفروق والروابط بین ه

 :العالقة بین السیاسة الخارجیة و العالقات الدولیة / 1

تعرف العالقات الدولیة على أنها ذلك العلم الذي یدرس العالقات بین الدول من خالل 

وهي تلك العالقات التي تتسم بالفوضى والتي  ،العالقات الدبلوماسیة والعسكریة واإلستراتیجیة

كما ،3فال یوجد مركز رسمي لصنع القرار مثل داخل الدولة ،تعني غیاب سلطة فوقیة حاكمة

یعرف سبیكمان العالقات الدولیة على أنها العالقات بین أفراد ینتمون لدول مختلفة ،والسلوك 

الدولي هو السلوك االجتماعي ألشخاص أو مجموعات تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفراد 

التعریف فضفاض یوسع من حقل  اهذوالمالحظ أن .أو جماعات ینتمون لدول أخرى

                                                           
  . 35احمد نوري النعیمي ،المرجع السابق،ص -1
   .12محمد السید سلیم،المرجع السابق،ص -2

3 -Chris Brown and Kirsten Ainely , Understanding International Relations , New York 

,Palgrave Macmillan, third edition.2005.p3. 
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ومنه فالعالقات الدولیة هي تلك التفاعالت ،1العالقات الدولیة إلى نشاطات كثیرة ومختلفة

الحاصلة بین الوحدات في البیئة العالمیة الفوضویة ، وقد تأخذ هذه التفاعالت شكل التعاون 

  .الصراعأو 

السیاسة الخارجیة جزء من العالقات الدولیة  یتضح أنجملة التعاریف السابقة  لومن خال

ن العالقات الدولیة ما هي إال مجموع السیاسات الخارجیة وتدخل في إطارها ، نظرا أل

لوحدات دولیة تجاه بعضها البعض ،هذا إضافة إلى التداخل النظري بین العالقات الدولیة 

ستخدم في تحلیل السیاسة فالكثیر من نظریات العالقات الدولیة ت،والسیاسة الخارجیة 

  .هي سلوك الدولة تجاه باقي الدول مما یشكل العالقات الدولیة األخیرةكون الخارجیة ، 

  :العالقة بین السیاسة الخارجیة واإلستراتیجیة/2

فنجد القائد ،  18كتابات القادة العسكریین بدایة من القرن  لتطور هذا المفهوم من خال

المعارك للوصول لغرض  استخدام"أنها یعرفها Clausewitz األلماني كالوزفیینش

المالحظ أن ، 2وغرض الحرب هنا هو تحقیق األهداف والمصالح اإلستراتیجیة للدولة"الحرب

مصطلح اإلستراتیجیة ارتبط في إطاره الضیق بفن القیادة العسكریة لكنه توسع وتطور بشكل 

وأصبح یدل على أكثر من ،الخ..والدعائیةكبیر، واقترن بالمیادین االقتصادیة واالجتماعیة 

  .معنى تجاوز بشكل كبیر المعنى الضیق الموجود في العلوم العسكریة

ألنها تعني ،عم وأشمل من السیاسة الخارجیة أإلستراتیجیة بناء على ما سبق یالحظ أن ا

ائل الوس ذهتحدید األهداف العامة للدولة وتحدید الوسائل المناسبة لتحقیقها،ومن بین ه

فالدولة تحرك سیاستها الخارجیة كأداة من أدوات اإلستراتیجیة داخل إطار ،السیاسة الخارجیة 

لذلك یرى الدكتور مازن الرمضاني أن العالقة بین ، )اإلقلیمیة والدولیة(بیئتها الخارجیة

                                                           
: جیمس دورتي و روبرت بالستغراف ، النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة ، ترجمة ولید عبد الحي ، بیروت  -1

   .12،ص.1985للدراسات و النشر و التوزیع ، المؤسسة الجامعیة 
2 -Carl Von Clausewitz, On War ,translated by Michael Howard and peter paret , Oxford 

University press , 2007 , p 123. 
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 السیاسة الخارجیة واإلستراتیجیة هي كالعالقة بین الوسیلة والهدف ،بوصف اإلستراتیجیة هي

  1 .اإلطار الغائي الذي یضم الوسیلة التي هي السیاسة الخارجیة

و ،فاإلستراتیجیة القومیة الشاملة تتفرع عنها استراتیجیات فرعیة سیاسیة واقتصادیة وعسكریة 

تضعها التي الجزء المتعلق بتوجیه العالقات الخارجیة هو اإلستراتیجیة السیاسیة الخارجیة 

  2.موضع التطبیق

  :السیاسة الخارجیة بالسیاسة الداخلیةعالقة /3

السیاسة الداخلیة هي سلوك الدولة تجاه محیطها الداخلي سواء كان هذا السلوك ذو طابع 

وهي عكس السیاسة الخارجیة الموجهة للبیئة والمحیط ،سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي 

  .الخارجي لكن المالحظ أن المصدر واحد وهو صانع القرار

ن أویمكن القول في هذا المجال ب،ة الخارجیة یخضع أساسا للسیاسة الداخلیة فصنع السیاس

ن صیاغة السیاسة إوعلى هذا األساس ف،ستمرار للسیاسة الداخلیة إالسیاسة الخارجیة هي 

أو على مستوى الجماعة )القیادة(سواء على مستوى الفرد، الخارجیة تتأثر بالمحیط الداخلي 

على العالقة الوثیقة بین ،خارجیة فریدریك في كتابه عن السیاسة الوفي هذا یؤكد كارل ،

إن السیاسة الخارجیة تتأثر بالسیاسة الداخلیة ال سیما بالنظم "السیاستین عندما قال

   3".كل مشكلة داخلیة تتضمن بالضرورة أبعاد خارجیة،فالدیمقراطیة 

إلیه بعض النظم خاصة  ومما یدل على العالقة الوثیقة بین السیاستین هو ما تلجا

الدیكتاتوریة منها من خالل لجوءها إلى استعمال السیاسة الخارجیة لحجب بعض المشاكل 

الداخلیة الخطیرة ، ویعد الهروب إلى األمام في نزاع دولي وسیلة تستعمل أحیانا الستعادة 

                                                           
سامر مؤید،اإلستراتیجیة من منظور وظیفي إجرائي،مجلة الفرات،العراق،مركز الفرات للتنمیة والدراسات  -1

   .35،ص2009اإلستراتیجیة،العدد السادس،

مثنى علي المهداوي،واقع تدرس السیاسة الخارجیة في كلیة العلوم السیاسیة،مجلة العلوم السیاسیة،جامعة  -2

  .108،ص38،2009بغداد،العدد
   .64أحمد نوري النعیمي، المرجع السابق،ص  -3
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، كما أن 1 التضامن الوطني وتحویل االنتباه عن الخالفات الداخلیة كالثورات واالنتفاضات

  .الفرق بین الداخلي و الخارجي تضاءل في ظل تطور وسائل اإلعالم و تأثیر قوى العولمة

   .للسیاسة الخارجیة المقاربات النظریة :المطلب الثاني 

تضم السیاسة الخارجیة باعتبارها حقال أكادیمیا متفرعا من العالقات الدولیة ، مجموعة من 

النظریات و المقاربات التي تعتمدها كأسس لتحلیل التفاعالت الدولیة ، و یسعى هذا 

  . العنصر إلى عرض بعض المقاربات المعتمدة كإطار نظري تحلیلي لموضوع الدراسة 

 :The Neorealist في تحلیل السیاسة الخارجیة  الجدیدةالواقعیة  النظریة  /أ

 Theory ofالواقعیة الجدیدة في كتابه نظریة السیاسة الدولیة   K.Waltzأسس كینیث ولتز 

international politics  و كرس فیه نظریة االختیار العقالنيPolitical Chose  

المستوحاة من علم االقتصاد الجزئي ، أداة للبحث عن األسلوب األمثل الستخدام القوة من 

  2.أجل تحقیق األهداف القومیة ، فضال عن تحدیثه لنظریة النظام الدولي 

ت الواقعیة الجدیدة إلعادة تنظیم الفكر الواقعي الكالسیكي ، آخذة بعین االعتبار مختلف ءجا

انتقدت الواقعیة الكالسیكیة من طرف االتجاه  حیثللواقعیة الكالسیكیة ، االنتقادات الموجهة 

السلوكي في استخدامها لوسائل منهجیة غامضة ،و من قبل االتجاه التعددي في تقدیمها 

صورة قدیمة عن العالم غیر مواكبة للتطورات ،و انتقدها االتجاه الرادیكالي العتمادها على 

  3.لوضع القائم إیدیولوجیة المحافظة على ا

تنبني الواقعیة الجدیدة كإطار نظري للتحلیل في العالقات الدولیة على مجموعة أفكار و 

منطلقات ، منها ما هو امتداد للواقعیة الكالسیكیة ، و منها ما هو نتیجة اجتهاد فكري 

  :تجدیدي لمنظریها و من أبرز هذه األفكار

                                                           
   .67احمد نوري النعیمي، المرجع السابق،ص -1
مركز : العراق . دراسة نقدیة في ضوء النظریات المعاصر: أنور محمد فرج ،نظریة الواقعیة في العالقات الدولیة  -2

  . 262، ص 2007كوردستان للدراسات اإلستراتیجیة ، 

دار : الجزائر  .یر في العالقات الدولیة بین االتجاهات التفسیریة و النظریات التكوینیة ظجندلي ، التنعبد الناصر  -3

   .164، ص 2007الخلدونیة ، 
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الجدیدة و المعروفة كذلك بالهیكلیة على بنیة النظام تركز الواقعیة : بنیة النظام الدولي / 1

ه الخارجیة ،وذلك بالرغم من أنها لم تحدث القطیعة ءالدولي كأساس لتفسیر سلوكیات أعضا

التامة مع المسلمات النظریة للواقعیة الكالسیكیة،التي تنظر إلى السیاسة على أنها صراع 

أن التفاعل بین الدول یفرز  K.Waltzولتز من أجل القوة ،وعلى هذا األساس یعتقد كینیث 

  1.من اإلقدام على سلوكیات معینة،و تفرض علیها القیام بأفعال معینة  هابنیة دولیة تمنع

الواقعیة الجدیدة تعتبر السیاسة الخارجیة للدولة تابعة للنظام الدولي الذي یعتبر متغیر مستقل 

ة لبنیته ،و بسبب الفوضى الناتجة عن یشكلها و یوجهها من خالل تفاعل الوحدات الناظم

فالخوف و الغیرة و الشك و انعدام األمن یمكن  Waltzغیاب سلطة فوقیة ، و حسب ولتز 

الفوضى هي البنیة التي ألن أن ینشأ الصراع حتى إذا كانت لألطراف المعنیة نوایا حسنة ، 

لمشتركة ، و تتنافس تشكل سلوك الدول و تحركه في نظام دولي فوضوي تغیب فیه السلطة ا

  2.فیه الدول تنافس صفري 

لذلك فالتغیر في بنیة و أجهزة النظام الدولي تتطلب بالضرورة تغیرات مماثلة على مستوى 

السلوك الخارجي ألعضاءه ، فطبیعة السلوك الخارجي لكل عضو في النظام الدولي یمكن 

یحتلها هذا العضو في هرمیة السلطة تفسیره و التكهن به انطالقا من المكانة و المرتبة التي 

  3.التي تحددها بنیة النظام الدولي 

تنطلق الواقعیة الجدیدة مثلها مثل الكالسیكیة :النظام الدولي  كفاعل فيالدولة مركزیة /2

من افتراض أن الدول باعتبارها وحدات متجانسة هي الفاعل األساسي في العالقات الدولیة ، 

                                                           
دار : الجزائر  .ین بوقارة ، السیاسة الخارجیة دراسة في عناصر التشخیص و االتجاهات النظریة للتحلیل سح -1

  . 157، ص 2013هومة ، 

مركز الخلیج :  اإلمارات .)  لألبحاثترجمة مركز الخلیج (جون بیلیس و ستیف سمیث ، عولمة السیاسة العالمیة  -2

   .239، ص 2004،  لألبحاث

   .151حسین بوقارة ، المرجع السابق ، ص  -3
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اقعیین بحدوث تطورات مهمة و ظهور فاعلین جدد ، إال أنهم و بالرغم من اعتراف الو 

  .*1ن الدول القومیة هي الفاعل األساسي المؤثر في السیاسة الدولیةأیتمسكون ب

یؤدي التطلع إلى القوة من جانب دول  :و أثره على السیاسة الخارجیة توازن القوى / 3

بالضرورة إلى  القائم  أو اإلطاحة بهعلى الوضع عدة تسعى كل واحدة منها إما إلى الحفاظ 

صورة تسمى توازن القوى ، و إلى سیاسات تهدف إلى الحفاظ علیه ، و هناك افتراضان وراء 

التوازن أولها العناصر التي یجري التوازن بینها ضروریة ، و ثانیها أنه في حالة االفتقار إلى 

ناصر األخرى ، و بهذا تؤدي التوازن فإن عنصر من العناصر البد و أن یتفوق على الع

  *2.ه السیاسة إلى خلق استقرار في العالقات بین الدول ذه

حسب الواقعیین الجدد فإن هیراركیة العالقات الدولیة : الهدف المركزي للدولة األمن / 4

ن القوة العسكریة عند الواقعیین هي الملجأ تفرض على الدول االهتمام باألمن ، ذلك أل

عن السیادة ، مما یعني أن الدول عن طریق ممارسة القوة أو التهدید بها الوحید للدفاع 

هذا  إلىفاالهتمام األقصى للدول ینحصر في األمن ، یضاف ،3هاءتستطیع الحفاظ على بقا

أن البقاء شرط مسبق لتحقیق كل األهداف و المصالح األخرى ، و كما یقول كینیث ولتز 

K.Waltz  " 4" .بعد دافع البقاء قد تكون أهداف الدول متنوعة بأشكال ال نهایة لها 

                                                           
منظور جدید ، مجلة السیاسة  إلىنادیة محمود مصطفى ، نظریة العالقات الدولیة بین المنظور الواقعي و الدعوة  -1

  .10، ص 1985، أكتوبر 82للدراسات ، العدد  األهرامالدولیة ، مركز 

،وأنور محمد فرج، 177عبد الناصر جندلي، ص : للتفصیل أكثر حول مركزیة دور الدولة في النظریة الواقعیة أنظر* 

   .373ص 
   .251، ص  أنور محمد فرج ، المرجع السابق -2

  .128ولید عبد الحي ، النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة، ص : أكثر حول توازن القوى انظر للتفصیل * 
   .12نادیة مصطفى محمود ، المرجع السابق ، ص  -3
  . 243جون بیلیس و ستیف سمیث، المرجع السابق ، ص  -4
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یعد األمن الهدف األسمى الذي یصبو إلیه الواقعیون الجدد خالفا للواقعیین الكالسیك ، إذ 

الذین یسعون إلى القوة كغایة ،و الشعور بالالأمن حسبهم راجع إلى حالة الفوضى 

Anarchy  ، 1.و لیست راجعة للطبیعة البشریة  في النظام الدولي 

و ما تتضمنها من سیاسات خارجیة ،كانت الواقعیة الجدیدة إضافة لفهم العالقات الدولیة 

للدول تجاه بعضها البعض ، لكن نهایة الحرب الباردة التي كانت اإلطار التاریخي لظهور 

قراءات للسیاسة الدولیة ، و ه النظریة ، أدت إلى اعتبار أن الواقعیة الجدیدة توفر إحدى الذه

نظریته هي بناء نظري " نأب  Waltzلیست القراءة الوحیدة و العلمیة ، حیث اعترف ولتز

 slender theoretical construction.2ضعیف 

  :اللبرالیة في السیاسة الخارجیة  ةلنظریا/ ب

للواقعیة ، و إن تراجعت كانت اللبرالیة و لفترة تاریخیة طویلة المقاربة المقابلة و المنافسة 

في بعض المراحل التاریخیة خاصة التي شهدت اشتداد للصراعات و الحروب كمرحلة 

الحرب الباردة ، لكنها كانت دائما تتمكن من تجدید أطرها التحلیلیة لتواكب تطورات البیئة 

  .الدولیة ،و تجلى هذا في تنویعاتها المختلفة 

الیة كإیدیولوجیة اهتمامها المركزي منصب على حریة اللبر : تطور النظریة اللبرالیة/ 1

الفرد،ویرى اللبرالیون في تأسیس الدولة استجابة لضرورة حمایة الحریة سواء من اعتداءات 

،والحكومة یجب أن تكون دائما خادمة لإلرادة الجماعیة،و  األفراد أو الدول األخرى

الیة تؤثر في ممارسة السیاسة ظلت اللبر ،3المؤسسات الدیمقراطیة هي التي تضمن ذلك

وصل التفكیر اللبرالي إلى الذروة في فترة ما بین الحربین  العالمیة منذ القرن السابع عشر،و

                                                           
   .186عبد الناصر جندلي ، المرجع السابق ، ص  -1
أبو  إبراهیممعهد : بیرزیت .جوني عاصي ، النظریة و اإلیدیولوجیة في العالقات الدولیة منذ نهایة الحرب الباردة  -2

   .17، ص 2006الغد للدراسات الدولیة ، نوفمبر 

  .272أنور محمد فرج ، المرجع السابق ، ص  -3
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من خالل عمل المثالیین ،الذین یؤمنون بأن الحرب غیر ضروریة لتسویة النزاعات بین 

  1.الدول 

األول فلسفي تطور منذ عصر : انطالقا من هذا یمكن القول أن للبرالیة معنین متداخلین 

التنویر ،و الثاني اقتصادي مرتبط باقتصاد السوق ، و علیه مرت اللبرالیة بمرحلتین 

نه من خالل آلیات التجارة أه األخیرة التي ترى ذ، ه*أساسیتین هما الكالسیكیة و الجدیدة 

  2.السیاسات الدولیةالدولیة و التنمیة الصناعیة ، تستطیع األمم أن تغیر من أوضاعها في 

  : األفكار األساسیة للنظریة اللبرالیة / 2

تنبني النظریة اللبرالیة بتفرعاتها المختلفة على مجموعة من المفاهیم و المتغیرات ، التي 

  .تعتمدها كأساس لتحلیل التفاعالت الدولیة 

ا ترید دون هي تلك القوة التي تجعل اآلخرین یریدون م:   Soft Powerالقوة الناعمة / أ

إرغامهم أو تهدیدهم بالقوة العسكریة و العقوبات االقتصادیة ، و ترتكز القوة الناعمة لبلد ما 

على ثالثة موارد هي ثقافته في األماكن التي تكون فیها جذابة لآلخرین ، و قیمه السیاسیة 

اآلخرون عندما یطبقها بإخالص في الداخل و الخارج ، و سیاساته الخارجیة عندما یراها 

  3.مشروعة و ذات سلطة معنویة و أخالقیة 

هو ظاهرة عبر قومیة معقدة تتضمن :  Interdependenceاالعتماد المتبادل / ب

أنماط تفاعلیة متعددة األبعاد و متعددة القطاعات بین الدول ، ینتج عنها درجة عالیة من 

ار أحدهم ، كما ینتج عنها حساسیة التفاعالت بین أعضاء النظام للتغیرات التي تقع في إط

درجة عالیة من عرضة هؤالء األعضاء للتأثر بالقوى و األحداث الخارجیة ، و من ثم 

یتوقف علیها مدى قدرتهم على مواجهة أو عدم مواجهة أعباء و تكلفة هذه التأثیرات 

                                                           
   .316جون بیلیس و ستیف سمیث ، المرجع السابق ، ص  -1

   .273المرجع ، ص نفس  -2

  . 269أنور محمد فرج ، ص : للتفصیل أكثر حول تفرعات النظریة اللبرالیة و اتجاهاتها انظر * 

: جوزیف س ناي ، القوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الدولیة ، ترجمة محمد توفیق البجیرمي ، الریاض  -3

   .32، ص  2007، 1العبیكان للنشر ، ط
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قلیمیة الخارجیة ، و االعتماد المتبادل یكون متعدد األبعاد ، بمعنى أنه یقع على مستویات إ

أو قاریة أو عالمیة ،وهو متعدد القطاعات یمتد للمجاالت السیاسیة و االقتصادیة و 

  1.الخ ..العسكریة

نشأت نظریة االعتماد المتبادل في إطار االتجاه اللبرالي كنقد للنظریة الواقعیة في سبعینات 

األهم في العالقات  القرن العشرین ،وتحدت الفكرة الواقعیة التي مفادها أن الدولة هي الكیان

الدولیة ، و شدد واضعوها على أهمیة الجهات الفاعلة من غیر الدول ، و تعتمد فرضیة أن 

  2.الزیادة في االعتماد المتبادل تقوي مؤسسات التعاون اإلقلیمي 

یركز االعتماد المتبادل على التفاعل الذي یحدث بین مجموعات سیاسیة و اقتصادیة و 

الدولي ، و الذي یساهم في تبلور شبكة من المصالح المتكاملة و  في النظام جتماعیةا

المتداخلة على مستویات رسمیة و غیر رسمیة مختلفة ، و من هذا المنطلق ال یمكن فصل 

السیاسة الخارجیة عن ذلك المسار السیاسي الواسع الذي یحدث في البیئتین الداخلیة و 

ترقة من قبل مجموعة من الفواعل ساهم الخارجیة ، إذ أصبحت السیاسة الخارجیة مخ

نشاطها في بناء نظام معقد من المصالح یتعدى حدود االهتمامات التقلیدیة للدولة ، بل 

  3.یمتد إلى مسارات سیاسیة و اقتصادیة داخلیة و دولیة معقدة 

لم اللبرالیون بشكل عام بالوضع البنیوي للفوضى في النظام یس :طبیعة النظام الدولي / ج

الدولي ، لكن األمر الحاسم هو أن الفوضى ال تعني أن التعاون بین الدول شيء متعذر ، 

و حسب اللبرالیة فإن الصراع ،4و مما یدل على ذلك وجود األنظمة الدولیة و انتشارها

یستمر و لكن بأسالیب و مصادر غیر عسكریة ، أي انخفاض فعالیة القوة العسكریة و 

                                                           
   .17مصطفى ، المرجع السابق ، ص نادیة محمود  -1

كلمات عربیة للترجمة و : مقدمة قصیرة جدا ، ترجمة لبنى عماد تركي ، مصر : ، العالقات الدولیة  ولیكنسنبول  -2

   .12، ص  2013،  1النشر ، ط

   .159،  158حسین بوقارة ، المرجع السابق ، ص ص  -3

   .338 جون بیلیس و ستیف سمیث ن المرجع السابق ن ص -4
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دید من القضایا و الموضوعات ،فالدول المنتجة للبترول تمارس استخداماتها بالنسبة للع

دورا كبیرا في العالقات الدولیة رغم أنها ال تتمتع بقوة عسكریة ،و من هنا أضحت 

  1.االعتبارات االقتصادیة هي عوامل مهمة في اتخاذ قرارات السیاسة الخارجیة للدول 

  :The Constructivism  و تحلیل السیاسة الخارجیةالمقاربة البنائیة / ج

 بروزأدى فشل القدرة التنبؤیة و التحلیلیة للنظریات التفسیریة مع نهایة الحرب الباردة ،و 

فواعل ومتغیرات جدیدة في البیئة الدولیة ،إلى ظهور مقاربات جدیدة تقدم نظرة مختلفة 

 .ه النظریات النظریة البنائیة ذللعالقات الدولیة،و لسیاسات الدول تجاه بعضها،و من ابرز ه

  : ة توفیقیكنظریة النظریة البنائیة / 1

 Nicolas Onuf أنوفظهرت النظریة البنائیة مع نهایة الحرب الباردة في كتابات نیكوالس 

 World of Ourعالم من صنعنا"الذي یعد أول من استخدم مصطلح البنائیة في كتابه 

Making   " انتقد فیه فرضیات واقعیة ولتزWaltz ،كذلك برزت البنائیة في كتابات  والجدیدة

  2.والذي لقب بأب البنائیة  Alexander Wendetألكسندر واندت

فهم ما یحدث من تحوالت بعد الحرب الباردة من خالل  N.onuf أنوفو قد حاول نیكوالس 

لى سلوك الفواعل في سیاق ما تفرضه ومدى تأثیرها ع  structuresالتركیز على البنیة 

ه النظریة عن غیرها هي أنها تنظر للواقع ذمن مؤثرات ،وما یمیز ه  Identityالهویة 

الدولي على أنه یأخذ صورته النهائیة بناء على مختلف تقاطعات االتصال والتبادل والتداخل 

  .3المعتقدات المشتركةبین المجتمعات،والتي تسمح في نهایة المطاف بتكوین شبكة من 

ه النظریة عكس الواقعیة و اللبرالیة ال تركز على المؤثرات المادیة مثل الدول و ذفه

المبادالت التجاریة ، بقدر ما تهتم بتأثیر األفكار الناتجة عن الخطاب المجتمعي ، و الذي 

                                                           
   .311أنور محمد فرج ، المرجع السابق ، ص  -1

   .323عبد الناصر جندلي ، المرجع السابق ، ص  -2
  .233حسین بوقارة ، المرجع السابق ، ص  -3



  بین المتغیرات الداخلیة و المؤثرات الخارجیة : محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة : الفصل األول 

 

27 
 

الهویة و ن و إدراك جمعي،وبالتالي مصالح مشتركة أل یشكلها و یسمح بتكوین قیم مشتركة

  1.المصلحة مترابطتان حسب البنائیة 

 :األفكار األساسیة للنظریة البنائیة /2

الواقعیة على السیاسة الخارجیة ، فبینما ترى الواقعیة و الواقعیة  - أثرت المحاورة البنائیة

تشكل بواسطة  intrestترى البنائیة أن المصلحة ، الجدیدة أن مصلحة الدولة معطى مسبق 

عالقة   intersubjectivity، تشرح البنائیة من خالل مفهوم التذاتانیة  Identityالهویة 

في  Wendetفي العالقات الدولیة ، و یقول واندت  structureبالبنیة  actorسلوك الفاعل 

 Anarchy is what states make"هذا السیاق أن الفوضى هي ما تجعلنا علیه الدول 

of it "2 ، الفوضى في البنیة الدولیة معطى مسبق ، بقدر ما هي نتاج فهو ال یعتقد أن

 .سلوك الدول و تفاعالتها 

حیث أننا نصنع العالم من  ،ن الوجود البشري وجود اجتماعيأجوهر البنائیة هو االفتراض ب

مع اآلخرین،وكذلك أقوالنا مع  لمن خالل ما نقوم به من أعما،مواد أولیة مدتنا بها الطبیعة 

بل أن األقوال هي الطریقة األكثر أهمیة التي نتبعها في صنع العالم  ،اآلخرین فالقول فعل

الكائن، والبنائیة ترى أن الناس یشكلون المجتمع ،و المجتمع یصنع الناس ،و أن هذه 

نصرین السابقین ،و العملیة المستمرة یظهر فیها عنصر ثالث و هو القواعد الرابطة بین الع

یحتاجون لمعرفة ما هي  هي توفر خیارات أمام الفاعلین ، و الفاعلون في تصرفاتهم

  3.التي تحدد في ضوء إدراكهم لهویاتهم فردیة كانت أم جماعیة مصالحهم ،

                                                           
1 - Stephen M Walt , International Relations : One World many Theories , Foreign Policy , 

No , 110, spring 1998,p40. 

  2- Anoushiravan Ehteshami and Mahdjoob Zweiri and Others ,Iran’s foreign policy from 

khatami to Ahmadi Nejad , Ithaca press , UK ,2008,pp20.24. 

السید صدقي عابدین ، تحلیل العالقات الدولیة من منظور بنائي ، مجلة النهضة ، كلیة االقتصاد و العلوم  -3

   .149، ص  1999 أكتوبر،  األول، العدد  ةالقاهر  معةالسیاسیة ، جا
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یعتقد أصحاب هذا االتجاه النظري أن البنیة الدولیة ال تقید فقط السلوك لدى الفواعل الدولیة 

یعتقد الواقعیون الجدد بل تساهم في تشكیل هویات و مصالح هذه الفواعل ، و علیه كما 

ن األفكار و المعاني هي التي تحدد كیف فالبنیة الفكریة القیمیة أهم من البنیة المادیة أل

ن الهویة عبارة عن إطار أو بناء اجتماعي من أیفسر الفاعلون محیطهم المادي ، كما 

الهویات ضروریة في السیاسة ،ف1ذواتنا في عالقتها مع اآلخرینخالله نتمكن من فهم 

العالمیة  و المجتمع الداخلي على حد سواء ، و ذلك لتكون قابلة ألدنى مستویات التنبؤ و 

النظام ، فالتوقعات الثابتة بین الدول تتطلب معرفة الهویات الذاتیة التي تكون ثابتة بدرجة 

  2.المتوقعة من كال الطرفین كافیة للتأكد من أنماط السلوك 

ن مصالح و سلوكیات األفراد و الجماعات ال یمكن أن تفسر و تحدد إال من خالل الرجوع أل

إلى المصادر الفكریة و القیمیة التي تشكل منها هویاتهم ، و التي هي عبارة عن حقیقة 

م ، و العمل تطوریة یتحكم فیها محتوى الخطاب السائد ، و اتجاهات النخب و الرأي العا

  3.الجماهیري ، ثم التفاعل مع المجموعات األخرى 

یتضح من هذا العرض أن البنائیة مزجت في تحلیلها بین الجوانب المادیة و المعنویة من 

یخرج من ضیق تحالیل النظریات التفسیریة  ،جل أن تقدم فهما أكثر شموال للعالقات الدولیةأ

خاصة بعد الحرب الباردة ، و ما  تحلیل تطورات التفاعالت الدولیة التي تبین أنها عاجزة عن

مما یقتضي ،یواكبها من متغیرات جدیدة أثرت على سیاسات الدول الخارجیة تجاه بعضها 

 .ه المستجدات ذشبكة قراءة جدیدة تستوعب ه
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  .المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة :  ثانيالمبحث ال

الداخلیة للسیاسة الخارجیة هي تلك المتغیرات التي تتضمنها البیئة الداخلیة المحددات 

ثر على السیاسة الخارجیة و تساهم في تشكیلها من خالل اإلمكانیات ؤ للدولة، و التي ت

  .التي تقدمها ،أو العراقیل التي تفرضها فتحد من الدور الخارجي للدولة

  .ان الخریطة الجیوسیاسیة إلیر : األول طلبالم

یعد الموقع الجغرافي من أهم العوامل الطبیعیة التي تؤثر في قوة الدولة ورسم سیاستها 

الخارجیة والداخلیة وطبیعة سلوكها ، وتكمن األهمیة الجیوبولیتیكیة لموقع الدولة فیما یمنحه 

، 1في ظروف معینة تستطیع الدولة أن تستثمرها لصالحها وفق القدرات البشریة المتاحة

نه یحدد أفالموقع الجغرافي یحدد المجال الحیوي المباشر لسیاسة الدولة الخارجیة ، كما 

غلب الحاالت إلى أمن الدولة، فالدولة توجه سیاستها في أماهیة التهدیدات الموجهة إلى 

كما أن موقع الدولة في تلك المنطقة یؤثر على ،المنطقة الجغرافیة التي تقع في إطارها 

 .2رجیة من خالل تحدید هویة الدولة ونوعیة التهدیدات الخارجیة المباشرةسیاستها الخا

كبر نتیجة لظروفها الجغرافیة، فالدول تختلف من حیث ألذلك نجد بعض الدول تتمتع بقوة 

ه العوامل على قوة الدولة وعلى الدور الذي ذمدى وفرة الموارد والحجم والموقع، وتؤثر كل ه

فتؤثر الموارد مثال في ثروة الدولة وفي قدرتها على إتباع سیاسة  تلعبه في النسق الدولي ،

هذا المطلب لدراسة مدى تأثیر المحدد الجغرافي في سیاسة إیران  یسعىو ،3خارجیة مستقلة

  .الخارجیة،وما یمكن أن یوفره هذا المحدد من فرص وقیود على السلوك اإلیراني

                                                           
جیوبولیتیكیة،مجلة القادسیة الخلیج العربي،دراسة  الدور االستراتیجي إلیران في منطقة إیاد عاید والي البدیري، -1

   .244ص ،3،2008،العدد11للعلوم اإلنسانیة،المجلد 

، ) 1979،2007(حمد الحباشنة،محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه الوالیات المتحدة األمریكیة،أصداح  -2

          .14،ص2008الخامس،مؤتة للبحوث والدراسات،المجلد الثالث والعشرون،العدد  سلسلة العلوم االجتماعیة،

جامعة الملك : الریاض).ترجمة محمد بن احمد المغني ومحمد السید سلیم(ن،تفسیر السیاسة الخارجیةجونسلوید  -3

   .244،ص1989سعود،
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-25,50(دائرتي عرض سیا ، و تمتد بینتقع ایران في الجزء الجنوبي الغربي لقارة آ

وتمثل إیران حلقة وصل بین أسیا و أوربا فهي ،1شرقا)63- 44(شماال وخطي طول)41,50

دولة شرق أوسطیة ، وهذا بدوره منحها مجموعة من الممیزات اإلستراتیجیة الجیوبولیتیكیة 

دولیة ، ،خاصة لما تتصف به منطقة الشرق األوسط من میزات على صعید السیاسة ال

  2 .األمر الذي زاد من أهمیة إیران

 % 3.42من مساحة العالم و %1.27وهي تشكل ²كم ) 1.684.165(تبلغ مساحة إیران

من مساحة قارة آسیا،وهي تعادل مساحة كل من فرنسا وألمانیا وهولندا وبلجیكا والبرتغال 

أعلن العمید محمد حسن نامي رئیس المؤسسة الجغرافیة في  2011وفي سبتمبر ،3مجتمعة

نه بعد الحساب الدقیق لمساحة الجزر اإلیرانیة فقد زادت مساحة أالقوات المسلحة اإلیرانیة 

 1.873.959(ألف كلم عن المساحة المعلنة سابقا لتصبح 226الجمهوریة اإلسالمیة نحو 

مسئول ما إذا كانت الجزر الثالث طنب الصغرى و طنب ، ولم یتضح من كالم ال) ²كم

  4.الكبرى و أبو موسى المتنازع علیها مع اإلمارات جزء من هذه المساحة

ویحد إیران شماال بحر قزوین و تركمانستان،ومن الجنوب الخلیج العربي وبحر العرب،ومن 

الشرق أفغانستان وباكستان،ومن الغرب العراق وتركیا،ویبلغ مجموع طول الحدود البریة 

والحدود البحریة اإلیرانیة في الخلیج العربي وخلیج عمان ،كلم  5065 اإلیرانیة مع جیرانها

  5 .كلم 740وفي بحر قزوین ،كلم  1900

                                                           

   .345ص,، المرجع السابق إیاد عاید والي البدیري - 1  

إیران،مجلة النهضة،المجلد الثاني عشر،العدد نبیل العتوم،الجغرافیة السیاسیة كإطار تحلیلي لقیاس قوة  -2

   .155،ص2011الرابع،اكتوبر

   .154،ص نفس المرجع -3

ألف كیلومتر مربع بعد الحساب الدقیق  220إیران تعلن زیادة مساحتها أكثر من صحیفة الشرق األوسط ، -4

: ، عنوان الوثیقة 25/06/2013، تاریخ االطالع لمساحة الجزر

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11970&article=639116#.UlmpY9LwbR4  

   .346،ص إیاد عاید والي البدیري ، المرجع السابق -5
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من الشمال تطل إیران على بحر قزوین الذي یعد اكبر بحیرات العالم ، إذ تطل علیه إیران 

و تركمانستان و كازاخستان من الشرق وروسیا وأذربیجان من ناحیة  من ناحیة الجنوب

،  ²كم ألف 450جزیرة صغیرة ، و تبلغ مساحته  50الغرب ، و یحوي بحر قزوین حوالي 

ملیار برمیل ،  200وتكمن أهمیة بحر قزوین من الثروات التي یحویها ، و المقدرة بـ 

من االحتیاطي العالمي ، أما  % 4ملیار برمیل ، أي أكثر من  30والمثبت منها إلى اآلن 

من االحتیاطي  %7متر مكعب ، أي  تریلیون 9.2إلى  6.7احتیاطي الغاز فیتراوح بین 

عل المنطقة ساحة للتنافس الدولي في میدان الطاقة ، كما وفر إلیران العالمي ، وهو ما ج

  1.ثروات طاقویة ضخمة 

  الخریطة الجغرافیة إلیران: 1الشكل 

  

http://www.arab- :المصدر

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&m=1  

یشوب التوتر والتصعید حدود إیران الشمالیة سواء مع تركیا أو مع جمهوریات أذربیجان و 

وبالنسبة للحدود ،2تركمانستان حول قضایا الحدود البریة وبحر قزوین والمقاطعات الحدودیة

الشرقیة مع باكستان وأفغانستان فهي مضطربة بسبب العداء التاریخي بین طالبان وٕایران 

                                                           
و موارد بحر قزوین رؤیة تحلیلة لفرص السیاسة الخارجیة  اإلیرانیة اإلسالمیةفهد مزبان خزار الخزار ، الجمهوریة  -1

   .66، ص 2006،  5، العدد  إیرانیةو معرقالتها ، مجلة دراسات 

   .348،صإیاد عاید والي البدیري ، المرجع السابق  -2

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159543&m=1
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فرز ضغوط إستراتیجیة أوأیضا بسب التواجد األمریكي عقب احتالل أفغانستان ، وهو ما 

  .على إیران

مطلع سنوات في  8لحدود الغربیة خاصة مع العراق ، فقد كانت سببا لحرب دامت ا أما

الثورة بسبب الخالف حول شط العرب ومناطق حدودیة أخرى، إذ شهدت عالقتهما حاالت 

كلم رغم عقد اتفاقیات كثیرة منها اتفاقیة  1280متواصلة من مشاكل الحدود البالغ طولها 

الوك ، ثم ما لبث ت،  التي تم بموجبها تثبیت الحدود النهریة حسب خط ال1975الجزائر 

في حرب انتهت باتفاق دولي لوقف إطالق النار واعتماد اتفاقیة الجزائر  الطرفان أن دخال

   1. ، وبذلك حصلت إیران على الجزء الشرقي من شط العرب

إضافة إلى كل هذا تشرف إیران على سواحل الخلیج العربي وبحر عمان بساحل طوله 

من الخلیج العربي ،إضافة إلى إشرافها على مضیق هرمز الذي  %36كلم، أي 1200

ما یضیف ،یمكنها من السیطرة على المالحة الدولیة في الخلیج العربي إلى المیاه المفتوحة 

  2.خر من مصادر القوة ویجعل الدول الكبرى تتفادى االصطدام بها آإلیها مصدرا 

قع بین الكتل البحریة بجزیرة مسندم میال بحریا في أضیق مو  29مضیق هرمز یبلغ عرض 

 40ویبلغ طول المضیق  ،والساحل اإلیراني من الناحیة الشمالیة الشرقیة عند جزیرة سرك 

ویسمى نسبة إلى جزیرة هرمز اإلیرانیة ، وكان سابقا یسمى بمضیق سالمة نسبة ، میال 

نون الدولي من ویعتبر المضیق في القا،3إلى جزیرة سالمة التابعة اآلن لسلطنة عمان

أعالي البحار ، ولكل السفن الحق والحریة في المرور فیه ما دام ال یضر بسالمة الدول 

ملیار متر مكعب من الغاز أي  3،5ملیون برمیل نفط و 17الساحلیة ، وینقل عبره یومیا 

                                                           
  .347،صنفس المرجع  - 3
مركز : اإلمارات . 2000 -1979العتیبي ، السیاسة اإلیرانیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي منصور حسن  -2

   .44، ص 2008الخلیج لألبحاث ، 

3
 مجلة الخلیج العربي،، دراسة سیاسیة سلمى عدنان محمد،مضیق هرمز الوضع الجیوبولیتیكي والصراعات اإلقلیمیة -  

   .99،ص4،2009لعدد،ا37مركز دراسات الخلیج العربي،المجلد
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من حاجة العالم النفطیة  %20و، 

  

  

لذلك تم تخصیص ممرین ذهابا ،

وٕایابا فقط في أكثر أجزاءه صالحیة للمالحة من حیث الخصائص الهدروغرافیة ، إذ أن 

مخرج الخلیج یحاذي الساحل اإلیراني في حین أن مدخله یحاذي الساحل العماني، ومع 

یق على ن احتمالیة التنفیذ قابلة للتطب

  

بحیث  ،إیران دولة شبه مغلقة تحاصرها الیابسة من كل مكان من الشمال والشرق والغرب

تعتمد أساسا في اتصالها بالخارج على إطاللتها الخلیجیة التي هي األطول مقارنة بسواها، 

كما أن الخلیج هو المعبر الرئیسي لنفط إیران الذي یشكل المصدر الرئیسي للدخل الوطني 

لصة نه میاه فارسیة خاأاإلیراني،إضافة إلى األهمیة النفسیة له والنابعة من اقتناع اإلیرانیین 

 د،العد25نوار جلیل هاشم،األهمیة اإلستراتیجیة لمضیق هرمز،مجلة قضایا سیاسیة،المجلد 

محمد شحات عبد الغني،التهدیدات اإلیرانیة بإغالق مضیق هرمز قراءة في الدوافع والتداعیات،مجلة شؤون 

بین المتغیرات الداخلیة و المؤثرات الخارجیة : محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة 

، من االحتیاجات النفطیة المنقولة بحریا % 

  1.ناقلة نفط  30إلى  20جتازه یومیا من 

  .خریطة مضیق هرمز : 2 الشكل

military.com/t49586-http://www.arabic  

،یضاف إلى هذا أن میاه المضیق غیر صالحة للمالحة 

وٕایابا فقط في أكثر أجزاءه صالحیة للمالحة من حیث الخصائص الهدروغرافیة ، إذ أن 

مخرج الخلیج یحاذي الساحل اإلیراني في حین أن مدخله یحاذي الساحل العماني، ومع 

ن احتمالیة التنفیذ قابلة للتطبإتصاعد حدة التهدید اإلیراني بإمكانیة اإلغالق ،ف

  2.األرض بصرف النظر عن حقیقة هذا التهدید من عدمه

إیران دولة شبه مغلقة تحاصرها الیابسة من كل مكان من الشمال والشرق والغرب

تعتمد أساسا في اتصالها بالخارج على إطاللتها الخلیجیة التي هي األطول مقارنة بسواها، 

كما أن الخلیج هو المعبر الرئیسي لنفط إیران الذي یشكل المصدر الرئیسي للدخل الوطني 

اإلیراني،إضافة إلى األهمیة النفسیة له والنابعة من اقتناع اإلیرانیین 

                                        

نوار جلیل هاشم،األهمیة اإلستراتیجیة لمضیق هرمز،مجلة قضایا سیاسیة،المجلد 

147.   

محمد شحات عبد الغني،التهدیدات اإلیرانیة بإغالق مضیق هرمز قراءة في الدوافع والتداعیات،مجلة شؤون 

   .13- 12،ص2008،خریف 

محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة : الفصل األول 

 

 

%40ما یعادل  

جتازه یومیا من وت

topic-military.com/t49586 :المصدر 

یضاف إلى هذا أن میاه المضیق غیر صالحة للمالحة 

وٕایابا فقط في أكثر أجزاءه صالحیة للمالحة من حیث الخصائص الهدروغرافیة ، إذ أن 

مخرج الخلیج یحاذي الساحل اإلیراني في حین أن مدخله یحاذي الساحل العماني، ومع 

تصاعد حدة التهدید اإلیراني بإمكانیة اإلغالق ،ف

األرض بصرف النظر عن حقیقة هذا التهدید من عدمه

إیران دولة شبه مغلقة تحاصرها الیابسة من كل مكان من الشمال والشرق والغرب

تعتمد أساسا في اتصالها بالخارج على إطاللتها الخلیجیة التي هي األطول مقارنة بسواها، 

كما أن الخلیج هو المعبر الرئیسي لنفط إیران الذي یشكل المصدر الرئیسي للدخل الوطني 

اإلیراني،إضافة إلى األهمیة النفسیة له والنابعة من اقتناع اإلیرانیین 

                                                           
نوار جلیل هاشم،األهمیة اإلستراتیجیة لمضیق هرمز،مجلة قضایا سیاسیة،المجلد  -1

147،ص2011األول،
محمد شحات عبد الغني،التهدیدات اإلیرانیة بإغالق مضیق هرمز قراءة في الدوافع والتداعیات،مجلة شؤون  -2

،خریف 55خلیجیة،العدد

http://www.arabic-military.com/t49586-topic
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إن ساحلنا الجنوبي والخلیج ومصب "كبر والیتي وزیر الخارجیة السابق أ، إذ یقول علي 

  1."هرمز وعمان هي حدودنا اإلستراتیجیة األكثر أهمیة

وفي دراسة ولید عبد الحي عن بنیة القوة اإلیرانیة، وجد أن النزوع الجیوٕاستراتیجي إلیران 

ن أكثر األقالیم التي استحوذت على عدد إ:ق م إلى اآلن بینت3900خالل الفترة من 

المرات األكبر من االنجذاب هي إقلیم القوقاز،ثم الهالل الخصیب ثم أسیا الوسطى وأخیرا 

ن هذا االنجذاب نحو إقلیم ما مرتبط بتوزیع أ، و )باكستان والشواطئ العربیة(إقلیم الجنوب

  2 .تتزاید قوة الجذب نحوهاموازین القوى، فحیث ما توجد المناطق الرخوة في مرحلة ما 

الموقع االستراتیجي االستثنائي یعطي إلیران فرصة لعب دور رئیسي في قضایا مختلفة ، 

كتقاسم موارد الطاقة في بحر قزوین ، و النزاع على السیادة اإلقلیمیة في الخلیج ، كما 

عبئ  یفرض تحدیات كبیرة على مصالحها الوطنیة ، لذلك مثل الموقع الممیز فرصة و

  3.على السیاسة اإلیرانیة 

  . اإلمكانات االقتصادیة إلیران: الثاني طلبالم

یعد المحدد االقتصادي من أهم العوامل والمتغیرات المتحكمة في قوة الدولة وفي التأثیر 

ما یوفره من بعلى سیاستها الخارجیة ألنه الداعم األساس لباقي المحددات األخرى 

  .تجعلها تستقل عن التأثیر الخارجي وتؤثر بآلیاتها االقتصادیةإمكانیات  وقدرات للدولة 

یقصد بالعامل االقتصادي ما تملكه الدولة من موارد طبیعیة وبشریة متاحة كمصادر الطاقة 

والتعدین واإلمكانیات الزراعیة ، وأیضا القدرات البشریة فتوافر هذه الموارد للدولة یضمن 

  .4خارجیة مكثفة ي ،ویمكنها من الدخول في عالقاتادلها األساس المادي للنمو االقتص

لهذا یعتبر العامل االقتصادي األساس الذي ترتكز علیه األنواع األخرى من قوة الدولة،  

فله تأثیر على إمكانیات الدولة العسكریة والسیاسیة و االجتماعیة والنفسیة،والتفاعل 

                                                           
مركز دراسات الوحدة : بیروت . اإلیرانیة-صنع القرار في إیران والعالقات العربیة نیفین عبد المنعم مسعد، -1

   .16، ص2002،  2العربیة،ط

 :، عنوان الوثیقة  27/06/2013: آفاقها ، تاریخ االطالع  و اإلیرانیةولید عبد الحي،بنیة القوة  -2
 http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680.htm  

3 - Didier Billion , La Politique Extérieur Iranienne et La Sécurité Régional , Institut de Relation 

Internationales et Stratégiques ,Paris, 2001 ,p3. 

   .197ص ،، المرجع السابقاحمد الحباشنة،محددات السیاسة الخارجیة السوریة تجاه إیران داحص -4
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بالتالي یصبح متخذ القرار أكثر مرونة ، فالدولة یجابي بین الجماهیر والقیادة السیاسیة،و اإل

لكن یجب ،1الضعیفة اقتصادیا تكون أكثر عرضة للتهدید والتعبئة السیاسیة من غیرها

اإلشارة إلى أن وجود الموارد االقتصادیة للدولة ال یكفي أحیانا لنجاح سیاساتها  الخارجیة 

استثمار هذه الموارد واإلمكانیات  وتحقیق أهدافها، بل یجب توافر شرط قدرة النظام على

  2.وتوظیفها بشكل صحیح لخدمة السیاسة الخارجیة للدولة 

تتمتع إیران بوفرة في الثروات الطبیعیة خاصة النفط والغاز إذ بلغ االحتیاطي  : الطاقة/1

لكن ،3من االحتیاطي العالمي%  9ملیار برمیل أي  89.7حوالي  2000المؤكد في ینایر 

حتیاطي اإلیراني المؤكد  باضطراد ، كما نالحظ اختالف األرقام االنامي ت المالحظ هو

ملیار برمیل كما تشیر  154، و 4ملیار كما تورد تقاریر أمریكیة  137حوله فنجد بین 

وبلغ  ،تریلیون متر مكعب 33,620احتیاطات الغاز الطبیعي المؤكد و إحصاءات األوبك، 

ملیون  2,537وبلغت صادرات النفط  ,ملیون برمیل 3,576  2012إنتاجها النفطي عام 

 5 .برمیل یومیا

 .رسم بیاني یوضح مستویات انخفاض إنتاج النفط في ایران: 3الشكل 

 

  http://www.argaam.com/article/articledetail/281889 :المصدر 

                                                           

   .158ص  محمد سالم صالح ، المرجع السابق، -1 

المؤثرة في عملیة اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة ، دراسات دولیة، العدد الثاني ف الكفارنة، العوامل ر مد عاحأ -2 

   .24ص 2009واألربعون، 

   .20،ص ، المرجع السابقمحددات السیاسة الخارجیة تجاه الوالیات المتحدة األمریكیةصداح أحمد الحباشنة ، -3
4 - the world Factbook, Iran , energy, the site : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ir.html 
5 - Hasan M Qabazard  and others , Annual Statistical Bulletin 2012 , Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (opec) , Vienna, Austria . p22. 

http://www.argaam.com/article/articledetail/281889
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یوضح الشكل تراجع اإلنتاج النفطي اإلیراني خصوصا في الخمس سنوات األخیرة و هي 

فترة الرئیس نجاد ، بفعل تزاید العقوبات الدولیة ، و امتدادها إلى الصناعة النفطیة اإلیرانیة 

  ، على خلفیة الملف النووي 

من إجمالي الناتج  %30من دخل الحكومة و  %60حوالي  ةیالنفطتمثل العائدات و 

من إنتاجها النفطي ، و تتراجع صادراتها النفطیة بنسبة  %40تستهلك إیران ،1المحلي

سنویا فإیران لم تتمكن من إنتاج حصتها المقررة في األوبك نظرا لعدم توفر األموال  10%

و أهم الدول ، 2ه المشكلة مستقبالذلالستثمار في مجال صیانة الحقول ، و قد تتفاقم ه

ألف ثم الهند  327ألف برمیل تلیها الیابان بــ  550المستوردة للخام اإلیراني هي الصین 

  3.ألف برمیل یومیا 228یة ثم كوریا الجنوب

  تطور إنتاج النفط و الغاز و االحتیاطات اإلیرانیة ):1(الجدول رقم 

  

  .96، ص 2020ولید عبد الحي ، ایران مستقبل المكانة االقلیمة عام  :لمصدرا

                                                           
   .96ص ، ، المرجع السابق2020ولید عبد الحي ، إیران مستقبل المكانة اإلقلیمیة عام  -1

   .98، صنفس المرجع  -2

 6709عصام عقل ، آسیا تعتمد على السعودیة لتعویض النفط اإلیراني ،صحیفة االقتصادیة ، العدد -3

،23/02/2012.   

  

2020 

  من األولالربع 

 2008 

 المؤشر 2000 2005

7 4.2 4.049 3.818   ملیون  –النفط  إنتاج

 برمیل یومیا

  تباین كبیر في

 التقدیرات 

  ملیون –صادرات النفط  2.49 2.39 2.4

 برمیل یومیا 

 3ملیار م –الغاز  إنتاج 60.3 87 / 136

136 / 102.4 62.90   3استهالك الغاز ملیار م

 سنویا 

ملیار برمیل –احتیاطي النفط المؤكد  / 130.90 / /

  احتیاطي الغاز المؤكد / ألف 29 / /

 3ملیار م – 
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ني، لكنه یؤكد االحتیاطات النفطیة ایوضح الجدول كذلك تراجع اإلنتاج النفطي اإلیر 

بناء علیه فإن أهمیة إیران كدولة منتجة بدأت تتعاظم في السنین و یران ،إالضخمة في 

إذ تملك إیران حوالي ،ثم إن النفط لیس هو الثروة الوحیدة إلیران في مجال الطاقة  ،المقبلة

من االحتیاطات العالمیة ،و ال تتجاوزها   %16تریلیون متر مكعب من الغاز ، أي 940

قدم مكعب،و بمعادلة الطاقة الموجودة في برمیل تریلیون  1680سوى روسیا التي تملك 

ملیار برمیل  155النفط الواحد، فإن ذلك یعني أن احتیاطات إیران من الغاز توازي حوالي 

ملیار برمیل  280من النفط،هذا یعني أیضا أن احتیاطاتها من المحروقات السائلة توازي 

،مما یؤهلها ملیار متر مكعب سنویا  2,7من النفط مع إنتاجها الضئیل حالیا و المقدر بــ 

  1. دور مهم مستقبال في معادلة الطاقة  للعب

لكن الصادرات اإلیرانیة من الطاقة بدأت تتأثر بفعل العقوبات المتزایدة بسبب الملف النووي 

سیكون له  ،مما و أیضا تراجع االستثمارات و التهدیدات المتتالیة بإغالق مضیق هرمز

  .اقتصادیات الدول التي تشهد نموا سریعا مثل الصین تداعیات وخیمة على

كما تدرك أهمیة ،ه الطاقة في دفع عجلة االقتصاد ذتدرك إیران أهمیة ه: الطاقة النوویة/2

دیمومتها لذلك عمدت إلى إحیاء البرنامج النووي الذي انطلق قبل الثورة، و ذلك للتقلیل من 

و قد نجحت ،و لتأسیس بنیة تحتیة طاقویة مستدامة  ،االعتماد على النفط القابل للنضوب

إیران في تخصیب الیورانیوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي ،و امتالكها لدورة الوقود 

، و هو ما سیعمل على تحدیث 2006أفریل  11النووي الكاملة كما أعلن أحمدي نجاد 

و هو أیضا ما جر علیها المجال الطبي و الزراعي و العسكري بنوع من مصادر الطاقة ،

   2.حمالت متتالیة من العقوبات االقتصادیة و التهدید بالتدخل العسكري 

                                                           
   .168ص  المرجع السابق،وم،عتنبیل ال -1

  :، عنوان الوثیقة 03/07/2013:تاریخ االطالع جي، السیاسة الخارجیة اإلیرانیة دراسة نقدیة، یعیاد البطن -2

 ---40&catid=10:-55-09-26-07-http://cssrd.org.lb/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2011

130&Itemid=3  
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  .خریطة لبعض المواقع النوویة اإلیرانیة: 04الشكل 

  

  center/news/25/4/2013/%D8%AE%D8%B7%D8%B-http://www.ncema.gov.ae/portal/ar/media :المصدر

توضح الخریطة انتشار المنشآت النوویة اإلیرانیة و تركزها في الشرق بالقرب من الخلیج 

یمثله هذا من أخطار و ما ،العربي ، كما توضح قربها الجغرافي من دول الخلیج العربي 

  .محتملة على دول المنطقة في حال حدوث تسربات إشعاعیة 

ألف میغا واط  20تسعى إیران لتولید طاقة كهربائیة من المفاعالت النوویة تصل إلى و 

ملیون  190تتمكن الدولة من توفیر سفي حالة النجاح في تحقیق ذلك ، و  2020عام 

،و لتحقیق  2007ملیار دوالر بأسعار النفط عام  14 أي ما یعادل،برمیل من النفط سنویا 

  1.ذلك تسعى إیران لبناء عشر محطات تولید كهرباء بالطاقة 

تمتلك إیران صناعة محلیة على مستوى جید كفیلة :الصناعة خارج قطاع المحروقات /3

ین مالی 10بتلبیة احتیاجات البلد ، فهي أول دولة من دول الشرق األوسط منتجة للصلب بـ

طن، إضافة للسیارات و الحافالت و الشاحنات بنماذج مرخصة من قبل بیجو و رونو و 

  2.أكثر من ملیون وحدة منتجة في شركات إیران بهونداي ، 

                                                           
   .102ص  ، المرجع السابق،ولید عبد الحي،  -1

 1أرمان كولن ، ط :عمان .وركاد، جغرافیة إیران السیاسیة ترجمة فاطمة علي الخوجةأبرنار  -2

   .133ص.2012،

http://www.ncema.gov.ae/portal/ar/media-center/news/25/4/2013/%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.aspx
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هذا إضافة إلى صناعات االلكترونیات و المواد الغذائیة و الصناعات التقلیدیة كالسجاد و 

 16حوالي  2006السیرامیك، و قد بلغ عدد المشاغل في مختلف القطاعات خالل عام 

منها ، و االستثمار في  96,4ألف مشغل صناعي، و یسیطر القطاع الخاص على حولي 

، ففي مجال  2006-2005خالل الفترة  %1.2ى بنسبة إذ  نم،ه القطاعات یتنامى ذه

 بإنتاج 2007المرتبة العاشرة في  إلى 2005في  18السیارات تقدمت إیران من المرتبة 

  1.ألف سیارة  700حوالي 

المعادن ( %11.7بنسبة  2007و قد زاد اإلنتاج الصناعي طبقا لألرقام الرسمیة عام 

، و من ) %6.6، المركبات %12.6االسمنت  %13المنتجات المعدنیة  %1.7الخام 

الضروري اإلشارة إلى مساهمة الحرس الثوري في الصناعات المختلفة، فحتى منتصف 

 250ما مجموعه  2007أضیف لها في،مشروعا  1220كان للحرس حوالي 2006

  2. أهم مؤسسات الحرس االقتصادیة" قاعدة بناء خاتم األنبیاء"و تعدد مؤسسة ،مشروع آخر

 %14مراعي،  %8غابات، %11: في إیران تتوزع المساحات الزراعیة كالتالي :الزراعة/4

صحاري و جبال، تتركز أخصب  %50مناطق زراعیة مرویة،  %16مناطق زراعیة بعلیة،

فإن إیران زادت " فاو"استنادا إلى تقاریر منظمة األغذیة و الزراعة ، و األراضي في الشمال 

إذ تمكنت من رفع  ،2008إلى  1979یون طن من الفترة مل 55من إنتاجها حوالي 

  .3%10.4إنتاجها بحوالي 

و قد أعلنت منظمة التنمیة والتجارة اإلیرانیة أن قیمة المحاصیل الزراعیة التي تم تصدیرها 

و  %23ملیار دوالر بنسبة نمو بلغت  3.3حوالي  2013و  2012من إیران بلغت بین 

                                                           
   .107ولید عبد الحي ، المرجع السابق ، ص  -1

   . 108ص ،ولید عبد الحي، المرجع السابق  - 2 
   .105ص ،، نفس المرجع -3
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إلى  2007التاسعة في آسیا في إنتاج القمح و تحولت منذ تحتل إیران المرتبة  و،16%1

  2.ألف طن400دولة مصدرة له ،و إلى أحد أكبر مصدري الشعیر بـحوالي 

أعلن رئیس منظمة البحوث و الدراسات الزراعیة اإلیرانیة أن إیران احتلت المرتبة كما 

 8، حیث بدأت بتنفیذ  2011األولى إقلیمیا و الرابعة عالمیا في مجال العلوم الزراعیة عام 

نوعا جدیدا من المحاصیل  16مشروع في مجال الزراعة ، إضافة إنتاج  529آالف و 

من مجموع الصادرات  %15 2008و قد بلغت صادرات إیران الزراعیة في ،3الزراعیة

و یساهم القطاع الزراعي حسب إحصاءات ،20044في  %10خارج قطاع النفط مقابل 

  5.من الید العاملة   %25في االقتصاد و یشغل  %11أمریكیة بنسبة 

یشهد االقتصاد اإلیراني نموا بطیئا و متراجعا بسبب الحصار :النمو االقتصادي/5

االقتصادي و االرتباط بالعائدات النفطیة المتذبذبة، إذ تورد تقاریر أمریكیة أن معدل النمو 

- 0.5(و )  %- 1(كون بین،بینما یتوقع له البنك الدولي أن ی6 2012في  %1.9كان 

 سنویا في المرتبة الرابعة %2.5حاجز  2007،و تجاوز معدل النمو في  20137في  )%

  .8عالمیا 137إقلیمیا و  الرابعة

  

 

                                                           

، عنوان الوثیقة 10/07/2013: ملیار دوالر، تاریخ االطالع  3،ایران تصدر محاصیل زراعیة بقیمة قناة العالم 1-  

:http://www.alalam.ir/news/1452271    

   .106ولید عبد الحي، المرجع السابق ص -2

، 10/07/2013: ، تاریخ االطالع الزراعیة العلوم إنتاج في إقلیمیا األولى إیرانوكالة أنباء الطلبة اإلیرانیة ،  -3

 : عنوان الوثیقة 
-D8%B4-http://isna.ir/ar/news/92012710036/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86  

   .133برنار اوركاد، المرجع السابق، ص -4
5 -The world Factbook , Iran economy, the site : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ir.html 
6-  The world Factbook , Iran economy, op , cit. 
7- World economic and financial surveys , World Economic Outlook October 2012 , Coping with 

High Debt and Sluggish Growth , International Monetary Fund ,Washington , 2012 , p83. 

   .و آفاقها ، المقال السابقولید عبد الحي، بنیة القوة اإلیرانیة  -8
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منحنى یوضح نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلیران: 5الشكل   

  

 IMF, world economic outlook 2009 database, in Stephen Jones , The Islamic Republic of :المصدر 

Iran: An introduction , RESEARCH PAPER , Hous of commons library . December 2009. 

ج المحلي اإلیراني و بین أسعار النفط و عوائده، تیوضح الشكل االرتباط الكبیر بین النا

اإلیراني، فبعد كما یوضح تأثیر الحرب مع العراق والعقوبات األمریكیة على الدخل القومي 

تراجع الناتج المحلي بسبب العقوبات االقتصادیة األمریكیة  1995صدور قانون دماتو في 

،كما یالحظ تعافي االقتصاد بفعل السیاسات االنفتاحیة لخاتمي، لكن یتراجع هذا التعافي 

مع اشتداد الحصار االقتصادي ،و تراجع االستثمارات النفطیة، خاصة في عهد أحمدي 

 .،وهو ما یمكن أن یستمر مستقبال في حال استمرار السیاسة اإلیرانیة دون تغییرات نجاد

و تسبب العقوبات االقتصادیة تراجعا كبیرا في نسبة النمو، إذ تقدر الدراسات أن الحصار 

،و قد بلغ إجمالي الدخل اإلیراني 1من إجمالي الناتج المحلي  %1.1یكلف إیران ما نسبته 

و ،3ملیار دوالر 548حوالي  2012، و بلغ في 2ملیار دوالر 545حوالي  2005في 

، كما 2011إیرادات من الضرائب خارج عوائد النفط سنة %23.9حققت إیران ما نسبة 

  2012.4ملیار دوالر في دیسمبر  58تمتلك احتیاطي نقدي بلغ 

                                                           
   .115ص  ، المرجع السابق،2020عام  مستقبل المكانة اإلقلیمیة ایران ولید عبد الحي، -1

   .47ص ،)د ت ن(العربي للنشر و التوزیع ،: القاهرة .إیران من الشاه إلى نجادمحمد صادق إسماعیل ، -2
3 - The world Factbook , Iran economy, op ,cit. 
4- ibid. 
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االستقرار تعتبر البطالة عنصر ضاغط على االقتصاد اإلیراني و مؤثر على : البطالة /6

، كما كان  %20نسبة  2002نسب البطالة مرتفعة جدا في إیران إذ بلغت في الداخلي ،ف

ربع السكان تحت خط الفقر بسبب تداعیات الحرب مع العراق التي كانت خسائرها المباشرة 

 70ملیون من سكان إیران الـ  20ملیار دوالر، و بلغ عدد العاطلین  881و الغیر مباشرة 

و بلغت ،1ألف شاب سنویا فقط  800، إذا أن سوق العمل یستوعب 2005ملیون في 

من السكان تحت % 18.7و حسب التقاریر األمریكیة فإن  2012في  %15.5البطالة 

  2. 2007خط الفقر في 

، بینما جهات  %10.9كانت  2007و قد أشارت تقدیرات حكومیة إلى أن نسبة البطالة 

 2011في  %12.3بینما یقدر البنك الدولي نسب البطالة بـ،3 %20خاصة تقدرها بـحدود 

و یتزامن من هذا االرتفاع مع ارتفاع األسعار  2013ي ف %15.6و یتوقع لها أن تكون 

و تشیر تقاریر أنه قیاسا بمعدل ،20124في  %25.5ارتفع إلى  2011في  %21.5من 

قبل  99عالمیا ، و أصبحت  49 1980الدخل الفردي سنویا كانت مرتبة إیران في 

  2014.5في  87،و یتوقع لها أن تكون  2007في  87،ثم  1994

عقد مشكالت إیران االقتصادیة، ففي حین تشیر بعض أیعتبر التضخم من : التضخم/7

مستوى  إلىفي منتصف التسعینات  %50الدراسات على أنه تم تخفیض التضخم من 

في  % 25الدبلوماسیة الغربیة في طهران تقدره بـ  ، فإن بعض المصادر 2005في  15%

قدر البنك المركزي اإلیراني معدل  ، رغم أن الحكومة تتحدث عن تراجع نسبته ،إذ 2007

                                                           
   .47محمد صادق إسماعیل ، المرجع السابق ، ص  -1

2 - The world Factbook , Iran economy, op , cit. 
   .119صالمرجع السابق ،  ولید عبد الحي -3

4- World economic and financial surveys , World Economic Outlook October 2012 ,p 82  
5 - Stephen Jones, The Islamic Republic of Iran: An introduction , RESEARCH PAPER , Hous of 

commons library . December 2009 , p 62. 
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من الناتج المحلي  %5.3و أن العجز المالي یصل  %10.6بحوالي  2007التضخم في 

 1.اإلجمالي

قانون اإلعانات  2010دیسمبر في قر مجلس الشورىأ ظل تنامي العجز المالي فيو 

للمواد الغذائیة المالیة الذي تقدم به الرئیس السابق احمدي نجاد للحد من الدعم الحكومي 

والطاقة ،ومن ابرز أسباب هذا التراجع االقتصادي هو تراجع العوائد النفطیة بسبب 

 2.%20العقوبات االقتصادیة والتي أضرت بالعملة الوطنیة التي انخفضت بنسبــة 

تملك إیران مقدرات اقتصادیة هائلة تؤهلها للعب دور إقلیمي كبیر بسبب العوائد النفطیة 

نه دافع لباقي أاقتصادها الضخم من آلیات اقتصادیة لسیاستها الخارجیة ، كما  وما یوفره

وبسبب ،لكن المالحظ  هو تراجع االقتصاد اإلیراني بسبب العقوبات  ،اآللیات األخرى 

طریقة تسییر االقتصاد المعتمدة على عرقلة االستثمار الخارجي واحتكار الدولة لقطاعات 

، ومن المؤكد  الناتج المحلياالقتصاد الكلي وكان له اثر على  كثیرة ، وهو ما انعكس على

نه سیضعف السیاسة الخارجیة اإلیرانیة بفعل قوة تأثیر المحدد االقتصادي على سلوك أي أ

 .دولة خارجیا

 . المقومات العسكریة اإلیرانیة : ثالثال طلبالم

العامل العسكري من العوامل المهمة المحددة للسیاسة الخارجیة للدول، رغم أنه لیس  یعتبر

للقوة العسكریة ثبات الجغرافیا أو الموارد الطبیعیة ألنها عرضة للتغیرات والثورات التكنولوجیة 

ویرتبط مفهوم القدرة العسكریة بمدى إمكانیة الدولة على توظیف قواتها المسلحة كما ونوعا  ،3

  .4خدمة ألهداف سیاستها الخارجیة، والقدرة العسكریة قد تكون ألغراض الدفاع أو الهجوم

                                                           
  -. 63ولید عبد الحي، المرجع السابق ص 1

2- The world Factbook , Iran economy ,op , cit. 

  .379أحمد نوري النعیمي ، المرجع السابق ، ص  -3

   .110مثنى علي المھداوي ، المرجع السابق ، ص  -4
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لكن  ،لذلك تعد القوة العسكریة من أبرز المتغیرات المؤثرة في السیاسة الخارجیة للدول كافة

ة تأثیرها تتفاوت من دولة إلى أخرى، فالدول الضعیفة عسكریا هي تلك الدول التي نوعی

تنتفي عنها القدرة الذاتیة على الدفاع عن كیانها،األمر الذي یدفع بها إلى البحث عن 

الحمایة الخارجیة ،وبالقبول بالنتائج المترتبة بذلك على حریة قرارها السیاسي،وهذا على 

  .1ویة عسكریا التي تكون قادرة على التأثیر السیاسي إقلیمیا وعالمیا العكس من الدول الق

ویتجسد تأثیر العامل العسكري في كونه یمثل وسیلة وحمایة في آن واحد ، ففي الوقت 

الذي یعتبر أحد المسائل الفاعلة التي لها دور مؤثر في دفع النظام السیاسي الختیار أحد 

ب والسلم ، فإنه غایة تتجسد في النظر إلى القدرات البدائل السلوكیة في أوقات الحر 

العسكریة للدولة على أنها المظهر السیاسي لقوتها وٕاحدى أبرز األسس التي یستند إلیها 

  .2النظام السیاسي في اتخاذ القرارات 

المكلف ) أرتش(الجیش الوطني التقلیدي :تتألف قوات إیران المسلحة من عنصرین أساسین 

النظام "المكلفة بحمایة ) سیباه باسدران(لوطن،وحراس الثورة اإلسالمیة بالدفاع عن ا

اضطر األمر،كما ینقسم األمن الداخلي إلى فئتین  امن عدو الداخل والخارج إذ" اإلسالمي

قوات الشرطة وكذلك المیلیشیات المعینة بأهداف إیدیولوجیة والمرتبطة بالحرس الثوري : 

  .3والمعروفة بالباسیج 

 ) :آراتش(الجیش النظامي /  1

من قبل رضا شاه عن طریق حملة 1925أنشأ الجیش اإلیراني الوطني الحدیث في العام  

تجنید على نطاق واسع ، حیث كان في البدء عبارة عن قوة لحفظ و تعزیز السلطة 

  4المركزیة من خالل قمع الثورات المحلیة 

                                                           
   .152محمد سالم صالح ، المرجع السابق ، ص  -1
، المرجع ) 2009-1979(صداح أحمد الحباشنة ، محددات السیاسة الخارجیة السوریة تجاه إیران للحقبة  -2

   .198السابق ، ص 
   .142،  141برنار اوركاد ، المرجع السابق ، ص ص  -3
   .143نفس المرجع ، ص  -4
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إما بسبب فرار ،من تعداد الجیش  %60بعد انتصار الثورة اإلسالمیة تم تسریح حوالي 

القادة والضباط أو من خالل عملیات التطهیر بعد الثورة بسبب الخوف من الجیش الذي 

على نظام  1983والذي حاول القیام بعملیات انقالب في  ،یعتبر امتداد لقوة الشاه 

 2004جندي وفي عام  305000كان الجیش النظامي  1986الخمیني، وبحلول عام 

 2008مجند،وبقیت األرقام متقاربة نسبیا إذ بحلول ) 200000(منه  350000أصبح 

ه األعداد من دون ذوه،1مجندین 220000جندي نظامي و130000كان الجیش حوالي 

  :، ویتألف الجیش النظامي من ) التعبئة الشعبیة ( الباسیجو احتساب قوات الحرس الثوري 

فرق  6تكون القوات البریة من أربع فیالق إضافة إلى أربعة فرق مدرعة و: القوات البریة

األمریكیة، ) M-60(دبابة قتالیة أغلبها من طراز شیفت البریطانیة و 1600مشاة،وحوالي 

، كما یشیر المعهد الدولي ) T-59(و) T-55(و) T-54(إضافة إلى الدبـابـات الـروســیة 

ناقلة جند مدرعة و  640للدراسات اإلستراتیجیة بلندن أن قوات المشاة اإلیرانیة تمتلك 

وقد نجحت إیران في تصنیع البنادق واألسلحة ،2ألنواعقطعة مدفعیة من مختلف ا 8196

ذو "من تصنیع دبابة  1994الخفیفة والمدرعات وناقالت األشخاص، كما تمكنت في 

 ) . M-603 )70و  M-48من قطع الدبابتین األمریكیتین " الفقار

  بعض اإلحصاءات للقوات و األسلحة اإلیرانیة): 02(الجدول رقم 

                                                           

Army Islamic Iranian Ground Forces : http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/  -  1   

حجم القدرات العسكریة اإلیرانیة والدول التي تصل إلیها ، : الخارطة العسكریة والجغرافیة صحیفة القوة الثالثة ،  - 2

  http://www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=42037: عنوان الوثیقة  ،28/07/2013تاریخ االطالع 

،  2012، 1ط  دار الحامد للنشر والتوزیع ،: مجالي ، تأثیر التسلح على األمن الخلیجي ، األردن العصام نایل  -3

  .70ص 

الدفاع  میزانیة

 بالملیار دوالر

ت بحریة وحدا صواریخ ارض طائرات مقاتلة 

جو -  

 عدد القوات الدبابات

 10منها  59 9.1

 40هودونج و 

 بوجامر

غواصات  3  

بطاریة  76 306

منها واحدة 

هوك و بعضها 

 ستنجر 

1565 540.600 
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عصام نایل المجالي ، : في ) 2004- 2003التوازن العسكري (المعهد الدولي للدراسات اإلستراتیجیة لندن  :المصدر 

                                                    .111، ص  2011،  1تأثیر التسلح اإلیراني  على األمن الخلیجي ، عمان ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، ط

یفرض الموقع اإلستراتیجي بإطاللته البحریة الطویلة والمهمة على إیران : القوات البحریة 

تطویر قدراتها البحریة نظرا للثقل األمني واالقتصادي للخلیج العربي وأهمیته اإلستراتیجیة 

  .العالمیة ، إضافة إلى التواجد العسكري األمریكي في میاهه  

ة ورغم أهمی 2008ألف في  18القوات البحریة كان حوالي  تشیر أغلب التقاریر أن تعدادف

إال أنها قدیمة التجهیز ، ولذلك تعمل إیران على تطویرها  القوات البحریة بالنسبة إلیران

وواحدة على ) وزیادة فاعلیتها ویقع مقر القیادة البحریة في بندر عباس ،بوشهر ،الكرخ 

                                                             1)شهاه بهار (الهندي  وأخرى على المحیط) بندر انزلي(بحر قزوین 

كم  200وقد كشفت إیران عن بعض القطع واألسلحة البحریة ، منها صاروخ بحري بمدى 

،  2003في العام ) 1 –سینا (، كما طرحت حاملة الصواریخ " نور"أطلق علیه اسم 

عن تصنیع مدمرات بحریة  2004لنت القوات البحریة في ماي وأع،) موج(وكذالك المدمرة 

وبالنسبة للغواصات فقد دخلت الخدمة ،" بیكان"كما كشفوا عن تصنیع الفرقاطة اإلیرانیة 

صغیرة ، وتمتلك إیران خبرة صیانة القطع " جیب"وأخرى من نوع "كیلو"من نوع  1993منذ 

لقوات البحریة على نسبة تصل إلى استحوذت او ،2البحریة وٕاصالحها تحت سطح الماء

من مشتریات إیران العسكریة من أجل تقویة دفاعاتها على طول سواحلها ، وتدعیم  10%

  . 3قواتها البحریة في میاه الخلیج حیث قامت بشراء غواصات من روسیا 

من خالل إطالق قطع محلیة  2008تعززت جهود تحدیث البحریة اإلیرانیة بقوة منذ 

تم افتتاح قاعدة بحریة  2008الصنع إضافة إلى اإلعالن عن منشآت بحریة ، ففي أكتوبر 

تقع جنوب مضیق هرمز اإلستراتیجي ، كما أعلنت عن عزمها إنشاء " جاسك"جدیدة في 

ا الجنوبي على بحر عمان وصوال إلى مضیق هرمز سلسلة من القواعد على طول ساحله

                                                           
1 - Iran Military Guide, Navy ,the site : http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/navy.htm 

2
   72عصام نایل المجالي ،المرجع السابق ، ص  -

   171،ص ، المرجع السابق ومعتنبیل ال -3
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 Janes(الدفاعیة األسبوعیة " جینز"من أجل إنشاء خط دفاع منیع ، وحسب مجلة 

Defence Weekly ( فإن میناء جاسك الجدید أفضل من میناء بندر  2008في ینایر

ونفوذ إیران عباس ألن لدیه أفضلیة للوصول إلى خلیج عمان والمیاه العمیقة مما یعزز قوة 

 1.وقدرتها التأثیریة على المضیق اإلستراتیجي ، لكن لیس لدیه الطاقة االستیعابیة الكافیة  

تعاني قوات إیران الجویة من نقص حاد في قطع الغیار والتسلیح   :القوات الجویة 

من الطائرات المقاتلة أمریكیة  % 20المتطور بسبب الحصار األمریكي والغربي ، علما أن 

والباقي من  1979عام " محمد رضا بهلوي"وتعود إلى ما قبل سقوط الشاه ،لصنع ا

أعلنت إیران عن تصنیع مقاتلتین من طراز الصاعقة  2007صناعة روسیة ،وفي سبتمبر 

  .2 )أزارخش(التي تعتبر الجیل المطور من المقاتلة المعروفة باسم 

مطار وقاعدة جویة في  50مكونة أكثر من تمتلك القوات الجویة اإلیرانیة شبكة ممتازة كما 

ه المطارات یتم تقاسمها في استخدامات ذ،ومعظم ه) مدرج عصري 120(كافة أنحاء البالد 

مدنیة وبعضها مخصصة لالستخدامات العسكریة،وفي المحصلة یعتبر األسطول الجوي 

سع مثل اإلیراني غیر متجانس وغیر كافي من حیث العدد كي یؤمن سالمة وأمن بلد شا

   3.إیران 

 ):الباسدران(الحرس الثوري /2

وهي تحظى منذ تأسیسها مع " سیباه باسدران انقالب إسالمي" یطلق علیه بالفارسیة اسم 

فیلق "و" قوات البسیج"بدایة الثورة بعنایة خاصة وتتمتع بوزارة مستقلة ، وتضم في صفوفها 

كما أنها ،زة استخبارات خاصة و أجه ، إضافة إلى وحدات بریة وجویة وبحریة" القدس

                                                           
1 - Stephen Jones , op,cit,p139. 

2
   .58محمد صادق إسماعیل ، المرجع السابق ، ص  - 

   .167صبرنار اوركاد ، المرجع السابق ،  -3
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تشرف على الصواریخ اإلستراتیجیة المتوسطة والبعیدة المدى ، و تشرف كذلك على 

  1.البرنامج النووي

للدفاع عن الثورة اإلسالمیة  1979في الخامس من مایو سنة " أیة اهللا الخمیني"وقد أنشأه 

اإلیرانیة  –ل الحرب العراقیة خال" الحرس الثوري"،وتثبیت سلطة المؤسسات الجدیدة ، برز 

ویعتبر ، 2) 150المادة ( وزاد وزنه في النظام الجدید حیث أدرج كیانه ومهامه في الدستور 

الحرس الثوري جهاز مستقل عن الجیش النظامي رغم نشاطه الموازي ویتم التنسیق بینهما 

الثوري ، وهو مدرب  من خالل قیادة األركان العامة والتي غالبا ما یكون قادتها من الحرس

  3.تدریب عالي جدا ومسلح تسلیح جید وله تأثیر سیاسي واقتصادي كبیر جدا 

ألف جندي،و له قوات بریة مكونة من وحدات  140یبلغ تعداد قوات الحرس الثوري حوالي 

و  120.000صغیرة مجهزة بشكل جید، وتشیر بعض التقاریر أن هذه القوات تضم ما بین 

یمتلك الحرس قوات جویة وضمنها  و،"البسیج"ا أنها تسیطر على جندي كم 130.000

 4.متوسطة المدى  3إذ یسیطر على الصواریخ البالیستیة مثل شهاب ،سالح الصواریخ 

جندي فهي ال تملك طائرات مقاتلة ، إال  5000قوات الحرس الجویة قلیلة العدد وقوامها 

تسیطر على  كذلكم بحرب عصابات ،أنها تعمل على تصنیع طائرات خفیفة مصممة للقیا

المنشآت  إضافة إلى،" مضیق هرمز"قواعد الصواریخ المنصوبة على الخلیج وقبالة 

 5قاعدة صواریخ بعیدة المدى 50إلى  30اإلستراتیجیة، ولدى إیران شبكة قویة تتراوح من 

 مقاتل،وتتركز قواعد القوات البحریة 20.000وللحرس الثوري فرع بحري مكون من ،

                                                           
   .64محمد صادق إسماعیل ، ص  -1

   .149برنار اوركاد ، المرجع السابق ، ص  -2
3 - Stephen Jones op,cit,p140. 
4 - Anthony H. Cordesman ,Iran’s Revolutionary Guards, the Al Quds Force, and Other Intelligence 

and Paramilitary Forces, Center for Strategic and International Studies, Washington, 2007,p6. 

   .160ار اوركاد ، المرجع السابق ، ص نبر  -5
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قرب العدید من القنوات الرئیسیة للنقل البحري كما یتمركز  ،للحرس في الخلیج العربي

  1بعضها قرب مضیق هرمز

ویرى بعض المحللین أن عقیدة القوات البحریة اإلیرانیة تستند إلى تكتیك حرب العصابات  

لغام الزوارق السریعة المسلحة بالصواریخ واأل: من خالل االعتماد على أسلوبین هما ،

البحریة ،وٕایران باتت قادرة على خوض حروب تقلیدیة بعیدة عن الساحل كما أن سالح 

سا /كم  100بحریة الحرس یمتلك عدد ضخم من الزوارق الصغیرة التي تفوق سرعتها 

وهي وسیلة فعالة للتعامل ،،وتعد إیران واحدة من خمس دول في العالم قادرة على إنتاجها 

 2. قارب 3000كبیرة وتشیر تقاریر إلى امتالك الحرس لحوالي مع السفن البحریة ال

تعتمد اإلستراتیجیة العسكریة إلیران على القدرة الصاروخیة بشكل :سالح الصواریخ  /أ

كبیر لذلك تعمل على تطویرها باستمرار من أجل سد العجز في القوات الجویة ، وتقع 

  .الحرس الثوري  مسؤولیة سالح الصواریخ وبرنامج تطویره على عاتق

-285(مداها  1-وقد تطورت الترسانة الصاروخیة اإلیرانیة لتشمل حالیا صواریخ شهاب

 1500( 3وزلزال ) كم1300 – 1000( 3-وشهاب ) كم700- 500( 2-وشهاب) 330

) كم  4000قد یصل مداه إلى ( 5 –وشهاب ) كم2000-1800( 4-وشهاب ) كم

  3.كم  آالف 10قد یصل مداه إلى  6 –وشهاب 

تتحكم إیران باستخدام الوقود  الصلب ، وتعمل بدعم من كوریا الشمالیة على تصنیع كما 

إذ تم وضع ،تم اختبار بعضها في تجارب فضائیة ،صواریخ عابرة للقارات متعددة الطبقات 

و تمتلك ، 20094فیفري  04في مداره في " 3-كاوشكر"قمر صناعي محلي الصنع باسم 

الذي " 1سجیل "كم و 1800والذي یصل مداه إلى" 1غدیر "من نوع  إیران كذلك صواریخ

                                                           
1 - Anthony Cordesman ,op ,cit ,p4. 

: ، عنوان الوثیقة 05/08/2013: في الخلیج ، تاریخ االطالع  اإلیرانیةحیدر رضوي ، القدرات العسكریة 2 -

 http://www.turess.com/alfajrnews/31052 

   .70عصام نایل المجالي ، المرجع السابق ، ص  -3

   .176المرجع السابق ، ص برنار اوركاد ،  -4
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القادر على الوصول إلى إسرائیل وأغلب " 2سجیل "وأیضا  ،كم  2000یصل مداه إلى 

  .1أنحاء أوروبا 

  . مدى القدرات الصاروخیة اإلیرانیة الحالیة و المحتملة: 7الشكل 

  

  ranges.htm-http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/missile :المصدر 

یوضح الشكل مدى القدرات الصاروخیة إلیران ، حیث یالحظ امتدادها لمناطق إستراتیجیة 

هام ، و هذا التأثیر یمكن أن یصعب من أي تدخل عدیدة ، بفعل الموقع الجیوٕاستراتیجي ال

  .عسكري ضد ایران 

بمساعدة  Cو  Bمن نوع ) SCUD(أصبحت إیران قادرة على تصمیم وٕانتاج صواریخ  و

 SS-4الكوریة الشمالیة و) No-Dong(الصین وكوریا الشمالیة وهي مطورة من صواریخ 

إلى أن إیران استطاعت ) Weekly Defence(الروسیة وفي هذا الصدد أشارت مجلة 

قبل نهایة القرن الماضي أن تصل إلى الحد الذي وصلت إلیه العراق قبل حرب الخلیج عام 

مكان  100من خالل إنشاءها لبنیة تحتیة كاملة لدعم تطویر الصواریخ بأكثر من ، 1991

  2.مجهز 

                                                           
 أكتوبر،  اإلستراتیجیة، مركز سبأ للدراسات  األمام إلىالهروب ... العسكریة  إیرانخالد أحمد الرماح ، طموحات  -1

  pdf-http://www.shebacss.com/docs/PolicyAnalysis/scssapa018.10: ، متوفر على الرابط التالي  2010
   .71عصام نایل المجالي ، المرجع السابق ، ص -2

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/missile-ranges.htm
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تؤكد إیران دائما على سلمیة برنامجها النووي لكن تنامي :الكیمیائیة / القدرات النوویة /ب

قدراتها على تخصیب الیورانیوم تمكنها من صنع سالح نووي ، إذ تمتلك إیران حالیا نحو 

، وتنوي رفع  % 3,5طن من الیورانیوم منخفض التخصیب استطاعت تخصیبه إلى  1,2

مواقع نوویة  10نیتها إنشاء  ،إضافة إلى"  ناتنز"في منشأة  % 20مستوى التخصیب إلى 

یعتبر اقترابا كبیرا لوصولها   % 20، ویعتقد خبراء أن وصول إیران إلى نسبة تخصیب 

  1.الالزمة للسالح النووي  % 90إلى نسبة تخصیب 

كما تنتج إیران كمیات من األسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة ولها القدرة على تحمیلها في 

برنامج األسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة اإلیرانیة أثناء الحرب مع  رؤوس الصواریخ ، وقد بدأ

ه األسلحة ضدها من طرف العراق، وتشیر تقاریر ذبسبب االستعمال الكبیر له،العراق 

طن من األسلحة الكیمیائیة على غرار غاز  1000أمریكیة إلى أن إیران تملك أكثر من 

الجرثومیة ، وتعمل كل النشاطات النوویة  الخردل وغاز األعصاب ، إضافة إلى األسلحة

  2.تحت اإلشراف الكامل للحرس الثوري 

انبثقت قوة الباسیج من الثورة بتوجیه من آیة اهللا الخمیني وذلك :" البسیج"قوات التعبئة /ج

، ووضعت تحت قیادة الحرس الثوري ،وهي قوة احتیاط شعبي مكونة من  1981في ینایر 

والقدرة على تعبئة أكثر من  ،رجل 300.000وة قد تصل إلى رجل مع ق 90.000حوالي 

 350إلى  300كتیبة ، و الكتیبة تتألف من  740كما لدیها ما یقرب من ،ملیون مقاتل 

  3.  الخدمة العسكریة أتموافرد معظمها من الشباب والرجال الذین 

بوصفها معاونة للشرطة " الباسیج"من الدستور اإلیراني على دور  )150(تنص المادة  و 

الحرب ، وفي تنظیم الرعایة وتوزیع قسائم المواد الغذائیة ، وتتلقى هذه الملیشیات   خالل

                                                           
   .خالد أحمد الرماح ، المقال السابق  -1

2 - Iran Military Guide , Chemical Weapons , the site : 

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/cw.htm 

3 - Anthony Cordesman ,op,cit ,p10. 
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الیوم تدریسا عقائدیا وعسكریا من الحرس الثوري ، وأصبحت تستعمل لقمع التوترات 

   1.رف بكتائب عاشوراء عالسیاسیة وفرض األمن من خالل ما أصبح ی

 2009في المظاهرات الكبیرة التي أعقبت االنتخابات الرئاسیة في " الباسیج"وبرز دور 

كما  ،والتي أدت إلى توترات كبیرة في إیران ساهمت الباسیج مع قوات األمن في قمعها

على  تعتمد الباسیج في إطار إستراتیجیة إیران العسكریة من خالل حرب العصابات القائمة

   .الالمركزیة القیادیة في حالة الغزو،واستنزاف العدو بوحدات صغیرة وكثیرة وواسعة االنتشار

  :األمنیة في الخارج  ایران ذراعفیلق القدس / د

قوة القدس هي قوة تابعة للحرس الثوري تم إنشائها خالل الحرب مع العراق ، وهي 

اإلستخباراتیة عن األهداف المحتملة متخصصة في العمل الخارجي ، وجمع المعلومات 

خارج إیران ، كما أنها مسؤولة عن تقدیم الدعم والتدریب والتمویل للمنظمات والفصائل 

  2.الشیعیة في أفغانستان والعراق  ىالمدعومة من إیران كحزب اهللا والجهاد وحماس والقو 

ن أعضاء النخبة م 15000إلى  5000وتشیر تقاریر غربیة أن قوة القدس قوامها مابین 

مسؤولة عن العمل خارج اإلقلیم من خالل دعم أطراف معنیة تابعة  في الحرس الثوري و

إلیران ، وتدیر شبكة االستخبارات التي ساهمت وتساهم في تورید التكنولوجیا الخاصة 

   3.بالبرنامج النووي اإلیراني 

الموازنة  تظهر في ال و" خامنئي"ولقوة القدس میزانیة سریة یتحكم فیها المرشد األعلى 

ه القوة قواعد داخل إیران وخارجها وهي مقسمة إلى فئات محددة من ذالعامة للبالد، وله

فهناك مدیریات للعراق ولبنان وفلسطین واألردن وباكستان ،الهیئات لكل بلد أو منطقة 

فیاتي سابقا والدول والهند وتركیا والجزیرة العربیة والبلدان اآلسیویة ودول اإلتحاد السو 

                                                           
   .162،  161برنار اوركاد ، المرجع السابق ، ص ص  -1

2-  Ben Smith ,The Quds Force of The Islamic Revolutionary Guard ,International Affairs 

and Defence Section ,30 October ,2007, P2. 
3 - Stephen Jones , op,cit,p142. 
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الغربیة وشمال إفریقیا ، كما لها مكاتب في العدید من السفارات وهي ممنوعة على 

 1.الموظفین في السفارة 

   .اإلنفاق الدفاعي اإلیراني /3

البیانات عن اإلنفاق العسكري في ) SIPRI(وفقا لمعهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي 

في إیران ،إذ أن میزانیة الحرس الثوري اإلیراني ال تدرج الشرق األوسط غیر مؤكدة وخاصة 

في المیزانیة الرسمیة رغم أنه یشكل قوة كبیرة ومكلفة ،و الجدول التالي یوضح حجم اإلنفاق 

  حسب إحصاءات معهد ستوكهولم ألبحاث السالم  2008إلى  2001الدفاعي اإلیراني من 

و نسبته من الناتج المحلي دون حساب نفقات  2009الى  2001االنفاق العسكري االیراني من :  )03(جدول ال

.الحرس الثوري و مؤسساته   

النسبة من الناتج المحلي 

 االجمالي

GDP 

المبلغ بالملیون دوالر بسعر 

2011الصرف لسنة   

 السنة

% 4 10949 2001

%2.5 8234 2002

%2.3 9635 2003

%3.1 12199 2004

%3.5 15128 2005

%3.5 16384 2006

%2.7 13636 2007

%2.1 10188 2008

%2.2 9809 2009

  )sipri(معهد ستوكهولم البحاث السالم ،  2013قاعدة بیانات االنفاق العسكري لسنة االرقام مستقاة من   :المصدر 

http://milexdata.sipri.org/files/2013/mdown.php 

، یران ، خاصة بعد انتهاء الحرب مع العراق إیوضح الجدول تراجع اإلنفاق العسكري في 

ة بعد احتالل العراق في یران خاصإلكن ترتفع هذه النفقات بارتفاع التهدید باستهداف 

                                                           
1 - Anthony Cordesman ,op ,cit ,p8. 

http://milexdata.sipri.org/files/2013/mdown.php
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تشمل نفقات الحرس التي ال تدخل ،لكن یجب اإلشارة إلى أن هذه اإلحصاءات ال  2003

  .في میزانیة الدولة ، و یبین المنحنى البیاني التالي انخفاض النفقات 

منحنى یبین تطور نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج المحلي : 08الشكل   

  

أنها تشكل سند قوي للسیاسة  یتضحلقدرات العسكریة اإلیرانیة وهیكلة قواتها ابعد عرض   

" الخارجیة، كما أنها أحد أبرز آلیاتها من خالل الدعم العسكري والعملیات خارج إیران كـ

ه القوة العسكریة المتنامیة تأثر الكثیر من قطاعاتها ذ، لكن المالحظ على ه"  فیلق القدس

ا أن القدرات العسكریة بالعقوبات العسكریة المتزایدة خاصة القوات الجویة ، والمالحظ أیض

فهي لیست بالقدرات الهجومیة القادرة على العمل ،اإلیرانیة بالكاد تمكنها من حمایة اإلقلیم 

ه ذالخارجي والغزو ، لكن موقع إیران الجیوٕاستراتیجي یعطیها قدرة التأثیر والردع ،لذلك فه

ارجیة اإلیرانیة وتمكنها اإلمكانیات والتي تسعى إیران بإستمرار لتطویرها تدفع السیاسة الخ

  .    من المناورة والتأثیر الكبیر 

 . اإلیرانیةالمنطلقات االیدیلوجیة للسیاسة الخارجیة : رابعال طلبالم

أنها منظومة من األفكار تهدف إلى غایة عملیة فهي مجموعة من  تعرف األیدیولوجیا

األفكار عن العالم وعن الحیاة وعن المجتمع تصلح قاعدة لعمل جماعي لذلك فهي بعیدة 

  1.عن خصائص التفكیر الشخصي وعن مرونته ألنها أقرب ألن تكون برنامج عمل 

إن ال تنبثق السیاسة الخارجیة فجأة في أذهان صانعي القرار ، " جونسون  لوید" حسبو 

السیاسة الخارجیة هي نتاج لخبرات الدولة السابقة وللمعتقدات السیاسیة واإلیدیولوجیة التي 
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فالمحدد اإلیدیولوجي هو تلك األفكار التي یعتنقها أفراد المجتمع ،1تراكمت عبر الزمن 

ه التوجهات المجتمعیة لیست مجرد آراء عابرة ، ذالم السیاسي ، وهوالتي تحدد رؤیتهم للع

  2.ولكنها أفكار تتسم بثباتها النسبي 

وقد انقسم الباحثون حول دور المحدد األیدیولوجي بین من یقلل من أهمیته ودوره وأثره على 

خالل  السیاسة الخارجیة ، أما كیفیة تأثیر األیدیولوجیة في صناعة القرار فیتم ذلك من

وذلك بوصفها لیست فقط ،التأكید على ضرورة وجود أیدیولوجیة واضحة لكل نظام سیاسي 

بل أیضا محدد لنوعیة الدور الذي تلعبه الدولة في النظام ،أداة لتقویم الواقع والمستقبل 

  3.السیاسي الدولي وتصورها لما یجب أن یكون علیه  

یحدث في النظام الدولي فهو بمثابة شاشة فیؤثر النسق العقدي للدولة على تصورها لما 

إدراكیة یتم من خاللها تجاهل بعض األحداث أو تفسیرها بما یتوافق مع النسق العقدي ، 

كما أن هذا األخیر یضع قیودا على خیارات السیاسة الخارجیة ، فصانعوا القرار حتى في 

فة للمعتقدات السائدة الدول التسلطیة یجدون شیئا من الصعوبة في التصرف بطریقة مخال

لدولة یعتبر أداة لتبریر خیارات السیاسة الخارجیة  إذ للدى شعوبهم ، فالنسق األیدیولوجي 

  4.تقدم للجماهیر على أنها تمثل مجموعة من القیم المشتركة

لكن رغم كل هذا فدرجة تأثیر األیدیولوجیا تختلف باختالف مرحلة التطور السیاسي ودرجة 

دي للدولة ، إذ یزداد تأثیر األیدیولوجیا في المراحل األولى للثورات التطور االقتصا

وانحساره كلما ازدادت درجة التطور االقتصادي، إذ  هلكنه من المالحظ تراجع ،االجتماعیة

مع ازدیاد االرتباطات االقتصادیة  للدولة تظهر مشكالت جدیدة یصعب لألیدیولوجیا تقدیم 

                                                           
   .83ص ، المرجع السابق ،  د جونسونیلو  -1

  .16ص ، المرجع السابق ،صداح أحمد الحباشنة 2 - 
   .383أحمد نوري النعیمي ، المرجع السابق ، ص  -3

   .84،85ص ، المرجع السابق ، د جونسون یلو  - 4
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شارة إلى أن تأثیر األیدیولوجیا على السیاسة الخارجیة یزداد حلول لها ، كما أنه یجب اإل

  1.كلما قل تأثر الدولة بالمشكلة التي تصاغ السیاسة الخارجیة تجاهها

تحدد السیاسة الخارجیة اإلیرانیة جملة من الضوابط األیدیولوجیة منها ما هو من إفرازات 

ه المحددات نجد نظریة والیة الفقیه ذز هومن أبر ، الثورة ومنها ما هو امتداد لما قبل الثورة 

الحاكمة والمؤسسة للنظام في ایران ، وما أفرزته من نظرة للواقع الدولي من خالل 

كذلك نجد القومیة الفارسیة التي تعلى من الوطنیة اإلیرانیة و اجتهادات اإلمام الخمیني ، 

تعرض لتأثیر والیة القبل ،و الفارسیة بما لها من جذور تاریخیة وامتدادات حضاریة عمیقة 

  .الفقیه على السیاسة الخارجیة نتناول بشيء من اإلیجاز تطور النظریة في الفكر الشیعي 

 .كمحدد للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة والیة الفقیه /1

ه النظریة إلى محمد بن مكي الجزیني العاملي نسبة إلى جبل عامل في ذتعود أصول ه

عا إلى التوسع في عمل الفقهاء استنادا إلى فكرة نیابة الفقهاء ، حیث د) 1472.ت(لبنان 

غیر أن العاملي ركز على القضاء والحدود " اإلمام المهدي المنتظر"العامة المأخوذة عن 

وصالة الجمعة دون أي اعتبار لموضوع الحكم ، ثم طور الفكرة من بعده بعض الفقهاء 

للمرة األولى وتعني " والیة الفقیه "ي استخدم والذ 19من أبرزهم الشیخ كاشاني في القرن 

  2. أن للفقیه في غیبة اإلمام والیة في أمور الدین والدنیا التي كانت للنبي واألئمة 

ه الفكرة طورت إلى ما یعرف بوالیة الفقیه المطلقة على ید آیة اهللا روح اهللا ذغیر أن ه

، والذي نقل الفكر الشیعي من مرحلة السلبیة واالنتظار إلى ) 1989- 1902(الخمیني 

بعدما كان الفكر الشیعي اإلثنا عشري یقصر ،مرحلة الفاعلیة والنشاط السیاسي والفكري 

بأن كل رایة "نین بأسمائهم وعددهم ،  حیث ساد االعتقاد الوالیة العامة في أشخاص معی

                                                           
   .18ص  صداح أحمد الحباشنة ، المرجع السابق ، -1
   . 151ولید عبد الحي ، المرجع السابق ص  - 2
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فوالیة الفقیه حسب ،1"ترفع قبل أن یقوم القائم فصاحبها طاغوت وٕان كان یدعو إلى الحق

الشیعة اإلثنا عشریة الجعفریة هي والیة و حاكمیة الفقیه الجامع للشرائط في عصر غیبة 

مام المنتظر في قیادة األمة وٕاقامة حكم اهللا اإلمام الحجة ، حیث ینوب الولي الفقیه عن اإل

  2.على األرض 

( ه الفكرة تدور حول قضیة من یملك المبرر الشرعي واألساس الفلسفي لتولي اإلمامة ذه

في المجتمع الشیعي أثناء فترة الغیبة الصغرى لإلمام التي بدأت بغیبة  ،) ممارسة الحكم 

 یكون راتبها حسب نظریة والیة الفقیه المطلقةانتقال الوالیة و م، 3ه 620المهدي عام 

انطالقا من أن مبدأ الحاكمیة في اإلسالم هو هللا فهو صاحب السیادة على ،بالتسلسل 

المخلوقات كافة ، وتستمد الوالیة األرضیة تشریعها منه ، وتتمثل هذه الوالیة في ثالثة 

یة والیة الفقیه المطلقة وهي امتدادات تتجسد فیها حاكمیة اهللا على األرض كما تقضي نظر 

  4.والیة الفقیه ، اإلمامة ،النبوة  : 

والذي كان في "الحكومة اإلسالمیة "صاغ الخمیني نظریة والیة الفقیه المطلقة في كتابه 

و ایران  1970ثم طبع الحقا في كل من لبنان ، 1969بدایته مجموعة محاضرات سنة 

األئمة هي ذاتها والیة الفقیه العادل ، وأن وظیفتها ، وقد اعتبر الخمیني أن والیة  1977

مانحا كل  1979وقد جاء دستور ، 5واحدة رغم سمو منزلة اإلمام المعصوم على الفقیه

ونظم العالقة بینه وبین األمة بوصفها صاحبة السیادة ) الولي الفقیه(الصالحیات لإلمام 

                                                           
، مجلة آراء حول الخلیج ،  بین تطبیق نظریة والیة الفقیه وتطبیق العامل الشیعيالسیاسة الخارجیة یر ، نآمال زر  -1

   . 61ص ,  2012، یولیو  94مركز الخلیج لألبحاث ، اإلمارات ، العدد 

   .151ص ،محمد صادق إسماعیل ، المرجع السابق  -2
، مجلة السیاسة الدولیة ،مركز ایران معضلة التعایش بین نظریة والیة الفقیه والدیمقراطیة طالل صالح بنان ،  -3

   .13ص. 2004، ینایر  155األهرام للدراسات اإلستراتیجیة ، القاهرة ، العدد 

   .99ص  ،) د ت ن( ق ،دار الشرو :إیران ووالیة الفقیه ،القاهرة  نمصطفى اللباد ،حدائق األحزا -4

   .151عبد الحي ، المرجع السابق ، ص  ولید -5
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الولي الفقیه أعلى من سلطات على نفسها زمن الغیبة ، وتبعا للدستور أصبحت سلطة 

  1.مختلف المؤسسات 

المالحظ أن نظریة والیة الفقیه المطلقة لم تحظى بإجماع عبر التاریخ الشیعي بل هناك من 

أصال ، ومن أشهر من رفض الوالیة المطلقة للفقیه من المراجع المعاصرین نجد  هاأنكر 

وهذا الرفض جاء في كتابه ،السید الخوئي والذي توفي بعد ثالثة سنوات من الثورة 

ألن أدلة الخمیني حسبه قاصرة السند والداللة ، وكذلك نجد آیة اهللا " االجتهاد والتقلید"

والذي طالب بنظام حكم ذي طبیعة تمثیلیة واسعة تعكس ) 1986-1905(مداري  تشریع

ضین لك نجد من ابرز المعار كذ ،2جمیع القوي السیاسیة واالجتماعیة الفاعلة في ایران

والذي كان نائبا للخمیني ) 2009- 1922(للوالیة الفقیه المطلقة آیة اهللا حسین منتظري 

نه كان المرشح األقوى لخالفة الخمیني أقبل شهرین من وفاته ، رغم  1989وتم عزله سنة 

  3. إلى أن توفي  2006، و وضع تحت اإلقامة الجبریة سنة 

األبرز في تشكیل إدراك صانع القرار ونظرته  المحدد األیدیولوجي ناء على ما سبق یتضحب

ه الفكرة وما حوته من اجتهادات الخمیني حول النظام ذللعالم ، من خالل ما طرحته ه

الدولي والعالقات الدولیة ، والتي أقرت في الدستور اإلیراني ومیزته بعد الثورة بما أصبح 

فاإلسالم الثوري حسب االجتهاد اإلیراني یأتي من قیم الحق والعدل ،یعرف باإلسالم الثوري 

والمساواة على الصعیدین الداخلي والخارجي ، ویتعامل مع الواقع الدولي مستندا إلى هذه 

المعاییر وبمدلوالتها اإلسالمیة بغض النظر عن درجة تطابقها مع المدلوالت المتداولة لها 

  4 .في القوانین الدولیة الوضعیة

                                                           
   .24ص  صداح أحمد الحباشنة ، المرجع السابق ، -1

   .14طالل صالح بنان،المرجع  السابق ص -2

   .152ولید عبد الحي ،المرجع السابق ، ص  -3

   .261، ص  نفس المرجع -4
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 Iran and))  ایران والعالم االستمراریة في العقد الثوري(في كتابها " شیرین هانتر " تقول

the World Continuity in a Rrvolutionary Decade)  إن محور تفكیر اإلمام الخمیني ،

ة على مفهومي دار سفي السیاسة الخارجیة ال یقوم على النظرة اإلسالمیة التقلیدیة المتأس

ووفقا لهذه النظریة  ،ودار الحرب ، وٕانما على مفهومي المستكبرین والمستضعفین السالم

الجدیدة ال یتوقف دور الدولة اإلسالمیة على حمایة دار اإلسالم وٕانما یشتمل أیضا على 

  1.المساهمة في توحید صفوف كل المناوئین للظلم والهیمنة 

مهم التركیز على ثالثة مفاهیم أساسیة في تحلیل الخمیني تبعا لنظریة والیة الفقیه من ال

  2: أثرت في كیفیة إدارة ایران لسیاستها الخارجیة وهي 

یة غیبة وذلك من أجل تطبیق أحكام اإلسالم في ظل استمرار  :الحكومة اإلسالمیة ) 1

  .وتحریرهم من االستعمار وأتباعه  اإلمام ،وتوحید المسلمین

حیث انتقد الخمیني النعرات القومیة التي تقسم العالم اإلسالمي  :فكرة األممیة الدینیة ) 2

  .وأرجع آثارها إلى االستعمار والقوى العظمى 

وذلك من محتوى إسالمي حسب الخمیني عبر محددات شرعیة هي عدم :فكرة الحیاد ) 3

ض جواز الخضوع لغیر اهللا والحفاظ على الهویة والترابط الوثیق بین الدین والسیاسة ورف

  .   فصلهما كأثر من آثار التبعیة للخارج 

وقد تحدث الخمیني عما أسماه باإلمبریالیة الشرقیة واإلمبریالیة الغربیة ، ونظر إلى النظام 

الدولي القائم كنظام ثنائي القطبیة ینقسم بین السیطرة السوفیتیة واألمریكیة الغربیة ، واعتبر 

الشرق أو بالغرب ، حیث یقول أن النظام اإلسالمي الثورات قبل ثورة ایران بأنها مرتبطة ب

ال شرقیة " نتیجة العتمادها على اإلسالم وتبنیها لشعار،وثورته هي الوحیدة الغیر منحازة 

                                                           
عبد اهللا یوسف سهر محمد ، السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تحلیل لصناعة القرار ، السیاسة الدولیة ، مركز األهرام  -1

   . 11، ص  1999، 138للدراسات اإلستراتیجیة ، العدد 

   . 62، ص ، المرجع السابقر رنیأمال ز  -2
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فحسب الخمیني ینقسم العالم إلى ظالمین و ،1وهو ما أكده الدستور اإلیراني" وال غربیة 

رى یسها الوالیات المتحدة األمریكیة ، و مظلومین ، و الظالمین هم القوى الكبرى و على رأ

الثورة إلنقاذ الشعوب " تصدیر" الخمیني أنه یجب على ایران أن تتحمل مسؤولیتها في 

  2المضطهدة في كل مكان 

دستور أهم محددات السیاسة الخارجیة خاصة في المواد الوقد وضح الفصل العاشر من 

تقوم السیاسة الخارجیة اإلیرانیة على  " :على) 152(فتنص المادة   152-153-154-155

 االنحیازأساس رفض أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع ، والحفاظ على االستقالل التام وعدم 

  3". للقوى المتسلطة ، وعلى تبادل العالقات السلمیة مع الدول المسالمة

ه المادة تصنیف العالم إلى متسلطین مستكبرین وٕالى مظلومین مقهورین ، ذالمالحظ في ه

لذلك كان و الزال اإلسالم الثوري محدد بالغ ،یران بالدفاع عن المقهورین إوتحدید دور 

األهمیة في توجیه السیاسة الخارجیة للجمهوریة اإلسالمیة منذ قیام الثورة ، إذ أن ایران 

، "  لیعة تقود الجماهیر المقهورة نحو الحریة والعدالةدولة في الط" حسب الخمیني 

ه األفكار هي األساس النظري والمنطلق الفكري لدعم العدید من الحركات ذوكانت ه

  4. والفصائل في مناطق مختلفة من العالم خاصة في العالم العربي واإلسالمي 

یران لإلسالم إأن استخدام   Anoushiravan Ehteshamiیقول أنوشروان إحتشامي   

إذ لإلسالم مكانة ودور مهم في "تصور دورها"والرموز اإلسالمیة ال تزال سمة من سمات 

                                                           
    .57،ص  1997،  1دار الشروق ، ط : الناصر ،ایران دراسة عن الثورة والدولة ، القاهرة  بدولید ع -1

2- James H. Knrse , Determinants of Iranian Foreign Policy :The Impact of Systemic, 

Domestic and Ideologic Factors , Submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of MASTER OF ARTS IN NATIONAL SECURITY AFFAIRS , NAVAL POSTGRADUATE 

SCHOOL Monterey, California , June 1994. p54. 

، الدر الثقافیة  غابسعید الص: بیزن یزدي ، مدخل إلى السیاسة الخارجیة لجمهوریة إیران اإلسالمیة ، ترجمة  -3

   .166، ص  2000للنشر ، 
4-  Stephen Jones , op,cit,p91. 
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وهو ما سبب لها خالفات في عالقاتها ،صیاغة السیاسة العامة وٕاستراتیجیة الدولة 

  1.الخارجیة

وبین ، 1979مة بین األیدیولوجیة الدینیة التي انتهجتها منذ ءیران دائما تحاول المواإوبقیت 

یران إالتطورات التي شهدها هذا النظام الدولي ،وأیضا التغیرات على الساحة الداخلیة في 

كي تضمن بقاء النظام واستمرار قوته وتفاعله مع المستجدات الدولیة،بحیث أصبحت ،

سیاستها الخارجیة تسعى للحفاظ على النفوذ اإلقلیمي في مواجهة التحدیات اإلقلیمیة 

  2.على المتغیر الشیعي كمركز روحي للشیعة ودعمهم في مناطق العالم المختلفة والتركیز ،

یران الثوریة للعالم ، خاصة في إالمالحظ أن العقیدة لعبت دور الركیزة األساسیة لرؤیة 

إننا " العقد األول من عمر ثورتها ، وتعتبر مقولة الخمیني أصدق تعبیر عن ذلك حین قال 

ه المرحلة لغة خطابیة جدیدة ذیران في هإ، كما قدمت "  عقائدیةنواجه الدنیا مواجهة 

مما أعطاها ،ومتفردة تمیزت بإسالمیة المفاهیم من خالل االقتباس المؤثر من القرآن الكریم 

إمكانیة التأثیر على المتلقي لهذا الخطاب ، والذي أنتجت من خالله مجموعة مفاهیم على 

  3.االستقاللیة  والحكم اإلسالمي  رأسها االستكبار ،  وكذلك مفهومي

   :القومیة الفارسیة كمحدد للسیاسیة الخارجیة اإلیرانیة /2

أثرت القومیة على السیاسة الخارجیة اإلیرانیة بشكل ملحوظ ، خاصة في عهد الشاه محمد 

، حیث كان هناك تركیز كبیر على الرموز الوطنیة الفارسیة ) 1980-1919(رضا بهلوي 

فكانت الكرامة الوطنیة و القومیة من العناصر التي ،4اث العمیق لحكام فارس، وعلى التر 

أدخلت تدریجیا في الثقافة السیاسیة اإلیرانیة في ضوء األحداث التاریخیة التي كان لها آثار 

                                                           
1 - Anoushiravan Ehteshami and Raymond hinneb, The Foreign Policies of Middle East 

States ,Lynne Rienner Publishers London,2002 p 288. 

   .64آمال زرنیر، المرجع السابق ، ص -2

   .239ص  محمد صادق إسماعیل ،المرجع السابق ، -3

   . 111، المرجع السابق ، ص جونسونلوید  -4
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ایجابیة و سلبیة مختلفة ، و الشعور بالفخر و االعتزاز الذي یفوق أحیانا المعتاد ، و یأخذ 

خرین و خصوصا الجیران ،و كما یقول غراهام فولر فإن الهزائم التي تلقاها شكل العداء لآل

  1.اإلیرانیون على ید جیرانهم حولت اهتمامهم بشكل متزاید نحو عظمة تاریخهم 

وقد سیطر هذا النمط من التفكیر على النخبة قبل الثورة منطلقة مما تعتبره المسؤولیة 

على اعتبار أنها دولة ممتدة من حضارة كبیرة "  Historical Responsibility" التاریخیة 

ساهم العمق الحضاري  والتجربة التاریخیة في تعزیز ،ف2وهي األولى بالقیادة في المنطقة

لدى أجیال  Cultural Superiorityطموحات ایران اإلقلیمیة والشعور بالتفوق الثقافي 

متعاقبة من القادة اإلیرانیین ، وٕادراكهم أنها بفعل هذا التفوق قادرة على لعب دور كبیر في 

  3.المنطقة المحیطة 

هذا المكون األیدیولوجي المتمثل في الوطنیة اإلیرانیة یعلي من قیم الخصائص الذاتیة ، 

لیها ، وعلیه ترى في ویرى في مقومات الطابع القومي األساس لفهم الظواهر والحكم ع

اإلسالم أحد مكونات الشخصیة  ولیس المكون الوحید ، مما یجعلها ال ترى ضیرا في 

  4. التعاطي مع الواقع الدولي دون قیود دینیة 

وقد كانت القومیة والوطنیة الفارسیة شعارات دائمة لالنتفاضات والثورات المختلفة بدایة من 

، مرورا بصعود مصدق وتأمیم النفط وصوال إلى  )1911-1905(الثورة الدستوریة في 

الثورة اإلسالمیة نفسها ، إذ تم استدعاء القومیة بشكل منتظم من قبل النخبة الدینیة لتعزیز 

الوحدة الوطنیة ، فلعبت دورا رئیسیا في جهود الخمیني لتعزیز الدعم المحلي خالل الحرب 

 Persianیسي أن اإلدراك الفارسيفي هذا السیاق یقول عبد اهللا النف، 5مع العراق

                                                           
زاده ، دور البیئة المعرفیة في سیاسة ایران الخارجیة ، مجلة شؤون األوسط ، مركز الدراسات أحمد نجیب  -1

  .61، ص  2011، أكتوبر 114اإلستراتیجیة ، عمان ، العدد 

2 - Anoushiravan Ehteshami  , op ,cit , p287. 

3 - Stephen Jones , op,cit,p89. 

   .262الحي ، المرجع السابق ،ص بدولید ع -4

5 - Stephen Jones , op,cit,p90. 



  بین المتغیرات الداخلیة و المؤثرات الخارجیة : محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة : الفصل األول 

 

63 
 

Perception  نه الفاتح المقتحم الذي ال أللرمزیة العربیة یغلب علیه صورة للعربي على

یبالي بالموروث الفارسي ویبدو أن هذه الصورة ترسخت عبر الزمن خاصة في عهد الشاه 

   1.محمد رضا بهلوي

إیران تسعى دائما نحو التفوق اإلقلیمي وكان هذا سمة من سمات السیاسة الخارجیة 

یران الطویل وجغرافیتها ، إذ ترى نفسها مؤهلة على نحو فرید إاإلیرانیة المستمدة من تاریخ 

لتحدید مصیر وشكل المنطقة ،وعالوة على ذلك تتصور نفسها واحدة من الدول الطبیعیة 

  2.عتبارها امتداد لحضارة قدیمة ویمكن لها التأثیر خارج حدودها في الشرق األوسط با

غطرسة عدم "أن القومیة اإلیرانیة متمیزة بما أسماه بـ  Ehteshamiویتابع احتشامي 

ه الحالة حسب احتشامي أدت إلى ذوه"   The Arrogance of non- Submit" "الخضوع

أن القومیة تمارس تأثیرا قویا على السیاسة  شعور مبالغ فیه بأهمیة ایران وقدرتها، فالمالحظ

الخارجیة اإلیرانیة  لكنه یبدو متناقضا في بعض األحیان ،إذ تستخدم أحیانا لتبریر 

المواجهة كما في عهد الخمیني أثناء حربه مع العراق ، وهو ما تم إحیاؤه في اآلونة األخیرة 

ثیرا معتدال یعزز الحذر والواقعیة تمارس القومیة تأ قبل أحمدي نجاد ،وفي أحیان أخرى من

  3.من خالل إبعاد الحماسة الدینیة والثوریة للنظام  ،والنظر إلى مصالح ایران الوطنیة 

ة طبیعلكن وبرغم ما لألیدیولوجیا من تأثیر على السیاسة الخارجیة إلیران بحكم تركیبة و 

سواء كانت ذات طابع دیني النظام ، وما یحمله من شعارات یغلف بها سیاسته واختیاراته 

أو قومي،  فالبراغماتیة والمصلحة الوطنیة محدد مهم أیضا لكل نظام سیاسي مهما كان 

  .حتى ولو كان ینسب نفسه لألیدیولوجیا معینة 

                                                           
  . 12،ص 1999دار قرطاس للنشر ،  :ذ ، الكویت بوالن لدمجلنفیسي ، ایران والخلیج دیالكتیك ااعبد اهللا  -1

2 - Anoushiravan Ehteshami , op ,cit , p286. 
3 - Stephen Jones , op,cit,p91. 
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أنه من الخطأ االعتقاد أن  R.K.Ramazaniوفي هذا السیاق یجادل روحي رمضاني 

نادرا ما یكشف عن  1979ع الثورة في عام سجل السیاسة الخارجیة اإلیرانیة منذ اندال

  1.تجاهل صناع القرار للمصالح البرغماتیة للدولة 

فبرغم ما لإلسالم والقومیة من أثر على السیاسة الخارجیة إلیران من الخطأ االعتقاد أن 

األیدیولوجیا وحدها هي المحدد الرئیسي أو الوحید للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة ، بل هناك 

رات سیاسیة واقتصادیة وٕاستراتیجیة تؤثر في صنع القرار وربما بشكل أكبر ، والتاریخ اعتبا

اإلیراني القدیم والحدیث یؤكد على ذلك ، ولعل من أبرز األمثلة صفقة السالح السریة مع 

أمریكا وٕاسرائیل في الثمانینات خالل الحرب مع العراق ، كما یالحظ أن المیوالت نحو 

" محمد خاتمي"و" هاشمي رفسنجاني"بعد وفاة الخمیني خاصة في عهد البرغماتیة زادت 

  2.یران منذ الثورةإالذین سعیا للتخلص من العزلة المفروضة على 

ه البرغماتیة ، ذولعل التحوالت التي حدثت في المحیط اإلقلیمي إلیران خیر دلیل على ه

هذین التحولین من أجل یران إاحتالل العراق وأفغانستان ، وكیف استغلت  هاوعلى رأس

المالحظ أنه رغم االتصال العضوي بین األیدیولوجیا والسیاسة ،ترسیخ وتعظیم نفوذها 

الخارجیة اإلیرانیة وٕاجراءاتها ، إال أنها تمثل غطاء نظریا عاما قابل للمرونة إلى درجة 

  3.معینة بحسب الظروف والقضایا المستجدة 

  

  

  

  

                                                           
1 - R.K.Ramazani « Ideology and pragmatism in Iran’s Foreign Policy » ,Middle East Journal 

,Volume 58, October ,2004 P555. 
2 - Stephen Jones , op,cit,p93. 

   .13، ص المرجع السابق،  سهر محمدعبد اهللا یوسف  - 3
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   .اإلقلیمیة و الدولیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة  اتالمحدد : لثثاالمبحث ال

إن السیاسة الخارجیة هي سلوك تقوم به الدولة تجاه بیئتها الخارجیة التي تتفاعل بمدخالتها 

وتتحرك في إطارها ، كما یعتبر المحدد الخارجي بما یحمله من مؤثرات البیئة الخارجیة 

  . لة تجاه محیطها اإلقلیمي والدولي محدد مهم ومتغیر یساعد على فهم سیاسة الدو 

تمثل المتغیرات الخارجیة مجمل العوامل والظروف الخارجیة التي تنبع من النظام الدولي ، 

وهذه المتغیرات تؤثر على صنع القرار السیاسي الخارجي بصورة متباینة حسب طبیعته كل 

ارجیة لما كانت هناك فلو لم تكن هناك محددات خ،1متغیر ومدى تأثیره على صانع القرار

سیاسة خارجیة أصال  فالدولة حین تصوغ سیاستها الخارجیة فإنها في معظم األحیان تكون 

  2.على بعض الظروف الواقعة في بیئتها الخارجیة " ردة فعل"في حالة 

إذ أنه من سمات عالم الیوم التداخل فیما بین الشعوب والدول نتیجة للتكنولوجیا ووسائل 

جعل العالم أشبه بالقریة الصغیرة ، لذلك ال شك أن السیاسة الخارجیة ألي  االتصال مما

دولة ال بد وأن تتأثر بطبیعة المتغیرات الخارجیة النابعة من التفاعل بین وحدات النظام 

الدولي، مما یجعل صانع القرار یعتمد في سلوكه الخارجي على متابعة البیئة الخارجیة  

  3.الدولیة  وتوظیفها لتحقیق المصالح

في البیئة اإلقلیمیة والدولیة توجد شبكة من المصالح والسیاسات لدول المنطقة وللدول 

القرار أن  بحیث یتوجب على صانع،الكبرى بشكل خاص وغالبا ما تكون مصالح متضاربة 

في هذا  ،4تحقیق أكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من الخسائر یتعامل معها على أساس

 The Second Image): في كتابه  Pitre Gourevitchورفیتش غیتر السیاق یرى ب

Reversed : The international Source of Domestic Politics)   أن السیاسة الخارجیة
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لیست تابعة لعوامل داخلیة بل هي انعكاس للوضع الدولي الذي قد یفرض تغیرات ومؤثرات 

من خالل تأثیر االقتصاد والنسق الدولي على دولة معینة ویجعلها تغیر من سیاستها 

ویتضمن المحدد الخارجي جملة من المتغیرات المؤثرة على السیاسة الخارجیة ،1والتحالفات

  :للدول ، نذكر منها 

   :النسق الدولي وتوازن القوى / 1

یؤثر هیكل النظام الدولي بما فیه من توزیع الدول إلى مستویات متعددة وبما یحویه من 

دولیة حیث تقسم دول العالم إلى دول شمال ودول جنوب باالعتماد على امتالك هرمیة 

ه العناصر ذلذلك فالدول التي تمتلك ه ،عناصر القوة االقتصادیة والعسكریة والتكنولوجیة

مما یعطي األولویة والهیبة في السیاسة ،یكون سلوكها الخارجي أكثر قوة وأكثر نفوذا 

وبالتالي تحكم سلوكها ،كما تؤثر القطبیة بأشكالها المختلفة على الدول الصغرى ،الدولیة 

  2. الخارجي عن طریق تمركز القوة والنفوذ والسیطرة لصالح دولة لوجهة معینة 

تؤثر عدد من خصائص النسق الدولي على سلوك السیاسة الخارجیة ، فالنسق الدولي یؤثر 

داخلیة ، فالقواعد و القوانین الدولیة تضبط إلى حد على الدول بصرف النظر عن نظمها ال

ه األخیرة تحرص على أن تبدو سیاستها الخارجیة ذات نهج ذكبیر سلوك الدول ، الن ه

   3أخالقي متفق مع القانون الدولي 

  : الرأي العام العالمي / 3

وجد بینها تجاه یعرف الرأي العام العالمي بأنه االتفاق الذي یتعدى الحدود القومیة للدول وی

بعض المسائل في السیاسة الدولة ، وهذا االتفاق في الرأي یظهر نفسه على شكل رد فعل 

تلقائي عالمي إزاء أي تصرف أو سلوك یكون فیه خروج على االتفاق أو القانون 

                                                           
1 - Gouvertich Peter ,The Second Image Reversed : The international Source of 

Domestic Politics ,International Organization ,Vol 32,no (Autumn,1978) p p 882 

.883. 
   .نفس الصفحةنفس المرجع ،  -2

   . 309ص  سون، المرجع السابق،ونجلوید  -3
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رج حول سیاستها اأغلب الحكومات تكون حساسة إزاء اآلراء التي تظهر في الخف،1الدولي

ا لذلك نجدها تبذل جهدا كبیرا عن طریق األداة الدبلوماسیة وقنوات الدعایة وكیفیة تنفیذه

  2.في محاولة لخلق انطباعات حسنة عنها في الخارج  

فالرأي العام الدولي یعد محصلة ضغوط تظهر في العالقات بین الحكومات وبین القوى  

التي تعمل لصالح حداث تغییرات في المجتمع الدولي ،وهذه العناصر إلالتي تناضل 

التغییر یمكن أن تكون دولة ترى أن هناك حاجة إلى أن یسمع صوتها بشكل أفضل 

  .3،ویمكن أن تكون مجموعة أفراد تأمل في تعدیل السیاسة الخارجیة لدولة أو مجموعة دول

تنتج البیئة الخارجیة بمستویاتها اإلقلیمي والدولي مجموعة من المدخالت التي تؤثر في 

نع القرار سواء من حیث الفرص التي تهیئها لها ، أو من حیث العقبات التي عملیة ص

وفي هذا السیاق سنبحث في أثر البیئة اإلقلیمیة والدولیة على السیاسة ،4تثیرها أمامها

ه السیاسة ذالخارجیة إلیران وكیف تساهم من خالل المدخالت التي تفرضها في صیاغة ه

  .والتأثیر علیها 

  .السیاسة الخارجیة اإلیرانیة  البیئة اإلقلیمیة علىأثر :  المطلب األول

البیئة اإلقلیمیة إلیران هي ذلك المحیط اإلقلیمي والجغرافي الذي تنتمي له وتتأثر بتحوالته 

بشكل مباشر لكونها جزء منه ، بسبب الموقع الممیز إلیران ومساحتها الجغرافیة المترامیة ، 

وهو یفرض ضغوط هائلة على صانع ،ما جعلها جزء من نظم إقلیمیة متعددة ومتباینة 

  .مصالحهاه البیئات والنظم اإلقلیمیة بشكل یحفظ ذایران من أجل التعامل مع هالقرار في 
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  .الجار المضطرب  باكستان / 1

الجماعات السنیة  حیثفي الشرق هناك وضع أمني مضطرب في حدودها مع باكستان 

والتي تجد لها تعاطفا في العمق الباكستاني بسبب االنتماء ،" جند اهللا"المسلحة كجماعة 

العرقي واإلقلیمي لقبائل البلوش ، كما یفرض الوضع األمني المنهار في باكستان وقوة 

تحدیات كبیرة على ایران  ،ائیا إلیران والشیعة عموما دجماعات إسالمیة تحمل خطابا ع

  . خاصة من الجانب األمني 

یران غالبا ما اعتبرت باكستان حلیفا عسكریا فعاال ، إلكن رغم التوترات المتتالیة فإن 

خاصة في شراء قطع الغیار لطائراتها العسكریة أمریكیة الصنع ، كما استفادت من شبكة 

بعض  عالقتهماعبد القدیر خان العالم الباكستاني في تطویر برنامجها النووي ، وقد شهدت 

لباكستان في صراعها حول كشمیر  یرانإالتحسن بعد سقوط نظام طالبان وبعد مساندة 

  1.وتعزیز التعاون العسكري 

   .بین العداء مع طالبان و الهواجس من التواجد األمریكي: الوضع األفغاني وتداعیاته/ 2

أفغانستان فكانت العالقات شدیدة التوتر مع نظام طالبان في السابق خاصة بعد  أما في

سقوط مدینة مزار شریف عاصمة الجبهة المتحدة المعارضة لطالبان والمدعومة من ایران 

باكستانیة  ي اعتبرتها ایران مؤامرة أمریكیة،وتعود إلى بدایات ظهور حركة طالبان الت

  2 .اإلیرانیة ،لذلك دعمت القوى المعارضة لحركة طالبان للضغط على الحدود الشرقیة 

فالجوار األفغاني وما یفرضه من ضغوط وتحدیات متفاوتة على ایران وأمنها جعلها تساهم 

من خالل  11/9في اإلطاحة بحركة طالبان أثناء الحملة األمریكیة التي أعقبت أحداث 

دعم تحالف  الشمال ، كما كان الجوار األفغاني طوال عشر سنوات من االحتالل 

مالیین الالجئین ، مما یفرض ضغطا على البنیة السوفیتي مصدر قلق بسبب تدفق 

                                                           
   .302 ص المرجع السابق ،برنار اوركاد ،  -1

 : ، عنوان الوثیقة 26/08/2013: تاریخ االطالعباكینام الشرقاوي ،السیاسة الخارجیة اإلیرانیة ، -2

5ec92a0f43a9-b455-44ed-ad4c-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/de4add73  
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یران ، لذلك دعمت النظام الجدید الذي أعقب إالدیمغرافیة  وخاصة الطائفیة منها في شرقي 

  1.سقوط طالبان من خالل المساعدات التجاریة و االقتصادیة واألمنیة 

شار في یران بسبب تجارة المخدرات الواسعة االنتإعلى  ءكما تمثل أفغانستان عب

وهو ما فرض مشكالت أمنیة ،یران طریق رئیسي لتجارتها إأفغانستان ،إذ یعتبر المهربون 

وأكثر من ،قتیل من الشرطة والجیش  3700فهناك حسب الشرطة اإلیرانیة أكثر من 

من المضبوطات العالمیة من  %80جریح أثناء مكافحتهم للمخدرات ، وتمر نسبة  1200

  2. یرانإالهروین و األفیون عبر 

نجازات مهمة بسبب ما إتحقق إلیران  11/9لكن على الرغم من التحدیات فبعد أحداث 

بكل من نظامي طالبان في أفغانستان سنة  تأطاح التيسمي بالحرب على اإلرهاب 

وفي نفس السیاق ضمنت تشكیل حكومات فتحت  2003، وصدام في العراق سنة  2001

   3.األبواب للنفوذ االقتصادي والسیاسي إلیران 

  .و التنافس حول موارد الطاقة البیئة اإلقلیمیة لبحر قزوین /3

ن ثروات وما فیها من تزاحم أدوار توفر البیئة اإلقلیمیة لبحر قزوین بما تملكه م

  . واستراتیجیات الكثیر من الفرص والتحدیات للسیاسة اإلیرانیة ومصالحها في المنطقة 

وقد تمیزت السیاسة الخارجیة اإلیرانیة إزاء جیرانها الجدد في منطقة بحر قزوین ما بعد 

،  على المصالحةالحذر والتركیز : انهیار االتحاد السوفیاتي بثالث سمات بارزة هي

والتأكید على المصالح االقتصادیة واألمنیة بدال من التحالفات اإلیدیولوجیة،وذلك من خالل 

وقد كان لهذا األسلوب اإلیراني بعض النتائج  ، اإلقلیمي االقتصاديتنمیة التعاون 

                                                           
فصیلة الغدیر ، المجلس اإلسالمي  ،طالل عتریسي ، صناعة القرار في ایران تأثیر الموقع ودور المؤسسات -1

    .99، ص  44الشیعي األعلى ، لبنان ، العدد 

   . 300، ص  برنار اوركاد ، المرجع السابق -2

، 28/08/2013: الطموحات و المخاطر ، تاریخ االطالع : محجوب الزویري ، حدود الدور اإلقلیمي اإلیراني -3

: عنوان الوثیقة 

 http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/20134492330407430.htm  
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جة بید أنه لم یخل من السلبیات التي منعت ایران من االستفادة إلى أقصى در  اإلیجابیة ،

ألن المنطقة منطقة نفوذ روسي إضافة إلى التواجد ،1من المزایا االقتصادیة و اإلستراتیجیة

الغربي واإلسرائیلي الكثیف والنافذ في المنطقة خاصة بعد انهیار اإلتحاد السوفیتي ، حیث 

  .شهدت المنطقة تنافسا دولیا على موارد بحر قزوین الغني بالثروات الطاقویة 

حر قزوین صراعات وعدم استقرار كونها دول حدیثة النشأة، ومن أبرز وتشهد منطقة ب

األرمیني حیث تدعم ایران أرمینیا المسیحیة في صراعها حول -الصراعات الصراع األذري

من اإلیرانیین هم  %25على حساب أذربیجان الشیعیة،رغم أن "ناكورنو كاراباخ"منطقة 

الواسع في المنطقة بسبب االرتباطات اللغویة والعرقیة هذا إضافة إلى النفوذ التركي ،ونیذر أ

  .وأذربیجان یة مع كل من طاجكستان وتركمنستانوالتاریخ

ه التحدیات فالمنطقة تمثل مجاال حیویا لكسر طوق الحصار األمریكي ذلكن رغم كل ه

طى ودول آسیا الوس المفروض على الدور اإلیراني، ولتفعیل عوامل تاریخیة تربط بین ایران

تشهد تنافسا دولیا محموما لالستفادة من مواردها ،إضافة لكونها دوال حبیسة ،بوصفها دول 

میزة  لهان أیفتح مجاال واسعا أمام التجارة وطرق المرور في ایران ،خاصة و  مما

جیوبولیتیكیة داخل المنطقة فلها حدود مع معظم هذه الدول، وهناك تیار داخل الخارجیة 

ضرورة توجه ایران شماال أكثر من التوجه جنوبا نظرا ألنها أكثر قبوال هناك اإلیرانیة یؤمن ب

ولضخامة ) أذربیجان(وفي القومیة ) طاجكیستان(،حیث توجد عناصر مشتركة في اللغة 

  2. مصالحها في اإلقلیم 

    3:لذلك تسعى السیاسة اإلیرانیة لتحقیق جملة أهداف من خالل توجهها نحو المنطقة 

                                                           
   .83، ص المرجع السابقان خزار الخزار ، بفهد مز  -1

   .باكینام الشرقاوي ، المقال السابق  -2

دراسة في العالقات السیاسیة : محمد عبد الرحمن یونس العبیدي ،ایران وجمهوریات آسیا الوسطى اإلسالمیة  -3

  4 ، العدد 15مجلة التربیة والعلم ، مركز الدراسات اإلقلیمیة ، جامعة الموصل ، المجلد  ،والثقافیة  واالقتصادیة

  . 73،74،ص  2008،



  بین المتغیرات الداخلیة و المؤثرات الخارجیة : محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة : الفصل األول 

 

71 
 

 .الحصار األمریكي والتعویض عن دورها في الخلیج اختراق  -

 .تفعیل المقومات المشتركة مع المنطقة ولتعزیز المصالح  -

 .تعزیز األمن في الحدود الشمالیة وٕاقامة عالقة آمنة أو تحالفات أمنیة  -

 . إقامة شبكة من العالقات االقتصادیة والحصول على تكنولوجیا رخیصة -

 .ه الدول من أسلحة وبرامج ذالنوویة نظرا لما تملكه بعض هة فالحصول على الثقا -

المساهمة في السیطرة على الصراعات العرقیة و األیدیولوجیة أو القومیة التي یمكن  -

 .أن تمتد إلى داخل األراضي اإلیرانیة

 .تعزیز النفوذ اإلیراني في المنطقة دون التصادم مع روسیا  -

  :ران اإلقلیمیة تنامي الدور التركي في بیئة ای/ 4

إن الحكومات المتعاقبة في طهران ومنذ قیام الثورة انتهجت سیاسة خارجیة تفضل عدم 

واضعة في اعتبارها أن الجسر الوحید ،إفساد العالقات مع تركیا متجاوزة موقفها األیدیولوجي

بالثورة المستقر الذي یربطها مع الغرب هو تركیا،فالمشاكل الحدودیة أو المشاكل المتعلقة 

  1.وما قیل عن تصدیرها والتي عاشتها ایران مع جیرانها لم تؤثر على عالقتها بتركیا 

وتأرجحت عالقات الطرفین بین الصداقة والعداء ،لكنها تحسنت بشكل كبیر بعد وصول 

،حیث تضاعف حجم التبادل التجاري أربع  2002حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة في 

تعاون والتنسیق األمني بصورة هائلة ،لكن تركیا ال تشعر بارتیاح تجاه مرات ، كما توسع ال

  2. حصول ایران على تكنولوجیا نوویة خشیة اختالل میزان القوى الحساس بین الطرفین 

فكانت وال زالت تركیا منافسا تقلیدیا إلیران في منطقة آسیا الوسطى وفي الشرق األوسط 

ة  شابت عالقات البلدین مثل توتر العالقات كذلك ،وقد ظلت هناك مشكالت جوهری

التركیة نهایة التسعینیات ، وهجمات الجیش التركي على شمال العراق ، واألهم  –السوریة 

                                                           
   .7، ص  2012، مارس  15، العدد  إیرانیةداود سلمان ، العالقات التركیة اإلیرانیة ، مجلة دراسات  دفراق -1

 2006ایران وجیرانها واألزمات اإلقلیمیة  ، دراسة للمعهد الملكي للشؤون الدولیة ، ، كیلر سبنسر روبرت لوي و -2

   . 39،ص  2006، دیسمبر  34المستقبلیة واإلستراتیجیة ، سلسلة ترجمات ، العدد  للدراساتترجمة المركز الدولي 
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التحالف العسكري واإلستراتیجي بین تركیا و إسرائیل ، وبناء على هذا احتلت تركیا مكانة 

كما كان الحال مع العراق في السابق ، لها في الرؤیة اإلیرانیة فهي لیست بالدولة المعادیة 

  1.ولیست بالشریك اإلستراتیجي كما هو الحال في سوریا

لكن وعلى الرغم من كل التغیرات المهمة في النظرة اإلیرانیة وفي الوعي اإلیراني إزاء  

إال أنه في الوقت نفسه ال یمكن القول أن السیاسة الخارجیة ،تركیا في السنوات األخیرة 

ة تتماهي مع المصالح اإلیرانیة وتتطابق معها ، إذ أن ایران كانت قلقة من الوساطة التركی

التي قادتها  تركیا بین سوریا وٕاسرائیل ، فالمتتبع لمسار النموذجین التركي واإلیراني 

سیالحظ أنهما سیصطدمان في مكان ما الحقا ، فالنموذج التركي سحب البساط من تحت 

  2.یران ذریعة تستخدمها لالرتقاء إقلیمیاالقضایا التي تتخذها ا

وقد زاد االستقطاب بین النموذجین أثناء التحوالت التي تشهدها المنطقة العربیة خاصة في 

ظل األحداث الجاریة في سوریا بسبب الدعم اإلیراني للنظام السوري ، والدعم التركي 

   .یدیولوجي وسیاسي كبیرودخول المنطقة برمتها في حالة استقطاب طائفي وأ،للمعارضة 

كما أن النموذج التركي المعتدل والناجح اقتصادیا ، أعطى لتركیا قوة ناعمة وقدرة كبیرة 

وهو ما یهدد النموذج اإلیراني ،على التأثیر ، وأصبح له قبول كبیر لدى شعوب المنطقة 

النفوذ التركي مما سبب لها مشاكل كبیرة مع جیرانها ،ف،الذي ما فتأت إیران تسعى لتصدیره 

وتنامیه مشفوعا بالقوة االقتصادیة لتركیا أضحى یشكل تحدیا كبیرا على السیاسة الخارجیة 

  .اإلیرانیة نظرا للمنافسة الشدیدة التي أصبح یفرضها علیها في المنطقة 

 

 

                                                           
   .باكینام الشرقاوي ، المقال السابق -1

 الستكمالمذكرة مقدمة ) 2008-2002(العاطي التلوثي ، السیاسة الخارجیة التركیة تجاه سوریا  بدمحمد ع -2

متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في دراسات الشرق األوسط ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ،جامعة األزهر 

       . 95،ص  2011،غزة 
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  البیئة اإلقلیمیة العربیة والسیاسة الخارجیة اإلیرانیة/ 5

إن النظام اإلقلیمي العربي جزء مهم من البیئة اإلقلیمیة المؤثرة على سیاسة ایران الخارجیة 

، بل یعتبر األهم من بین باقي النظم اإلقلیمیة التي تنتمي لها ایران نظرا لإلرتبطات 

كما  ،وأیضا لألهمیة اإلستراتیجیة واألمنیة وكذلك االقتصادیة للمنطقة ،التاریخیة إلیران 

ودورها في المنطقة جر علیها ،قضایاالالعدید من  بر ایران فاعل مهم والعب مؤثر فيتعت

كما مكنها من التأثیر الفعال في ، االقتصادیةالكثیر من التحدیات األمنیة والسیاسیة و 

 یتمحور حول السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه البحثوعلى اعتبار أن ،كثیر من القضایا 

  .ه البیئة في عناصر موالیة ذفسیتم تناول تفاعالت ایران مع هالمشرق العربي  دول

  .البیئة الدولیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة : انيالمطلب الث

هذا العنصر للتعرض إلى معالم البیئة الدولیة من خالل القضایا التي تتفاعل بها  یسعى

  .  و أوربا وروسیاوالیات المتحدة األمریكیة وأهمها الكبرى في النظام الدولي ایران مع القوى ال

  :و العداء التاریخي مع ایران الوالیات المتحدة / 1

، كان للثورة اإلیرانیة انعكاسات سلبیة كثیرة على المصالح األمریكیة في الشرق األوسط 

" ويمحمد رضا بهل"بسبب العالقات الوثیقة التي كانت تقیمها واشنطن مع نظام الشاه 

وكان أحد أضالع ،والذي كان حلیفا مهما للغرب في الخلیج العربي وفي الشرق األوسط 

  . السوفیتياإلستراتیجیة األمریكیة ، في الحرب الباردة ضد اإلتحاد 

وقد أدت أزمة الرهائن األمریكیة الذین احتجزتهم ایران إلى قطع العالقات وتوترها ، ودخول 

غیر مباشرة ، وبقیت العالقة بین الطرفین مكتسیة بطابعها الطرفین في صراعات مباشرة و 

بفرض سیاسة االحتواء المزدوج ضد ایران  كلینتون إدارةالعدائي منذ قیام الثورة ، فقامت 

لحق أ و ، 1995ثم سیاسة الحظر االقتصادي الشامل منذ ماي ، 1993والعراق منذ ماي 
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اقتصادیة على الشركات األجنبیة التي والقاضي بفرض عقوبات  1996بقانون دماتو في 

  1.ملیون دوالر  40تتجاوز استثماراتها في ایران سقف 

فتحت الطریق أمام احتماالت تطویر اتجاه أكثر  نسبیة انفراجةوكانت العالقات قد شهدت 

أشار في خطابه إلى العوامل و " الشعب األمریكي إلى"تعاونا ، فتوجه خاتمي بخطاب 

بالدور " أولبرایت " باعترافوبالمثل ردت اإلدارة األمریكیة إیجابیا  ،كةالثقافیة المشتر 

ل الهیمنة األجنبیة ومساندة الوالیات ظاألمریكي في إسقاط مصدق وبالمعاناة اإلیرانیة في 

  2.المتحدة للعراق في حربها ضد ایران 

ة ، إذ تعرضت العالقات بین الطرفین إلى تحدیات جدید 2001عام  11/9وبعد هجمات 

فرغم إدانة الهجمات من قبل كبار المسئولین اإلیرانیین بما فیهم مرشد الثورة اإلیرانیة علي 

فإن ذلك لم یثني اإلدارة األمریكیة ،وكذلك الصحافة اإلیرانیة  مد خاتميخامنئي والرئیس مح

قد  ن اإلدارة األمریكیة كانتأخاصة و ، في سیاساتها السابقة تجاه ایران  االستمرارعن 

مثل هذا الخطاب صدمة شدیدة ،3وضعت ایران في قائمة ما یسمى بالدول الراعیة لإلرهاب

لإلیرانیین خاصة بعد ظهور حالة من التعاطف اإلیراني مع الوالیات المتحدة بعد أحداث 

بناء الدولة األفغانیة ما  إعادةجل أالدور الهام الذي لعبته ایران من  إلىباإلضافة ،  11/9

  4.بان بعد طال

یمنع ایران من إحداث مراجعات في عالقاتها وسیاساتها الخارجیة لموازنة  ملكن هذا ل

الموقف األمریكي بهدف إیجاد بدائل للعالقة  مع الوالیات المتحدة األمریكیة ، مثل تطویر 

العالقات مع روسیا والصین وكوریا الشمالیة وأوربا ، وعلى الجانب اآلخر الزالت مراكز 

                                                           
 .   29ص .صداح أحمد الحباشنة ، المرجع السابق  - 1
سبتمبر ،حولیة أمتي في العالم ، مركز الحضارة للدراسات السیاسیة ،  11باكینام الشرقاوي،ایران وتركیا ما بعد  - 2

 . 499،ص 2002العدد الخامس ،
محمد عبد الرحمن العبیدي ، النظام السیاسي اإلیراني وتحدیات العالقة مع الغرب ، مجلة دراسات إقلیمیة ، مركز  - 3

 . 221، ص  2010،  17الدراسات اإلقلیمیة ، جامع الموصل ، العدد 
 .  494سبتمبر ،المرجع السابق ،ص  11بعد  باكینام الشرقاوي،ایران وتركیا ما - 4
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ن یتقف عقبة أمام تحس،في النظام األمریكي مثل الكونغرس الموالي إلسرائیل  سلطةال

العالقات مع طهران ، فبالنظر للخسائر التي تتكبدها ایران على المستویات اإلقلیمیة سواء 

في الخلیج أو آسیا الوسطى من جراء الحصار األمریكي ، یمكن للنظام اإلیراني  أن یكون 

  1. انعة في عودة العالقات قل ممأأكثر مرونة ، و 

   : وهناك نقاط خالف عدیدة بین البلدین منها  

یعتبر من أبرز القضایا الخالفیة بین  : الموقف اإلیراني من الصراع العربي اإلسرائیلي/ أ

ایران وأمریكا ، رغم أن التطورات والتحوالت الجذریة التي شهدتها تفاعالت الصراع 

والتوازنات اإلقلیمیة والدولیة ، والتي انعكست على الصراع العربي اإلسرائیلي قد قللت كثیرا 

حافظت ایران على دعمها لحزب الرافضة للسالم مع إسرائیل و  اإلیرانیةمن فاعلیة المواقف 

  2اهللا وتوثیق تحالفها مع سوریا 

وكذلك تعمل ایران على دعم كل من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في فلسطین وهما 

یضاف إلى هذا الموقف اإلیراني من  ،حركتان مدرجتان على القائمة األمریكیة لإلرهاب

ر الرئیس السابق محمود أحمدي نجاد ینادي بعض القادة اإلیرانیون على غرا إسرائیل إذ

   .زاد من تأزیم العالقات بین الطرفین في عهده ، وهو ما إسرائیل إزالةبضرورة 

تحوال بالغ األهمیة  األمریكي االحتاللكان سقوط العراق تحت  :الصراع على العراق /ب

وأصبح مهددا آخر لها بسبب التواجد العسكري األمریكي ،في البیئة اإلقلیمیة إلیران 

بتوجیه ضربة لها ، لكن بالمقابل ایران أضحت صاحبة نفوذ قوي في  المتتالیةوالتهدیدات 

وجهت لها اتهامات أمریكیة بدعم الملیشیات  العراق منافس للنفوذ األمریكي ، كما

حد مالمح التنافس األمریكي الصراع على النفوذ وعلى مستقبل العراق هو أف،عیةیالش

اإلیراني ،لكن لدى الطرفین جملة مصالح مشتركة یدركها كل طرف فالوالیات المتحدة 

                                                           
:  باكینام الشرقاوي ، سیاسة ایران الخارجیة ، متوفر على الرابط -  1

5ec92a0f43a9-b455-44ed-ad4c-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/de4add73 
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تغیر  إقلیمیةودة العراق كقوة دم عیهمها أوال ضمان تدفق النفط ، وكال الطرفین یسعیان لع

  .من التوازنات في المنطقة 

ترفض الوالیات المتحدة وبشدة مساعي ایران المتالك التقنیة النوویة   :الملف النووي / ج

السالح النووي ،  المتالك إیرانیا، وترى فیه سعیا  %20وزیادة مستوى التخصیب فوق 

ویمكن ایران  إسرائیل،وهو ما سینعكس سلبا على توازن القوى القائم في المنطقة لصالح 

  .ة قادمة من امتالك قوة ردع في حال أي مواجه

فرضت الوالیات حزم عقوبات متتالیة ومتصاعدة على :الحصار والعقوبات االقتصادیة / د

ایران منذ بدایة الثورة ، بتجمید األرصدة المالیة وحظر بیع قطع غیار الطائرات ، والحظر 

والزیادة في التضییق على الصناعة  ،1996سنة  دماتوالتكنولوجي وصوال إلى مشروع 

،إضافة  االستثمارات الناجم عن العقوبات بفعل تراجعالتي بدأ إنتاجها  ،إلیرانیةالنفطیة ا

مست القطاع البنكي والعملة اإلیرانیة ، ،التي العقوبات الدولیة بسبب البرنامج النووي إلى 

   .وهذه العقوبات أضرت كثیرا باالقتصاد اإلیراني وحدت من فرص نموه بشكل جید

المتحدة على دعم اإلیرانیین من أجل تغییر النظام بإحداث حالة من تعمل الوالیات كما 

في ذكرى مظاهرات  2002یولیو  12جاء في تصریح للبیت األبیض في  إذالإلستقرار،

جامعة طهران بأن الوالیات المتحدة تؤكد لقوى الحریة في ایران إمكانیة االعتماد على دعم 

دعم  هالت ،"بمرسوم دعم حریة ایران "ا عرف م 2005الوالیات المتحدة ،كما أصدرت في 

لمحطات إذاعیة ولبعض  هبأنه موج" كوندالیزا رایس"مالي وصفته وزیرة الخارجیة األمیركیة 

  .1اتحادات العمل أو الجماعات المنشقة عن النظام 

دعمت الوالیات المتحدة بشدة المظاهرات التي أعقبت االنتخابات الرئاسیة اإلیرانیة في  وقد

ووجهت إدانات إلیران بانتهاكات لحقوق اإلنسان  ،فیما یعرف بالحركة الخضراء 2009

تسعى الوالیات المتحدة لخلق بیئة عدائیة إلیران من و  ،وممارسات قمعیة ضد المتظاهرین

                                                           
 . 394الحي ، المرجع السابق ص  بدولید ع - 1
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وهو أمر ،م الخطر اإلیراني ، وذلك بالتعاون مع حلفائها في المحیط اإلیراني یخالل تضخ

 فعلب لهایجعل السیاسة الخارجیة محدودة الحركة وقلیلة التأثیر بسبب الرفض اإلقلیمي 

  .العداء مع النظم المحیطة خاصة الخلیج العربي 

وأهمیة وٕاستراتیجیة المصالح األمریكیة المحاذیة ،الوجود األمریكي الكثیف المحاذي إلیران  

مصالح ، وفرض على السیاسة الخارجیة  لها ، أدخل الطرفین في مواجهات وصراعات

ب أن یضع صانع اإلیرانیة تحدیات وقیود لدورها اإلقلیمي ، ألن أي سلوك تتخذه ایران یج

  .  ردة الفعل األمریكیة تجاهه وكذلك التوازنات اإلقلیمیة والدولیة  القرار في حساباته

  :العالقة مع اإلتحاد األوربي / 2

سلة واحدة بل كانت دوما الدول األوروبیة والیابان محال  لم تضع ایران الغرب كله في

والیات المتحدة للحوار واستمرار العالقات وعودتها بعد حدوث أي أزمة عكس الوضع مع الـ

 تفمفهوم العداء والترقب لم یشمل الغرب ككل ، بل هناك نوع من االنتقائیة خص، 

ومقاومة المخططات  النفس ندفاع عوالرغبة في ال بالهجومالوالیات المتحدة وٕاسرائیل 

وعلى الجانب اآلخر تبلورت مصالح أوروبیة مستقلة خاصة ایطالیا ،الرامیة إلى حصارها 

وفرنسا وألمانیا بعیدا عن النفوذ األمریكي ، وقد استفادت ایران من تضارب المصالح 

افس اقتصادي األمریكیة األوربیة خاصة على المستوى االقتصادي ، فاإلتحاد األوروبي من

  1.ألمریكا وهو ما یزید من أهمیة إیران بالنسبة له 

،  البرغماتیةوتطورت العالقات بین الطرفین منذ التسعینیات بسبب سیاسة رفسنجاني 

هد الرئیس محمد خاتمي ، حیث بدأت الزیارات المتبادلة بین المسؤولین من عوتعززت في 

ي طهران ذات طابع اقتصادي ، وتوجهت الجانبین ، وكانت معظم الوفود األوروبیة ف

منها ایطالیا ، وفرنسا وألمانیا ، تطور العالقات عكس  أوروبیةزیارات خاتمي لعدة دول 

عدم  یحاوالنهد رفسنجاني ، وكان الطرفان  عالتي انتهجتها ایران بدءا من  االنفتاحسیاسة 
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وذلك من ، باإلرهاب للقضایا الخالفیة كوضع حقوق اإلنسان وقضایا ما یعرف  قالتطر 

  1.أجل العمل على دفع العالقات 

السلطة  عام  إلىحد ما ،لكن مع وصول أحمدي نجاد المحافظ  إلىظلت العالقة ثابتة 

خلفا لإلصالحي محمد خاتمي ، وبموقفه المتشدد أكثر حول أنشطة ایران النوویة ،  2005

ه القضایا ومثل هذا الخطاب  ذكل ه،  وٕاسرائیلفضال عن تعلیقاته حول مواضیع المحرقة 

، خاصة مع جمود  األمریكيتساق أكثر مع الموقف االحول الموقف األوروبي إلى 

حول البرنامج ) ألمانیا ، فرنسا ، بریطانیا (المفاوضات التي قادتها الترویكا األوروبیة 

العراق ، النووي ، وكذلك تزاید االتهامات األمریكیة لطهران بدعم المجموعات المسلحة في 

كلها ساهمت في تراجع العالقات بین الطرفین ، وعملت على دعم األوروبیین لقرارات 

  2.مجلس األمن بفرض عقوبات أكثر على ایران 

 2007وفي دراسة استقصائیة قام بها صندوق مارشال األلماني للوالیات المتحدة في 

یرون أن وجود ایران  من األوروبیین %88من األمریكیین و  %83،أظهرت النتائج أن 

من األوروبیین أن  %54نوویة من شأنه زیادة االنتشار النووي في الشرق األوسط ، ویعتقد 

   .3ایران النوویة لدیها القدرة على تهدید أوروبا 

أكثر الدول األوروبیة صلة بإیران خاصة في المجال االقتصادي وفي هذا ألمانیا تعتبر 

الرئیس السابق للغرفة التجارة األلمانیة  Michael Tackussس و كاالسیاق یقول میكائیل ت

عتمد على المنتجات الهندسیة األلمانیة ، وهو یاإلیرانیة ، أن نمو ثلثي الصناعیة اإلیرانیة 

ما یعكس التبعیة اإلیرانیة لقطع الغیار األلمانیة ، وقد بلغت الصادرات األلمانیة إلیران 

هذا التبادل  أثار، و  2004ملیار دوالر في  5ما كانت بعد ، 2006ملیار دوالر في  5.7

                                                           
 .249محمد صادق إسماعیل ،المرجع السابق ،ص - 1

2- Anoushiravan Ehteshami and Mahdjoob Zweiri and Others ,Iran’s Foreign Policy From Khatami to 

Ahmadi NEJAD , UK ,Ithaca Press , 2008,P55 . 
3- ROBERTO Dominguez, Iran’s, A new Challenge to EU Foreign Policy ,European Union Analysis , The 

Miami ,Florida European Union Center of Excellence ,Partnership of The University of Miami and Florida 

International University, Vol 4 , August 2007 ,P4  
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وٕاسرائیل بسبب أن ألمانیا كانت أكثر  الیات المتحدةاالقتصادي بین ألمانیا وٕایران استیاء الـو 

بسبب سیطرة ألمانیا على ،العالقات التجاریة مع ایران  لخفضمقاومة من بریطانیا وفرنسا 

  1. السوق اإلیرانیة 

القات عكذلك تعد قضایا حقوق اإلنسان من أبرز القضایا الخالفیة التي تؤثر على 

عرقلة تطور التعاون ، وفي هذا السیاق تزایدت ضغوط الدول األوربیة  إلىوتدفع  الطرفین

  . 2002على ایران من أجل تحسین سجلها الخاص بحقوق اإلنسان بعد عام 

، ورغم تأزم العالقات في بعض األحیان خاصة ورغم كل القضایا الخالفیة بین الطرفین 

العدید من األسباب للتعاون الثنائي  أوربا في ظل إدارة احمدي نجاد ،تبقى لدى ایران و

فرضها على ایران  أمریكاوفي ظل العزلة التي حاولت ،على أساس المصالح المشتركة 

،وكذا اتخذ االتحاد ر المصالح االقتصادیة یلجأت األخیرة إلى الدول األوروبیة لتطو 

األوروبي مواقف أكثر لیونة دائما نحو ایران في القضایا المثیرة للجدل مثل حقوق اإلنسان 

إقلیمیا هاما تستفید منه أوروبا لتأمین  دورا والبرنامج النووي ، وفي نفس الوقت ایران تلعب

ن عبر ایران و في قضیة تهریب المخدرات من أفغانستا،مصالحها في العراق وأفغانستان 

   2.أوروبا وهي قضیة مهمة لألوروبیین  إلى

وبالتالي فالبیئة األوروبیة تتیح إلیران الفرصة للمناورة في سیاساتها الخارجیة وتمنحها  

تفرض علیها تحدیات اقتصادیة  أیضالكنها ،فرصة اللعب على تباین المصالح الغربیة 

ایران ، مما یمكنها من التأثیر أكثر  الضخمة ألوروبا داخل االقتصادیةبسبب المصالح 

 . على الخیارات اإلیرانیة 

 

  

                                                           
1 - ROBERTO Domingues , op,cit,p5. 
2-A. Ehteshami ,op,cit,P65 .  
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بین تنافس األدوار في بحر قزوین وتحالف المصالح في الشرق  :روسیاو  ایران/3

  .األوسط

مهم في البیئة الدولیة من خالل ارثها السوفیتي ومكانتها في مجلس األمن  روسیا فاعل

اإلقلیمیة إلیران تجمعها مصالح مشتركة ویفرض علیها وهي كذلك فاعل قوي في البیئة 

  .التقارب الجغرافي تنافس إقلیمي حول مصالح البلدین

بانهیار االتحاد السوفیتي تخلصت إیران من مشكلة الجار القوي ما مثل مكسبا مادیا 

ا وأیدیولوجیا حرر النظام من احد أهم هواجسه األمنیة، وتزامن هذا السقوط مع بروز أمریك

قطب وحید على الساحة العالمیة، وهو ما وثق العالقات الروسیة اإلیرانیة من خالل 

رفضهما للهیمنة األمریكیة في النظام الدولي الجدید، وتشابه المواقف من أفغانستان و آسیا 

الوسطى لما تشعران به من محاوالت الوالیات المتحدة وحلفاءها لتحجیم نفوذهما و إنكار 

   1روعات بحر قزویندورهما في مش

اإلیرانیة  -لكن رغم المصالح المشتركة بین الطرفین فقد بدت دینامیات العالقة الروسیة 

على مدى العقدین الماضیین غیر مستقرة وهذا التذبذب راجع إلى عدم وجود إستراتیجیة 

ة روسیة عملیة واضحة تجاه إیران، كما تتعامل موسكو مع جارتها الجنوبیة وفقا لكل حال

على حدا، ثم تغییر تصرفها مع طهران تبعا لذلك، فرغم افتقار موسكو لخطة عمل موحدة 

أو تصور واضح لألولویات العلیا تجاه الجمهوریة اإلسالمیة، إال أن لها مصالح قومیة 

  2.صریحة في إیران وتقوم سیاستها الخارجیة على تلك المصالح

قمر  إطالقادي كثیرة ، إذ تمكنت إیران من و بین الطریفین اتفاقیات تعاون عسكري واقتص

ثم جرى إطالق قمر لالتصاالت أطلق علیه  ، 2005صناعي بالتعاون مع الروس عام 

للمشاركة في قمة بحر قزوین  2007، كما زار بوتن طهران في  2007عام " الزهراء"أسم 
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عن  % 100ها ملیار دوالر بزیادة قدر  3حوالي  2007، وبلغ حجم التبادل التجاري سنة 

من الروس أن  % 2.1، وتعزز التوجهات الشعبیة موقف الحكومة الروسیة إذ یرى 2006

یرون أن أمریكا هي مصدر التهدید األول  % 24إیران تشكل تهدیدا لهم ، مقابل أكثر من 

  1.لهم

وقد أعلن الطرفان عن تدعیم التعاون االقتصادي والعسكري من خالل عدة اتفاقیات وقعت 

الدبابات وقطع : منها ما یتعلق بإمداد إیران باألسلحة الدفاعیة كما أعلنت الدولتان مثل

الغیار، واألهم كان التوصل التفاق حول النظام القانوني الستخدام موارد میاه بحر قزوین 

ي ثار جدل حولها بین الدول الخمس المطلة علیه ، و كانت إیران قد أعلنت أنها الغنیة والت

من موارد النفط في بحر قزوین ، كذلك اتفق الجانبان على معارضة  % 20ستقبل بحصة 

  2.وجود قوات أجنبیة في هذه المنطقة 

لة التي تمیز فیها یعتبر الدور الروسي في األزمة النوویة اإلیرانیة واحدا من األدوار القلیو  

الدور الروسي بالفاعلیة و الدینامیكیة في التعامل مع القضایا الرئیسیة في الساحة الدولیة، 

بل ربما یعتبر دورها هو الدور المحوري األبرز على اإلطالق بحكم متانة  عالقات روسیا 

سي من مع جمیع األطراف والسیما إیران، وهناك محددان أساسیان یحكمان الموقف الرو 

أوال عالقات التعاون النووي واالقتصادي الوثیقة مع إیران إذ أن روسیا من : األزمة النوویة 

أما المحدد الثاني فهو حرص روسیا رغم مصالحها الوثیقة  ،أقوى الشركاء التجاریین إلیران

مع طهران أال تمتلك األخیرة السالح النووي حتى ال یتسبب ذلك في اإلخالل بالتوازن 

  3ستراتیجي على تخومها اال

وفي هذا السباق صرح الرئیس الروسي الحالي رئیس الوزراء سابقا فالدیمیر بوتن أمام 

أن روسیا و إسرائیل هما الدولتان األكثر " 2007مؤتمر لیهود أوربا عقد في موسكو في 
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، كما أن روسیا شاركت في تمریر بعض قرارات مجلس " عرضة للتهدید من إیران نوویة

ألمن  الهادفة لمحاصرة إیران بسبب برنامجها النووي رغم أنها تدخلت في اغلب األحیان ا

  1. لتخفیف حدة القرارات

  2: ویحكم الموقف الروسي من إیران عموما جملة متغیرات مهمة من بینها

األمریكیة ، إذ تستخدم روسیا إیران كورقة ضغط في  –أولویة العالقات الروسیة  -

 .مع واشنطنحوارها السیاسي 

قضایا األمن القومي الروسي ،فروسیا مهتمة بعدم قبول أي تواجد عسكري نشط  -

للوالیات المتحدة  بالقرب من حدودها ولردع ذلك تتحالف مع معارضي واشنطن ومن 

 .بینهم طهران 

التواجد اإلیراني في المناطق التي تعتبرها روسیا تقلیدیا مجاال خاصا لمصالحها  -

 أيروسیا اإلستراتیجیة والتاریخیة مثل آسیا الوسطى والقوقاز وبحر قزوین، وترفض 

 .منافسة لها  قوة

عالقات إیران بروسیا عالقات مهمة تحدد السیاسة الخارجیة اإلیرانیة ، لكن المالحظ أن 

العالقات تجعل السیاسة اإلیرانیة محدودة المناورة ورهینة المصالح الروسیة  هذمثل ه

وتفاهمات األخیرة مع الغرب عموما وواشنطن خصوصا، وهو ما یحد من فاعلیة الدور 

 .ه التحدیات في البیئة الخارجیة   ذاإلیراني بحكم ه
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2 Nikolay Kozhanov, op ,cit , p p. 5,9. 
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  :  خالصة الفصل األول 

  :في نهایة هذا الفصل یمكن استخالص اآلتي 

السیاسة الخارجیة سلوك منظم تنتهجه الدولة تجاه محیطها اإلقلیمي و الدولي ،  -

 .انطالقا من متغیرات داخلیة و خارجیة تحدد هذه السیاسة 

تقدم المقاربات النظریة تفسیرات مختلفة للعناصر المتحكمة في تحدید السیاسة  -

  .أبرزها الهاجس األمني ، و المتغیر االقتصادي ، و البعد الهویاتي  الخارجیة

الموقع الجغرافي االستثنائي یمكن ایران من أن تكون طرفا فاعال في نظم إقلیمیة  -

متعددة ، كما یتیح لها تأثیرات إستراتیجیة على االقتصاد العالمي من خالل المتغیر 

  .أمنیا و اقتصادیا  الطاقوي ، لكنه یفرض علیها تحدیات كبیرة

ه ذتمتلك ایران إمكانات اقتصادیة ضخمة تؤهلها للعب دور إقلیمي فاعل، لكن ه -

اإلمكانات تأثرت العقوبات االقتصادیة،و بفعل تزاید اإلنفاق العسكري ،مما انعكس 

  .على االقتصاد المحتكر في كثیر من قطاعاته من طرف الحرس الثوري

یاسة اإلیرانیة ، خاصة في ظل الموقع االستراتیجي ، القدرات العسكریة سند قوي للس -

و قد عملت طهران على تطویر قدراتها الدفاعیة بشكل ذاتي و مركز على قطاعات 

  .مؤثرة مثل الصواریخ و التكنولوجیا النوویة 

طبعت سیاستها الخارجیة ،التي  كماكانت األیدیولوجیا عنصر مهم في تحریك الثورة  -

خطاب اإلیدیولوجي المرتكز على األدبیات اإلسالمیة الثوریة و تعتمد كثیرا على ال

  .لكن لیس على حساب المصالح الوطنیة  ،البعد القومي الفارسي

تؤثر البیئة اإلقلیمیة إلیران على سیاستها الخارجیة ،خاصة وأنها في أغلبها بیئة  -

  . مضطربة ومتنوعة ،كما أن ایران ال ترتبط بعالقات جیدة مع كل جیرانها

، خاصة في بفعل التأثیر األمریكي في  ایرانشكلت البیئة الدولیة ضاغطا قویا على  -

ظل الخالفات التاریخیة ، و زاد هذا الضغط الدولي بفعل تمدد الدور اإلقلیمي 

اإلیراني و تطورات الملف النووي ، لكن ایران تسعى دائما لالستفادة من التباینات في 

  .المصالح الدولیة 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني 

  

  مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتها

 



  ا مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتھ: الفصل الثاني 

 
 

85 
 

   :توطئة  

قوى و مؤسسات عدیدة ، عن طریق تشكیل  سلوك تساهم في صیاغتهالسیاسة الخارجیة   

من أجل اعتماد خیارات  تتفاعل مؤسسات الدولة فیما بینها كماالقرارات و التأثیر علیها ، 

تتبع مسار صنع القرار في السیاسة الخارجیة  یحاول هذا الفصل، لذلك معینة دون غیرها

التي لها وزن في و لمعرفة القوى و المؤسسات المؤثرة فعلیا ال شكلیا في هذا القرار ،  ،اإلیرانیة

ه ذتشكیل السلوك الخارجي اإلیراني تجاه القضایا المختلفة ، عن طریق معرفة بنیة ه

إضافة إلى محاولة التعرف على اآللیات التي تعتمدها ،فیها  المؤسسات و توازنات القوى

ه اآللیات و ذالسیاسة الخارجیة اإلیرانیة لتجسید استراتیجیاتها في الساحة اإلقلیمیة ، و أنواع ه

  .تركیبتها 

  : و یتضمن الفصل مبحثین 

  .مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة  :المبحث األول 

  .آلیات تنفیذ السیاسة الخارجیة اإلیرانیة  :المبحث الثاني 
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  .السیاسة الخارجیة اإلیرانیة مؤسسات صنع  :األولالمبحث 

وحدة دولیة یجب فهم مسار صنع القرار فیها، وذلك بالتعرف على  أليلفهم السیاسة الخارجیة 

من خالل محاولة فهم بنیة ، المؤسسات والقوى المؤثرة سواء كانت قوى رسمیة أو غیر رسمیة 

 إلىلتعرض لسعى هذا المبحث یو ، وكیفیة تأثیرها على صنع القرار بآلیتها المختلفة هامؤسسات

، من خالل معرفة صالحیاتها وتركیبتها اإلیرانيالمؤسسات والقوى الفاعلة في النظام السیاسي 

  .على القرار خاصة  الخارجي منه تأثیرهاومدى و كیفیة 

یم سالتق إلىأن محاولة تقسیم مؤسسات النظام الحاكم  یالحظ اإلیرانيلنظام اراسة ولكن عند د

الذي ، اإلیرانيائیة ال یتناسب وطبیعة النظام ضقو الثالثي المعروف من تشریعیة وتنفیذیة 

شدید الخصوصیة  اإلیرانيفالنظام  ، خل فیه السلطات بشكل یصعب معه الفصل بینها اتتد

 أخرىتتقارب مع حالة  هابحیث أن اإلیرانیةلكن هذه الخصوصیة تزداد مساحتها في الحالة 

  1.السلطة بین المؤسسات ازدواجیةلدول نامیة أو غیر نامیة ومن هذه الخصوصیات 

ها بم یتسالتي  الظلیة إلىنوعان من الصعوبة في دراسة النظام نظرا  ضوهذه الخصوصیة تفر 

كل ،بین نوعین من المؤسسات السیاسیة منتخبة ومعینة مزجهلنظام،والتي تبدو جلیة في هذا ا

باشرة في ممنها له صالحیاته وسلطاته التي نص علیها الدستور،وتؤثر العالقة بینها بطریقة 

عملیة صنع القرار،هذا التعدد والتنوع في شكل المؤسسات جعل عملیة صنع القرار محصلة 

تمتلك من السلطات الكافیة ما یخولها  ال ،فاألولىالقوى بین هذه المؤسسات للتفاعل وتوازن 

 األساسفي  تصویبیه ةبیرقاوالثانیة تملك سلطات ،القیام بعمیلة صنع القرار بمفردها  إلى

   2.والمشاركة في عملیة صنع القرار التأثیرتستطیع من خاللها 

  .التي تساهم في صنع القرار الخارجي  المؤسسات الرسمیة إلىتطرق هذا المبحث یوس

                                                           
   . 5،صصداح أحمد الحباشنة ، المرجع السابق - 1

التعقیدات الداخلیة لصنع القرار في ایران، سلسلة قضایا المركز : محمد عباس ناجي، من یحكم ایران  - 2

 .10، 09،ص2007القاهرة ینایر . واإلستراتیجیةالدولي للدراسات المستقبلیة 



  ا مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتھ: الفصل الثاني 

 
 

87 
 

 .اإلیرانيمركز النظام  األعلىالمرشد : األولالمطلب 

 إلىویعود هذا المنصب ، یران إالولي الفقیه أعلى هرم السلطة في  أو األعلىیعتبر المرشد 

في كتابة الحكومة  األخیریتحدث هذا  حیثه التي طورها الخمیني،ینظریة الولي الفق

تشكیل الحكومة فقیه عالم عادل فإنه یلي من  بأمرإذا نهض  " فیقول منصب المرشد عن اإلسالمیة

أمور المجتمع ما كان یلیه النبي صلى اهللا علیه وسلم منهم، ووجب على الناس أن یسمعوا له ویطیعوا، 

لیه وسلم والرعایة والسیاسة للناس ما كان یملكه الرسول صلى اهللا ع اإلدارة أمرویملك هذا الحاكم من 

تشكلها في  ضالفعلیة المفرو  اإلسالمیةوقد فوض اهللا الحكومة ... من فضائل ومناقب خاصة واإلمام

 ءوالقضاالحكم  أمرالمؤمنین من  وأمیرالنبي صلى اهللا علیه وسلم  إلىزمن الغیبة نفس ما فوضه 

من جمع في نفسه العلم  في مرهون اآلنأن تعیین شخص الحاكم  األمروغایة ،والفصل في المنازعات 

 أهمحد أ، ویبرز كذلك اإلیرانيفي النظام  المرشد منصب وأهمیةیتضح وزن  ذامن ه،1"والعدل

  .خصائصه الممیزة

 اإلسالمیةللجمهوریة  األساسیةبوالیة الفقیه من الركائز  اإلیمان اإلیرانيیجعل الدستور  إذ

یتدخل في عمل سلطات  ،ألنه أیضان المرشد یتمتع بوضع شدید التمیز والتمدد إوبناء علیه ف

حاكمة في لالسلطات ا"من الدستور المعدل، وفیها  57تنص على ذلك المادة  الدولة، و

السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة وتمارس : هي اإلسالمیة نایراجمهوریة 

وذلك وفقا للمواد الالحقة في الدستور  األمةوٕامام " المطلق" ألمراولي  بإشرافصالحیاتها 

، والمالحظ أن التعدیل الذي أدخل على  "ه السلطات مستقلة عن بعضها البعضذوتعمل ه

ولي  إلشراف"المطلق"صفة  إضافةدهما حأ: أمرینقد نص على  1989هذه المادة في دستور 

ق ما بین السلطات الثالث یتحقق بواسطة یالتنسملة الخاصة بأن جحذف ال واآلخر،األمر 

  2.رئیس الجمهوریة

                                                           
، 3،2003مؤسسة اإلمام الخمیني للشؤون الدولیة، ط : ،طهران اإلسالمیةروح اهللا الخمیني، الحكومة  - 1

 .49ص 
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وتعطى المادة الخاصة الواقعة في الفصل األول من الدستور معنى دینیا صریحا لدور ولي 

 وٕامامة األمرة یالو المهدي، تكون  اإلمامفي زمن غیبة " إذ تنص بالحرف ، األمر أو القائد 

العصر الشجاع  بأموربید الفقیه العادل المتقى البصیر  ةاإلسالمیفي جمهوریة ایران  األمة

مجلس الخبراء  أعضاءوتتم عملیة تعیین القائد من خالل ، "والتدبر  اإلدارةالقادر على 

وتحدد المادة التاسعة بعد المائة، ،الذین ینتخبون عن طریق االقتراع الشعبي  و )مجلس فقهاء(

  1:فاته وهيالشروط المفترض توافرها في القائد وص

 .الفقه أبوابفي مختلف  لإلفتاءالكفاءة العلمیة الالزمة  -1

 .العدالة والتقوى -2

 .لإلدارةوالقدرة الكافیة  واإلداریةة االجتماعیة ءوالكفا یة السیاسیة الصحیحة ؤ الر  -3

في  110عشرة التالیة وفق المادة  اإلحدىالصالحیات یتولى المرشد النهوض بالوظائف و 

  1989:2الفصل الثامن من الدستور المعدل لسنة 

بعد التشاور مع مجمع  اإلسالمیةتعیین السیاسات العامة لنظام جمهوریة إیران  -1

 .تشخیص مصلحة النظام

 .السیاسات العامة للنظام إجراءعلى حسن  اإلشراف  -2

 .باالستفتاء العام األوامر إصدار -3

 .عامة للقوات المسلحةالقیادة ال -4

 .العام والنفیرالحرب والسلم  إعالن -5

 :تنصیب وعزل وقبول استقالة كل من -6

                                                           
الصالحیات و األدوار ، مجلة شؤون األوسط ، مركز : توفیق شومان ، السلطات الدستوریة في ایران  - 1

 .49، ص  2004، ربیع 114الدراسات اإلستراتیجیة ، عمان ، العدد 

شاریة الثقافیة  تالمس :بیروت. 1989والمعدل في عام  1979لسنة  اإلسالمیةدستور جمهوریة ایران   - 2

  .77، الفصل الثامن، ص 110، المادة  اإلیرانیة اإلسالمیةللجمهوریة 
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 .فقهاء صیانة مجلس الدستور  - أ

 .أعلى مسؤول في السلطة القضائیة  - ب

 .والتلفزیون اإلذاعةرئیس مؤسسة   - ج

  . رئیس أركان القیادة المشتركة    - د

 .اإلسالمیةالقائد العام لقوات حرس الثورة   - ه

 .الداخلي األمنالقیادات العلیا للقوات المسلحة وقوى   - و

 .حل االختالفات وتنظیم العالقات بین السلطات الثالث -7

حل مشكالت النظام التي ال یمكن حلها بالطرق العادیة من خالل مجمع تشخیص  -8

 .مصلحة النظام

 .حكم تنصیب رئیس الجمهوریة بعد انتخابه من قبل الشعب  إمضاء -9

وریة مع مالحظة مصالح البالد وذلك بعد صدور حكم المحكمة عزل رئیس الجمه -10

ته السیاسیة ءكفا مبعد اإلسالميمجلس الشورى  رأىالعلیا بتخلفه عن وظائفه القانونیة أو بعد 

 .والثمانینعلى أساس من المادة التاسعة 

ح بعد اقترا اإلسالمیةالموازین  إطارالعفو أو التخفیف من عقوبات المحكوم علیهم في  -11

 .بعض وظائفه وصالحیاته ألداءالسلطة القضائیة ویستطیع القائد أن یوكل شخصا 

مقاطعات  إلىكل محافظة مقسمة  أنوالعشرین،كما  األربعةوللمرشد ممثلین في المحافظات 

تم اختیاره من رجال الدین لیصبح هو ممثل المرشد  لصالة الجمعة إمامفي كل واحدة منها 

ممثلون في كل قطاع من قطاعات الحكومة،یقومون بالمهام المرتبطة  ته،ولهفي مقاطع األعلى

ولهم الحق في التدخل في أي شأن من شؤون الدولة، كما ألغي  2000به،وبلغ عددهم حوالي 

و بالتالي لم یعد المرشح لمنصب والیة ،شرط أن یكون المرشد مرجع تقلید  1989في تعدیل 

  1.في الدین افقه األكثره هو یالفق
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على الدستور عام  طرأتزادت صالحیات ومسؤولیات المرشد القائد في التعدیالت التي   

 بعد أن كانت،عشر وظیفة ومسؤولیة  إحدىحیث أصبحت تتضمن ، بشكل ملحوظ  1989

ات ط، كما تم التخفیف من االشترا1979عام  األصليفقط في الدستور قاصرة على ستة 

 المؤسساتهذا فهناك العدید من  إلىة الخمیني،إضافة الواجب توافرها في القائد بعد وفا

مؤسسة :تتبع أي جهة حكومیة یشرف علیها مرشد الثورة عبر ممثلیه منها ال والهیئات التي 

للثقافة ، منظمة الدعایة  األعلى،  حركة المظلومین، المجلس اإلسكانالشهید، مؤسسة 

  1. اإلسالمیة

سواء من حیث العالقة بین السلطات أو فیما ، یرانیةاإلعلى الساحة  األهموللمرشد الدور 

 إلى اإلشارةفبالنسبة للعالقة بین السلطات یمكن ،یخص تعیین اتجاهات السیاسة الخارجیة 

السیاسي أي سن  "رالتعزی"والتي منحت حق  7/12/1987فتوى الخمیني الصادرة في 

في الوقت الذي نصت فیه المادة ،نص في الكتاب أو السنة  لم یرد بشأنها عقوبات على جرائم

فتوى  إلى اإلشارةكذلك یمكن ،من الدستور على اختصاص السلطة القضائیة بهذا الحق  156

وهي فتوى لم یعلن عنها إال في عام ،ة ضالخمیني الخاصة بتحریم نشاط حركة الحریة المعار 

ویعتبر هذا ، یة أثناء محاكمة عبد اهللا نوري مستشار رئیس الجمهوریة لشؤون التنم 1999

  2.الدور التشریعي الذي تلعبه فتاوى المرشد من أهم عوامل إضعاف السلطة التشریعیة

التي أعقبت االنتخابات الرئاسیة  األزمةالداخلي خالل  شأنال فيتجلى كذلك وضع المرشد 

البدایة  نذأعلن دعمه م الذي،یات المرشدسلطت الضوء على صالح،حیث  2009في 

 رجع إلى أن هذا األخیر لم یسعى في والیته األولى إلى زیادة صالحیاتهوهذا ی ،ألحمدي نجاد

فرض  إلى عي،ولم یدتمعلى حساب سلطات المرشد، مثلما فعل الرئیس السابق محمد خا

رقابة دستوریة على صالحیات المرشد كما فعل میر حسین موسوي المرشح السابق للرئاسة 

                                                           
 .104منصور حسین العتیبي، المرجع السابق ص  - 1
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المتشددة في السیاسة الخارجیة ساعدت كثیرا  نجادقف ا،كما أن خامنئي یرى أن مو 2009في 

وقد أدى تدخل المرشد بقوة في االنتخابات ،على نجاح إیران في الحفاظ على برنامجها النووي 

  .والمطالبة بتقیید صالحیاته  ها إلى تزاید االنتقادات لدور المرشدتالتي تل واألزمة

في  األساسیةأما عن السیاسة الخارجیة فالمرشد هو صاحب القرارات النهائیة واالتجاهات    

خاصة بشان القضایا الرئیسیة مثل العالقات مع الوالیات المتحدة و ، یران الخارجیة اسیاسة 

مع ذلك فعمله الوصول و من الصراع العربي اإلسرائیلي، والقضیة النوویة  اإلیرانيالموقف 

ألنه توجد العدید من القوى المتنافسة تحاول التأثیر على توجهات ،شدیدة التعقید  للقرارات

لذلك فعملیة صنع القرار في قضایا ، الزعیم لدفعه نحو قرارات معینة بسب تباین المصالح

  1.السیاسة الخارجیة مهمة جدا وطویلة بسبب تعدد مراكز القرار

ف هداهللا الخمیني، والذي یرى أن  آیة بأفكارورة بعد الث اإلیرانیةتأثرت السیاسة الخارجیة 

حمایة الدول اإلسالمیة فقط، لكن یتوسع لیشمل  ال ینحصر في اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة 

یني أن هناك مللظلم والهیمنة العالمیة، ویرى الخالمناوئین ع یتوحید صفوف جم المساهمة في

،  األجنبيعلى عاتق إیران مسؤولیة تاریخیة في مساندة الدول والحركات التحرریة ضد النفوذ 

  2.هنا جاءت فكرة تصدیر الثورة  نوم، وبخاصة في مجال التحرر من الهیمنة الثقافیة 

 1989فیفري  15ومن مالمح تأثیر المرشد على السیاسة الخارجیة نجد فتوى الخمیني في 

بسبب روایته آیات شیطانیة ومساسها بالدین ، ان رشدي مدم  الكاتب البریطاني سل داربإه

كما كانت سببا في  ،في قطع العالقات بین البلدین وى، وقد تسببت هذه الفتاإلسالمي

والتي یتبناها علي خامنئي ویرددها في ،مع الوالیات المتحدة  الدبلوماسیةاضطراب العالقات 

                                                           
1 - Shirint. Hunter. Iran’s Foreign Policy in The Post Soviet Area: Resisting the new 

international order, California, prager 2010, p29. 
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لیة دو الذي تنتظم فیه العالقات ال اإلطارتشكل  الفتاوىمثل هذه النوعیة من مناسبات مختلفة،و 

  1.وتحدد مسارها  إلیران

لكن تبقى الفلسفة السیاسیة الموجهة من الولي الفقیه ذات أطر عامة تترك مرونة كبیرة 

وفي نفس الوقت تمثل هذه األطر ،منها ومضمونها ضلمتخذي القرارات الخارجیة للعمل في 

 إمكانیةفي عدم  األساسیاته ذأساسا ال یمكن الحیاد عنها بأي حال من األحوال، وتتمثل ه

شرقیة وال  ال"لیة وقاعدة الاالستق بمبدأتخل  ألنهاوذلك ،القوى الكبرى  عم أحالفالدخول في 

عالقة تحالف مع دول على حساب المصلحة واالعتبارات  إبرام إمكانیةعدم  ،أو" غربیة

  2.إسرائیلوالواضحة، أو عدم الدخول في عالقة مع  ةالرئیسی اإلسالمیة

ة، خاصة لثر المرشد على السیاسة الخارجیة كذلك من خالل نفوذه في مؤسسات الدو أویبرز 

الثوري، وهو  لحرس، إذ أنه یعین مسؤلي مؤسسات مهمة ونافذة على غرار قائد ایعینها التي 

أن له عضوین في مجلس األمن  إلى ، إضافةمؤسسة مؤثرة بقوة على السیاسة الخارجیة 

في  ممثلینوللمرشد ، هو في مؤسساتهم میعینه لذیناء باقي المؤسسات واضالقومي غیر أع

 جهاز لهأن  إلى ، إضافةمة ات باستقاللیةكل السفارات على صلة مباشرة به ویحظون 

بنواب "ضخمة مرتبطة في كل المؤسسات والمعروفین  إداریةمخابرات خاص به، وأجهزة 

  * .،و للمرشد نفوذ اقتصادي من خالل المؤسسات الخیریةوالذین یخضعون له رأسا" المرشد

 111المعدل في المادة  اإلیرانيأداء مهامه، ینص الدستور  لىوفي حال عدم قدرة المرشد ع

ه أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونیة، أو فقد"

 األمرنه یعزل عن منصبه ویعود تشخیص هذا إعلم فقدانه لبعضا منذ البدء ف أوبعد المائة، 
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ائة وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو ممجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد ال إلى

ذلك، حتى یتم ذلك  وٕاعالنتعیین القائد الجدید عزله فإن الخبراء مكلفون بالقیام بأسرع وقت ب

حد فقهاء مجلس أ مجلس شورى مؤلف من رئیس الجمهوریة ورئیس السلطة القضائیة و فإن

صیانة الدستور منتخب من قبل مجمع تشخیص مصلحة النظام یتحمل جمیع مسؤولیات 

  1 .القیادة بشكل مؤقت

 .في صنع السیاسة الخارجیة اودوره مؤسسة الرئاسة:المطلب الثاني 

ولما ،السلطة التنفیذیة هي إحدى السلطات الثالثة التي تكون النظام السیاسي في أي دولة 

كان للنظام اإلیراني صفة خاصة كان لرئیس الجمهوریة باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة وضع 

بعد المرشد  اإلیرانيني في النظام السیاسي افالرئیس هو الرجل الث،2خاص واهتمام كبیر

ویتركز نفوذه في المیادین االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لكنه محدود األثر فما ،  األعلى

 3.یتعلق بالسیاسة الخارجیة و توجیهها بسبب القیود الدستوریة

یس الجمهوریة، والشروط ئقبل وبعد التعدیل مهام ر  اإلیرانيینظم الفصل التاسع من الدستور 

سلطة لل أشیركما  ،توافرها فیه وكذلك مدة حكمه وباقي المواد المتعلقة بالرئیس الواجب

ما  إال ،المهام التنفیذیةة مباشر ب ه مكلفأن ، وتفید60التنفیذیة بشكل عام في الدیباجة والمادة 

د إشرافوضع الدستور منها تحت  شروط انتخاب رئیس ) 115(وتحدد المادة ،4المرش

                                                           
               .77ص،111،الفصل الثامن المادة 1989المعدل لسنة  اإلسالمیةوریة ایران هدستور جم - 1

، تاریخ  )2005-1997( أثر النظام السیاسي على عملیة صنع القرار في إیران ، عادل نبهان النجار - 2

-http://asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath :، عنوان الوثیقة  20/09/2013:االطالع 

30-05-11-1.htm 

3 - Wilfred Buchta, Who Rules I ran ?: The structure Of Power in the ISLAMIC republic, the 

Washington institute for near east policy and Konrad Adenauer Stiftung, USA. 2000. P24. 

 .عادل نبهان النجار، المقال السابق - 4
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رئیس الجمهوریة من بین الرجال المتدینین السیاسیین الذین تتوافر فیهم ینتخب : الجمهوریة

  1:الشروط التالیة

 .اإلیرانیةویحمل الجنسیة  األصل إیرانيأن یكون    - أ

 .والتدبر اإلدارةقدیرا في مجالس   - ب

 .ذا ماض جید    - ج

 .والتقوى األمانةتتوفر فیه    - د

 .والمذهب الرسمي للبالد اإلسالمیةمؤمنا معتقدا بمبادئ جمهوریة ایران   - ه

الشروط الواردة شروط مهمة وتعطي فرصة كبیرة لمجلس صیانة الدستور  أنفالمالحظ 

إلى  ةإضافأو یمكن أن یهدد نفوذ المرشد ورجال الدین، ،الستبعاد كل من ال یتوافق مع النظام

هو ما عة ایران، و یاالثناعشري وهم أغلبیة ش مامياإلقصر الترشح على معتنقي المذهب 

المذهب  تىأو ح اإلسالميیخالف مبادئ المساواة التي نص علیها الدستور بین أبناء الدین 

  .% 15أن عدد المسلمین السنة في ایران  ماعل،الشیعي 

ینتخب " الرئیسقة انتخاب یعلى طر 1989المعدل لسنة  من الدستور) 114(تنص المادة 

من دورتین  أكثرسنوات وال یجوز انتخابه  أربعةرئیس الجمهوري مباشرة من قبل الشعب لمدة 

على  أجریتوتعد رئاسة الجمهوریة بشكلها الحالي نتاج عملیة التعدیل التي ، 2" متتالیتین 

 أصبح یولیو من العام نفسه، حیث 3الخمیني في  ةعقب وفا 1989الدستور في یولیو سنة 

 1979نص دستور  إذز ثانوي، منصب الرئاسة بصالحیات جدیدة وموسعة، بعد أن كان مرك

  3.یس الوزراءئعه مجلس الخبراء على توزیع السلطة التنفیذیة بین الرئیس ور ضالذي و 

                                                           
 .115، الفصل التاسع المادة 1989لسنة  ل، المعداإلسالمیةدستور جمهوریة إیران  - 1
 .114، الفصل التاسع، المادة المعدل  دستور جمهوریة ایران - 2

والصراع على مستقبل  اإلیرانیةومحمد عباس ناجي ، االنتخابات الرئاسیة   إدریسمحمد السعید  - 3

 2009 أغسطس 201القاهرة، العدد ،اإلستراتیجیةللدراسات  األهرام، مركز إستراتیجیةالجمهوریة، كراسات 

 .8ص ،
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وقد كانت االزدواجیة في السلطة التنفیذیة سببا في التنازع حول الصالحیات مما سبب    

في وقته ي رئیس الوزراء و ، وبین میر حسین موسآنذاكئي الذي عین رئیسا نمشاكل بین خام

ثنائیة السلطة التنفیذیة، بعد أن ل ادح 1989لسنة  يالدستور وضع التعدیل  األمروفي نهایة ، 

الذي انفرد برئاسة  األخیرالرئیس، هذا  ىإلمسؤولیاته  لمنصب رئیس الوزراء، ونق غيأل

له دور مهم في صیاغة السیاسة االقتصادیة من خالل سیطرته على  وأصبحالسلطة التنفیذیة 

القومي، بما له من وزن في عملیة صنع  األمنرئاسته لمجلس  إلى إضافة، ةوالمیزانیالتخطیط 

  1.القرار

  2: صالحیات الرئیس فقد حددها الدستور على النحو التاليبفیما یتعلق  أما

المادة (في المجاالت المرتبطة بالمرشد  إالرأس السلطة التنفیذیة وتتنفیذ الدستور  -1

113(. 

 .) 123المادة(لتنفیذها  للمسئولینوتسلمها  ىور شالتوقیع على مقررات مجلس ال -2

تعیین معاونین له بدال من رئیس لوزراء الذي ألغي منصبه في التعدیل الدستوري لـ  -3

 ).124المادة (،  1989

علیها  ىور شالمعاهدات والعقود واالتفاقیات الدولیة بعد مصادقة مجلس الالتوقیع على  -4

 .)125المادة (

 ).126المادة(للبالد  اإلداریة واألمورتولي مسؤولیة أمور التخطیط والمیزانیة  -5

 تعتبرفي هذه الحالة فإن قراراتهم أو ممثلین وتحدید صالحیاتهم، تعیین ممثل خاص له -6

 .)127المادة (بمثابة قرارات رئیس الجمهوریة 

 ).128المادة (التصدیق على تعیین السفراء بعد اقتراحهم من وزیر الخارجیة  -7

 ).127المادة (الحكومیة  األوسمةمنح  -8

                                                           

1 - Wilfred Buchta .op ,cit. P23. 

، 125، 124، 123، 113: ، المواد 1989لسنة  لمعدلا، اإلسالمیةانظر دستور جمهوریة ایران  - 2

126 ،127 ،128، 129 ،133 ،134 ،136. 
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على منحهم الثقة، مع عدم طلب الثقة مرة  ىور شتعیین الوزراء بعد موافقة مجلس ال -9

 .)133المادة (في حالة تغییر المجلس  أخرى

على عمل الوزراء وتعیین السیاسات العامة للدولة بالتعاون مع الوزراء  اإلشراف -10

 ).134المادة. (لتنفیذ القوانین باإلضافة

 ).136( ءالوزراحق عزل  -11

أنه على الرغم من الصالحیات  A. Ehteshami احتشامي ه الصالحیات یرىذفي ظل ه

الشخص الذي یعد تأییده  األعلىالممنوحة للرئیس بموجب الدستور المعدل، یبقى المرشد 

أن نفوذ المرشد یبقى هو األكثر وضوحا في  إذحاسما في تنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة، 

  1.مرحلة صیاغة السیاسات

ولكن  ،اإلیرانیةتأثیر على السیاسة الخارجیة كما تعتبر وزارة الخارجیة مركز آخر للنفوذ وال

على الرغم من أن وزراء ، قوتها محدودة للغایة ألن عملها یشرف علیه الرئیس ومستشاریه 

    .2إلیرانفراد لهم مكانة وسلطة وتأثیر على مسار السیاسة الخارجیة كأالخارجیة 

عن ممارسة  مسئوالالرئیس أصبح  أنأما عن مساءلة الرئیس فقد نص الدستور المعدل على 

 مسئوالبعد أن كان ، ) 122المادة (مجلس الشورى  و سلطاته أمام كل من الشعب والمرشد

  3.في الدستور السابقأمام الشعب فقط 

السلطة التنفیذیة  بتبعیةالذي یتفرد  اإلیرانيمالحظة خصوصیة النظام  إلىوهذا یجرنا 

التنفیذیة لتوجیهاتها ولو  األداةوهي  ،هي سلطة والیة الفقیه برمتها إلى سلطة دینیة )المنتخبة(

الولي الفقیه فقط هو صاحب  أن ىحیث ینص الدستور عل األقل، من ناحیة نظریة على 

                                                           
1-  A.Ehteshami, op ,cit, P 293.  

2 - Stephen Jones, op ,cit, p98. 

 .92نیفن مسعد، المرجع السابق، ص  - 3
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التنفیذي في  المسئول باعتبارهكما أن الرئیس ، االختصاص في قضایا السیاسة العامة كلها 

  1.الدولة ال یملك أي سیطرة على القوات المسلحة 

- 1979(أبو الحسن بني صدر من : سبعة رؤساء هم 1979وقد تولى الرئاسة منذ سنة 

- 1981(الذي اغتیل في نفس السنة، ثم علي خامنئي ) 1981(م علي رجائي ث) 1981

بعده ) 2005- 1997(، محمد خاتمي )1979- 1989(، ثم هاشمي رفسنجاني من )1989

وأخیرا حسن روحاني الفائز في االنتخابات الرئاسیة ) 2013 إلى 2005(نجاد من  يحمدأ

  .األخیرة

أولئك الذین یعتبرون رئیس الجمهوریة "سنوات  8ت خاتمي في نهایة رئاسته التي استمر  قال

ولیس مسؤوًال عن تطبیق الدستور،یریدون أن یقتصر دور الرئیس على  فقط رئیًسا للحكومة

أیام  9وأعلن خاتمي أن حكومته كانت تتعرض ألزمة كل ،أعمال الحكومة فحسب تصریف

كما  ،ما جعل تنفیذ مشروعه اإلصالحي أمًرا غیر ممكن في نهایة األمر ،من ِقَبل معارضیه

مثل خاتمي ال أقوم إال  "مسكیًنا"أصبحُت "أن أحمدي نجاد وصل إلى النتیجة نفسها فصرح 

التي تفتعل " قوى التسلط"، وأصبح یطلق على خصومه في الحكم "بتصریف أعمال الحكومة

الدولة /وقد ترتب على ازدواجیة الثورة ،مشهد السیاسيله األزمات بشكل مستمر لحذفه من ال

نتائج عّقدت من تركیبة السلطة في إیران، وأثرت في المستویین الداخلي والخارجي، وهي 

  2.مربكة لمن یتعاطى الشأن اإلیراني

 .و أثره على السیاسة الخارجیة اإلسالمي الشورىمجلس : المطلب الثالث 

مجلس صیانة الدستور ومجلس الشورى : قسمین إلىیران إتنقسم السلطة التشریعیة في 

 ةالتشریعیمن الفصل السادس المعنون بالسلطة ) 90 إلى 62(وتختص المواد من ،اإلسالمي

التنظیمي المتصل بعمل المجلس من حیث قواعد االنتخاب  اإلطارفي الدستور المعدل بوضع 

                                                           
 .26ص ،  األسبقاشنة، المرجع بأحمد الح حصدا - 1

، 24/10/2013القرار السیاسي في إیران بین الثورة والدولة، تاریخ االطالع ، . حسن أحمد العمري - 2

 http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343105119173879.htm: عنوان الوثیقة 
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نواب  أنفي هذا السیاق ینص الدستور على ،وطبیعة المداوالت والصالحیات  األعضاء وعدد

ویحدد ) 63المادة (ع سنوات بلمدة  أر ) 62المادة (المجلس ینتخبون باالقتراع السري المباشر 

للتطورات الدیمغرافیة  استجابةر سنوات شعضو یضاف لهم عشرون عضو كل ع 270بـ 

  1.والسیاسیة

ن المرشح حاصال على درجة جامعیة أو من شروط الترشح للبرلمان والرئاسة في ایران أن یكو 

بینما  18ویسمح باالنتخاب لمن هم في سن  ، سنة) 75-30(ما یعادلها وأن یكون عمره بین 

أن لهم حق التمثیل في  64الدینیة فقد نصت المادة  لألقلیاتوبالنسبة ، 152كانت في سن 

 ریونو واآلشك المسیحیون المجلس إذا ینتخب الزرادشت والیهود نائبا لكل منهم، بینما یشتر 

  3. والكلدان معا في نائب واحد

لكن ) 89المادة  إلى 71(صالحیات المجلس كثیرة ومتعددة نص علیها الدستور من المادة 

  .سنكتفي بالصالحیات الخاصة بالسیاسة الخارجیة للدولة

من الدستور مجلس الشورى سن القوانین في كافة القضایا ومن بینها السیاسة  71تخول المادة 

یمكن لمجلس "تنص المادة  و، الخارجیة مما یمكنها من التأثیر علیها والمساهمة في صنعها 

، "الحدود المقررة له في الدستور إطارأن یسن القوانین في كافة القضایا في  اإلسالميالشورى 

  4".یمكن للمجلس تولي التدقیق في جمیع شؤون البالد"أنه ) 76المادة (ضیف وت

لعقود والمعاهدات احق المصادقة على المواثیق و ) 77(یملك  مجلس الشورى وفقا للمادة 

تجب مصادقة المجلس على أي تغییر في الخطوط الحدودیة، أو  ، وواالتفاقیات الدولیة 

أو االقتراض وتقدیم المنح وحتى توظیف  اإلقراضن أجل وكذلك م، العرفیة  األحكامرض فل

                                                           
 .109ص ،نیفین مسعد، المرجع السابق  - 1
 .157الحي، المرجع السابق، ص  بدولید ع - 2
 54، ص، 64، المعدل، المادة اإلسالمیةدستور جمهوریة ایران  - 3
 .58، 57ص، ص 76و71المادة . اإلسالمیةدستور جمهوریة ایران   - 4
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شرعیتها إال بموافقة ومصادقة المجلس علیها وفقا  تأخذال  األموروهذه ،  األجانبالخبراء 

  1.على التوالي 82، 80، 79، 78للمواد 

على السیاسة الخارجیة من خالل لجان المجلس الخاصة ومنها  التأثیرویمكن للمجلس كذلك 

كما أن  األجنبیةلخارجیة، وكذلك من خالل اتصاالت المجلس مع كبار الشخصیات لجنة ا

 وللمجلس الحق في استیضاح الوزراء ومساءلتهم بخصوص القضایا المحلیة والخارجیة، 

    2. الحكومة ال تستطیع الدخول في أي معاهدة أو اتفاق بدون موافقة المجلس

الصالحیات الكثیرة التي یتمتع بها المجلس تجعله من أقوى المؤسسات هذه القوة تتضح في 

، لكن هناك عوامل األغلبیةمواجهة رئیس الجمهوریة والحكومة،كلما كان یسیطر علیه تیار 

 األغلبیةمنها الثقل السیاسي لتیار  تنوع تتحكم في قوة المجلس، أكثرتعقید و  أكثر أخرى

هو ،فف المرشد منه وعالقته بمجلس صیانة الدستور شریكه في السلطة التشریعیة قو داخله، وم

  3.مشرعاته المصادق علیها الصطدامها بالشرع أو الدستور  إبطالالقادر على 

في القضایا الداخلیة والخارجیة یجب أن  التأثیروهذا یوضح لنا أن قوة المجلس وقدرته على 

المؤسسات داخله، دون عزله عن هذا و قوى الفاعالت تقرأ في سیاق خصوصیة النظام و ت

  4 :مالحظاتالسیاق وعند تتبع عمل المجلس منذ الثورة تتجلى مجموعة 

ففي المجلس السادس كان عددهم ستة ، عدد رجال الدین في المجلس متذبذب  -1

 .عضو 41بینما قفز العدد في المجلس السابع  أعضاء

في  % 51من برلمان آلخر حیث كانت  ابیةالنیتذبذب نسب المشاركة في االنتخابات  -2

في العاصمة   %28ما لم تتجاوز حاجز نبی، ایران  لكفي  2004 انتخابات مجلس الشورى 

 .طهران

                                                           
 .46توفیق شومان، المرجع السابق، ص  - 1

2- A.Ehteshami, op ,cit, p 295. 

 .113نیفن مسعد، المرجع السابق ص  - 3

 .160الحي المرجع السابق ص  بدولید ع - 4
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من   % 64.9بحوالي  2000كانت لهم السیطرة عام  أنبعد  اإلصالحیینتراجع قوة  -3

 .للمحافظین  % 18.6المقاعد مقابل 

من المرشد  منجاد المدعو  أحمديمنذ تولي المحافظ محمود  حیینلإلصالوقد زاد هذا التراجع 

مقالید الرئاسة، وتضاعفت سیطرة المحافظین على المجلس بعد رفض المجلس ومجلس 

عقبت االنتخابات أاالحتجاجات التي  بعد اإلصالحیینح الكثیر من شصیانة الدستور تر 

  .و التي فاز بها نجاد  2009الرئاسیة 

قرب إلى معسكر الرئیس احمدي نجاد نتیجة سیطرة أفقد اتخذ مجلس الشورى موقف 

نائبا الرئیس   220أكثر من  أیدمقاعده، حیث  أغلبیةالمقربین من الرئیس على  األصولیین

نتائج االنتخابات كشفت  أفرزتهاالسیاسیة التي  األزمةلكن تطورات ، نجاد خالل االنتخابات 

وهو ما وتر العالقة بین المجلس ،  األصولییناخل معسكر المحافظین ات دنایبعن بعض الت

  1.تهدید بسحب الثقة من الرئیسال إلىوصلت حتى  و، والرئیس فیما بعد 

 :السیاسة الخارجیة البعد األمني في  ةعاصن والحرس الثوري :المطلب الرابع 

ني أوقر الحرس وأحبهم إلو لم یكن حراس الثورة ما كانت الدولة، " یقول الخمیني عن حراس الثورة 

تجسم معانات هذا  مرآة، إنهم ازالو على البالد عندما لم یستطع أحد، وما  اوعیني علیهم فلقد حافظو 

  2 ." مته، في ساحة المعركة وتاریخ الثورةیالشعب وعز 

من  اإلسالمیةصدیر الثورة تدور الجیش والحرس مهم جدا في  نجاء في دیباجة الدستور أ

من الفصل التاسع  150المادة  تأتي في العالم ،و اإللهي نخالل الجهاد لبسط حاكمیة القانو 

تبقى قوات حرس الثورة  "تنص  تمسك بالحرس وقواته لحمایة الثورة ومكاسبها واللتأكد 

دورها  أداءجل أمن  النتصار هذه الثورة راسخة ثابتة األولى األیامفي  تأسستالتي  اإلسالمیة

                                                           
  .       135ص  المرجع السابق ،جي، امحمد عباس ن - 1
 .2005، ینایر  54، العدد إیرانیهتصدیر الثورة، دورة مختارات  يودوره ف اإلیرانيالحرس الثوري  - 2
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القوات  في حراسة الثورة ومكاسبها،یعین القانون حدود وظائف هذه القوات ونطاق مسؤولیة

  1 .فیما بینها األخوي والتنسیقعلى التعاون  التأكیدمع  األخرى المسلحة

المالحظ من نص الدیباجة أن الدستور أعطى للحرس الثوري طبیعة عقائدیة، واعتبر أن لهذه 

في سبیل  بالجهادتتعلق  مهام إلىالحدود الجغرافیة للدولة،  حمایةالقوات مهمة تتجاوز مسألة 

في العالم، الجدیر بالذكر أن الدستور لم یتعرض لمناقشة  اإللهي القانوناهللا وبسط حاكمیة 

حرس الثوري إال في مادتین فقط، المادة العاشرة بعد المائة، والتي تقرر وظائف القائد، ال

كد ؤ التي ت المائةبعد وصالحیاته ومنها نصب وعزل قائد الحرس الثوري، والمادة الخمسون 

  2.الحرس الثوري من أجل حمایة مكاسب الثورة قواتبقاء 

لدستور من مهام على الصعیدین الداخلي ویفصل قانون الحرس الثوري ما كان قد أجمله ا

  3: والخارجي ویحدها على النحو التالي

 . حمایة الثورة وأمنها -

 .لها ةالمناوئمع كل القوى ق -

 .دعم حركات التحرر في العالم -

 .الصهیوني وعمالئهم في المنطقة األمریكيحراسة الثورة وقادتها وأهدافها من العدو  -

 .، والجواسیس والعمالءاألسلحةمن تسلل  دالحدو الحفاظ على  -

 االنفصالیین ضرب   -

مجمل  كتسيمول،على خلفیة الطبیعة العقائدیة التي تشم نشاط الحرس الثوري بالتوسع والسیت

جانب  ،إلىالسیاسیة التي یمارسها الحرس الثوري على الساحتین الداخلیة والخارجیة  األنشطة

، واالهم دوره السیاسي الذي أصبح یمارسه بعد انتهاء اإلیرانيدوره الوظیفي داخل المجتمع 

                                                           
 .135نیفین مسعد المرجع السابق ص  - 1
والنشر،  لألبحاث العربیة الشبكة :بیروت.  الدولة إلىاالنتقال من الثورة : اإلیرانیةأمل حمادة، الخبرة  - 2

 .190، ص 2008، 1ط
 . 136السابق، ص نفین مسعد المرجع  - 3



  ا مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتھ: الفصل الثاني 

 
 

102 
 

 اتفي كل أجهزة الشرطة والمخابر  الحرب مع العراق، ویحظى الحرس الثوري بنفوذ واسع

نفوذه داخل  إلى باإلضافةخاصة به،  إعالمیة قناة بإنشاءحیث قام ، اإلعالميوالجهاز 

 اإلمام علیمیة تتبع له مباشرة هي جامعةالسیاسیة والمدنیة، كما قام بإنشاء جامعة ت تالمؤسسا

  1.اإلیرانیة تالجامعامكاتب تابعة له داخل  إلنشاء إضافةالحسن، 

وسرعان ما تطور دور الحرس الثوري في السنوات التالیة لیصبح مؤسسة مستقلة بذاتها، 

مع بعض رموز النخبة  أخرىنقاطها أو تختلف في  تها التي قد تتفق في بعضدتمتلك أجن

  2الخمیني لإلمام ةالكاریزمیوبخاصة بعد غیاب القیادة ،  اإلیرانیةالحاكمة 

همة والفضفاضة التي تتحدث عن الحرس وهي قلیلة تعطیه مساحة بالنصوص الدستوریة الم

 واسعة للتحرك والتأثیر في عملیة صنع القرار، والتي زادت بعد حرب العراق لما كان للحرس

الواسع للحرس الثوري  االقتصاديالنفوذ  إلى إضافةر بارز في تلك الحرب، هذا دو  من

 .الذي أصبح أكبر قوة اقتصادیة في ایران اإلیراني

 أن رشعالتدخل حین ی إلىللحرس بحمایة مبادئ الثورة یدفعه   حالممنو  التفویضأن كما 

سلم الرئیس المحافظ تاسدران بعد بمن طرف ال لوالتدخالنظام في خطر، وقد زاد هذا النفوذ 

 وزیرا 21ن مالمكونة  األولى، وقد كان ثلث حكومته 2005السلطة عام  نجادمحمود أحمدي 

سلطة الحرس الثوري تفوق سلطة  أنس الثوري، ولهذا یرى البعض ر سابقین في الح أعضاء

القرار  صنعل تنامي قوة الحرس في عملیة ظ، وبالنسبة للمرشد أیضا ففي نجادأحمدي 

للقوة التي  رهینةسیجد نفسه  األخیرالمؤسسة، فإن هذا  هذهواالعتماد الكامل للمرشد على 

  3.یقودها 

                                                           
 .17ق، ص بالسا ي، المرجعجد عباس ناحمم - 1

 .191المرجع السابق ص ، أمل حمادة  - 2

: نفوذ یهیمن على الدولة، تاریخ االطالع إلى، من مؤسسة عسكریة اإلیرانيشبكة النبأ، الحرس الثوري  - 3
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حق  "المؤسسات الثوریة"إذ یمنح الدستور  ،في عملیة صنع القرارازدواجیة  فالمالحظ وجود

، فیمكن لمؤسسة الحرس الثوري ومؤسسة القائد األعلى للثورة ةضد مؤسسات الدول" النقض"

في  ثدح كمامرجعیة الدستور،  إطارفي  األخرى الدولة تمؤسسانقض أي قرارات تصدرها 

مطار  األخیرح هذا تفتا، عندما 2004في شهر مایو أیار  خاتميمحمد  األسبقعهد الرئیس 

البعد الخدمي  إلدارةقد وقعت اتفاقیة مع شركة تركیة  اإلیرانیةالخمیني الدولي،وكانت الحكومة 

ور في ضحال لألجانبالحرس على ذلك بذریعة أنه ال یجوز أن یكون  فاعترضفي المطار،

وحاصرت قوات الحرس المطار وأرغمت الطائرات ،أمن الدولة  ثر علىأالمطار لما له من 

تفاقیة مع الشركة التركیة بعد الضغط اال وأبطلت، مهر آبادمطار  إلىعلى التوجه  إلیه اآلتیة

  1.على مجلس الشورى

على صنع القرار وفي هذا  التأثیروالتي تمكنه من ، طر الحرس كذلك على قوات الباسیج یسو 

من الواقع " األدنى قر شال لسیاسات السیاق یقول باتریك كالوسون نائب مدیر معهد واشنطن

معادلة صنع القرار في ایران، وتوسع دور أن الحرس الثوري أقحم على نحو متزاید في 

الباسیج هو امتداد طبعي لذلك، وقد استوعب الحرس الثوري الباسیج بوصفها جزء كامل 

وجود أقوى في السیاسة  ر من التمویل وبما منح الباسیج قدر أك،العضویة في هیكلة القیادة 

               2 .  اإلیرانیة الداخلیة

 األولىدوار في التفاعالت السیاسیة الداخلیة خالل السنوات أالحرس الثوري ثالثة  أدىوقد 

كان التدخل في لحظات معینة  لحسم التنافسات داخل النخبة السیاسیة  األولالحاسمة، الدور 

مع التظاهرات قكدوره في  -الداخلي ةأما الدور الثاني كان في حفظ لیس فقط أمن الثور ،

ولكن في تأدیة دور المعبئ للسلوك االجتماعي حتى یتفق مع قیم  -ثنیة االواالضطرابات 

لفرضها  مؤسسات أخرى إلى بإضافةت جهود من جانب الحرس لالثورة الجدیدة، و التي بذ

                                                           
  .المقال السابقحسن أحمد العمري،  - 1
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أما الدور الثالث الذي أسهم في زیادة قوة الحرس هو دور الموازن  اإلیراني،على المجتمع 

تجنید الانتقال حق  إلىفوذ الحرس ن، بل تزاید لشاهاللجیش النظامي الموروث عن نظام  

  1.بدال عن الجیش النظامي إلیه اإللزامي

 70تتبع له عشرات الشركات، ویدیر قرابة  إذ ،موازیا القتصاد الدولة اویقود الحرس اقتصاد

رصیفا بحریا غیر خاضعة لسلطة الجمارك وال تدخل وارداتها في میزانیة الدولة، وحاول 

ق، خفالدولة لكنه أ ةلمیزانیلمؤسسات التابعة للقائد األعلى للثورة اي أن یخضع تمالرئیس خا

لتابعة للحرس تحت سلطة البحریة ا األرصفةوفي وضع  نجادولم ینجح الرئیس أحمدي 

  .جمارك الدولة

شارك الحرس بقوة في عملیات  إذتضخم الدور االقتصادي للحرس بعد الحرب مع العراق، و 

،  واإلنشاءووسع نطاق عمله لیشمل مجاالت االستیراد والتصدیر والنفط والنقل  اإلعمارإعادة 

أن مؤسسة خاتم  2009عام  Rand corporation لألبحاث وقد جاء في تقریر مؤسسة راند 

عقدا في  75ذات صلة بالحرس حصلت على عقود زادت على  ةوهي شركة هندس ،األنبیاء

السوق السوداء والتهریب من  إلى إضافة،ومشروعات للبنیة التحتیة والطاقة  إنشائیةمشروعات 

  2. اإلیرانیةخالل الموانئ التي یسیطر علیها الحرس وال تقع تحت رقابة الجمارك 

رئیس الجدید لوقد دفع هذا التنامي لتدخل الحرس في السیاسة وسیطرته االقتصادیة ا

حسن روحاني بمطالبة الحرس الثوري االبتعاد عن السیاسة في خطاب له یوم  اإلصالحي

 اإلیرانیة اإلسالمیةحرس الثورة  ومسئوليوقال أمام مجلس قادة ،  2013سبتمبر  17االثنین 

  3.الجیش بالبقاء بعیدا عن السیاسة ىصو أ آیة اهللا الخمیني اإلسالمیةأن مؤسس الجمهوریة 

                                                           
    .240- 239السابق، ص صأمل حمادة، المرجع  - 1
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فین مسعد أن هناك أربعة مصادر لتأثیر الحرس الثوري في عملیة صنع القرار في یوترى ن

العام ونفوذه في  الرأيدوره في الحرب مع العراق والتي وسعت من شعبیته لدى  األولایران 

الثالث أن ، ضخمة لها مواردها ومیزانیاتها وكوادرها وجامعاتها  ةمؤسسالثاني كونه ، السلطة 

للحرس كمؤسسة عالقاته المتشعبة والوطیدة مع مراكز القوة في ایران وفي مقدمتها المرشد 

أما المصدر الرابع یتمثل في انتشار رجال ، اته المؤسسذوتمتعها باالستقالل في مواجهة ه

القرار ومؤسساته في ایران كمجلس الشورى ومؤسسة الحرس في العدید من المراكز صنع 

  1.المستضعفین والجیش والوزارات 

كما یسیطر الحرس الثوري على فیلق القدس التابع له وهو قوة عسكریة مكلفة بالعمل في 

 ةویعتبر قو ، أخرىوالقیام بالعملیات في دول  إلیرانمن خالل دعم قوى تابعة ،خارج ایران 

ویمنح الحرس وزن كبیر في التأثیر ، إلیران ةقلیمیاإلفوذ والتأثیر في البیئة مؤثرة ومتنامیة الن

  .إلغائهالمتحكم الرئیس في تنفیذ هذا القرار أو  ألنهعلى القرار الخارجي نظرا 

ما یجعله ،  هویعمل على تسییر  اإلیرانيیدیر الحرس الثوري ومؤسساته  البرنامج النووي  و 

رفض  أومن حیث تقدیم تنازالت ، ه القضیة ذمن بین مؤسسات النظام في ه تأثیرا األكثر

  .أثناء المفاوضات حول القضیة النوویة  قبولها أوالعروض 

یعتبر الباسدران من أهم أدوات اإلستراتیجیة اإلیرانیة ، كان مسؤوال عن العملیات العسكریة ف

العراقیة ، أما الیوم فتغیرت مهمته حیث أصبح كیانا اقتصادیا و  –أثناء الحرب اإلیرانیة 

عسكریا و سیاسیا ومسؤوال عن األمن الداخلي ، یمتلك العدید من الشركات في قطاعات 

اقتصادیة متنوعة ، و مدربا و مجهزا بشكل جید ، و له الدور المركزي في األمن الخارجي 

  2.من خالل فیلق القدس 
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س الثوري یعتبر مركز القرار في ایران سواء على المستوى الداخلي أو حر المالحظ أن ال

و احتكار لالقتصاد اإلیراني ، و كذلك من خالل  الخارجي لما یتمیز به من قوة اقتصادیة

من  یبدأیجب أن  إلیرانالخارجي  رالقرالذلك فان فهم  ،الدولة أجهزةفي كل  كوادره المنتشرة 

  .دور الحرس الثوري

  . و امتداد سلطات الولي الفقیه المؤسسات المعینة :الخامس مطلبال

هي مؤسسات تتقاطع في سلطتها مع السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة من حیث 

الوظائف والتأثیر، ویصعب تصنیفها ضمن أي سلطة، فهي تعتبر مؤسسات موازیة ومتعددة 

مصلحة النظام، ومجلس األمن ه المؤسسات هي مجمع تشخیص ذالسلطات والتأثیر، وه

  .القومي األعلى، ومجلس صیانة الدستور

 :مجمع تشخیص مصلحة النظام/ أ

هات مرشد الثورة یة لتوجباجاست تنشأأاستشاریة   مجمع تشخیص مصلحة النظام هو هیئة

من أجل تشخیص المصلحة في الحاالت التي یرى ،  1988فبرایر عام  6الخمیني في  اإلمام

، وللدستور اإلسالمیة لألحكامفیها مجلس صیانة الدستور أن قرار مجلس الشورى مخالف 

  1.شأن خصومة الهیئتین نافذة بعد مصادقة المرشد علیهابقرارات المجمع  بحوتص

والذي یعتبر هیئة على تشكیل المجمع  من الفصل الثامن الخاص بالقائد) 112(تنص المادة 

مة للنظام االع تویحظى كذلك بأهمیة كبیرة في وضع السیاسا، للقائد كما أسلفنا  ةاستشاری

  2.ن لهذا المجمع قتیالدائمین والمؤ  األعضاءویقوم القائد بتعیین ،

 38، ویضم 1988النظام السیاسي عام  يوقد استحدث مجمع تشخیص مصلحة النظام ف

بشكل آلي ویتم  إلیهعضوا من مختلف التیارات منهم رؤساء السلطات الثالث الذین ینضمون 

بناء على طلب المرشد من قبل المرشد لمدة خمس سنوات ویجتمع المجلس  أعضاءهتعیین 

                                                           
 .15محمد عباس ناجي، المرجع السابق، ص  - 1
: تاریخ االطالع ، تحلیل لمؤسسات وعملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة عالء مطر ،  - 2

 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/01/10/185642.html :، عنوان الوثیقة 20/09/2013
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دة مهام حیث ویقوم المجمع بع، 1بین مجلس الشورى و مجلس صیانة الدستورلحل الخالف 

  2: من الفصل الثامن على مهام المجمع وهي كالتالي 112 إلى 110تنص المادة 

یین السیاسات العامة للنظام من خالل التشاور مع القائد المادة عالمشاركة في ت  - أ

)110( 

الذي یخلف  الشورىویة مجلس ضاختیار أحد الفقهاء من مجلس صیانة الدستور لع  - ب

 ).111المادة .(استقالته أو عزلهالقائد في حالة وفاته أو 

تشخیص المصلحة في الحاالت التي یرى مجلس صیانة الدستور أن قرار مجلس   - ج

 .)112المادة (یخالف موازین الشریعة أو الدستور  اإلسالميالشورى 

وذلك ،النظر فیها أو تكمیل الدستور لها  إعادةالمشاركة في اقتراح المواد التي یلزم   - د

 )177المادة (النظر في الدستور  إعادةوالمساهمة في تشكیل مجلس ،القائدبعد التشاور مع 

  3: ومن خالل متابعة عمل المجلس یمكن تسجیل مالحظات منها

وقوف المجتمع في معظم حاالت الخالف بین مجلس الشورى ومجلس صیانة  -

مرة  12تدخل  2013 إلى 2000 ه منذ عام أن بدلیلة  ناصیجانب مجلس ال إلىالدستور 

 222 على یحصلون ناالصالحیو حیث كان ( صیانةمرة منها لجانب مجلس ال 11وقف في 

 .)للمستقلین 13للمحافظین و  55مقابل  قعدم

المجمع  فأعضاء جلس،حدودیة في نسبة تغییر أعضاء الممكذلك یمكن مالحظة ال  -

 .2007منهم أعضاء في المجمع لعام   %70 2002في 

من كونه  اإلیرانیةتنبع أهمیة مجمع تشخیص مصلحة النظام في صناعة السیاسة الخارجیة 

،  إلیرانهیئة استشاریة للزعیم ویقع على عاتقه جزء هام في وضع السیاسة الخارجیة  

                                                           
 .161ولید عبد الحي ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .128ص  ،المرجع السابق،نفین مسعد  - 2

 .162الحي، المرجع السابق، ص  بدولید ع - 3
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، وصیانة الدستور ومن هذه المنازعات ما قد  وباعتبار له الفصل في منازعات مجلس الشورى

  1. اإلیرانیةیقع في قرارات لها عالقة بالسیاسة الخارجیة 

  :مجلس األمن القومي / ب

، و تختص بتحدید تكوینه  1979یمثل هذا المجلس تطویرا لمجلس الدفاع الوطني في دستور 

، التي یفرد لها الفصل  170المعدل هي المادة 1979و تعیین وظائفه مادة واحدة من دستور 

ه المادة فإن المجلس یتكون من كل من رؤساء السلطات ذالثالث عشر بكامله ، و بمقتضى ه

الثالث ، و رئیس هیئة أركان القیادة العامة للقوات المسلحة ، و مسؤول التخطیط و المیزانیة 

و الوزیر الذي ینظر  ، و مندوبین یعینهما المرشد ، و وزراء الداخلیة و الخارجیة و األمن

المجلس موضوعا یدخل دائرة اختصاصه ، فضال عن أعلى مسؤول في كل من الحرس و 

  2.الجیش ، و یتولى رئیس الجمهوریة رئاسة المجلس 

 3: العام لعمل المجلس في  اإلطارو قد حدد الدستور 

  األعلىالقومي في حدود السیاسات التي یحددها القائد  األمنصیاغة سیاسات الدفاع و  -

 .مواءمة برامج الدولة في المجاالت المتعلقة بالسیاسة و جمع التقاریر اإلستخباراتیة  -

تنمیة األنشطة السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة المتعلقة بسیاسات األمن  -

 .والدفاع 

نویة للبالد في مواجهة التحدیات الداخلیة و تسخیر كل اإلمكانیات المادیة والمع -

 .الخارجیة 

لذلك فمجلس األمن القومي مؤسسة بالغة التأثیر في السیاسة الخارجیة بسبب عدة عوامل 

أهمها تركیبة المجلس التي تمثل نقطة التقاء للمؤسسات و القوى الفاعلة في صناعة القرار 

                                                           
 .عالء مطر، المقال السابق - 1

 .54نیفین مسعد ، المرجع السابق ، ص  - 2

3 - shireen t .hunter , op,cit , p 30. 
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التي توكل له مهمة صیاغة السیاسات األمنیة السیاسي اإلیراني ، و كذلك بسبب الصالحیات 

  .و الدفاعیة ، و التي تدخل في إطارها صیاغة السیاسة الخارجیة 

  . مجلس صیانة الدستور/ جـ

، باعتباره كیانا تشریعیا  1989أنشأ مجلس صیانة الدستور بعد التعدیالت الدستوریة لسنة 

الضابطة لحركة المجتمع السیاسیة و یشترك مع البرلمان في صیاغة القواعد التشریعیة 

االقتصادیة ، و كلف أعضاء المجلس من الفقهاء و القانونیین ببحث و فحص كافة القوانین 

التي یصدرها البرلمان اإلیراني خالل عشرة أیام من رفعها إلیه لتقریر توافقها مع كل من 

  1.الدستور و الشریعة اإلسالمیة 

مجلس صیانة الدستور یمثل القسم الثاني من السلطة التشریعیة و هو یتكون من اثني عشر 

عضوا ، ستة من الفقهاء یعینهم المرشد ،و الستة الباقون من الحقوقیین ، و یعینهم مجلس 

الشورى بتوصیة من رئیس السلطة القضائیة ، و تمتد دورة المجلس لستة سنوات ، لكنه یأخذ 

  2.، حیث یتم تغییر نصف األعضاء بعد ثالث سنوات د النصفي بنظام التجدی

یجب على مجلس الشورى اإلسالمي إرسال "  94و حول صالحیات المجلس فتنص المادة 

و خالل عشرة أیام على األكثر من تاریخ  ،جمیع ما یصادق علیه إلى مجلس صیانة الدستور

قریر مدى مطابقته مع الموازین تالوصول یجب على مجلس صیانة الدستور دراسة و 

 إلعادةمجلس الشورى  إلى إعادتهامغایرا لها فعلیه  هو مواد الدستور ، فإذا وجد اإلسالمیة

  3".النظر 

المجلس غیر محصورة بالنظر في القوانین و التشریعات الصادرة عن المجلس  أعمالأن  إال

ترض مرورها في قنوات مجلس مجمل العملیات االنتخابیة في ایران یف أنالنیابي ، بل 

من قبل مجلس الخبراء ، أو انتخاب  األمرالصیانة ، و ال فرق في ذلك بین انتخاب ولي 

                                                           
 .248أمل حمادة ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .13محمد عباس ناجي ، المرجع السابق ، ص  - 2

 .94، المادة 1989المعدل سنة  اإلسالمیةدستور جمهوریة ایران  - 3
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و هذا  اإلسالمي، و كذلك مع انتخابات مجس الشورى  الشعبيرئیس الجمهوریة عبر االقتراع 

  1.من الدستور 99طبقا للمادة 

تحدید عدم تعارض ما یصادق علیه "  96و عن آلیة العمل داخل المجلس تنص المادة 

یتم بأغلبیة الفقهاء في مجلس صیانة الدستور  اإلسالم أحكامو بین  اإلسالميمجلس الشورى 

و قد برزت أهمیة هذا ،2أما تحدید عدم التعارض مع مواد الدستور فیتم بأكثریة أعضائه

مرشح إصالحي لخوض االنتخابات التشریعیة  2500یح حوالي المجلس عندما رفض ترش

كما رفض ، 3، بدعوى وجود شبهات في ذممهم المالیة و معاداتهم لإلسالم 2004لعام 

المجلس ترشیح الرئیس األسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني ، و كذلك اسفندیار رحیم مشائي 

، 2013جوان  14لالنتخابات الرئاسیة في المساعد المقرب من نجاد ، و منعهما من الترشح 

  .و التي فاز فیها حسن روحاني 

ستنتج أن دور مجلس صیانة الدستور یفوق كونه قسم من السلطة یفي ضوء ما سبق 

التشریعیة ، أو جهاز لمراقبة القوانین و مدى مطابقتها للشریعة ، فدوره یتعدى ذلك بحیث 

ن ، من خالل تمریر أو عرقلة مرشحین إلى أصبح ضابطا للممارسة السیاسیة في ایرا

مؤسسات الدولة ، بحیث یضمن عدم تمكن أي شخص یخالف توجهات النظام في الحكم ، 

كما أنه شكل آلیة دستوریة و مؤسساتیة استخدمها المحافظون ، وعلى رأسهم المرشد في 

  .صراعهم السیاسي مع اإلصالحیین ، مما قلل حظوظهم في المنافسة السیاسیة 

ال یخفى الدور المحوري للمرشد و الحرس الثوري في كل القرارات داخلیا و خارجیا سواء 

مباشرة أو من خالل المؤسسات التي یتم تعیینها،مما یحصر المؤسسات الفاعلة في صنع 

القرار في اثنین المرشد و الحرس الثوري ،كما یطرح تساؤالت كثیرة عن إمكانیة الفصل بین 

 .ین المؤسستین ذتكاملها في ظل السلطات المطلقة له السلطات أو حتى

                                                           
 .47توفیق شومان ،المرجع السابق ، ص  - 1

 .96دستور جمهوریة ایران اإلسالمیة المعدل ، المادة  - 2

 .28صداح أحمد الحباشنة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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  .اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة  تنفیذ آلیات:المبحث الثاني

 إلىتذهب  فإنهاواقع ملموس  إلىتترجم قراراتها السیاسیة الخارجیة  أن أجل الدول من إن

 أدواتالتي ترى أنها قادرة على تنفیذ قراراتها السیاسیة الخارجیة، وهي ،  أفضل السبلاستخدام 

تنجز غایة معینة مرغوب بها من قبل متخذ القرار للظروف المحیطة بالموقف ومعطیاته 

، والقوة يالسیاسدیولوجیة النظام أویتأثر استخدام الوسائل بمتغیرات ذاتیة وموضوعیة منها 

  1.وقدرة القادة على استخدام  الوسیلة المناسبةالمعنویة والمادیة للدولة، 

السیاسة الخارجیة على مجموعة من االعتبارات منها  أهدافویتوقف اختیار وسائل تحقیق 

المعنیة  األخرى األطرافواستراتیجیات  وأهدافطبیعة وأهمیة الهدف المراد انجازه، ومواقف 

هو انه كل ما تعددت  حن الراجبالموقف الدولي، والظروف والمعطیات بالموقف، غیر أ

السیاسة  الخارجیة كلما ساهم ذلك في منح الدولة  أهدافتحقیق  وٕامكانیاتوتنوعت وسائل 

  2.مجاال واسع من حریة التصرف 

المتصور ، فمن ة تتفاوت طبقا لمراحل عملیة السیاسة الخارجیة مالمستخد األدوات طبیعة إن

، ولكنها )االستخباریة كاألدوات(معینة في مرحلة جمع المعلومات  أدواتتستعمل الدولة  أن

كالمهارات ( حین تطبق السیاسة الناشئة عن جمع المعلومات أخرىأدوات  إلىتلجأ 

              3.) الدبلوماسیة والقدرات العسكریة

التي تسعى من  اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة  آلیاتمل هذا العنصر على تتبع بعض یعوس

  .، خاصة في المنطقة العربیة محل الدراسةأهدافهاخاللها لتجسید استراتیجیاتها وتحقیق 

 االستخباریةالسیاسیة االقتصادیة  اآللیاتتستعمل ایران المزج والتنوع في استخدام العدید من 

المصالح  اتبأولویالقومي، مع ارتباط ذلك  أمنها وأهدافوالعسكریة والعقدیة لتحقیق مصالح 

المحیطة، وتتعامل ایران مع دول منطقة  واإلقلیمیةوطبیعة البیئة الدولیة  وأهدافها وأهمیتها

                                                           
 .162جع السابق ص محمد سالم صالح، المر  - 1
 .97حسین بوقارة ، المرجع السابق ، ص  - 2

 .519أحمد نوري النعیمي ، المرجع السابق ، ص  - 3
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العقدي، بینما تمزج بین الدبلوماسیة و الدور ة یالخلیج بالمزج بین السیاستین العسكریة و النفط

في حین تعتمد ، العسكریة عند تعاملها مع دول منطقة بحر قزوین و آسیا الوسطى  واألداة

 إغفالهاالداخلي مع عدم  األمناالستخبارات لمواجهة تهدیدات  وأجهزة اإلعالمیةعلى السیاسة 

  1.اآللیاتلباقي 

التي  وأدواتهاستغالل كل مصادر القوة الناعمة ا 2005العام  منذ اإلیرانيوقد حاول النظام 

واحدة تتضمن سیاسة واضحة لتوظیف القوة الناعمة في  إستراتیجیةضمن ، تتمتع بها ایران 

 اإلیرانیةفعالیة في خدمة المصالح  أكثرلتكون ، الوطنیة الكبرى للبالد  ةاإلستراتیجیسیاق 

ة نیالعشری اإلیرانیة اإلستراتجیة"في ذلك العام وثیقة تعرف باسم  عتوض و،والسیاسة الخارجیة 

تضع  ألنها، اإلیرانيوثیقة بعد الدستور  أهموتعتبر ،  2025ایران )" 2005-2025(

  2.والیات أدوات، وذلك وفق عدة اإلیرانيالتطورات المستقبلیة للدور 

     . الحصار الدوليوسیلة طهران في ظل  ةالدبلوماسی اآللیة:المطلب األول 

كانت السیاسة الخارجیة هي فن قیادة عالقات دولیة ما بغیرها من الدول، فإن الدبلوماسیة  إذا

هي القیام بالتنفیذ والتطبیق للبرنامج المحدد من خالل عمل منهجي ویومي عن طریق 

بین أو المحادثات التي تجري بین الدبلوماسیین بعضهم بعضا  األقل في علىأو ،ات ضالمفاو 

  3.وزراء الخارجیة  الدبلوماسیین و

والوسائل التي تستعملها الدولة في انجاز  األدواتالدبلوماسیة هي واحدة من مجموعة من 

 واآللیاتوالطرق  توالمؤسساي عبارة عن مجموعة من القنوات هسیاستها الخارجیة، ف أهداف

                                                           
القومي العربي، وتاریخ  األمنعلى  وتأثیره اإلیرانيموسوعة مقاتل من الصحراء تنامي الدور  - 1

 :عنوان الوثیقة 11/10/2013االطالع،
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/DoorIrani/sec08.doc_cvt.htm  

: تاریخ االطالع القدرات وحدود التأثیر، ... اإلیرانیةالقوة الناعمة  اكتشاف كیر،ابعلى حسن  - 2

  : ، عنوان الوثیقة 20/08/2013

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html  
 .519لنعیمي ، المرجع السابق ، ص أحمد نوري ا - 3
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السیاسة  أهدافمن أجل تحقیق ،التي توظفها الدولة مباشرة أو بواسطة ممثلیها الدبلوماسیین 

   1.الخارجیة

الوحدات  إزاءرات والموارد التي تستعملها الدولة في تمثیل ذاتها االمه اآللیةه ذكما تضم ه

القضایا الدولیة وحمایة  إزاءما في ذلك شرح سیاستها ، بوالتفاوض معها  األخرىالدولیة 

الدبلوماسیة  األدوات، وتعتمد  األجانبوتنظیم تفاعلهم مع ، الخارج ي مواطنیها وممتلكاتهم ف

  2. االتصال الدولي أدواتوغیرها من  والمفاوضاتشبكة السفارات والقنصلیات  توظیفعلى 

حاولت التكیف مع میزان ف ،غیر قادرة على تغییر الخریطة السیاسیة للمنطقة أنهاایران  أدركت

ي ظل سیاسة االحتواء فو ، وقیام مجلس التعاون الخلیجي، األمریكيالقوة، في ظل الوجود 

تحسین  إلىلذلك سعت ایران  ،واقتصادها  بإیرانوالتي أضرت كثیرا  األمریكیةالمزدوج 

منذ  اإلیرانیةعالقاتها مع جیرانها خاصة في المنطقة العربیة، وقد زاد التوجه السلمي للسیاسة 

بنوع من تمیزت فترة حكمه حیث رفسنجاني  اإلصالحيحرب الخلیج الثانیة، في ظل حكم 

  3. اإلیرانیةاالعتدال في الدبلوماسیة 

منفتحة مع جیرانها بل حتى مع تركیا والغرب ومع  إیرانیةفشهدت مرحلة التسعینیات سیاسة 

ي في رسم تمدول العالم الثالث، لكن األسس البرغماتیة التي حكمت فترة رفسنجاني وخا

دون التخلي عن الطابع  ،والواقعیة األیدیولوجیة األهدافالسیاسة الخارجیة اتسمت بالمزج بین 

  4.الممیز لها األیدیولوجي

حیث بذلت جهود ، ي على انتهاج سیاسة االنفتاح تموقد حرصت ایران في عهد الرئیس خا

 األمریكیةمن حدة العزلة  خفیفعلى عواصم الخلیج العربي، وعلى الدول العربیة للت حلالنفتا

والتنسیق مع دول المنطقة في مختلف  التعاونالمفروضة علیها، حیث بدأت في جهود 

                                                           
 .98ص ،المرجع السابق ،ن بوقارة یحس - 1

 .92محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، ص  - 2
 .120العتیبي، المرجع السابق، ص  منصور حسن - 3
 .63السابق، ص  عآمال زرنیر، المرج - 4
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ورفض  إدانةي السیاسي توجهات نحو تمظهر في خطاب خا،ف واألمنیةالقضایا االقتصادیة 

  1.واحترام سیادتها للدول األخرى التدخل في الشؤون الداخلیة 

أـحمدي نجاد المنتمي  لرئیس السابقلكن المالحظ تراجع اآللیة الدبلوماسیة في عهد ا

والدولیة، مما زاد من عزلة للمحافظین ، و الذي تبنى خطابا متشددا في عالقاته اإلقلیمیة 

في ظل  اإلیرانیةالسیاسة  ذفینت، ل اة الدبلوماسیة لصالح آلیات أخرىایران، ومن تراجع األد

  .متتالیة إقلیمیةتحوالت 

من خالل تبنیها مجموعة من ،البعد الثوري والشعبي لدبلوماسیتها  إعطاء إلىوتعمد ایران 

في الدستور  تأصیلالقضایا التي تلقى قبوال وتأثیرا لدى الرأي العام، وهذا السلوك تجد له 

على أساس  اإلیرانیةتقوم السیاسة الخارجیة  "من الدستور  152تنص المادة  اإلیراني، إذ

وع والمحافظة على االستقالل الكامل ووحدة ضالتسلط أو الخاالمتناع عن أي نوع من أنواع 

أراضي البالد والدفاع عن حقوق جمیع المسلمین وعدم االنحیاز مقابل القوى المتسلطة وتبادل 

داعمة  أنهالذلك تسوق ایران نفسها على ،2"العالقة السلمیة مع الدول غیر المحاربة

، خاصة مع تبني اإلیرانيوفق الخطاب  للمستضعفین ولقوى التحرر ضد قوى االستكبار

  .بعض القضایا الشعبیة مثل القضیة الفلسطینیة

  .و استغالل الوالء الطائفي  )العقدیة(اآللیة الدینیة :المطلب الثاني 

نشر تصور مثالي شامل لما ینبغي أن یكون علیه المجتمع،  إلىاالیدولوجیة  األدواتتهدف 

في أفكار اآلخرین ،فتعتمد على غرار اآللیة الثقافیة على توظیف التراث  وهي تحاول التأثیر

  3.األخرىعلى الوحدات الدولیة الفكري و اإلنتاج الثقافي في التأثیر 

 اإلیرانیةأمة واحدة وعلى الحكومة  اإلسالمیة األمة"ینص على أن  اإلیرانيرغم أن الدستور و 

 إلىأن تسعى الدولة  األشیاء، فإن من طبیعة )من الدستور  11المادة " (العمل من أجل ذلك

                                                           
 . 123المرجع السابق، ص ،منصور حسن العتیبي - 1
 .152المادة  اإلسالمیةدستور جمهوریة ایران  - 2

 .93، ص محمد السید سلم، المرجع السابق - 3



  ا مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتھ: الفصل الثاني 

 
 

115 
 

من أدوات السیاسة  ،كأداة االستفادة من التقارب المذهبي بینها وبین غیرها من المجتمعات

  1.الخارجیة 

عیة تعتمد ایران كثیرا في سیاستها الخارجیة على عناصر الهویة اإلسالمیة عموما و الشی

خصوصا ، و هو ما جعل مصالحا تلتقي مع الكثیر من الحركات و الكیانات التي تتبنى 

الخطاب الدیني و خاصة الحركات الشیعیة ، و استفادت ایران من توظیف هذا التقارب في 

  .جعل سیاستها الخارجیة أكثر فاعلیة و تأثیر

منذ قیام الثورة، جعل ادیولوجیتها الرسمیة  اإلسالمیةوقد كان في طلیعة أهداف الجمهوریة 

 اآلنعیة في مختلف أنحاء العالم،وربما ایران متحفزة یتحتل الصدارة خاصة في المجتمعات الش

ومتشربین باالیدیولیجیا  مدربین في قم إیرانیینلتحقیق هذا الهدف، بعد أن ساندت علماء دین 

ها من أجل الهیمنة على ءمویل نشاطات علماالرسمیة المعنیة بالحكم الدیني، وقد أنفقت لت

آیة اهللا العظمى محمد حسین فضل اهللا العالمة  2010بعد أن توفي في ، النجفمدرسة 

على  العظمىاعتالل صحة آیة اهللا  إلى إضافة، النجف في النافذ والذي درس اللبناني

  2.اني، الذي یعتبر من أهم مراجع التقلید في العالمتالسیس

 للمرجعیة اإلصالحیة ه، وألفكار المؤسسة  المرجعیةمحمد حسین فضل اهللا لنظریة وجاء طرح 

عیة في قم، حیث اعتبر الرجل منافسا للمراجع شیلیدخله في مواجهة مع المراجع ال الشیعیة 

ي مرشد الثورة ئفي الساحة العربیة، خاصة أنه عارض طرح مرجعیة السید على خامن اإلیرانیة

وبسبب هذا زاد ، اإلیرانين للنظام یكامل الشرائط، لذلك اعتبر من المعادمعتبرا أنه غیر 

في لبنان والمنطقة ، وهذا الصراع  اإلیرانیة الید ل اهللا وحزب اهللا الذي یعدضتباعد بین فال

                                                           
 .268رجع السابق، ص الحي، الم بدولید ع - 1
في العراق الرد على المقاربة الحكومیة الشاملة التي  اإلیرانيمایكل ایزنشات ومایكل نایتسن، النفوذ  - 2

سنة یونیو  388تنتهجها طهران، ترجمة أحمد علي، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 

                                            .148ص ، 2011
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لتلعب  النجفعودة مرجعیة  وٕامكانیةحول المرجعیة اشتعل بعد سقوط نظام صدام حسین 

  1. اإلیرانيمما یهدد النفوذ ة، شیعدورها الروحي لدى ال

لدى  كبیرة جدا تأثیریةقدرة  إلیرانیعطي ، الدینیة خاصة النجف  توزاحعلى ال ةسیطر الف

السیاسة  أدوات أهمویساهم في انتشار فكرة والیة الفقیه التي تعتبر من ،المقلدین الشیعیة 

هم للولي ءالفكرة بسبب واله ذالتي تمكنها من النفوذ والتأثیر لدى معتنقي ه،إلیرانالخارجیة 

، كما تستغل ایران المكونات الشیعیة في دول المنطقة من أجل تحویلهم إلى أوراق  الفقیه

  ضغط في مواجهة خصومها ، و یوضح الجدول التالي نسب الشیعة في بعض دول المنطقة 

  . 0920سنة  نسبة الشیعة في بعض دول المنطقة: )04( رقم الجدول

  النسبة من شیعة العالم  النسبة من السكان المسلمین  العدد   الدولة
  %40 %90  ملیون 70  ایران

  %11  % 60  ملیون 20  العراق
  %5  %35  ملیون 8  * الیمن

  %2  %15  ملیون 3  **سوریا
  %2 %10  ملیون 4  السعودیة

 % 1اقل من  % 45  ملیون 1  لبنان
  % 1اقل من  %25  600.000  الكویت

  % 1اقل من  %65  500.000  البحرین
  % 1اقل من   %10  400.000  االمارت

  % 1اقل من  %5  100.000  عمان
  % 1اقل من  % 10  100.000  قطر

  
The Source : Mapping The   Global Muslim Population A Report on the Size and Distribution of 

the World’s Muslim Population October 2009 , Pew Research Center, Pew Forum on Religion 

& Public Life , Washington, D.C.  

من مجموع  أقصىكحد  % 13 إلى %7.6یشكل الشیعیة في العالم باختالف فرقهم، مابین  

تشكل مركز جذب  فإنهامن ثلث هؤالء في ایران وحدها، وعلیه  أكثرالمسلمین، ویتمركز 

 رابعلى اعت،  أیضاعلى المستوى السیاسي  وٕانما، لهؤالء لیس على المستوى المذهبي فقط 

                                                           
 االستراتیجي األهرام.العربیة بعد رحیل فصل اهللا؟عیة شیهل تسیطر ایران على المرجعیة ال، حامد محمود  - 1

  . 98، ص  2010سبتمبر.189العدد  ،،السنة السادسة عشر

أغلب شیعة الیمن من الشیعة الزیدیة و هو مذهب أقرب للسنة منه إلى الشیعة و یؤمن بوالیة الخلفاء * 

 .الراشدین ، و تسمى بالزیدیة نسبة لإلمام زید بن علي زین العابدین 

    .  شیعة سوریا أغلبهم علویون و إسماعلیون  **
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حكم الموقعین بالذي یملك قوة ناعمة هائلة  ، السیاسة والدین متماثالن في الولي والفقیه أن

بخدمة   وٕاراديوالذین یقومون بشكل طوعي ، المنتشرین داخل وخارج ایران  أتباعهلدى 

الولي الفقیه، الذي یعتبر قائد  بتبعیةینیة نظرا لطبیعة العالقة الد اإلیرانیة ،مصالح الدولة 

  1.سیاسي ومرجع دیني في الوقت نفسه 

 ين تركز الشیعیة فأ، خاصة و اإلقلیمیةة لعالقاتها حاضنبیئة  إلیرانوتوفر القاعدة الشیعیة 

عد بمن مسلمي المنطقة، مما یجعل من ال % 37.5یمثلون  إذ األوسطالعالم هو في الشرق 

هذا الملمح یجري  أن إدراكمع ضرورة  اإلقلیم ،في  اإلیرانیةالمذهبي ملمحا للسیاسة الخارجیة 

 منة مكن ایران یواستغالل القاعدة الشیع،2یفه بقدر من المرونة والبرغامتیة الواضحةظتو 

الشیعیة  ىالشیعیة الموالیة لها مثل القو  طرافلألالقضایا من خالل دعمها  عدیدالتأثیر في 

وهو ما مكنها من التأثیر والنفوذ ،  األعلىفي العراق كحزب الدعوة وحزب الفضیلة والمجلس 

  .في عراق ما بعد االحتالل 

یقوم على ایدیولجیة والیة الفقیه، وقد  حیث إیرانيبدعم  أكذلك بالنسبة لحزب اهللا، الذي انش

جزء من  أننانحن ال نقول  " 1987ام القیادي في الحزب عن هذا بقوله ع األمین إبراهیمعبر 

كما یضف حبیب فیاض القیادي بالحزب ، " ایران، نحن ایران في لبنان ولبنان في ایران

الخمیني في قیادة  اإلمامولدت من رحم تجربة  اإلسالمیةیمكن القول أن تجربة المقاومة "

التحالفي  اإلطارتتجاوز  ن العالقة بین التجربتینأو  ،قبل االنتصار وبعده اإلسالمیةالثورة 

وتتوغل العالقة ،تبطة بها ر التقلیدي الذي قد یحكم العالقة بین الثورات والحركات التحریریة الم

، الجزء بالكل  طوتتجلى على نحو ما یرب، بین التجربتین في عمق التاریخ والعقیدة والهویة 

  3."والمقدمة بالنتیجة باألصلوالفرع 

                                                           
          .على حسن باكیر، المقال السابق  - 1

 .271الحي، المرجع السابق، ص  بدولید ع - 2

، 10/10/2013:العالقة والدور، تاریخ االطالع  اإلیرانيعلى حسن باكیر، حزب اهللا والمشروع اإلقلیمي  - 3
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وهو عنصر ،عالقاتها الخارجیة على نطاق واسع إطارفي   التشییع السیاسيدم ایران ستخكما ت

على مستوى الحاضنة الشیعیة الموالیة للولي الفقیه للحد  اإلیرانیةمهم لتولید القوة الناعمة 

 أن" كیهان برزكان" اإلیرانيفي المنطقة، ویرى الباحث  اإلیرانيبما یخدم المشروع  األدنى

في  عراقال أزمةعلیه بعد فا أكثر أصبحالسیاسة الخارجیة قدیم لكنه  م التشییع فيااستخد

 إلى أدىمما ، األوسطالشرق  يف والسیاسةالسلطة  إنتاجحیث دخل التشییع في ، 2003

دولة متحالفة مع ایران،  إلىتحویل العراق  إلى أدىفعنصر التشییع ، نفوذ ایرانو  تقویة دور

  1. بشكل عام األدنىالفعال والمصیري في قضایا العراق ولبنان والشرق  الحضور وأعطى

لهذا تعمل على نشر المذهب ،  اإلقلیميفي محیطها  إلیران تأثیریهفیوفر الجانب الدیني قدرة 

دول المنطقة  إلىالمستند لوالیة الفقیه، الذي تتبناه وتسعى لتصدیره  اإلیرانيالشیعي بالفهم 

، اإلیرانیةتلك الدول حول النوایا  لدى مشروعة ومبررة امما یولد شكوك ،وخصوصا دول الجوار

 ةمستغل اتأثر  األكثرتجاه دول المنطقة  ااستراتیجیاتهتستخدم البعد الدیني في  أنتحاول  فإیران

  2.بعض الشرائح االجتماعیة خاصة الشیعیة منها

كري بطرق غیر فال نموذجهاوتصدیر  الثقافیةعلى نشر قیمها  اإلیرانیةوتعتمد السیاسة 

المراكز الثقافیة والدینیة  إنشاء: مثل والتأثیرغیر المباشرة للنفوذ  األسالیبباستخدام ، عسكریة 

 ، ومداإلسالمیةطالب بعض الدول وتقدیم المنح الدراسیة ل ،ع المعلوماتیلتعمیق الحوار وتوس

 3.ثرةؤ وتطویر المفاهیم والتقلید لتصبح نافذة وم األخرىمع المذاهب  جسور

 

  

  

                                                           
 .علي حسن باكیر، اكتشاف القوة الناعمة إلیران، المقال السابق - 1
رجائي سالمة الجرابعة، اإلستراتیجیة اإلیرانیة تجاه األمن القومي العربي في منطقة الشرق األوسط  - 2

، دراسة مقدمة استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، )2011- 1979(

 . 113 ، ص2012رق األوسط األردن، قسم العلوم السیاسة، كلیة اآلداب والعلوم، جامعة الش
 .63أمال زرنیر ، المرجع السابق ، ص  - 3
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  المؤسسات اإلیرانیة المنوط بها الترویج للنسخة اإلیرانیة من التشیع في العالم:)50(الجدول 

 مالحظات دورھا اسم الھیئة

  المجمع العالمي
 ألھل البیت

"الولي الفقیھ"و" اإلیراني"التعریف بالتشیع 
حول العالم، وإصدارومتابعة أخبار الشیعة 

 الشیعیة بكل اللغات الكتب

                                                                                            ة یبكیف المتعلقة لخطط ا تضع   
  شیعة العالم في أجندةتفعیل    

 سیاسیة         

  منظمة
  التبلیغ

 اإلسالمیة

عبر مختلف النشاطات،نشر ثقافة التشیع 
  والتعریف باألدب الفارسي والثقافة

اإلسالمیة والثورة اإلیرانیة، وتھیئة رجال دین
 للقیام بتأدیة األدوار السابقة

 دعًما مالیًا من وزارة الثقافة قىلتت
  حوالي 2008، بلغ حجمھ عام 

 ملیار تومان  30

  مجمع التقریب
 بین المذاھب

  الشیعیة إلى یھدف إلى تجاوز الدائرة
 اإلطار األوسع في البیئة السنیة

  عملھ یحمل طابًعا 
  وترویجیًا دعائیًا

لالختراق بقوة ناعمة،
  ویتلقى دعًما من

  وزارة الثقافة، بلغ
  2008عام  حجمھ 

  ملیارات  5حوالي 
 ملیون تومان 700و

  ممثلیات المرشد
 األعلى في الخارج

  تقوم على حمایة المصالح التي یمثلھا
  المرشد األعلى والترویج لمرجعیتھ، 

  الدعم المالي لطالب الحوزات  وتقدیم
  الدینیة واإلشراف على أداء عمل

 في الخارج المؤسسات اإلیرانیة 

- 

  الحوزات الدینیة
 في الخارج

تقوم على نشر تعالیم وفقھ العقیدة الشیعیة،
الطلبة من غیر الشیعة وإعطائھم وقبول

  بعد إكمالھم) قم(الدراسیة في  المنح
 بالمقدمات في بلدانھم مرحلة ما یعرف

- 

  مؤسسة اإلمام
 الخمیني اإلغاثیة

  خدماتي، ولھا- ذات طابع اقتصادي
واسع في عدد من الدول اإلقلیمیة،  انتشار 

 مؤخًرا في أفغانستان أیًضا وھي نشطة
- 

  

  :متوفر على الرابط علي حسن باكیر ، اكتشاف القوة الناعمة اإلیرانیة ، : المصدر

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html  

اإلیراني و القائم  لالعاملة على نشر التشیع بالمدلو یوضح الجدول أعاله المؤسسات اإلیرانیة 

أساسا على فكرة والیة الفقیه ، لیس فقط بین األوساط السنیة بل حتى بین األوساط الشیعیة 

  . غیر المؤمنة بوالیة الفقیه 

 اإلستراتیجیةفي  األولویةالذي یحتل  ،على الخلیج العربي اإلیرانیةیریة بشالت األداةتركز و 

، وقد ساعد ذلك على تقویة موقع وٕافریقیاالمنطقة العربیة  إلى إضافة، 2025ایران  اإلیرانیة

المنطقة، ویبدو ذلك واضحا من خالل رؤیة تركیب البیت الشیعي في  أبناءقم في اجتذاب 

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html
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ناهیك ، قم خالل اقل من عقدین  إلىف نجلبنان والذي تحول جزء كبیر منه من مرجعیة ال

على  نیینالبحریمقارنة بما كان علیه سابقا، فعدد قم قد ازداد  إلىب الذاهبین الطال أنعلى 

، لذلك 2009تقریبا عام  أضعافف  بخمسة جسبیل المثال ال الحصر زاد عن نظیره في الن

  1.الشیعیة تحت رایتها األقلیاتتسعى ایران لتوحید 

ه ذباسم الجامعة الشیعیة، ه اإلسالمیةدور قائد عالمي للثورة  تأدیة إلىن ایران تطمح أل

 إرادةعشریة بما یقوي اوجود مالذ للشیعة االثن و اإلیرانیة األمةالجامعة تقوم على مركزیة 

من منطلق رفض مفهوم  اإلسالميالشیعي الشامل ، و من ثم قیادة العالم  اإلسالم إرساء

  2 .فترة انتقالیة  إالهي  ما األمة باعتبارها –الدولة 

كما تشّكل معاداة  ،أقوى سالح في ترسانة القوة الناعمة لدى إیران شيءالدین یمثل قبل كل ف

الغرب والسیما الوالیات المتحدة، ومعاداة إسرائیل العنصرین الثاني والثالث من عناصر قوتها 

ویشّكل المذهب الشیعي والسیما التفسیر الرادیكالي الذي صاغته المؤسسة الدینیة  ،الناعمة

  3.الرابع إلیرانیة خالل السنوات الثالثة والثالثین الماضیة، العنصرا

 ةمتمثل اإلیرانيالدینیة العقدیة المتمثلة في المذهب الشیعي وفق االجتهاد  اآللیةالمالحظ أن 

كبیرة في سیاستها الخارجیة، من خالل دعمها  تأثیرقدرة  إلیرانفي والیة الفقیه، یعطى 

السیطرة على المرجعیة  ة، ومن خالل محاولةالمناطق المختلف الشیعیة فيالقوى و  لألقلیات

وهي والیة ، ل انتشار فكرة والیة الفقیه في الوسط الشیعي هالدینیة وتركیزها في قم كي یس

ولبنان  تكون فاعال رئیسیا في عدة مناطق مثل العراق أندینیة وسیاسیة وهذا مكن ایران من 

  .بعض القوى الشیعیة الداخلیة دىمن نفوذ ل والخلیج العربي بما لها

                                                           
 . اإلیرانیةعلي حسن باكیر اكتشاف القوة  - 1
 .64زرنیر ، المرجع السابق ، ص  أمال - 2
: تحلیل تاریخي ، تاریخ االطالع : صادق زیباكالم ، الصحوة الشیعیة بوصفها قوة إیران الناعمة  -3

: ، عنوان الوثیقة 11/10/2013

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343102821611746.html  
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 .و التأثیر على الرأي العام الدعائیة  اآللیة:المطلب الثالث 

السیاسة الخارجیة ، ومما  تنفیذجل أالدول من  إلیها أتعد الدعایة من الوسائل الفاعلة التي تلج

هذه الوسیلة البسیكولجیة هو زیادة التفاعل بین الدول والشعوب نتیجة  أهمیةساعد على زیادة 

الدعایة  وأجهزةتنوع وتطور وتقنیات وسائل  إلى إضافة، وأسالیبها االتصالوسائل  تأثیر

على عقول وعواطف وسلوك جماعة  للتأثیرمة ظمحاولة من أيوالدعایة تعني " المعاصرة ،

 أنهانها نشاط كالمي غیر في أرك الدعایة مع الدبلوماسیة ، وتشت" معینة تحقیقا لهدف معین 

 1.الحكومات  إلىالشعوب ال  إلىتوجه 

 ،سالفة الذكر  لألدوات توظیفاقل الدول أالدول النامیة بصورة عامة هي  أن"هرمان " وقد وجد 

د هرمان في دراسته لتكرار استعمال جلها ،ولقد و  توظیفا أكثرالدول المتقدمة هي  أنفي حین 

الوحدات الدولیة  أكثرالكیان الصهیوني  والوالیات المتحدة هما  أنالسیاسة الخارجیة ،  أدوات

 ایفظدول تو  هي أكثرالصین الشعبیة وكوبا  أنوجد  حین في، العسكریة  لألدوات توظیفا

  concentration indexتطویر مقیاس التركز بم هرمان االدعائیة ،وتبعا لذلك فقد ق لألدوات

متعددة في سیاستها  أدوات أوواحدة  ألداةوهو مقیاس یحدد درجة استغالل الوحدة الدولیة 

  2.الخارجیة 

،  األخالقیةوالمبادئ  والمعتقداتالقیم  توظیف إلىالدعایة في كل الدول  أجهزةكما تلجا 

 توظیفالقدرة االقناعیة  ومجال  أنسة الدولیة ، غیر وغ غایاتها في السیالالقانونیة لب واألطر

 إلىالصغیرة و تمیل الدول المتوسطة  إذ، آلخرهذه القیم والمبادئ یختلف من نسق فكري 

، بینما  اآلخرینها على ضتكون لها رغبة في فر  أنالتشبث بمكوناتها الفكریة والعقائدیة دون 

 وتقویم اآلخرینغط على لضمحاولة استعمال هذه القیم والعقائد ل إلىتسعى الدول الكبرى 

 تكنولوجیال تطور ظوفي ،3تها لما یتماشى مع قیمها التي تزعم عالمیتها وعداب  مسلوكیاته

                                                           
 .163محمد سالم صالح، المرجع السابق الصفحة  - 1
 .518المرجع السابق ص نعیمي ،احمد نوري ال - 2
 . 111ص ،المرجع السابق،حسین بوقارة  - 3
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والقیم الخارجیة  باألفكار وتأثرهالعام على صانع القرار  الرأي تأثیرواالتصال وزیادة  اإلعالم

جل تسویق السیاسات أالدعائیة  من  اآللیة أهمیةبقوة  تالحدود ، برز  تحدها والعالمیة التي ال

  .لدول ومنها ایران لالخارجیة  

 ثمالقومي ،  اإلرشادوزارة  إلىوالسیاحة  اإلعالمسم  وزارة إغیر   أشهرثالثة بفبعد قیام الثورة 

 اإلسالمیةتركیزها على الثقافة  إلىیشیر  وهو ما، اإلسالمیةوالثقافة  اإلرشادوزارة  إلىفیما بعد 

ة  النشر یمین حر أعلى ت اإلیرانيوینص الدستور  العام وفق  قیم هذه الثقافة ، أيوتوعیة الر 

 ئیسر بتعیین  األعلىومصالح الدولة العمومیة،ویقوم المرشد   اإلسالمیةللمعاییر  اوفق واإلعالم

مؤلف من رئیس  جلسالمؤسسة  مویشرف على عمل هذه  وٕاقالته والتلفزیون اإلذاعة هیئة

على   اإلیرانیة اإلعالمیة،وتعمل السیاسة  الشورىومجلس  القضائیةالجمهوریة ورئیس السلطة 

  1.ة لوالیة الفقیه یالشیعیة  والفلسفات المعاد اإلسالمیةة  التیارات المضادة للمبادئ هضمنا

  وأیضا من خالل ارتباطه بالمرشد  مباشرة ،  واإلعالمجهاز الدعایة ب اإلیرانيالحظ االهتمام ی

دعایة الفي  ةمن مؤسسة على هذا الجهاز  الذي تستخدمه ایران بقو  أكثر إشرافمن خالل  

  .قیمها الفكریة  اإلقلیمیة ولسیاستها 

كبر أحدة من اوو  ،على مستوى المنطقة  األكبرهي  إعالمیة إمبراطوریةایران  تمتلك

یطر وكالة سوت، والمحیط الهادي  والعالم  ىالوسط آسیافي منطقة   اإلعالمیة اإلمبراطوریات

وهي مؤسسة حكومیة  یشرف علیها المرشد  -)  IRIB( اإلیرانیة  اإلسالمیةبث الجمهوریة 

الرادیو في  وٕاذاعاتع المحطات التلفزیونیة میالخاصة بج  اإلعالمیةعلى السیاسات  - شخصیا

الثقافة  ةرات كوزار اوترتبط الوكالة بعدد من الوز  البالد بما یتناسب مع توجهات الدولة ،

                                                           
القومي العربي ، تاریخ االطالع  األمنو تأثیره على  اإلیرانيموسوعة مقاتل من الصحراء ، تنامي الدور  - 1

 :، عنوان الوثیقة12/10/2013

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/DoorIrani/sec08.doc_cvt.htm 



  ا مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتھ: الفصل الثاني 

 
 

123 
 

لثورة لوالخارجیة ، ویتم استخدامها لخدمة الرسائل  التي تصدر عنهم فیما یتعلق بالترویج 

  1.والدبلوماسیة العامة  اإلیرانیةوالثقافة  اإلسالمیة

وتلفزیونیة حكومیة ،  إذاعیة ةقنا 35كثر من أ IRIB اإلیرانیةلفزیون الت اإلذاعة ول هیئة شموت

 1996منذ العام  یرأسهاوكان   1966عام  تأسستف ، ظمو  25000من  أكثروتضم حالیا 

،  2005یكلف برئاستها عام  أنقبل  ،سنوات رئیس البرلمان الحالي على الریجاني 10دة مول

جهة حكومیة  بل  أيتتبع  ه المؤسسة الذرغامي ، فهضالعمید في الحرس الثوري  عزة اهللا 

تعتبر من الهیئات والمؤسسات التي یشرف علیها المرشد مباشرة عبر ممثلیه ومنها الحرس 

  2.  اإلسالمیةمة الدعایة ظلثقافة ومنل  األعلىالثوري وحركة التعلیم والمجلس 

(IRIB) وكالة بث الجمهوریة اإلسالمیة :)06(الجدول   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  :القدرات و حدود التأثیر ، متوفر على الرابط ..علي حسن باكیر ، اكتشاف القوة الناعمة اإلیرانیة  :لمصدر ا

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html  

ادي  للغرب ،حیث لترویج لخطابها الثوري المعلالضخمة  األجهزةه ذهب طهرانتعین  سوت

العام  لصالحها  الرأيتكسب قطاعات واسعة من  أناستطاعت من خالل هذا الخطاب 

                                                           
 . اإلیرانیةعلي حسن باكیر  اكتشاف القوى الناعمة  - 1
، عنوان 12/10/2013الموجه للعالم العربي، تاریخ االطالع   اإلیراني اإلعالماستراتیجیات  ،فهد المصري - 2

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202722 :الوثیقة 

  المالي من وزارةالدعم 
 الثقافة 

  للوكالة( 2008ملیار تومان عام  457
  الخاص أیًضا للتمویل والعائدات مصدرھا

 )اإلعالنات التي تأتي من احتكار
  عدد المكاتب الخارجیة

  التي
 تمتلكھا

  :دولة مھمة حول العالم، من بینھا 45
الوالیات المتحدة،وبریطانیا، وفرنسا، وبلجیكا 

 ومالیزیا

 عالمیة لغة 30 لغات البثعدد 

 )نصفھم بلھجات محلیة( تلیفزیونًا محلیًا 30 عدد التلیفزیونات المحلیة
 محطات تلیفزیون وطنیة 8 عدد المحطات الوطنیة

  عدد المحطات
 الفضائیة

  محطات تلیفزیون فضائیة للمشاھدین  6
 خارج إیران

  عدد المحطات اإلخباریة 

 الدولیة

  إخباریة للخارجمحطات دولیة  4
  العربیة، واإلسبانیة، :تبث باللغات

 .واإلنكلیزیة

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html
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وظفتها  و الغرب و أمریكاه القاعدة تجاه ذفاستغلت حساسیة ه، اإلقلیميالسیما على الصعید 

ضیة الفلسطینیة ققوتها الناعمة في المنطقة ،و كذلك من خالل دعم ال زسعیها لتعزی إطارفي 

  1 .عبر هذا الباب اإلقلیمي اإلیراني،الستقطاب الشارع من أجل خلق بیئة مناسبة لتقبل الدور 

خاصة ، لترویجها داخل الرأي العام العربي  نایراو قد تعززت هذه الصورة و ركزت علیها 

 و السعودیة في األردنمصر و  مثل دول يممثال ف لبعد انقسام المنطقة لمحوري االعتدا

ینظر لمحور االعتدال أنه متحالف مع الوالیات المتحدة ، و ن امواجهة ایران و حلفائها ، و ك

أنه مفرط في حق العرب السیما فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة ، فأصبح هناك انقسام فیما 

كانت  یخص ایران متعلق بمواقف الرأي العام و الحكومات في بعض البلدان العربیة ، و

ن حالة االنقسام تمكنها من االستفادة منها سیاسیا سواء خارجیا یجابیة ألإطهران ترى في ذلك 

  2 .اإلیرانيفي المشهد السیاسي  یاأو داخل

نحو الشعب  األول:مستویین  إلىصعوبة تقسیم وسائلها  اإلیرانیة اإلعالمتواجه وسائل و 

و طرده من الخلیج ، و الثانیة " األكبرالشیطان "بضرورة السیر في مواجهة  إلقناعه اإلیراني

  3. اإلیرانیةال تخفي هلعها و خوفها من تعاظم القوة التي هي رسائل الطمأنة لدول الجوار 

أضحت تواجه تحدیات عدیدة خاصة بعد الحراك العربي،وأیضا  اإلیرانیةلكن القدرة الدعائیة 

لبالد،و لفي العراق و الذي كان له انعكاسات على التركیبة الطائفیة  ياإلیرانفي ظل الدور 

ته فقفي المنطقة را اإلیرانيلدور اتنامي  أن إذ،مذهبي في المنطقة ساهم في االستقطاب ال

خسارة على مستوى الرأي العام ،وهي خسارة مرتبطة بالعودة القویة لصورة ایران بوصفها دولة 

  4.من الرأي العام العربي الذي كان یرى في ایران مثاال یحتذى  طائفیة لدى قاعدة عریضة

                                                           
 .علي حسن باكیر ، المقال السابق  - 1
: محجوب الزویري، حدود الدور اإلقلیمي اإلیراني الطموحات و المخاطر، تاریخ االطالع  - 2

: ، عنوان الوثیقة 12/10/2013

rengthfactors/2013/04/20134492330407430.htmlhttp://studies.aljazeera.net/files/iranandst  
 .القومي العربي  األمنو تأثیره على  اإلیراني، تنامي الدور موسوعة مقاتل من الصحراء  - 3
 .محجوب الزویري المقال السابق  - 4



  ا مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتھ: الفصل الثاني 

 
 

125 
 

لكنها لم  ، خاصة بعد الحراك العربي اإلیرانیةالدعائیة في الترویج للسیاسة  اآللةاستخدمت    

العام  الرأيلدى  اإلیرانیةبصورة السیاسة الخارجیة  لمأالتقلیل من الضرر الذي  فيتفلح 

في  الحالة  راالستقراحالة عدم  إلى إضافة ،السوریة األزمةفي  اإلیرانيالعربي بسبب الدور 

  .على ساحتها السیاسیة  االعراقیة ، و التي تعتبر ایران العبا رئیسی

معتمدة على تعاظم قوة ایران و نفوذها في العالم العربي و التي  اإلیرانیةو قد تقوت الدعایة 

حیث بدأت تتراجع بشكل سریع  ،2008و بقیت صامدة حتى عام  2006وصلت لذروتها في 

، و ساءت و تراجعت مع  2010تدهورت مع اندالع الثورات العربیة نهایة عام  أن إلى

تمر  اإلیرانیةالدعائیة  اآللةو هذا التراجع یدل على أن ،1 السوریة و استمرارها األزمةاندالع 

الحاضنة إطار لدى شرائح جدیدة خارج  اإلیرانیةبأزمة ال تستطیع فیها التسویق للسیاسة 

        .و یعرقل سیاستها الخارجیة  اإلیرانيالشیعیة ، و هو ما یحد من قدرة التأثیر 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                           
 ..علي حسن باكیر ، المقال السابق -1
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  : الفصل الثاني خالصة 

  : في نهایة الفصل الثاني یمكن استخالص اآلتي 

یتسم النظام اإلیراني بخصوصیات عدیدة في طابعه المؤسسي و في تفاعالت قواه، من  -

  .خالل تفاعل توعین من المؤسسات هما مؤسسات الثورة و الدولة 

المرشد األعلى أهم قوى النظام اإلیراني بفعل جمعه للسلطتین الروحیة و الزمنیة ، وأیضا  -

بفعل دوره في تعیین العدید من المؤسسات الفاعلة و المؤثرة ، حیث تتركز السلطات و 

تجتمع في الولي الفقیه باعتباره فوق باقي السلطات ،لذلك له الدور المركزي األكثر تأثیرا 

  .الخارجیة  في السیاسة

دور رئیس الجمهوریة في صناعة السیاسة الخارجیة محدود ومرتبط بعالقته مع باقي  -

نه ال أ إالنه محصور في جملة ثوابت ال یستطیع الحیاد عنها ،أ إلى إضافةالمؤسسات ،

و المحافظین یكون له أثر على  اإلصالحیینأن تغیر رئاسة الجمهوریة بین  إنكاریمكن 

  . السلوك الخارجي

الحرس الثوري بفعل دوره في الحرب مع العراق و بفعل الدعم الكبیر له من المؤسسة  -

الدینیة إضافة إلى تنامي قدراته التسلیحیة و دوره االقتصادي من خالل مؤسساته في 

فاعل سیاسي و أمني و اقتصادي ان و القطاعات المختلفة ،أضحى أقوى مؤسسة داخل ایر 

   .الخارجیة إلیران من خالل فیلق القدس منیةاألیاسة و له الدور األساسي في الس

تتعدد آلیات السیاسة اإلیرانیة و تتنوع ، فال تعتمد ایران على وسیلة واحدة في تجسید  -

استراتیجیها ، و اختالف اآللیات یختلف باختالف طبیعة الدور و تنوع المناطق 

األمنیة اآللیة المستهدفة ، لكن المالحظ أن ایران تعتمد في منطقة الشرق األوسط على 

  .العسكریة ،و الوسائل الدعائیة و التأثیر الطائفي 

                      



 

 

 

 : الفصل الثالث 

 

توجهات السیاسة اإلیرانیة في المشرق العربي و 

  . انعكاساتها على مستقبل الدور اإلیراني 
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  :توطئة 

تفاعالتها مع ل یسعى هذا الفصل إلى تتبع السیاسة اإلیرانیة في المشرق العربي ، من خال

من خالل تطور دورها  كذلكو  وحداته و قضایاه عن طریق مخرجات نظامها السیاسي،

دول على ایران و  ذلك و انعكاسات عبر اآللیات المختلفة اقتصادیا و أمنیا و طائفیا، اإلقلیمي

حراك المنطقة، كما یحاول البحث في أثر التحوالت اإلقلیمیة التي شهدها المشرق العربي بفعل ال

  .الشعبي على مستقل النفوذ و التأثیر اإلیراني 

  : و یتضمن هذا الفصل المباحث التالیة 

  .الدور اإلیراني في العراق و سیاسة ملئ الفراغ  :المبحث األول 

  .التوجهات اإلیرانیة تجاه دول الخلیج و استراتیجیات الهیمنة اإلقلیمیة :المبحث الثاني 

  .سیاسة ایران الخارجیة في إطار تحالفاتها اإلقلیمیة  :المبحث الثالث 

  .السیناریوهات المستقبلیة للدور اإلقلیمي اإلیراني في ظل الحراك العربي :المبحث الرابع 
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  .سیاسة ملئ الفراغ  وفي العراق  اإلیراني الدور: األول  حثالمب

المختلفة ، إذ دخل الطرفان في حروب شكل العراق مصدر تهدید دائم إلیران في عهودها 

عدیدة ألسباب متنوعة سواء كانت حدودیة أو أیدیولوجیة أو لغایات إستراتیجیة ، و كانت دائما 

و  امنطقة الخلیج العربي ساحة لصراع األدوار بین الطرفین ، و قد مثل احتالل العراق مكسب

تحدیات ناجمة بسبب ما فرضه من  و،عبأ على ایران ، نظرا لما أتاحه من فراغ استراتیجي 

  .و تدهور الوضع األمني  عن حالة الإلستقرار

اإلیرانیة قبل االحتالل ماضي التنافس  -  لعالقات العراقیةالخلفیة التاریخیة ل  :األولالمطلب 

  .و صراع األدوار 

المختلفة كان الطابع الصراعي التنافسي طاغیا في أغلب مراحل العالقات البینیة خالل فتراتها 

و دیموغرافیة واقتصادیة  ،بسبب الثقل اإلقلیمي للطرفین بما یملكانه من مقومات تاریخیة

  . تمكنهما من لعب دور المهیمن اإلقلیمي في منطقة الخلیج العربي 

  .العالقات المتشنجة ...ایران الشاه و الجوار العراقي /1

یفید ماضي العالقة بین الجارین منذ اعتراف الحكومة اإلیرانیة بالحكومة العراقیة في عام  

أن طبیعتها و خصائصها قد اختلفت باختالف واقع المراحل  2003و لغایة العام  1929

التاریخیة المتعاقبة التي مرت بها هذه العالقة ،بید أن هذا التباین ال ینفي أنها قد تمیزت في 

م باستمرار اقترانها بخاصیة الصراع بین الدولتین، على أن استمراریة هذه الخاصیة ال العمو 

تنفي مع ذلك أن العالقة الثنائیة قد اقترنت أیضا في بعض األحیان بالتعاون استجابة لتأثیرات 

  1.ظروف معینة ،و هذا التعاون كان مؤقتا و ینتهي بانتهاء الدافع له 

من أهم أسباب النزاع بین  *الممر النهري المعروف بشط العربكان النزاع الحدودي حول 

،إلى أن وقع الطرفان اتفاقیة الجزائر  1937إلغاء ایران لمعاهدة  بعدالطرفین خالل السبعینات ،

                                                           
: ، عنوان الوثیقة05/11/2013:اإلیرانیة ، تاریخ االطالع  -مازن الرمضاني ، العالقة العراقیة  - 1

 6176c61cfbd5-8186-4555-70bd-http://www.dohainstitute.org/release/232a0cb2 

  .كم و یصب في الخلیج العربي 190شط العرب ممر نهري مكون من التقاء نهري دجلة و الفرات ، یبلغ طوله * 
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،و شكلت االتفاقیة مكسبا ،بعد وساطة الرئیس الراحل هواري بومدین  1975مارس  06في 

صدام من القضاء على الحركة الكردیة المسلحة ، مما ، لكنها في نفس الوقت مكنت لطهران

فوفقا التفاقیة الجزائر اتفقت الدولتان على تقاسم سیادة النهر  ،1عزز من قوة العراق إقلیمیا

،وااللتزام بعدم دعم الحركات المعارضة ،ساهمت المعاهدة في تهدئة العالقة بین الطرفین ،بینما 

  2.اء االتفاق الذي اعتبره مجحفا بحق العراق كان صدام حسین ینتظر الفرصة إللغ

 .التغیرات في ایران و العالقة مع العراق من التوتر إلى الحرب / 2

مثلت الثورة اإلیرانیة بقیادة آیة اهللا الخمیني تحوال كبیرا في منطقة الخلیج العربي خصوصا و 

و مع بدایة الثورة و في ظل الزخم الشعبي تصاعدت في ایران دعوات الشرق األوسط عموما ،

،ارتفعت بسرعة وتیرة الحرب اإلعالمیة و من بینها العراق تصدیر الثورة إلى الدول المجاورة

بینهما و اتخذت من قضیة األحقیة في میاه شط العرب سببا للتوتر ثم تحول التوتر إلى 

ازن غیر المستقر بین الطرفین ،و كان العراق یرى في ذلك كسرت الثورة اإلیرانیة التو ،3حرب

فرصة لالستیالء على إقلیم خوزستان النفطي ذو الغالبیة العربیة ،مستغال التوجس اإلقلیمي من 

للنظام في " المذهبي " النظام اإلیراني الجدید ،و أیضا من التهدید الذي یمثله الطابع الدیني 

  4.كبیرة على العراق ایران و ما لذلك من تأثیرات 

بعد أن أعلن آیة اهللا الخمیني قبوله  1988توقفت الحرب في الثامن من آب أغسطس عام 

الداعي لوقف القتال ، و قد خسر الطرفان جراء هذه الحرب أكثر  598بقرار مجلس األمن رقم 

من ملیون و نصف الملیون قتیل ، و حوالي ضعفهم من الجرحى و المعوقین فضال عن 

                                                           
.  األمریكيفي ضوء حروب الخلیج العربي و االحتالل  اإلیرانیة  -علي عبد محمود ، العالقات العراقیة  -1

   .70،71، ص ص 2012دار آمنة للنشر ، : عمان 

2 -Kamal Bayramzadeh , Le Changement du Système politique en Irak et ses effets sur les 

rapports Irako -  Iraniens ,Eurorient ,N°32 ,2011 , p 202. 

، عنوان 10/11/2013: محمد عبد العاطي ، العالقات اإلیرانیة العراقیة بین عهدین ، تاریخ االطالع  -3

 : الوثیقة 
ee0c8d62ec4f-84f1-426e-61b2-t/specialfiles/pages/8f6b56d9http://www.aljazeera.ne  

.254برنار أوركاد ، المرجع السابق ، ص  - 4  
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ملیار دوالر ، بینما بلغت  644تقدر الخسائر المادیة في الحرب بحوالي ، 1الخسائر المادیة

و قد خرجت ایران من الحرب و قد ساءها فشل ملیار دوالر ،  452خسائر العراق حوالي 

 2.مجلس األمن في معاقبة االعتداء العراقي علیها

  .ایران و حرب الخلیج الثانیة  الحیاد االیجابي / 3

 األراضيعندما بدأ الغزو  العراقي للكویت كان الجیش العراقي یحتل مساحات واسعة من 

فضال عن رفض العراق االعتراف  األسرىقضیة  إلى إضافةكم   2500تقدر بـ  اإلیرانیة

من أجل تصفیة حساباتها مع  إلیران، لذلك مثل الغزو فرصة 1975باتفاقیة الجزائر لسنة 

أول المستفیدین من الغزو سواء في عالقاتها بالعراق أو بدول الخلیج طرفي الصراع ، فكانت 

استفادت ایران مباشرة من تنازل العراق عن كافة مطالبه من  إذأو على المستوى الدولي ، 

  3.ایران،  مضحیا في ضربة واحدة بكل ما تكبده في حربه معها

التي قادتها  بفي الحر  Positive Neutrality" الحیاد االیجابي"لقد اختارت ایران سیاسة 

، فكان لطبیعة 1991في العام Desert Stormالوالیات المتحدة في ما عرف بعاصفة الصحراء 

القوة التي تشن الحرب ، و طبیعة التي تتعرض للعدوان التأثیر البارز في استجابة ایران 

خدمت مصالح ایران من جهة  التي إال أن هذه الحرب،4لمصالحها الوطنیة وأمنها القومي

أضرت بمصالحها من جهة أخرى ، نتیجة تكثیف الوالیات المتحدة األمریكیة لوجودها العسكري 

                                                           

.محمد عبد العاطي ، المقال السابق  - 1  
2 - International Crisis Group, Iran in Iraq : How much influence ?,  Middle East Report N°38 – 

21 March 2005 , p8. 

اإلیرانیة في ظل االحتالل األمریكي  –عبد الرحمن عبد الكریم عبد الستار العبیدي ، العالقات العراقیة  -3

، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم )2011-2003(للعراق 

   .52، ص وسط ، السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة اآلداب و العلوم ، جامعة الشرق األ 

مركز دراسات : عربیا و إقلیمیا ودولیا ، بیروت : طالل عتریسي وآخرون ، احتالل العراق و تداعیاته  -4

   .445، ص 2004، 1الوحدة العربیة ،ط
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في منطقة الخلیج ، بل أمكن لها إضفاء نوع من االستقرار على هذا الوجود عبر المعاهدات 

  1.، ثم تبعتها باقي دول الخلیج 1991سبتمبر  4التي وقعتها مع الكویت في 

اإلیرانیة بأنماط من التعاون ساعد علیها أن العراق  -بعد هذه الحرب اقترنت العالقات العراقیة 

فرض على العراق كان مؤثرا جدا لم یعد یشكل تهدیدا جادا إلیران ، فالحصار الذي  1990بعد 

د في ه العالقة متأزمة بسبب مخرجات التجربة التاریخیة و التضاد الحاذ،و مع ذلك استمرت ه

مصالح الطرفین ، لهذا لم یحل تعاونهما دون تزامنه مع تبني كل منهما لسیاسة إدارة الصراع 

بالوكالة ،من خالل احتفاظ كل طرف بقوى معادیة و معارضة للطرف اآلخر،واستثمار 

 2.عملیاتها للضغط السیاسي

، في إطار مالبسات غزو الكویت لم یقترن  1975فقرار العراق بإعادة االعتراف باتفاقیة عام 

السیاسة الخارجیة حدودي في تشكیل / بتوقیع معاهدة سالم بین الدولتین ، لتستمر جدلیة اثني 

رى و إذا أفسحنا في الصورة مكانا للمتغیرین الشیعي و العربي ، تبینت لنا جوانب أخ،للدولتین 

لعالقات ال ینقصها شيء من أسباب التعقید مثل صراع األدوار، و اختالف التوجه اإلیدیولوجي 

مما جعل الدولتین تحشران معا في زمرة ،و االستقاللیة السیاسیة و حریة الحركة الدولیة النسبیة 

  Rogue states.(3(الدول العاصیة أو المارقة 

، و الذي مثل تحوال كبیرا  2003لى احتالل العراق سنة ظلت العالقات رهینة الفتور و التأزم إ

في منطقة الخلیج العربي ،و أدخل المشرق العربي كله في مرحلة جدیدة ، كما ساعد على 

  .إعادة بعث الدور اإلقلیمي اإلیراني في المنطقة 

  

 

                                                           

.144علي عبد محمود، المرجع السابق ، ص  - 1  

.مازن الرمضاني ، المقال السابق  - 2  
، مركز  ، مجلة  المستقبل العربينیفین عبد المنعم مسعد ، السیاسات الخارجیة العربیة تجاه ایران  -3

  .90، ص 2002، مایو  279دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، العدد  
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  .الدور اإلیراني في الفراغ االستراتیجي لعراق ما بعد صدام  :المطلب الثاني

العراق في عهد صدام حسین یمثل الموازن اإلقلیمي إلیران في الخلیج العربي ، لكن كان 

فرضت تحدیات جدیدة في البیئة  ، سبتمبر و ما أفرزته من تداعیات 11تحوالت ما بعد 

ه ذبرز هأاإلقلیمیة للعراق و ایران ، بفعل ما أنتجته من تحوالت في الشرق األوسط ، و من 

  .2003راق في التحوالت احتالل الع

 .العراق  احتالللتحدیات االستجابة اإلیرانیة /1

بفعل حروب العراق المتتالیة و العالقات المتشنجة مع جواره اإلقلیمي، أصبح واضحا أن كل 

بلدان المنطقة قد نظرت للنظام العراقي باعتباره تهدیدا ألمنها و استقرارها ،و هذا االعتقاد سهل 

یرى الدكتور مازن الرمضاني أنه بعد احتالل ، في هذا 1العراق من السیاسات الدولیة ضد

،بدا واضحا للنظام اإلیراني أن الوالیات المتحدة تسیر باتجاه الحرب مع  2001أفغانستان في 

فإما التعاون مع السیاسة األمریكیة ،و إما : العراق ،و كان على ایران الخیار بین ثالثة بدائل

اإلطاحة بالنظام السیاسي (على الحیاد ،وانطالقا من اعتبارات الربح مناهضتها ،و إما البقاء 

االقتراب العسكري األمریكي من ( ،و اعتبارات الخسارة ) في العراق و توسیع النفوذ اإلقلیمي

، عمدت ایران إلى األخذ بسیاسة مزدوجة قوامها الحیاد في الظاهر ،و )حدود ایران و تطویقها 

  2.ألمریكیة في الباطن التعاون مع السیاسة ا

 النشطأو " الحیاد الفعال"یرددون في كل مناسبة ، أنهم اتخذوا موقف  اإلیرانیون المسؤولونظل 

منذ حرب الخلیج  اإلیرانيالفكر السیاسي  إلىفي العراق ،و هو مصطلح أدخل  األحداث، تجاه 

منذ غزو أفغانستان ،فال هو المشاركة في على استعماله  اإلیرانیونالثانیة ، ثم دأب المسؤولون 

األحداث بفعالیة و اهتمام وال هو عدم اكتراث ،بمعنى أنه حیاد مراقبة یقظة له حدود تتداخل 

                                                           
1 - Mahdjoob Zweiri and Anoushiravan Ehteshami , Iran’s Foreign policy from Khatami to 

Ahmadinejad ,op ,cit, p 116. 

.مازن الرمضاني ، المقال السابق  - 2  
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طالما أنها ال  هي الحیادمع المصلحة الوطنیة ،حیث تظل السلبیة في التعامل مع األحداث 

  1.تمس بشكل مباشر المصلحة القومیة اإلیرانیة

موقف اإلیراني بتطور العملیات العسكریة ، فمع تقدم القوات األمریكیة منعت ایران تطور ال

اإلیرانیة ، و  -من عناصر جماعة أنصار اإلسالم عبر الحدود العراقیة  250هرب حوالي 

نه خالل الهجوم على معسكر أالكردیة ، كما  –أجبرتهم على االستسالم للقوات األمریكیة 

  2.استخدمت القوات األمریكیة المجال الجوي اإلیراني و غضت ایران الطرفأنصار اإلسالم 

بتوفیر المعلومات الكافیة عن المنافذ التي یمكن أن یقوم العراق من خاللها  أیضا قامت ایران

بمهاجمة القوات األمریكیة ،و فتحت مجالها الجوي لطائرات التحالف في حال ما إذا تعرضت 

العراقیة لمنع تسلل القوات العسكریة  ،كما أغلقت الحدود اإلیرانیة اقللهجوم من قبل العر 

اللتفاف بحریا على القوات األمریكیة ،و قد اعتبرت الوالیات المتحدة هذا االنجاز اإلیراني ل

  3. انجازا استراتیجیا إلحكام قبضتها على العراق كدولة

بلقاء األمریكیین، من أجل البحث في سمحت ایران للمعارضة العراقیة الموجودة على أراضیها 

خطط الحرب و شكل الدولة بعدها ،و في هذا السیاق یقول محمود فایزي نائب وزیر الخارجیة 

اإلیراني السابق ، أن ایران كانت على وشك ارتكاب الخطأ الذي ارتكبته في أفغانستان و هو 

 4.التعاون مع األمریكیین 

تالل األمریكي ،إال أن هذا االحتالل مثل نقطة التقاء أخرى رغم الرفض اإلیراني الظاهري لالح

لألهداف اإلستراتیجیة لكل من الوالیات المتحدة و ایران ،و هو ما توضح من تصریحات 

ذلك من التصریحات بعد المسؤولین اإلیرانیین بعد الحرب عن الدور اإلیراني فیها ،و ما تبین 

                                                           
، 15/11/2013: محمد السعید عبد المؤمن ، الحیاد الفعال إلیران تجاه أحداث العراق ، تاریخ االطالع  - 1

  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/C2RN25.HTM: عنوان الوثیقة 
، عنوان 15/11/2013: أشرف محمد كشك ، ایران و تحدیات عراق ما بعد صدام ، تاریخ االطالع  - 2

  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/C2RN22.HTM: الوثیقة 
مركز : هیثم غالب الناهي و آخرون ، العراق تحت االحتالل تدمیر الدولة و تكریس الفوضى ، بیروت  -3

   .307، ص 2008، 1دراسات الوحدة العربیة ، ط

4
 - International Crisis Group, Iran in Iraq : How much influence ?, op , cit ,p 9.  
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عندما حاصرت القوات ،وعین من احتالل العراق االیجابیة بین الطرفین بعد أقل من أسب

األمریكیة معسكر مجاهدي خلق اإلیرانیة المعارضة ،و نوهت إلى احتمالیة ترحیلها خارج 

العراق ،مقابل ما سربته مصادر استخباراتیة إیرانیة من أنباء تتعلق بإلقاء القبض على عناصر 

  1.من تنظیم القاعدة على أراضیها 

المزدوجة التي تم اعتمادها حیال أفغانستان أوال و العراق الحقا ، تفید  اإلیرانیةهذه السیاسة  إن

أن السیاسة الخارجیة اإلیرانیة عندما یتعین علیها الخیار بین مبادئ األیدیولوجیة الدینیة ،و 

محمد المصالح القومیة العلیا، فإنها تختار المصالح القومیة العلیا للبالد ،وفي هذا اإلطار یقول 

قدمت الكثیر من العون " علي أبطحي نائب الرئیس اإلیراني السابق محمد خاتمي أن بالده 

لوال التعاون اإلیراني لما سقطت " ،و مؤكدا أنه " لألمریكان في حربهم ضد أفغانستان و العراق 

  2" .كابول و بغداد بهذه السهولة 

  . مجاالت النفوذ اإلیراني في عراق ما بعد االحتالل/ 2

إلیران روابط مهمة تربطها بالعراق وتوفر لها الفرصة للتأثیر والتأثر بأوضاعه المختلفة، فعالوة 

ساهمت مستجدات الساحة  ،والتاریخي والجغرافي على العامل المذهبي واإلرث االجتماعي

العراقیة من خالل الفراغ االستراتیجي والسیاسي في تمكین النفوذ اإلیراني ، إذ كان طبیعیا أن 

ي مثل هذا الوضع إلى إثارة المخاوف لدى ایران من أن یؤثر هذا الفراغ، و ما قد ینجم عنه دیؤ 

  3.من اضطرابات داخلیة على األوضاع بداخلها 

لعراق أفضل الفرص للجانب اإلیراني مقارنة باألطراف األخرى بما فیها فر احتالل اقد و و 

الوالیات المتحدة ، و تمكنت ایران من اللعب كشریك و لیس مجرد طرف مساند لغیره من 

                                                           
:  األردن، "المستقبل ..الواقع "أحمد یونس السبعاوي ، احتالل العراق في المنظور االستراتیجي األمریكي  - 1

   .280، ص 2012دار آمنة للنشر و التوزیع ، 

.مازن الرمضاني ، المقال السابق  - 2  
دراسة في طبیعة الدور اإلیراني و :  التغیرسهیلة عبد األنیس ، السیاسة اإلیرانیة تجاه العراق ما بعد   -3

 :، عنوان الوثیقة 29/11/2013: تأثیره في العملیة السیاسیة في العراق ، تاریخ االطالع 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93984  
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لنفوذ السیاسي داخل العراق موازاة لاألطراف ، حیث استطاع الجانب اإلیراني القیام بدور توازن 

ما قبل  إلىل إقامة عالقات رصینة مع النخب العراقیة ، و الممتدة بالنفوذ األمریكي ، من خال

   1.االحتالل و الذین كان لهم دور بارز في تعقید المشروع األمریكي 

تخشى ایران من أن یتحول العراق إلى بلد معادي كما كان سابقا إذا تطورت قدراته العسكریة 

ها في األوساط الشیعیة ،باعتباره یحوي ،كما أن طهران قلقة من أن یصبح العراق منافسا ل

المزارات الشیعیة في النجف و كربالء ،التي یمكن أن تهمش دور مرجعیة قم المرتكزة على 

عملت على ملئ الفراغ االستراتیجي الناجم عن انهیار الدولة بعد االحتالل ،لذلك 2والیة الفقیه

متنوعة یمتزج فیها السیاسي باالقتصادي  ، من خالل إستراتیجیة ذات أبعاد 2003األمریكي في 

  .و األمني بالمذهبي 

  .النفوذ اإلیراني في ترتیبات العملیة السیاسیة بعد االحتالل / أ

بفعل انهیار نظام صدام حسین عقب االحتالل ، و حل كل مؤسسات الدولة و على رأسها 

تالل ، تشكلت حالة من الجیش العراقي من طرف بول بریمر الحاكم المدني للعراق بعد االح

  .الفراغ السیاسي و المؤسساتي لتدخل الساحة السیاسیة في مرحلة تشكل جدیدة 

  3:  احتمالینو قد فرض هذا الواقع على ایران مواجهة 

أن یصل إلى الحكم في العراق حكومة مستقرة موالیة لألمریكیین و : االحتمال األول  -

 .معادیة إلیران ، مما قد یشكل خطرا حقیقیا على الدولة اإلیرانیة 

أن یفشل العراق في إیجاد حكومة مركزیة قویة تمنع حالة الفوضى و : االحتمال الثاني  -

 .ران دود مع ایحاالضطراب من االنتقال إلى ال

                                                           
: ، عنوان الوثیقة 20/11/2013: أمیرة البربري ، ما بعد غزو العراق ، تاریخ االطالع  - 1

/http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/52/2773أنشطة-السیاسة-الدولیة/حلقات-نقاش/ما-بعد-غزو-العراق.asp  
2 - Richard Fondin ,Le rôle l’Iran  dans la guerre d’Irak (2001-2011) , site : 

http://www.geopolitique-iran.com/d%C3%A9fense-s%C3%A9curit%C3%A9/le-r%C3%B4le-de-l-iran-
dans-la-guerre-d-irak-2001-2011-premi%C3%A8re-partie/ 

.70عبد الرحمن عبد الكریم عبد الستار العبیدي ، المرجع السابق ، ص  - 3  
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فالمصلحة اإلیرانیة تتجسد في أن تكون هناك حكومة مركزیة تكون قادرة على الحفاظ على 

ؤثر الخبرة توحدة العراق ، لكن في نفس الوقت ضعیفة بحیث ال تشكل تهدیدا إلیران ، و هنا 

التاریخیة مع نظام صدام حسین بشكل كبیر في هذا التوجه ، لذلك تسعى ایران ألن تكون 

 1.ما بعد االحتالل تحت سیطرة األغلبیة الشیعیة حكومات 

مشروع في العراق هدفه في إقامة نظام حلیف ،و قد جرت جوالت  إلقامة اإلیرانيبلغ السعي 

عدیدة من المفاوضات بین ایران و الوالیات المتحدة بحضور العراق البلد المضیف ،و أسفرت 

ایران و "  األطرافالثالثیة  األمن" من آلیة أن حل أزمة العراق تنطلق  إلىنتائج االجتماعات 

الوالیات المتحدة و العراق ، و هذا أعطى تأكیدات بأن ایران العب أساسي في الساحة العراقیة 

  2.، و كانت تلك االجتماعات بمثابة االعتراف الرسمي بدور ایران في العراق 

نتقالي،و زار وزیر خارجیتها كمال منذ األیام األولى لالحتالل اعترفت ایران بمجلس الحكم اال

خرازي العراق والتقى بأعضاء مجلس الحكم و بأغلب سیاسي العراق الجدید ،كما صرح رئیس 

إننا باعتبارنا "  2003أبریل نیسان  16مجمع تشخیص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني في 

،وقد أضحى من "مانیة دولة شیعیة نساعد الشیعة في كل مكان حتى لو كانوا حزبا أو أقلیة برل

  3.ساعدتهم إیران على رأس السلطة الجدیدة في العراق،خاصة المجلس األعلى و حزب الدعوة 

طهران بتعزیز القوة  التزامتماشى مع تجهدا كبیرا في تشكیل الكتلة الشیعیة ل اإلیرانیونو قد بذل 

 إلىمرة في تاریخ البالد ، و تتفرع الكتلة الشیعیة العراقیة  ألولالسیاسیة الشیعیة في العراق 

للعراقیین المسلمین  و حزب الدعوة و الكتلة الصدریة  األعلىالمجلس : هي ثالث قوى سیاسیة 

في جنوب العراق كحزب الفضیلة ،والمنافسة الشیعیة  أصغرمجموعات شیعیة  إلى باإلضافة،

  4.النفوذ اإلیرانيیمكن أن تقلل من مستوى الشیعیة  –

                                                           
1 - International Crisis Group, op , cit ,p13. 

.281المرجع السابق ، ص أحمد یونس السبعاوي ،  - 2  
: ، تاریخ االطالع  األمریكيوى السیاسیة العراقیة مع إیران بعد االحتالل قعلي رحیم مذكور ، عالقة ال -3

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=302442:، عنوان الوثیقة 29/11/2013

   .366هیثم غالب الناهي و آخرون ، المرجع السابق ، ص  -4



  ياإلیران الدور مستقبل على انعكاساتها و العربي المشرق في اإلیرانیة السیاسة توجهات: الفصل الثالث

 

138 
 

، اإلیرانيالجعفري لمنصب رئیس الوزراء عن حزب الدعوة دفعا للنفوذ  إبراهیمشكل اعتالء 

العراقیة  السجونفي  اإلیرانیینأمرا بالعفو عن المحتجزین والمعتقلین  تهحیث أصدرت حكوم

كمال خرازي لبغداد، و في تطور مشهود للعالقات الثنائیة  اإلیرانيترحیبا بزیارة وزیر الخارجیة 

بین البلدین لم یحدث منذ أربعین سنة زار وفد عسكري عراقي كبیر برئاسة وزیر الدفاع سعدون 

حكومة و شعبا عن ما وصفه بجرائم صدام بحق إیران  إلیران اعتذارهالدلیمي طهران،وقدم الوفد 

  1. اإلرهابفاق للتعاون العسكري في مجالي الدفاع و محاربة ، و تكللت هذه الزیارة بتوقیع ات

  2005عرض لزیارات ابرز المسؤولین العراقیین إلیران منذ :)07(الجدول 

  سنة الزیارة   المسؤول 

  2005  سعدون الدلیمي و زیر الدفاع 

  2005جویلیة 3  *إبراهیم الجعفري رئیس الوزراء

  2006سبتمبر   ** نوري المالكي رئیس الوزراء

  2006نوفمبر   جالل طالباني رئیس الجمهوریة 

    2007أوت  8  نوري المالكي رئیس الوزراء 

      2008یونیو   نوري المالكي رئیس الوزراء

      2009ینایر   نوري المالكي رئیس الوزراء

     2010أكتوبر   نوري المالكي رئیس الوزراء

       2012ابریل   نوري المالكي رئیس الوزراء

     2013دیسمبر   نوري المالكي رئیس الوزراء

   :المواقع التالیة تم تجمیع المعلومات من : المصدر 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6936000/6936815.stm 

http://almezmaah.com/ar/news-print-3665.html 

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=501630&issueno=10996#.UuljTz15Pko 

http://middle-east-online.com/?id=129949 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12791&article=752688 

                                                           
   .محمد عبد العاطي ، المقال السابق -1

إلى  1980إبراهیم الجعفري أول رئیس لمجلس الحكم و ثاني رئیس وزراء بعد االحتالل غادر العراق سنة * 

  . سوریا ثم إلى ایران

بعد  1979رئیس حزب الدعوة ، غادر العراق سنة  2006نوري المالكي رئیس الوزراء العراقي منذ ** 

  .إلى ایران ، عاد للعراق بعد االحتالل 1982صدور حكم بإعدامه إلى سوریا ثم انتقل سنة 

  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6936000/6936815.stm
http://almezmaah.com/ar/news-print-3665.html
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=501630&issueno=10996
http://middle-east-online.com/?id=129949
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12791&article=752688
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 یرانإلاألولویة في السیاسة الخارجیة العراقیة أعطت النخبة السیاسیة الجدیدة المالحظ أن  

،وأظهر هذا عدید الزیارات إلى طهران نتیجة العزلة السیاسیة التي أبدتها الحكومات العربیة 

جویلیة  3تجاه حكام العراق الجدد ،إذ زار إبراهیم الجعفري رئیس الوزراء العراقي طهران في 

،و الرئیس جالل طالباني 2006،و من بعده رئیس الوزراء نوري المالكي في سبتمبر  2005

وفمبر من نفس السنة ،و هناك أیضا رحالت منتظمة من قبل أعضاء البرلمان و الوزراء في ن

و العسكریین ،و كان االستثناء الوحید هو رئیس الوزراء إیاد عالوي، الذي دعي لزیارة إیران 

 1.لكنه لم یذهب ، و بدا واضحا أنه كان قلقا من دور إیران في العراق 

،و هي الزیارة  2008آذار مارس  2ود أحمدي نجاد العراق في كما زار الرئیس اإلیراني محم

األولى من نوعها منذ اندالع الثورة ،ومثلت مكسبا ذا طابع رمزي سیاسي بامتیاز، حیث قال 

،و قد جاء اإلعالن "إنني سعید جدا بزیارة العراق من دون الدكتاتور صدام " نجاد خالل زیارته 

موعدها في الوقت الذي یزور الرئیس األمریكي و نائبه  ،ثم كشف2007عن الزیارة منذ صیف 

على األمریكیین أن " نجاد  قالهذا الشأن  فيووزیر دفاعه العراق خلسة و یبارحونه خلسة ،و 

أعطت زیارة نجاد لبغداد عدید ،و 2"یفهموا الحقائق في المنطقة الشعب العراقي ال یحب أمریكا

العراق ومدى تغلغلها في العملیة السیاسیة ،وجسدت  الدالالت عن حجم النفوذ اإلیراني في

المفارقة بغیاب الوجود العربي و عجزه عن التواصل مع الحكومات المتعاقبة بعد االحتالل منذ 

2003.  

، إال أنه و مع أهمیة الزیارات الرسمیة بین الطرفین كمؤشر للداللة على قوة عالقات البلدین 

راني في األخرى الدالة على عمق النفوذ و التأثیر اإلی یمكن التوقف أمام بعض المؤشرات

،ومن ذلك األزمة التي ارتبطت بوضع الدستور الدائم ،بعد النص فیه على الوضع العراق

الخاص للمرجعیات الدینیة األمر الذي فسره السنة في حینه على أنه تمهید إلعمال نظام والیة 

ة السلطة المركزیة العراقیة و إبرامها مشروعات تنمویة الفقیه ،كذلك أثار تجاوز الحكومة اإلیرانی

                                                           

1 - Mahdjoob Zweiri and Anoushiravan Ehteshami , op, cit, p 118. 

: ثنائیة التفتیت و االختراق ، بیروت  2008-2007العربیة  األمةأحمد یوسف أحمد و آخرون ، حال  -2

   .47، ص  2008مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
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أثار حفیظة أعضاء في ،في محافظات الجنوب العراقي والتفاوض المباشر مع المحافظین

  1.حكومة الجعفري وعلى رأسهم وزیر الخارجیة هوشیار زیباري الذي احتج لدى طهران

ترتیبات السیاسیة في العراق بعد كان التجلي الكبیر لحجم النفوذ اإلیراني وتأثیره في الو 

القائمة الوطنیة " ،والتي أسفرت عن فوز ائتالف2010مارس  7االنتخابات التشریعیة في 

مقعدا بفارق مقعدین  91بزعامة إیاد عالوي بأكبر عدد من المقاعد،حیث حصل على " العراقیة 

 89،الذي حصل على  بزعامة رئیس الوزراء نوري المالكي" دولة القانون " فقط عن ائتالف

  2.مقعدا 80في المرتبة الثالثة بحصوله على "االئتالف الوطني العراقي " مقعدا ،فیما جاء 

بلغ حجم التدخالت و التأثیرات اإلیرانیة خالل هذه الفترة حدا لم یجد منه أعضاء ائتالف دولة 

القانون و التحالف الوطني العراقي مانعا من إرسال وفد إلى ایران للتباحث في شكل التحالف ، 

مد و كانت ایران تسعى للتمدید لنوري المالكي في رئاسة الحكومة ،و في هذا السیاق یقول مح

إن انتخاب المالكي في " رضا رؤوف مساعد وزیر الخارجیة اإلیرانیة لشؤون الشرق األوسط 

الظروف القائمة یعد من الخیارات المناسبة إلدارة شؤون العراق لتجاربه الطویلة في إدارة شؤون 

  3" البالد و الظروف الحساسة التي یمر بها هذا البلد 

 إذرأس الحكومة العراقیة سلكت ایران مسارات متعددة ،في سبیل تثبیت نوري المالكي على و 

اتفاقات سیاسیة مع تیار  إبرامفرضت ضغوطا قویة على حلفاءها لدعم استمرار المالكي و عدم 

زعیم التیار الصدري مقتدى الصدر الذي كان یعیش في  إقناععالوي ،حیث نجحت ایران في 

بسبب العداء القائم بینهما بعد  بمنصبه،بالعدول عن موقفه الرافض الحتفاظ المالكي *قم

صولة " بین أنصار الصدر و القوات الحكومیة فیما سمي بعملیة  2008المواجهة الدامیة في 

                                                           
مركز : النظام العربي تحدي البقاء و التغییر ، بیروت  2005نیفین مسعد و آخرون ، حال األمة العربیة  -1

   .135، ص 2006دراسات الوحدة العربیة ، 

، 2011مركز الدراسات السیاسیة و اإلستراتیجیة،: ،القاهرة 2010/2011التقریر االستراتیجي العربي  -2

   .302ص 

   .علي رحیم مذكور ، القال السابق  -3

    قم إحدى المدن اإلیرانیة و تحوي الحوزة العلمیة و تعتبر من أهم المراكز العلمیة الدینیة بعد النجف* 
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 اإلفراج، ووافق الصدر على ذلك مقابل حصوله على امتیازات سیاسیة عدیدة ،أهمها "الفرسان

  1.لجدیدة عن المعتقلین و حصول تیاره على مناصب مهمة في الحكومة ا

في استقبال دمشق  لیاو هو ما بدا جللمالكي ،لتكوین ظهیر إقلیمي مؤید  ایران تحركتكذلك 

 13، ثم استقبالها لنوري المالكي في 2010سبتمبر  10في "دولة القانون " لوفد من قائمة

أكتوبر من نفس السنة ،و قد دفعت هذه التحركات عالوي لتوجیه اتهامات إلیران بالسعي لنشر 

زراء ، الفوضى في العراق بعد االنسحاب األمریكي و الحیلولة دون وصوله لمنصب رئیس الو 

  2.وٕالى الوالیات المتحدة بالتخلي عنه في إشارة إلى اتفاق إیراني أمریكي على بقاء المالكي 

بأمریكا ، أما سوریا فهي  %30بإیران و  % 60أن تشكیل الحكومة یتأثر بـ  وصرح عالوي

و كذلك " " طا أحمر على تسلمي رئاسة الوزراءخطهران تضع " في موضع آخر قالمحایدة  و 

  3" .الوالیات المتحدة و إیران تضغطان بشدة لبقاء المالكي في رئاسة الحكومة " 

ه التحركات االیراینة و تأثیرها في الترتیبات السیاسیة على الساحة العراقیة منذ سقوط ذتدلل ه

نظام صدام حسین ، على حجم النفوذ اإلیراني في العراق و على القدرة التأثیریة البالغة ، حیث 

ت ایران أن تلعب دور المهیمن في الساحة السیاسة حتى في ظل الوجود األمریكي ، و استطاع

، 2011ال شيء یمكن أن یحد أو یعرقل هذا الدور المتعاظم بعد االنسحاب األمریكي في 

  .لیصبح العراق منطقة نفوذ إیرانیة بامتیاز

  . في العراق  اإلیرانيالبعد االقتصادي للنفوذ /ب

في البیئة الدولیة زادت أهمیة المتغیر االقتصادي في سیاسات الدول ، وأصبح بفعل التغیرات 

وبفعل ، آلیة فعالة للضغط و الكتساب مناطق النفوذ من خالل االستثمارات و االعتماد المتبادل

                                                           

.االشرف كما توجد فیها العدید من المزارات و المقامات و العتبات الشیعیة المقدسة   

.302التقریر االستراتیجي العربي ، المرجع السابق ، ص  -  1 
   .303، ص  نفس المرجع  -2

   .80أحمد یوسف أحمد و آخرون ، المرجع السابق ، ص  - 3
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بعد االحتالل و المنهك من العقوبات ،  يهذه األهمیة استغلت ایران الوضع االقتصادي العراق

  .ق جدیدة و تكوین نفوذ جدید من أجل فتح سو 

حیث یوفر الوضع االقتصادي العراقي بعد سنوات الحصار والحروب المتتالیة والغزو  

،كما تستغل ایران الجانب االقتصادي في خلق األمریكي فرصة كبیرة إلیران الستغاللها اقتصادیا

االعتماد المتبادل الذي  طویرتمن یعزز مصالحها و یمكنها  ومرتبطة بها، اقتصادیةنخبة 

  .یعطل أي أعمال عدائیة تجاهها في المستقبل مما قدیجعل العراق مرهون اقتصادیا إلیران ،

تنبني طبیعة النفوذ االقتصادي اإلیراني بشكل عام في العراق على أساس التجارة و ربط 

اولة لإلبقاء على األسواق بالمنتجات اإلیرانیة ، دون تصدیرها البضائع التكنولوجیة و هي مح

العراق كبلد مستهلك و إبعاده عن قطاع اإلنتاج ، بفعل ما تدره التجارة البینیة من أرباح ، إذ 

تحصي الدوائر الرسمیة العراقیة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من سبعة ملیارات دوالر ، و أن 

ئیسي إلیران بعیدا عن أصبح العراق العمیل الر  2008في العام ، 1السقف أعلى من ذلك بكثیر

سیارات و شاحنات حافالت و أجهزة كهربائي و أدویة و غیرها ،إضافة إلى أن الحج : نفطها 

  2.للنجف و كربالء یستقطب أعدادا متزایدة من اإلیرانیین هذا غیر عملیات التهریب 

ان بتقدیم و تعتبر المساعدات اإلیرانیة مدخال مهما للنفوذ االقتصادي إلیران ،حیث وعدت ایر 

ملیون دوالر مساهمة في إعادة إعمار العراق، شریطة أن ال یتم دفعها للحكومة  100أكثر من 

العراقیة مباشرة ،بل یتم استخدامها في إقامة مشروعات للبنیة التحتیة في النجف و كربالء، كما 

تصل وعدت طهران بالمساعدة في إعادة بناء مطار النجف و وصل شبكة سكة الحدید التي 

 20تمنح ایران للنجف و ایران بالعراق،و ذلك كخطوة نحو زیادة التجارة و السیاحة الدینیة ،

                                                           

.144المرجع السابق ، ص  عبد الرحمن عبد الكریم عبد الستار العبیدي ، - 1  

.264برنار أوركاد ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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 3یة للحجاج، وتحصل كربالء على حوالي حملیون دوالر سنویا لبناء و تحسین المرافق السیا

  1.ملیون دوالر سنویا 

یعتبر العراق السوق الرابعة للمنتجات اإلیرانیة غیر النفطیة ،وتم االتفاق على زیادة حجم 

میغا واط، كما انتعشت  1000میغا واط إلى  400الطاقة اإلیرانیة المصدرة للعراق من 

زور أكثر من ملیون عراقي العتبات المقدسة في مشهد و قم یالسیاحة الدینیة داخل ایران ،حیث 

إلى اتفاقات عقود تجاریة تمت بین شركات و رجال أعمال إیرانیین مع بعض محافظي ،إضافة 

  2.المحافظات العراقیة ،و استخدام الموانئ اإلیرانیة و مرافق الشحن للسلع القادمة للعراق 

 42التي تعمل على تنفیذ مشاریع استثماریة في مدینة البصرة  اإلیرانیةتبلغ عدد الشركات 

 16صات مختلفة ، و عملت هیئة االستثمار الوطني العراقیة على عرض شركة في اختصا

قطاعا اقتصادیا على الشركات اإلیرانیة لالستثمار فیها ، و قد شملت قطاعات النفط و 

فتؤدي ایران دورا بارزا في اقتصاد العراق ، و على الرغم من حقیقة عدم ، 3الكهرباء و السكن

التجارة بین  أن إالدقیقة حول حجم العالقات االقتصادیة بین ایران و العراق ،  إحصاءاتوجود 

، و تؤكد اإلحصائیات المتوفرة أن صادرات ایران  2003منذ العام  % 30الدولتین نمت بنسبة 

  4. العراق تتجاوز ملیار دوالر غیر النفطیة إلى

  تطور المبادالت التجاریة بین العراق و ایران: )08(ل جدوال

  

  

  

  

                                                           
، عنوان 30/11/2013: ، تاریخ االطالع حقائق جدیدة : محجوب الزویري ، الوجود اإلیراني في العراق   -1

  http://www.masress.com/moheet/169917 : الوثیقة 

.علي رحیم مذكور ، المقال السابق  - 2  

.145عبد الرحمن عبد الكریم عبد الستار العبیدي ، المرجع السابق ، ص  - 3  

.قال السابق محجوب الزویري ، الم - 4  

  السنة   المبادالت التجاریة

  2007-2008  ملیار دوالر  3

  2009  ملیار دوالر  7

  2012  ملیار دوالر  11

  2013  ملیار دوالر  18
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العراقیین أن حجم المبادالت التجاریة الثنائیة بین  اإلیرانیین األعمالوقد كشق ملتقى رجال  

  هي نسبة تمثل الضعف مقارنة بالسنتین ، و  2009ملیارات دوالر سنة  7البلدین بلغ نحو 

و قد 1.الماضیتین ، ما یؤشر على التنامي المضطرد للتبادل التجاري بین البلدین لصالح ایران 

تجارة العراقیة لوكالة أنباء فارس أن حجم صرح فاضل عبد العزیز الشامي عضو غرفة ال

ملیار  18ملیار دوالر ، و أنه قابل للزیادة و سیتجاوز  11المبادالت التجاریة بین البلدین بلغ 

  .20132دوالر مع نهایة 

وفي هذا الصدد صرح السفیر اإلیراني السابق في العراق حسن كاظمي قمي لإلذاعة اإلیرانیة 

اتفاقیة تعاون وتفاهم خالل السنوات األخیرة ،دخل العدید منها  170من  بأن البلدین وقعا أكثر

للفراغ الناجم عن عزوف في العراق  اإلیرانيرجع هذا التنامي للنفوذ االقتصادي یو ،3حیز التنفیذ

-المستثمرین العرب من السوق العراقیة، في ظل الفتور و العزلة التي طبعت العالقات العربیة 

  .االحتالل، فال تجد ایران منافسة اقتصادیة في السوق العراقیة إال من تركیا العراقیة بعد 

حیث لوحظ النمو السریع للدور االقتصادي التركي في العراق ،و لم تخف تركیا تطلعاتها لكي 

تلعب دورا مؤثرا في دعم العراق خاصة إلنشاء البنیة التحتیة و اعماره ، و هو موقف یزعج 

قها للسیطرة على جارتها الغنیة ، و قد زادت أنقرة حجم تبادلها التجاري مع ایران و یوقف تدف

  4.و هو ما یضع تركیا تحت ایران بنسبة ضئیلة  % 70العراق بنسبة 

اتفاقیة تتضمن دفع ملیار دوالر  2006في كانون األول دیسمبر من العام یران إوقعت  كما

كقروض إلى العراق ،على أن یخصص جزء من هذا المبلغ لدعم میزانیة الحكومة ،أما المتبقي 

                                                           
ملیارات دوالر خالل  7صحیفة عصر ایران االلكترونیة ، حجم المبادالت التجاریة بین ایران و العراق یبلغ  -1

 /http://www.asriran.com/ar/news/24874: ، عنوان الوثیقة 29/11/2013: عام ، تاریخ االطالع 

  عام- دوالرخالل-ملیارات- 7یبلغ-والعراق-ایران-بین- التجاریة- المبادالت-حجم

: وكالة أنباء فارس ، تجار و خبراء یؤكدون ارتفاع التبادل التجاري بین العراق و ایران ، تاریخ االطالع   -2

  http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=9107144570 :، عنوان الوثیقة 30/11/2013

   .صحیفة عصر ایران االلكترونیة ، المقال السابق -3

   .2011یولیو  09، 6480، صحیفة االقتصادیة ، العدد فائق فهیم ، معوقات النفوذ اإلیراني في العراق  -4
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فیصرف لتطویر القطاعات المختلفة ،إضافة إلى تدریب موظفي القطاعات الحكومیة ،وفعال 

  1.ین من دوائر البرید و الصحة و التربیة و األمناستقبلت ایران آالف من المتدرب

تستغل ایران نفوذها االقتصادي في العراق لاللتفاف على العقوبات الدولیة المفروضة علیها  و

أن ایران تستخدم مؤسسات مالیة  2012أغسطس  18،حیث ذكرت صحیفة نیویورك تایمز في 

الوالیات المتحدة شكت لمسئولین وعملیات تهریب نفط في العراق، وأضافت الصحیفة أن 

تهدف ایران من خالل فتح  إذ، 2عراقیین من العالقات المالیة و اللوجیستیة بین العراق و ایران

عدد من البنوك داخل العراق ،لتمتین وتأكید نفوذها االقتصادي وكذلك لكسر العقوبات 

  3.الحرس الثوريه البنوك تدار من قبل ذالمفروضة علیها من قبل الغرب ،وأغلب ه

و تتهم ایران بتهریب النفط العراقي خصوصا من البصرة ،حیث كشف تقریر لهیئة النزاهة 

عن سیطرة ایران على أكثر من خمسة عشرة بئرا نفطیا في  2007االقتصادیة العراقیة للعام 

  4.ه اآلبار في تهریب النفط العراقي ذمنطقة الطیب الحدودیة ،و تستغل ایران ه

م التأثیر اإلیراني في االقتصاد العراقي، على األبعاد المختلفة و المتنوعة لإلستراتیجیة یدلل حج

اإلیرانیة في العراق، و یظهر حجم النفوذ و التدخل اإلیراني و كیف استغلت ایران الفراغ 

  .2003االستراتیجي و انهیار الدولة لصالحها في عراق ما بعد 

   .اإلیراني في العراق اآللیات األمنیة للدور  /ج

المصلحة العلیا  حسب النظریة الواقعیة ، حیث ترى فیهیعتبر األمن الهاجس األكبر لكل دولة 

و له األولویة على كل المجاالت األخرى نظرا ألهمیته ،وقد فرض احتالل العراق  لدولةل

عن سقوط الدولة من  تهدیدات أمنیة كبیرة على صانع القرار في ایران ،كما مكنها الفراغ الناجم

التي تعتبر العسكریة  األمنیة اآللیةالمشاركة في تركیب المشهد األمني بعد االحتالل، من خالل 

                                                           
   .167علي عبد محمود ، المرجع السابق ، ص  -1

، عنوان 30/11/2013: نفي مساعدة ایران لتفادي العقوبات ، تاریخ االطالع یالجزیرة نت ، العراق  -2

  0556ea9d0b5e-bea6-4014-9acf-http://aljazeera.net/ebusiness/pages/50f7df2c: الوثیقة 

.168، المرجع السابق ، ص  علي عبد محمود - 3  
   .47أحمد یوسف أحمد و آخرون ، المرجع السابق ، ص  -4
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أطیاف سیاسیة  إلىفي العراق، بفعل حجم الدعم الذي تقدمه  اإلیرانيمن أهم أذرع التدخل 

  . األمنيالقدرة التأثیریة على االستقرار السیاسي والوضع  إلىمختلفة، إضافة 

 من خاللفتح الضعف المتأصل في العراق الباب أمام ایران لتوسیع نفوذها ، 2003بعد العام 

یقدم فیلق القدس اإلمدادات والمعدات و  حیثالدعم األمني والعسكري للمیلیشیات الشیعیة ،

یر األسلحة إلى المیلیشیات الشیعیة في العراق،ویشمل التدریب أسالیب مراقبة األهداف وتفج

تجلى التأثیر اإلیراني في إنشاء خالیا تعمل في إطار المجموعات كما ،1العبوات الناسفة القویة

المقاتلة في العراق،ویعتبر جهاز المخابرات اإلیراني العراق بوصفه أحد التحدیات الرئیسیة التي 

  2.همیة یواجهها ،وعلیه یرى الوجود اإلیراني داخل المجموعات المقاتلة هناك أمر بالغ األ

بالتوازي مع سعي ایران لتعزیز نفوذها السیاسي، كونت عالقات مع مجموعات مسلحة شیعیة و 

غیر شیعیة في بعض األحیان ،من أجل تحقیق أهداف متعددة، لعل من أبرزها ردع الوالیات 

فتسعى ایران من خالل دعم و تمویل المیلیشیات ،3المتحدة عن التدخالت العسكریة في المنطقة

لتمتین نفوذها، من أجل توفیر وسائل مختلفة لمواجهة أي تهدیدات یمكن أن تواجه مصالحها 

في العراق،و تمكنها من التأثیر على الداخل العراقي والعملیة السیاسیة ،و كذلك الضغط على 

 4.الوالیات المتحدة وٕاحراجها سواء بضرب مصالحها،أو بإظهار فشلها في تحقیق االستقرار 

التوترات الطائفیة و إذكاء عنف سیاسي، كي تتدخل  إلیقادتستغل ایران وكالءها المحاربین  كما

هذه الجماعات و عندئذ دبلوماسیا لحل تلك الصراعات، فتضمن لنفسها دور الوسیط في العراق ،

                                                           
1 - Yoel Guzansky , Made In Iran : The Iranian Involvement in Iraq , Strategic  Assessment , 

volume 13 , No ,4 January 2012, p 86. 

.محجوب الزویري ، المقال السابق - 2  
3 -Michael Knights and others , Iran’s Influence in Iraq Countering Tehran’s Whole of 

government Approach , Policy Focus , The Washington Institute for Near East Policy , April 

2011, p8.  
4 -Joseph Felter and Braian Fishman , Iranian Strategy in Iraq Politics and Other Means 

,Combating Terrorism Center , New York , 2008 , p 55. 
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تمد طهران بمصدر بدیل في حال تبین أن حلفاءها السیاسیین ال یركن إلیهم ،وبوسائل المسلحة 

  1.على القوات األمریكیة في حال إذا ما تعرضت منشآتها النوویة  الرد

حاولت ایران عبر هذه اإلستراتیجیة الحفاظ على األوضاع في العراق بطریقتها الخاصة ، و قد 

نوع  إشاعة،و مفادها أن " الفوضى المسیطر علیها " اسم  اإلستراتیجیةأطلق البعض على هذه 

لتحقیق  األمثلالقصیر في العراق یعد السبیل  األمدمن الفوضى القابلة للسیطرة علیها في 

،فإیران تسعى الن تكون هي مدیرة الفوضى التي یمكن السیطرة علیها في  اإلیرانیةالمصالح 

  2.قدر كبیر من التوازن الدقیق  إلىالعراق ،و هي محاولة صعبة تحتاج 

ها بدایة على حلفاءها التقلیدین في فیلق بدر التابع للمجلس اإلسالمي ركزت ایران مواردوقد 

األعلى في العراق ،لكنها سرعان ما وسعت نطاق مساعداتها لیشمل جیش المهدي التابع 

كانت ایران قد ضیقت دائرة دعمها  2010للصدریین و جماعات خاصة ،و بحلول عام 

خلیفة جیش (هي لواء الیوم الموعود  فجعلتها تقتصر على ثالث جماعات شیعیة مسلحة

  3.،و عصائب أهل الحق و كتائب حزب اهللا) المهدي

في هذا اإلطار تؤكد تقاریر وزارة الدفاع األمریكیة ،االنتقائیة اإلیرانیة في دعم المیلیشیات 

الضغوط  إلىالعراقیة المسلحة على الرغم من أنها حسنت التدریب و التسلیح ،و یعود هذا 

طبیعة المرحلة التي تستدعي التأكید على النفوذ السیاسي الذي ال یولد  إلى إضافة األمریكیة

 Ray Odierno" راي اودیرنو"  األمریكيالعداء تجاه ایران في العراق ،و قد صرح الجنرال 

أن ایران تواصل تدریب و تسلیح  2010في العراق في منتصف  األمریكیةالقائد السابق للقوات 

والنفوذ السیاسي،و  اإلستخباراتیةبالعملیات  اهتماماأكثر  اآلنلیشیات داخل حدودها ،و هي المی

 4.األمریكيمن االنسحاب  االستفادةه المیلیشیات تنوي ذه

                                                           

.147، المرجع السابق ، ص و آخرونمایكل ازنشتات  - 1  
نشأت هاللي ، إستراتیجیة ایران في العراق ، ورشة عمل النفوذ اإلیراني في العراق و انعكاساته اإلقلیمیة  -2

   .41، ص 2007، برنامج الدراسات اإلیرانیة ، المركز الدولي للدراسات المستقبلیة و اإلستراتیجیة، القاهرة ، 

.147مایكل ازنشتات و آخرون ، المرجع السابق ، ص  - 3  
4 - Yoel Guzansky ,op, cit , p 88. 
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الوجود األمني اإلیراني في العراق أمر واقع یتیح إلیران التأثیر في التفاعالت السیاسیة العراقیة 

من خالل الورقة األمنیة سواء مع الوالیات المتحدة أو مع الجوار  ،و كذلك یمكنها من التفاوض

  .اإلقلیمي 

األمریكیة و  –تداعیات الدور اإلیراني في العراق على العالقات اإلیرانیة : المطلب الثالث 

 .العربیة  –اإلیرانیة 

الصعد ، و إن التأثیر الذي تتمتع به ایران في العراق عزز من العالقات الثنائیة على شتى 

على نحو یشیر إلى أن الخط البیاني لهذه العالقة یتجه و على العكس من مرحلة ما قبل عام 

إلى االقتران بخاصیة التعاون شبه الشامل ولكن دون أن یكون متكافئا ،فمخرجاته  2003

جاءت لصالح ایران و كأن به أرید مساعدتها على فض مشاكلها ،إن الربح الذي تحققه ایران 

اتها جراء طبیعة وجودها في العراق مقارنة بالخسائر الناجمة عنه ینطوي على دعم فرید لذ

  1.لمركزها التفاوضي مع اآلخرین

تمكنت ایران من خالل دورها في العراق من : على مستوى العالقات مع الوالیات المتحدة 

لسیاق یقول الدكتور تحسین وضعها التفاوضي مقابل الوالیات المتحدة األمریكیة ، و في هذا ا

خیر الدین حسیب إذا انسحبت الوالیات المتحدة من العراق قبل أن تحل المشكلة مع ایران، فإن 

موقفها سیكون ضعیفا،و بذلك تكون ایران أكثر قوة إقلیمیة تستطیع فرض هیمنتها على الخلیج 

  2.ربا ،لذلك فإن الوالیات المتحدة تسعى بكل قوتها لحسم تلك القضیة سلما أو ح

في العراق ،و ذلك  اإلیرانيو بسبب كلفة الحرب سعت الوالیات المتحدة لالعتراف بحجم الدور 

اللهاث وراء دول جواره خاصة  إلىمنفردة بملف العراق ، اإلمساكعلى  اإلصرارنتقال من االب

و إیران ،سبق أول مباحثات ثنائیة مباشرة بین الوالیات المتحدة  2007ایران ،حیث شهد العام 

                                                           

.مازن الرمضاني ، المقال السابق  - 1  

.282أحمد یونس السبعاوي ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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 متعددة المستویات أبرزها مؤتمر بغداد اإلیرانیة األمریكیةعدد من اللقاءات  الثنائيهذا اللقاء 

  1.شرم الشیخ في مایو من العام نفسه ب،ومؤتمر العهد الدولي و دول الجوار  2007في مارس

المتحدة ، و مكنها  أعطى النفوذ و التأثیر اإلیراني في العراق الفرصة إلیران إلشغال الوالیات

الملف النووي و هو ما  أبرزها، لعل من هامن استغالل الورقة العراقیة في قضایا خالفیة لها مع

  .المتعاظم في العراق  اإلیرانيیدلل على حجم الدور 

من  2003كانت نتائج احتالل العراق في  :العربیة  –على مستوى العالقات اإلیرانیة 

عراق ال،بسبب النخبة الجدیدة في  اإلیرانیة - ترت العالقات العربیةالتي و  األساسیةالمصادر 

 2.ع تطلعات الشیعة في المنطقةاوالمرتبطة بقوة مع ایران،وما تزامن معها من ارتف

قال العاهل األردني  2004دیسمبر  08ففي مقابلة نشرتها صحیفة الواشنطن بوست بتاریخ 

الملك عبد اهللا الثاني ،أنه إذا سیطرت األحزاب والسیاسیین الموالین إلیران على الحكومة 

جدید یضم حركات أو حكومات شیعیة مهمة في كل من " هالل " العراقیة الجدیدة فقد یظهر 

جدید سوف یؤدي خصوصا " هالل شیعي"وسوریا و لبنان ،و حذر من أن تكوین  ایران والعراق

إلى زعزعة استقرار دول الخلیج التي تضم سكان شیعة ،و أضاف انه حتى السعودیة لیست 

محصنة من ذلك ، و یمثل هذا التطور مشكلة كبرى ألنه بعد ذلك سوف یزید من إمكانیة 

  3.العراق  سني یتجاوز حدود –اندالع نزاع شیعي 

وما أعقبها من تصریحات لقادة عرب تصب في نفس السیاق تدلل  األردنيتصریحات العاهل 

على حجم االنزعاج لدى بعض الدول العربیة من تنامي الدور اإلیراني في العراق و انعكاساته 

  .في العراقعلى المنطقة ، رغم أن هذا الدور استفاد من فشل السیاسات العربیة 

  
                                                           

.48أحمد یوسف أحمد و آخرون ، المرجع السابق ، ص  - 1  

2 - Mahdjoob Zweiri and Anoushiravan Ehteshami , op, cit, p 117. 

الهالل الشیعي بین الخرافة و الحقیقة ، مركز سابان لسیاسة الشرق األوسط ، معهد موشیه ماعوز ،  -3

، 2008بروكنجز ، سلسلة ترجمات ، المركز الدولي للدراسات المستقبلیة و اإلستراتیجیة ، القاهرة ، ینایر 

  . 2ص 
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استراتیجیات الهیمنة  التوجهات اإلیرانیة تجاه دول الخلیج و: الثاني المبحث 

  .اإلقلیمیة 

یفرض القرب الجغرافي على دول الخلیج و طهران التفاعل تجاه القضایا والمستجدات المختلفة 

في بیئتها اإلقلیمیة ،وقد أخذ هذا التفاعل أشكاال متنوعة من الصراع مرورا بالتنافس و صوال 

الحذر،و قد كان ظهور مجلس التعاون الخلیجي كإطار یجمع دول الخلیج ردة فعل  للتعاون

  .التحدیات األمنیة التي فرضتها الثورة اإلیرانیة أهمهافي المحیط اإلقلیمي،و على التحوالت 

  .مجلس التعاون الخلیجي و إیران سیاق النشأة و مراحل العالقات: المطلب األول 

و تألف من ست دول هي  1981الخلیج العربیة في أیار مایو أنشا مجلس التعاون لدول 

المملكة العربیة السعودیة و الكویت و عمان و قطر و البحرین و اإلمارات ، و المجلس عبارة 

عن تجمع كونفدرالي لمجموعة من الدول المحافظة هدفه األساسي تعزیز أمن الدول األعضاء 

  1.الثورة اإلیرانیة لم یكن من قبیل الصدفة ،لذلك فإن تأسیس هذه المنظمة في أعقاب 

جهة التحدیات التي فرضتها الظروف المحیطة بالمنطقة ،و لعل من أبرزها اظهر المجلس لمو 

سقوط نظام الشاه بعد الثورة اإلیرانیة ،و هو ما فرض الكثیر من التحدیات على دول المنطقة 

  2.ق األمني من مسالة تصدیر الثورةوخصوصا دول الخلیج العربي والتي كان من أهمها القل

مجلس بسبب الهواجس اللذا كانت ایران و تحوالتها الداخلیة و الخارجیة حاضرة بقوة في إنشاء 

األمنیة لدى دول الخلیج من الطموح اإلیراني و أفكار تصدیر الثورة إلى مملكات الخلیج ،التي 

   .الدیمغرافیةیشكل فیها المكون الشیعي نسب معتبرة من الكتلة 

  

                                                           
للدراسات  اإلماراتمركز :  ابوظبيجمال سند السویدي و آخرون ، إیران و الخلیج البحث عن االستقرار ،  -1

   .146، ص 1996،  1، ط اإلستراتیجیةو البحوث 

محمد وائل القیسي ، دول مجلس التعاون الخلیجي بین النفوذ األمریكي و التحدیات اإلیرانیة ، مجلة آراء  -2

  .64، ص  2012مارس 90حول الخلیج ، مركز الخلیج لألبحاث ، اإلمارات ، العدد 
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و قد مرت العالقات اإلیرانیة الخلیجیة بعد الثورة بعدة مراحل تأرجحت فیها بین الصراع و 

  1:االنفراج الحذر 

مع قیام الثورة اإلیرانیة و ما رافقها من تغیرات كلیة في السیاسة الخارجیة، شهدت هذه  -

ة و تزعم العالم اإلسالمي،و ما المرحلة توترات بالغة في العالقات، بسبب سیاسات تصدیر الثور 

 .مثله هذا األمر من مخاطر على المملكة العربیة السعودیة، و كذلك بسبب الحرب مع العراق 

بعد هذا شهدت العالقات بعض االنفراج بعد انتهاء الحرب ، و تزامنا مع الغزو العراقي  -

 .للكویت الذي رفضته ایران 

مترافقة  اإلیرانیةشهدت العالقات شیئا من التطور بفعل التغیرات الداخلیة على الساحة  -

 إلى، والذي سعى 1997المعتدل بزعامة محمد خاتمي عام  اإلصالحيمع صعود التیار 

سیاسة خارجیة قائمة على المصالح المشتركة و مبتعدة عن عوامل التوتر كالقضیة المذهبیة و 

 .تصدیر الثورة 

لكن هذه العالقات بقیت هشة و متأثرة بالتطورات اإلقلیمیة أو بالداخلیة ، إذ تراجعت العالقات 

بسبب تنامي الدور اإلقلیمي اإلیراني بعد احتالل العراق ، و أیضا بصعود المحافظین برئاسة 

ي ه األخیرة التذأحمدي نجاد الذي شهدت فترته توترات في العالقة مع دول مجلس التعاون ، ه

  .لم تفتأ تتهم ایران بالتدخل في شؤنها الداخلیة 

 .العالقات الثنائیة بین ایران و دول الخلیج : المطلب الثاني 

عبر المراحل المختلفة التي شهدتها العالقات بین ایران و دول الخلیج ، لم تستقر رؤیة واحدة 

، و قد برز االختالف في لما تمثله ایران بالنسبة إلیها ،هل هي عامل قوة أم مصدر تهدید ؟

الرؤى الخلیجیة في مناسبات عدیدة تأثرا بمتغیرات دیمغرافیة و سیاسیة و تاریخیة تختلف من 

قطر إلى آخر،و في داخل القطر ذاته من مرحلة إلى أخرى، وهكذا فإنه في غیاب رؤیة 

                                                           
هر ، العالقات الخلیجیة اإلیرانیة نظرة مستقبلیة ، مجلة السیاسة الدولیة ، مركز األهرام أحمد محمد طا -1

   .111،112، ص ص  2001، أكتوبر  146للدراسات اإلستراتیجیة ، العدد 
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جاه السیاسة خلیجیة مشتركة و مصالح واحدة لدى دول مجلس التعاون، لم تتبلور ردود واحدة ت

  1.اإلیرانیة في الخلیج 

  .األدوارایران و السعودیة صراع المصالح و تنافس / 1

فیما یتعلق بمنطقة الخلیج بثوابت معینة، وتتمحور  إلیرانوالخارجیة  األمنیةتمیزت السیاسات 

أولى تلك السمات حول المكانة العسكریة والدبلوماسیة الكبیرة التي تحتلها ایران في منطقة 

الخلیج ذاته، وهناك العامل السعودي أي وضع المملكة السعودیة ومساعیها في المنطقة، و 

اإلقلیمیة، إضافة في الوقت على دبلوماسیتها الذي ترى طهران أن له نفس القدر من التأثیر 

ذاته إلى الوجود العسكري األمریكي، لذلك ترى طهران أن المسائل المتعلقة بالمواقف والنوایا 

السعودیة على المستوى الدبلوماسي واألمریكیة على المستوى العسكري، تؤثر على طبیعة و 

  2.اتجاهات عالقاتها اإلقلیمیة 

،ولم تكن دائما 1928رسمیة بین إیران و المملكة العربیة السعودیة منذ العام بدأت العالقات ال

في أحسن أحوالها بسبب المؤثرات اإلقلیمیة السیما بعد الثورة اإلیرانیة، تطورت العالقات بعدها 

في ظل تأثیر نوعین من القوى السیاسیة اإلیرانیة حددت بقوة شكل السیاسة اإلیرانیة تجاه 

المؤسسة الدینیة المتأثرة بالخالف مع الحركة الوهابیة، أما القوة : ربیة السعودیة هماالمملكة الع

األخرى والتي تبدو أكثر حضورا في متابعة العالقة مع السعودیة فهي القوة العسكریة واألمنیة، 

  3.والتي یرتبط تقییمها في العادة بالتحالفات األمریكیة في المنطقة 

الكویت ، ركزت السعودیة جهودها على  احتاللالعراقیة إثر  –و بعد توتر العالقات الخلیجیة 

في العالقات الدبلوماسیة المقطوعة بعد مصادمات موسم الحج  استئنافإیران من خالل  احتواء

                                                           
   .51أحمد یوسف أحمد و آخرون ، المرجع السابق ، ص  -1

مركز الدراسات الدولیة و اإلقلیمیة : موجز ، قطر مهران كامروا و آخرون ، عالقات الخلیج الدولیة تقریر  -2

   .14، ص  2010، كلیة الشؤون الدولیة بجامعة جورجتاون في قطر ، 

: السعودیة في ظل الملفات الساخنة بالمنطقة ، تاریخ االطالع  –محجوب الزویري ، العالقات اإلیرانیة  -3

: ، عنوان الوثیقة 05/12/2013

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/05/20125983013255262.htm  
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و تجمید إعالن دمشق الذي  اإلماراتي – اإلیرانيعدم تصعید النزاع  إلى، إضافة  1987

تأمین التحدي القادم من إیران عن طریق  إلىهران ،و هكذا تسعى السعودیة عارضته ط

حدثت تطورات مهمة و ال سیما  اإلستراتیجیةه ذ، و في ظل ه اإلیرانیةاالندفاعات  امتصاص

عالقات جدیدة مع دول الجوار  إلىمحمد خاتمي ، و الذي سعى  اإلصالحي انتخاببعد 

  1.زیارات متبادلة بین الطرفین  ، حیث شهدت هذه المرحلة اإلقلیمي

مهمة دون وسیط، حیث وصل التبادل  اقتصادیةبمشاریع بدأ التقارب السعودي اإلیراني 

مشروعا استثماریا ،  12ملیون دوالر وعدد المشاریع المشتركة  150 إلى 1999التجاري سنة 

 %12عودي ومنها للجانب الس %77ملیون دوالر  280وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر 

و الباقي لشركاء آخرین، وسبقت هذه المشاریع زیارات متبادلة على أعلى  اإلیرانيللجانب 

 1988المستویات و التي عززت من االتفاقات المشتركة، بدایة من زیارة الرئیس رفسنجاني في 

 1999.2ثم تلتها زیارة الرئیس محمد خاتمي في 

،و قد انعكس  2005–1997تطورا ملحوظا في الفترة شهدت العالقات اإلیرانیة  السعودیة 

ذلك في عقد اللجنة المشتركة أكثر من ثماني اجتماعات في الفترة المشار إلیها ،كما تم التوقیع 

سیاسة "اتفاقیة بین الطرفین أهمها االتفاقیة األمنیة ،كان هذا التقارب نتاج  25على أكثر من 

محمد خاتمي ،و سلفه هاشمي رفسنجاني أحد أبرز  ألسبقاالرئیس  انتهجهاالتي "نزع التوترات

،إال أن هذه السیاسة تراجعت بسبب حالة االستقطاب في الداعین لتعزیز العالقات مع السعودیة 

انتخاب  المشهد السیاسي الداخلي، والذي انتهى بعودة قویة للمؤسستین الدینیة والعسكریة عبر

  2005.3نجاد في 

                                                           
دار وائل للنشر ، : سعد حقي توفیق ، عالقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي و العشرین ، عمان  -1

   .319، 318ص ، ص 2003،  1ط

، مجلة المنارة ، ) السعودیة دراسة حالة( 2006-1997مخلد مبیض ، العالقات الخلیجیة اإلیرانیة  -2

   .362،  354، ص ص  2008،  2، العدد  14المجلد 

   .، المقال السابق  السعودیة في ظل الملفات الساخنة بالمنطقة –العالقات اإلیرانیة محجوب الزویري ،  -3
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، لدرجة أن البعض اعتبر أن ة انقالبا آخر عاد بفكرة الثورة من جدید شكل تولي نجاد للرئاس

فترة رفسنجاني و خاتمي كانت استثناء في تلك العالقة ، إذ زادت حدة التوتر بین البلدین بسبب 

الشحن الطائفي في المنطقة ، إضافة إلى سیاسة ایران النوویة التي تلقي بظاللها األمنیة على 

وة على تنامي الدور اإلیراني في سوریا و لبنان و فلسطین و العراق ، فكانت دول الخلیج ، عال

  1.السیاسة الخارجیة اإلیرانیة في عهد نجاد عامال أزم من عالقات البلدین 

في هذا السیاق صرح علي أكبر هاشمي رفسنجاني لمجلة الدراسات الدولیة اإلیرانیة ،أن بعض 

أحمدي نجاد یسعون إلعاقة أي مساع لتحسین العالقات المسؤولین في حكومة الرئیس محمود 

بین السعودیة و إیران ، بل و محاولة البعض تشویه العالقة بین الجانبین ، كما أضاف 

رفسنجاني بأن المتشددین ال یفكرون في العواقب ، مشددا على أنه لو سیطرت السعودیة و 

  2.اإلسالمي  هم لعم الهدوء العالمتایران على المتطرفین و تصریحا

حول العالقة مع  اإلیرانیةتوضح تصریحات رفسنجاني التباینات داخل النخبة السیاسیة 

ظل غالبا على عالقات البلدین ، إذ عملت ایران على تعزیز  السعودیة ، لكن الطابع التنافسي

دورها محاولة التغلب على الدور السعودي الذي مثل دور المعرقل و المنافس اإلقلیمي 

  .تطلعات اإلیرانیة لل

الدولة " إذ بعد انهیار العراق اثر االحتالل ، انحصر التنافس بین السعودیة و ایران حول 

للنظام اإلقلیمي الفرعي في الخلیج ،و هو ما دفع كل منهما لبناء "    Core Stateالمركز

 3.إستراتیجیة تعزز مكانته في اإلقلیم 

من بین األقالیم التي تنتمي إلیها ایران یعتبر الخلیج األهم ، نظرا ألنه منطقة حیویة إلیران ف

اقتصادیا و عسكریا ، كما انه كان دائما مصدر تهدید أمني ، و بعد احتالل العراق في 

                                                           
، عنوان 07/12/2013: حسام حمدان ، العالقات السعودیة اإلیرانیة تقهقر بعد تقدم ، تاریخ االطالع  - 1

  dd3fdc4ebdd3-8691-4559-01a3-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/37a4bd93: الوثیقة 

: بین رفسنجاني و خاتمي ، تاریخ االطالع  اإلیرانیةمحمد بن صقر السلمي ، العالقات السعودیة  -2

  http://www.majalla.com/arb/2012/04/article55234071: ، عنوان الوثیقة 08/12/2013

   .284ولید عبد الحي ، المرجع السابق ، ص  -3



  ياإلیران الدور مستقبل على انعكاساتها و العربي المشرق في اإلیرانیة السیاسة توجهات: الفصل الثالث

 

155 
 

،  2005ثر انتخاب أحمدي نجاد في إ، و عودة التوجه الرادیكالي في السیاسة اإلیرانیة 2003

ه المتغیرات شكلت قلق و مخاوف خلیجیة السیما السعودیة ذجانب القضیة النوویة ، كل هإلى 

  1.، بسبب اختالل التوازن لصالح ایران التي زاد نفوذها في العراق و المنطقة 

تتنافس السعودیة و ایران في عدة ساحات ، و حسب الدكتور محجوب الزویري فثمة أربعة و 

تتفرع منها جملة من القضایا العامة ، أول هذه الملفات هو الملف ملفات كبرى بین البلدین 

الدیني المذهبي ، و الثاني متعلق بالتنافس على القیادة و الصدارة في العالم اإلسالمي ، و 

الملف الثالث هو العالقة مع الغرب و تحدیدا الوالیات المتحدة األمریكیة ، و أخیرا ملف النفط 

ة المتعلق بالتسعیر و كمیات اإلنتاج ، و هو ملف مرتبط بطبیعة ضمن منظمة األوبك خاص

  2.التطورات المتعلقة بالملفات الثالثة السابقة 

كما ترى السعودیة أن إلیران دور مباشر أو ربما غیر مباشر في إثارة القالقل بالمملكة ، من 

لبعض  اإلعالميخالل تشجیع و تبني أطروحات و مواقف المعارضة الشیعیة ، و التضخیم 

المذهبي ، و ترى فیه مدخال  لتتعامل السعودیة بحساسیة كبیرة جدا تجاه العام ،3األحداث 

إیرانیا للتأثیر علیها و محاولة إیرانیة الختراق دول مجلس التعاون الخلیجي و التأثیر على 

دیة وترى أنه توجهاته بما یتالءم و مصالحها ،و هو األمر الذي ترفضه المملكة العربیة السعو 

  4.یتعدى على نفوذها االستراتیجي في نطاق دائرة الجوار المباشر للمملكة

تسعى السعودیة إلى لجم االختراق اإلیراني للمنطقة ، و الذي تحقق لها عبر عالقاتها مع ف

سوریا و حزب اهللا و المقاومة الفلسطینیة و القوى الشیعیة في العراق ، و عبر الصورة االیجابیة 

تي اكتسبتها لدى قطاعات معینة في المجتمعات العربیة السنیة أو الشرائح الشیعیة في دول ال

                                                           
1 - Mohammad Reza Djalili et Thierry Kellner , Politique régionale d’Iran : Potentialités , défis 

et incertitudes ,Geneva papers , research series  , N° 6 ,Avril , 2012 , p13. 

.محجوب الزویري ، المقال السابق - 2  
 176یة عالقات متوترة ، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد محمد سعد أبو عامود ، إیران و دول الخلیج العرب - 3

   .196، ص  2009، ابریل 

   .196محمد سعد أبو عامود ، المرجع السابق ، ص  -4
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إذ ترى السعودیة في تنامي الدور اإلیراني مهددا ، و مقلصا من مصالحها بسبب  1.الجوار

  .التحدیات التي یفرضها هذا التمدد ، و المكاسب التي یحققها باختراقه لمناطق نفوذ جدیدة 

سماه بعض المسؤولین اإلیرانیین أو في إطار العالقة مع الغرب فهناك استیاء إیراني مما 

بالتماهي السعودي مع الجهود الغربیة ، لفرض عقوبات و عزلة دولیة على ایران ، من قبیل 

سعي السعودیة إلى تدعیم عالقاتها االقتصادیة و العسكریة مع روسیا و الصین للحلول كبدیل 

  2. عن ایران

ومؤخرا أضحت الساحة الیمنیة میدانا لالشتباك السیاسي وصراع األدوار بین ایران و السعودیة 

،بسبب ما تراه السعودیة تمددا في عمقها االستراتیجي بمحاذاة حدودها،و تعتقد أنه موجه ضدها 

ما تدعم لتهدید استقرارها ، حیث تدعم ایران التمرد الحوثي في محافظة صعدة شمال الیمن ، بین

 و،  3مملكةالسعودیة النظام الیمني في مواجهة هذا التمرد الشیعي القریب من الجنوب الغربي لل

لم تكتفي المملكة بدعم الجیش الیمني في حربه ضد الحوثیین ، بل تدخلت هي بذاتها في 

 .في حرب محدودة معهم ، و اتهمتهم بمحاولة التسلل للحدود السعودیة  2009نوفمبر 

العموم و رغم التطورات المختلفة التي شهدتها السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه السعودیة ، على 

إال أنها محكومة بالطابع التنافسي حول المكانة اإلقلیمیة و كذلك بالعالقة مع الوالیات المتحدة 

لطرفین أو ، و محددة بالتفاعالت بین النخبة اإلیرانیة العسكریة و الدینیة ، و لتحسن عالقات ا

  .تراجعها انعكاسات على ساحات التنافس في المنطقة 

  .السیاسة اإلیرانیة تجاه البحرین  /2

البحرینیة إلى بدایة القرن السابع عشر، عندما حكمت الدولة  –تعود العالقات اإلیرانیة 

بعد ، ظلت ایران  1738حتى العام  1601الصفویة البحرین لفترات متقطعة ، ابتداء من العام 

                                                           
   .273ولید عبد الحي ، المرجع السابق ، ص  -1
   .300التقریر االستراتیجي العربي ، المرجع السابق ، ص  -2

3
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   .119، 2009، أكتوبر 
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ذلك تنظر إلى البحرین و كأنها جزء من إمبراطوریة ایران ، حتى قامت األمم المتحدة باستفتاء 

للشعب البحریني الذي صوت الستقالله عن ایران ،و أنهت بریطانیا احتاللها للبحرین ، و 

  1971.1استقاللها في أغسطس  األخیرةأعلنت 

الشعب البحریني ، مثل مصدر قلق دائم لدى الترابط المذهبي بین ایران و قطاعات واسعة من 

من السكان مما جعل السلطات البحرینیة  %75السلطات البحرینیة ، إذ یمثل الشیعة ما نسبته 

تتوجس من انعكاسات قیام الثورة الدینیة في ایران ،خاصة أنه بعد الثورة برزت إلى الساحة عدد 

و حركة أحرار البحرین ریر البحرین ،من التنظیمات الشیعیة مثل الجبهة اإلسالمیة لتح

  2.وحزب اهللا البحرین ،و اتهمت السلطات البحرینیة ایران بدعمهم اإلسالمیة 

محمد  انتخاب، بعد  1997بید أن العالقات بین البلدین شهدت منعطفا جدیدا منذ العام 

الجوار ، إضافة و الذي كانت توجهاته العامة تدفع نحو االنفتاح على دول  إلیرانخاتمي رئیسا 

إثر وفاة والده و تم تبادل السفراء ، كما تسلم حمد بن عیسى آل خلیفة مقالید الحكم  إلى

استفادت عالقات الطرفین من التقارب السعودي اإلیراني ، فتم تبادل الزیارات على مستوى 

وهو ما ،وزراء الخارجیة بعدها زار الملك حمد بن عیسى طهران كما زار محمد خاتمي المنامة 

  3.اعتبر تحوال في تاریخ البلدین وساهم في تعزیز التبادل التجاري واالقتصادي 

ارتفع حجم التبادل التجاري بین البلدین، حیث تشیر األرقام الصادرة عن الجهاز المركزي 

بلغ حجم التبادل  2002إلى أغسطس  1999خالل الفترة من لإلحصاء في مملكة البحرین أنه 

ملیون دوالر صادرات بحرینیة و  113.9ملیون دوالر منها  217.7ایران نحو التجاري مع 

  4.ملیون دوالر  10.185ملیون دوالر واردات ، لتحقق البحرین فائضا تجاریا مقداره  103.7

                                                           
، 09/12/2013: شفیق شقیر ، العالقات البحرینیة اإلیرانیة من التدهور إلى التحسن ، تاریخ االطالع  -1
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الخلیجیة عموما بعد فوز  – اإلیرانیةالذي طبع العالقات  بالتراجعتأثرت العالقات بعدها 

،و في هذه المرحلة عادت إلى الصورة االدعاءات اد بالرئاسة المحافظ محمود أحمدي نج

  .اإلیرانیة بتبعیة البحرین ،وزادت أیضا االتهامات البحرینیة إلیران بالتدخل في شؤونها 

فإنها تكررت بشكل متالحق و ،فبعدما كانت االدعاءات اإلیرانیة تأتي على فترات متباعدة 

مصدرها قد تغیر من أشخاص یمكن القول أنهم خارج متكرر على مدى زمني محدود ، كما أن 

أدلى شریعت مداري  11/07/2007النظام إلى مصادر ذات صلة واضحة برأس النظام ، ففي 

مستشار المرشد بتصریحات صحفیة تحدث فیها عن تبعیة البحرین التاریخیة إلیران، وأن 

النائب البرلماني اإلیراني البحرینیین یتحسرون على فوات فرصة العودة إلیران، وقد كرر 

،حیث ادعى بأن الشعب البحریني لو استفتي 2009داریوش قنبر المعنى نفسه في مطلع 

 1.فسیختار االنتماء إلیران 

، و الذي هذه التصریحات سبقت تصریحات أخرى أدلى بها ناطق نوري مستشار المرشد العام

یة تربط بین الشعب البحریني و ایران ، تناول فیه ما رأى أنه روابط سكانیة و مذهبیة و طائف

مشیرا إلى أنها كانت المحافظة الرابعة عشرة ، و أن النظام الشاهنشاهي السابق قد تنازل عنها 

، و أثارت هذه التصریحات أیضا ردودا واسعة على المستوى البحریني و العربي و الدولي ، 

األزمة ، حیث أكدت أن ما قاله نوري ال یعبر األمر  الذي دفع اإلدارة اإلیرانیة للتحرك الحتواء 

  2.عن الموقف الرسمي اإلیراني مؤكدة احترام سیادة و استقالل البحرین 

المحدد للسیاسة  اإلدراكتوالي هذه التصریحات على مستویات قیادیة وسیاسیة عالیة یؤكد 

أو ممثلي  تصدر عن صحفیینتجاه البحرین، ففي حین كانت التصریحات سابقا  اإلیرانیة

أحزاب، أصبحت تأخذ الطابع الرسمي بصدورها عن مسؤولین مقربین من السلطة، كما یالحظ 

أن مثل هذه التصریحات تؤشر على تأزم العالقات البینیة، وغالبا ما تكون في إطار التنافس 

  .بین ایران و الكتلة الخلیجیة، و تأتي نتیجة للصراعات اإلقلیمیة و التباینات السیاسیة 
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شهدت البحرین احتجاجات ومظاهرات و  2011ومع انطالق الحراك العربي في نهایة 

مصادمات كبیرة مطالبة باإلصالحات السیاسیة ، تعاملت ایران مع احتجاجات البحرین بوصفها 

واجبة النصرة والمساعدة ، فأیدت مطالب المتظاهرین في إقامة ملكیة دستوریة و إقرار التعددیة 

قف سیاسة التجنیس الرامیة إلى تغییر التركیبة الدیمغرافیة، كما حذرت من الحزبیة ،و و 

، 1المساس بالمتظاهرین وانتقدت التعامل العنیف معهم ،ورفضت بشدة تدخل قوات درع الجزیرة

تعقدت بعدها عالقات ایران بدول الخلیج، بفعل الموقف الداعم الحتجاجات الشعبیة في البحرین 

ه األزمة إلى تقارب ملكیات الخلیج في ذدبلوماسیین إیرانیین، وأدت ه،ردت البحرین بطرد 

  2.موقفها تجاه طهران بما فیها قطر 

أنها لن تقف مكتوفة األیدي إزاء ما یحدث للمواطنین الشیعة في البحرین ، و هو ایران أعلنت 

إیران  بأنعلى تبني خطاب سیاسي و إعالمي مقابل ، یقول  ودول الخلیجما ساعد المنامة 

، هذا الدعم اإلیراني رافقه دعم مماثل من حزب اهللا بشكل ارتد على تأجیج االحتجاجات  تعمل

 األطرافمواقف غالبیة  إلىسلبا على العالقات الدبلوماسیة بین البحرین و لبنان، إضافة 

االحتجاجیة والدولیة تراجعت الحركة  اإلقلیمیةثر التحركات إالسیاسیة الشیعیة في العراق، وعلى 

للسیادة البحرینیة مترافقة  احترامها،و تزامنا مع ذلك أعلنت طهران على لسان وزیر خارجیتها 

  3.مع االنسحاب التدریجي لقوات درع الجزیرة 

یستخلص من هذا العرض أن السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه البحرین یحكمها محددین هما 

إلیران، و العامل المذهبي الشیعي بحكم التركیبة الدیمغرافیة االدعاءات التاریخیة بتبعیة البحرین 

الخلیجیة ،  –البحرینیة ،و استدعاء هذین العاملین غالبا ما یدلل على تدهور العالقات اإلیرانیة 

  .و یدخل في إطار أوراق الضغط المتبادلة بین الطرفین 

                                                           
   .75أحمد یوسف أحمد ، المرجع السابق ، ص  -1

2 - Mohammad Reza Djalili et Thierry Kellner , Op , Cit , p14. 

بالل عبد اهللا ، احتجاجات البحرین بین األوضاع الداخلیة و التجاذبات اإلقلیمیة ، ملف األهرام  -3
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  .تتجاوز الخالفات الحدودیةالمصالح االقتصادیة : اإلماراتیة–العالقات اإلیرانیة/ 3

 احتلتالعربیة المتحدة ، فقد  اإلماراتأهمیة بین ایران و  األكثرمشكلة الجزر هي  اعتباریمكن 

تونب ( كبرىو طنب ال) تونب اكوتشیك(طنب الصغرى الجزر الثالث  1971ایران عام 

تطالب بها ( و أبو موسى، وافقت اإلمارات على إدارة مشتركة لجزیرة أبو موسى) ایوزورغ

، و ) تطالب بهما رأس الخیمة (شریطة عودة جزیرتي طنب الصغرى و طنب الكبرى ) الشارقة

 1992، و في العام 1980عادت اإلمارات و طرحت موضوع الجزر على األمم المتحدة عام 

سیطرت ایران منفردة على كل جزیرة أبو موسى، بعد أن كان وزیر الدفاع اإلماراتي یبحث مع 

  1.جاني الدور اإلیراني في تعزیز السالم و األمن في المنطقة رفسن

طرحت اإلمارات على طهران إجراء مباحثات بشأن هذه المسألة، غیر أن الجانب اإلیراني نأى 

اقتراحا من مجلس التعاون الخلیجي بإحالة  1996بنفسه عن مناقشة المسألة، كما رفضت سنة 

الذي یسیطر علیها یمكنه التحكم  أنمحكمة العدل الدولیة، وتكمن أهمیة الجزر في  إلىالنزاع 

في هذه الجزر  أنلسوق الطاقة الدولي، كما  إستراتیجیةفي الخلیج وممراته التي تعتبر ممرات 

  2.ثروات نفطیة و معدنیة 

  .متنازع علیها مع ایران  موقع الجزر اإلماراتیة طنب الصغرى و طنب الكبرى و أبو موسى ال:  09الشكل 
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  http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:EMARAT.jpg&filetimes:المصدر

tamp=20120422101809&  

ودي و تراه على إیراني دون تسویة الخالف الحد –كانت اإلمارات ترفض أي تقارب خلیجي و 

اإلیراني مع نهایة التسعینات ،  –عبرت عن هذا عقب التقارب السعودي حساب مصالحها ، و 

و اعتبرته إغفاال للهواجس اإلماراتیة ، كما هددت باالنسحاب من مجلس التعاون ، علما أن 

ایران كانت في وضع جید و أحسن من باقي الدول الخلیجیة ، و التبادل التجاري  عالقاتها مع

  1.ملیار دوالر ، و التمثیل الدبلوماسي رفیع 1.730بینهما كان 

قامت وزارة الخارجیة اإلماراتیة باستدعاء القائم باألعمال اإلیراني و  2008في أغسطس و 

مكتبین لألعمال البحریة في جزیرة أبو موسى ، سلمته مذكرة احتجاج على قرار إیراني بإنشاء 

إضافة إلى جزیرتي طنب الصغرى و الكبرى ، معتبرة أن الوضع في جزیرة أبو موسى ال تزال 

  1971.2تحكمه مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 

تصاعدت حدة الخالف حول أزمة الجزر خصوصا بعد تصریحات وزیر الخارجیة اإلماراتي 

انطلقت بعدها  واالحتالل اإلیراني للجزر باالحتالل اإلسرائیلي لألراضي العربیة ،التي شبه 

الذي ،حملة تهدیدات لإلمارات بدأها قائد القوات البریة في الحرس الثوري الجنرال محمد بابور 

تتضمن  2010أبریل  22التي بدأت في " 5-النبي األعظم "قال أن المرحلة الثانیة من مناورة 

بتدریبات للدفاع عن الجزر و مواجهة تغلغل العدو ، كما اتهمت بعض أجهزة اإلعالم القیام 

 2009.3اإلمارات بدعم المعارضة اإلیرانیة التي قادت االحتجاجات على نتائج انتخابات 

رغم أن النزاع الحدودي حول الجزر یمثل خالفا مزمنا بین الطرفین إال أنه كان دائما تحت 

،خاصة  همارغبة الطرفین في منعه من أن یؤثر على المصالح المتبادلة بین السیطرة ،إذ یالحظ

   .الفات و السیطرة على انعكاساتهاالجانب االقتصادي الذي یعمل دائما على لجم الخ
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  : اإلماراتیة  –البعد االقتصادي في العالقات اإلیرانیة 

فقد جاء في تصریح لمدیر  ال یمكن تجاهل العامل االقتصادي في العالقات بین البلدین ،

أن اإلمارات هي الشریك  2006أكتوبر 3منظمة تنمیة التجارة اإلیرانیة مهدي فتح اهللا في 

التجاري األول إلیران ،ووفق المصادر اإلیرانیة فقد وصل حجم صادرات اإلمارات إلى ایران في 

الر ، فیما بلغ حجم ملیار دو  7.5نحو  2006السنة المالیة اإلیرانیة التي انتهت في مارس 

  1.ملیار دوالر 2.5صادرات ایران إلى اإلمارات 

و تبدو دبي العاصمة االقتصادیة صاحبة هذا الدور األبرز في العالقة مع ایران ، في الوقت 

الذي یفترض فیه أن تنفذ هذه العاصمة العقوبات التي فرضها مجلس األمن على ایران في 

االقتصادیة القویة إلى القرب الجغرافي و سهولة الترخیص  ،و مرد هذه العالقات 2010یونیو 

،و قلة الضغوط مقارنة بالغرب فیما یتعلق بالعملیة المصرفیة و سهولة التحویالت و التعامالت 

  2.المالیة 

  .تطور المبادالت التجاریة بین ایران و اإلمارات : )09(الجدول 

  السنة   المبادالت التجاریة 

  2006  ملیار دوالر 10

  2009  ملیار دوالر 13

  2012  )ال تشمل إعادة التصدیر(ملیار دوالر  10

  

ملیار  13تتحدث األرقام اإلیرانیة أن حجم المیزان التجاري بین اإلمارات و ایران بلغ نحو 

، و في واقع األمر بلغت المبادالت التجاریة بین البلدین مع بدایة  2009دوالر حتى العام 

ملیار دوالر ال تشمل إعادة التصدیر ، و كانت آخذة في الزیادة قبل أن  10ما قیمته  2012

العقوبات الغربیة الرابعة على ایران ، مما دفع البنوك اإلماراتیة التخاذ خطوات عقابیة  تفرض

                                                           
   .شاهر األحمد ، المقال السابق  -1

: طالل عتریسي ، عالقات ایران مع دول المشرق العربي و دول الخلیج ، تاریخ االطالع  -2
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بحق كیانات تجاریة إیرانیة على أراضیها ، إضافة إلى نشوء العدید من التعقیدات في التعامل 

  1.مع المؤسسات المصرفیة اإلماراتیة 

مصرفا، فضال عن  41حیث وصل عدد المصارف اإلیرانیة التي جمد التعامل معها إلى 

شركة محلیة و أجنبیة قامت بانتهاك العقوبات عبر بیع ایران مواد یمكن أن تستخدم  40إغالق 

في هذا  2،في صناعة أسلحة نوویة ،و هو ما أدى إلى استیاء إیراني من هذه اإلجراءات 

عصوم زاده نائب رئیس مجلس األعمال اإلیراني في دبي أن أكثر من السیاق صرح مرتضى م

 20،و أكد زاده أن أكثر من  2012تاجر إیراني أفلسوا خالل األشهر الستة األولى من  100

  3. ألف تاجر من اإلیرانیین و غیر اإلیرانیین یتأثرون بهذه العقوبات

ألف في دبي ، و یمكن  400ألف إیراني من ضمنهم  500یعیش في اإلمارات حوالي و 

االستدالل على أهمیة اإلمارات بالنسبة القتصاد ایران من خالل حركة النقل التي تصل إلى 

مؤسسة یشارك اإلیرانیون في  8050أكثر من ألف رحلة جویة شهریا ، إضافة إلى حوالي 

في اإلمارات  ملكیتها، و مسجلة في غرفة تجارة و صناعة دبي ، و تبلغ قیمة األصول اإلیرانیة

  4.ملیار دوالر  66بحوالي 

ینفق اإلیرانیون مبالغ كبیرة في دبي،و یقدر حجم االستثمارات اإلیرانیة في الشركات و كما 

من العقارات في دبي مملوكة  %15ملیار دوالر، ما یعني أن نسبة  300العقارات بنحو 

إلیرانیین ،وتسهم كل أزمة داخل ایران في زیادة حجم االستثمارات اإلیرانیة في دبي ،إذ بعد أیام 

ملیون  200وصل إلى دبي  2005من فوز أحمدي نجاد بمنصب رئیس الجمهوریة في یونیو 

  5.دوالر من ایران 

                                                           
، صحیفة الشرق سنوات  ثالث خالل % 70، التبادل التجاري بین اإلمارات و ایران ینخفض  محمد نصار -1

: ، عنوان الوثیقة  10/12/2013: ، تاریخ االطالع  2012ینایر  22،  12108األوسط ، العدد 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=660047&issueno=12108#.Ur6Mn9LuLko  
   .301التقریر االستراتیجي العربي ، المرجع السابق ، ص  -2

   .نصار ، المقال السابق محمد  -3

   .118ولید عبد الحي ، المرجع السابق ، ص  -4

.طالل عتریسي ،عالقات ایران مع دول المشرق العربي و دول الخلیج ، المقال السابق  - 5  
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ایران و اإلمارات، و التي یالحظ أنها یمكن  تدلل هذه األرقام على حجم المصالح المشتركة بین

أن تفوق عالقات اإلمارات ببعض الدول الخلیجیة أو العربیة ، و تعمل المصالح المشتركة على 

كبح الخالفات السیاسیة بین البلدین ، خاصة في ظل الظروف االقتصادیة الصعبة التي تمر 

  .العقوبات الغربیة  بها طهران ، و التي تعتبر اإلمارات فرصة للتملص من

  :الكویتیة  –العالقات اإلیرانیة /4

الكویتیة عبر مراحل تطورها حاالت من الصعود و الهبوط ،و قد  شهدت العالقات اإلیرانیة

كانت تلك العالقات ایجابیة في أغلب مراحها ، و لم تزد فترات التوتر و األزمات بین الطرفین 

اإلیرانیة ، و كان الغزو العراقي للكویت إیذانا ببدء  العراقیةي فترة الحرب على ثماني سنوات ه

مرحلة جدیدة بین الدولتین ، حیث رفضت ایران منذ البدایة هذا االحتالل،منذ ذلك الحین 

  1.یرة التعاون بین الجانبین تتسارعت و 

و قتصادیة توالت الزیارات بین مسؤولي البلدین و التي كان من نتائجها العدید من االتفاقات اال

األمنیة، كما شرعت الدولتان في محادثات مشتركة إلیجاد إطار نهائي بشأن تحدید حدود 

الجرف القاري، وقع الطرفان كذلك اتفاقیات لتبادل الوقود إضافة لتفعیل لجنة فنیة مشتركة 

اه من لتقییم كمیات الغاز الطبیعي اإلیراني التي تحتاجها الكویت، عالوة على مشروع لنقل المی

في شمال غربي ایران عبر خط أنابیب " كاركي"ایران، حیث یتم ضخ المیاه العذبة من سد 

میاه الشرب شدید األهمیة للمسؤولین الكویتیین، حیث أن معدالت الموضوع نقل  ،2بحري

االستهالك الیومي للفرد من المیاه في الكویت من أعلى المعدالت في العالم، إذ یبلغ ضعفي 

  3.لفرد في الدول الصناعیة استهالك ا

                                                           
،  14/12/2013: رؤیة تحلیلیة ، تاریخ االطالع : الكویتیة –اشرف محمد كشك ، العالقات اإلیرانیة  -1

  http://acpss.ahram.org.eg/DE/Ahram/2001/1/1/C2RN11.HTM: عنوان الوثیقة 

   .269،  268المرجع السابق ، ص ص منصور حسن العتیبي ،  -2

   .أشرف محمد كشك ، المقال السابق  -3
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أن هناك بعض الملفات العالقة  إالالمشاریع المشتركة ،  أهمیةرغم التعاون بین الطرفین و و 

تطور العالقات البینیة، إذ ترفض طهران الوجود األجنبي في منطقة الخلیج، و التي تعرقل 

، و هو ما یتعارض  تطالب بضرورة صیاغة منظومة أمنیة إقلیمیة تكون هي طرفا فاعال فیها

  1.مع االتفاقات الدفاعیة بین بعض الدول الخلیجیة و الدول الغربیة ، أبرزها الكویت 

كما أبدت الكویت تحسبا ملحوظا تجاه تطورات أزمة الملف النووي اإلیراني ، خصوصا في 

ظل اقتراب مفاعل بوشهر من األراضي الكویتیة ، و خشیة من أن یؤدي أي تسرب إشعاعي 

حاولت  تمل إلى تلویث میاه الخلیج التي تعتبر مصدر رئیس للمیاه في المنطقة، و هو مامح

مبعوث الرئیس نجاد اسفندیار رحیم مشائي، محمال تطمینات  إرسالایران احتواءه من خالل 

  2.التعاون مع الكویت ال حدود له  فحول محطة بوشهر، و مؤكدا أن سق إیرانیة

واضحا في مطالبة الغرب منذ بروز األزمة بانتهاج الحوار،و مطالبة وقد كان الموقف الكویتي 

ایران في بمزید من الشفافیة، كما رفضت الكویت أي عمل عسكري تجاه ایران بسبب ما ترى 

شهدت ، وقد 3ه المواجهة إن حدثتذأنه انعكاسات أمنیة واقتصادیة خطیرة ستنجم من ه

خلفیة إعالن أجهزة األمن الكویتیة تفكیك شبكة  بعض التوتر، على 2010عالقات البلدین في 

تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري، كانت تسعى لرصد المنشآت الحیویة و العسكریة 

  4.الكویتیة، و القواعد العسكریة األمریكیة في الكویت، علما أن ایران نفت المزاعم الكویتیة

ایران ، محكومة بهواجس أمنیة تجاهها  الكویت بفعل تركیبتها الدیمغرافیة و قربها الجغرافي من

حرب یمكن أن یشكل انعكاسات بالغة  إلىتصاعد  إذا إیراني –بحكم أن أي توتر أمریكي 

  .تجاهها الخطورة 

                                                           
: محطات ساخنة و تقارب حذر ، تاریخ االطالع :  اإلیرانیةشعبان عبد الرحمن ، العالقات الكویتیة  -1

4fc9-4f82-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/f1ea45d0-: ، عنوان الوثیقة 13/12/2013

4a1578f5a428-962f  
   .301التقریر االستراتیجي العربي ، المرجع السابق ، ص  -2

   .ال السابق شعبان عبد الرحمن ، المق -3

   .301التقریر االستراتیجي العربي ، المرجع السابق ، ص  -4
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  : اإلقلیمية مع عمان الوسیط العالق/5

لعمان عالقات ممیزة و خاصة بإیران منذ عهد الشاه، الذي أرسل قوات تدخل سریع في العام 

إلى ظفار لمكافحة تمرد الجبهة الشعبیة لتحریر عمان الماركسیة، و بعد نهایة المعارك  1973

الثورة حافظت ایران على عالقاتها  عقببقیت القوات اإلیرانیة في مكانها،  1976في العام 

  1.اإلیرانیة  –یة مع عمان، وكانت البلد الوحید الذي بقي محایدا أثناء الحرب العراقیة الطبیع

تطویرها ، و  إلىتكتسب العالقات مع سلطنة عمان أهمیة خاصة لطهران التي تسعى دائما 

تجلى ذلك في استجابتها للمساعي التي بذلتها عمان من أجل فتح نافذة حوار مع الوالیات 

السیما و أن مسقط تحظى بثقة ،التصعید غیر المسبوقة في الملف النووي  ةالمتحدة ،بعد حال

  2009.2ت عمان لإلفراج عن أمریكیین محتجزین لدى ایران في سط، كما تو الطرفین

تعتبر عمان وسیطا مقبوال لحل ملفاتها العالقة سواء مع الوالیات المتحدة أو مع النظم فإیران 

اإلقلیمیة، مستغلة في ذلك العالقات المتمیزة بین الطرفین، ولعل زیارة السلطان قابوس األخیرة 

إلى طهران وما تالها من أنباء عن وساطة عمانیة للمفاوضات السریة التي سبقت التقارب 

اإلیراني، و المساعي لحل األزمة النوویة خیر دلیل على نمط العالقات بین البلدین  –كي األمری

  .هي الزیارة الثانیة له منذ بدایة الثورة  2013،وكانت زیارة السلطان قابوس في أغسطس 

حیث كان أول زعیم دولة یزور طهران بعد إعادة انتخاب  2009سبقتها زیارة له في أغسطس 

كما كانت الزیارة األولى له منذ الثورة اإلیرانیة التي أطاحت بحلیفه الشاه، و أحمدي نجاد، 

هذه الزیارة تعزیز االتفاقیات االقتصادیة، إذ وقعت سبع مذكرات تفاهم للتعاون  نتمخض ع

األمني واالقتصادي والثقافي ، إضافة إلى بروتوكوالت في مجالي النفط و الغاز و استثمارات 

  3.ملیون دوالر  80برأس مال " هرمز لبتروكیمیاویات الیوریا"شركة باسم مشتركة لتأسیس 

                                                           
   .282برنار أوركاد ، المرجع السابق ، ص  -1
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المالحظ في هذا السیاق أن المبادالت التجاریة بین البلدین لیست بمستوى العالقات السیاسیة ، 

ملیون دوالر بینما وصلت قیمة  170إذ أن الصادرات اإلیرانیة لسلطنة عمان وصلت إلى 

  1. 2013ملیون دوالر في  80ن إلى الصادرات العمانیة إلیرا

تدرك ایران أن عمان تمثل وسیطا لها في حال تأزم عالقاتها اإلقلیمیة، و أیضا حلیف خلیجي 

تعزیز عالقاتها بعمان خاصة في ظل  إلىمهم  خاصة في ظل بیئة عدائیة، و تسعى ایران 

التوتر الذي بدأ یظهر في عالقة عمان ببعض الدول الخلیجیة ، و تهدیدها باالنسحاب من 

اتحاد بین دوله ، و جاء هذا التصریح لوزیر الخارجیة العماني  إلىتحول  إذامجلس التعاون 

  .2013بالمنامة في دیسمبر  اإلقلیمي لألمنخالل منتدى 

  : قة مع قطر العال/ 6

منذ نجاح الثورة اإلیرانیة ظلت الدوحة العاصمة الخلیجیة األكثر قربا من طهران، بل وحققت 

، تأثرت هذه العالقات زنا بین عالقاتها مع ایران و مستلزمات العضویة في مجلس التعاوناتو 

،لكنها سرعان ما عادت إلى مجالها ویدلل  اإلیرانیة –بعض الشيء بمخرجات الحرب العراقیة 

على ذلك الزیارات المتبادلة على أعلى المستویات في فترة التسعینات، وجاءت زیارة األمیر 

كمؤشر على التقارب، وكانت الزیارة  2000السابق حمد بن خلیفة آل ثاني إلى طهران في سنة 

اما، ووقعت فیها عدید االتفاقیات أبرزها األولى التي یقوم بها حاكم خلیجي إلیران منذ عشرین ع

والذي مازال قید البحث، وكانت الزیارة الثانیة ألمیر  اإلیراني" نهر كارون"المیاه من  مشروع نقل

  2. 2006قطر في 

القطریة لها خصوصیة في تفاعالت ایران بدول مجلس التعاون ،و هو ما  –فالعالقات اإلیرانیة 

ر و لعل من مؤشرات ذلك االتفاقیة األمنیة التي وقعتها الدولتین كان یدفعها للتحسن باستمرا

                                                           
مصالح مشتركة و مستقبل واعد ، تاریخ االطالع ... اإلیرانیةالعمانیة  االقتصادیةسامر شعالن ، العالقات  -1

: ، عنوان الوثیقة  16/12/2013: 
-%D9%88-http://www.businesstendersmag.com/ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/2466  
،  18/12/2013: حسام حمدان ، قطر و ایران عالقات متمیزة بین ضفتي الخلیج ، تاریخ االطالع  -2

  ace3c2af6dc9-8765-43d4-967c-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d1f83421: عنوان الوثیقة 
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إضافة إلى الزیارة الثالثة التي قام بها ،  2010خالل زیارة وزیر الداخلیة اإلیراني في مارس 

  1.،و التي ركزت على الملف اللبناني  2010أمیر قطر إلیران في دیسمبر 

ي السیاسة الخارجیة للبلدین سرعان ما تغیر ، و أثر لكن هذه العالقات المتمیزة و هذا التناغم ف

سلبا على العالقات بحكم الموقف القطري الداعم للحراك السوري ضد نظام بشار األسد ، 

إضافة إلى الموقف اإلیراني من احتجاجات البحرین ، و هو ما انعكس على العالقات المتمیزة 

  .بین الطرفین 

بعد التطرق للعالقات الثنائیة بین ایران و دول مجلس التعاون الخلیجي، یالحظ عدم وجود 

المجلس، فبینما هناك من یعتبر ایران تهدید هناك  لواحد لما تمثله ایران بالنسبة لدو  إدراك

الفشل في بلورة سیاسیة خارجیة  إلىالمشترك أدى  اإلدراكأیضا من یعتمدها كحلیف، و غیاب 

و قد استغلت ،منافس و معرقل للهیمنة االیراینة  إقلیميتجاه ایران، أو في تكوین دور  موحدة

  .في النظام الفرعي الخلیجي  اإلقلیميایران هذه التباینات الخلیجیة في تأكید دورها 

جلب االستثمارات و تخفیف لإذ تعتمد ایران على زیادة االعتماد المتبادل مع الدول الخلیجیة 

على تكوین نخبة خلیجیة مستفیدة اقتصادیا  بهذاتعمل  وقلیمي الذي كلفها اقتصادیا، التوتر اإل

من ایران یمكن أن تعرقل أي عمل ضدها، لكن بعد التأكید على الهیمنة اإلقلیمیة و السیطرة 

  .األمنیة اإلیرانیة على الخلیج، مستغلة في ذلك اختالل میزان القوى لصالحها 

 .ة ایران األمنیة تجاه دول الخلیج و الهواجس المتبادلة سیاس: المطلب الثالث 

بحكم الخبرة التاریخیة  اإلیرانيعلى إدراك الدول الخلیجیة للدور  األمنيیسیطر الهاجس 

في الخلیج موضوع دائم التناول بین دول  األمنع و المتبادلة بین الطرفین ،مما جعل موض

من التحوالت في ایران، في سبیل البحث عن  األمنیةالهواجس  نشأتهالمجلس الذي كانت دوافع 

في الخلیج ال یهم فقط الدول  األمنصیغة أمنیة مشتركة بعیدة عن تطلعات الهیمنة ،و موضوع 
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 إلىموضوع عالمي مدول بسبب عولمة االقتصاد العالمي التي أدت  أصبحالمطلة علیه ،بل 

  .  عولمة أمن الخلیج 

ملیون  17نه مضیق هرمز االستراتیجي الذي یمر عبره أكثر من فالخلیج العربي في القلب م

برمیل نفط یومیا بمعدل ناقلة نفط كل عشرة دقائق، لذلك فإن أي توتر في منطقة الخلیج 

سینعكس على سوق الطاقة، وتهدید األمن الطاقوي سیكون له انعكاسات سلبیة على االقتصاد 

ل المطلة على الخلیج، بقدر ما تمثل نقطة ضعف، العالمي، هذه األهمیة تمثل نقطة قوة للدو 

بسبب ما توفره من أوراق ضغط، لكنها أیضا تفرض تحدیات وأعباء أمنیة ذات بعد عالمي، 

  .ه الدول عاجزة على مواجهتهاذتقف ه

  : مالمح الوضع األمني في منطقة الخلیج / 1

العالقات بین األطراف یتسم المشهد األمني على ضفتي الخلیج بجملة مالمح ترسم مسار 

اإلقلیمیة ، و هذا الوضع األمني تتداخل فیه الموروثات التاریخیة ، و تنافس أدوار الهیمنة 

  :ه المالمح ذاإلقلیمیة باإلضافة إلى التدخالت الدولیة و أبرز ه

إذ تتجدد عوامل عدم االستقرار أو  :تالزم النظام اإلقلیمي الخلیجي مع حالة عدم االستقرار /أ

اإلیرانیة، ثم  –بالحرب العراقیة األسباب الدافعة لها، فقد شهدت المنطقة حربا كل عقد، بدایة 

ه الحروب من تداعیات متواصلة تفاقم من تدهور ذحرب الخلیج الثانیة فالثالثة، وما ینجر عن ه

 1.الوضع األمني 

شهدت المنطقة خالفات حدودیة متعددة یمكن في أي لحظة أن ف :الخالفات الحدودیة /ب

یؤدي التنازع حولها إلى حرب، أبرزها استمرار االحتالل اإلیراني للجزر اإلماراتیة و رفض أي 

تسویة سلمیة للموضوع، إضافة إلى قضیة الجرف القاري التي ظهرت مع احتجاج السعودیة و 

، و الواقعة في 2000منذ مایو من سنة  ایرانها الكویت على أعمال التنقیب التي قامت ب
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المثلث الحدودي بین الكویت و السعودیة و ایران، وفي حین وصلت السعودیة و الكویت التفاق 

 1.في الوصول لحل نهائي  وٕایرانینص على االستغالل المشترك، فشلت الكویت 

حیث یغیب أي تصور : استمرار الفشل في الوصول إلى صیغة أمنیة مشتركة للخلیج / ج

مشترك بین ایران واألطراف العربیة، بل حتى بین دول الخلیج نفسها حول الصیغة األمثل 

 أمناترید  أنهادمشق ،وأعلنت  إعالنبعد حرب الخلیج الثانیة رفضت طهران فلألمن الخلیجي، 

كل من مصر وسوریا و كذلك القوى الدولیة، وترى أنه یقع على عاتقها ال دور فیه ل إقلیمیا

بین الكویت  األمنیةالمسؤولیة الكبرى في تحقیق أمن الخلیج، كما رفضت ایران وبشدة االتفاقیة 

، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس األمن رقم 1991سبتمبر  19و الوالیات المتحدة الموقعة في 

 2.ي لتعزیز األمن في الخلیج بالتشاور مع ایران و العراق ، الداع 1987لسنة  598

إذ تشمل تهدیدات واقعة بالفعل كما هو الحال : تنوع مصادر التهدید التي تواجه المنطقة  /د

نتیجة االحتالل األمریكي للعراق و هو خطر خارجي ، أو التعرض لخطر اإلرهاب و هو خطر 

لتهدید باستخدام القوة من قوى خارجیة إذا رفضت إحدى داخلي له روافده الخارجیة، أو نتیجة ل

ه الحالة ایران التي تتعرض لتهدیدات باستخدام ذدول اإلقلیم اإلذعان لمطالب معینة، وتجسد ه

  3.القوة من جانب الوالیات المتحدة بسبب الملف النووي 

والدولیة  اإلقلیمیة طرافاألتعدد  إلىو یرجع ذلك في جانب منه : تعدد الفاعلین األمنیین / ه

لتي اسها على النفوذ و صراعها على المصالح ، فهناك ایران فمنطقة الخلیج و تنا بأمنالمعنیة 

العدید من  إلى إضافةنفوذ سیاسي،  إلىه القوة ذو ترید أن تترجم ه إقلیمیةقوة  إلىتحولت 

 عالوة على الصین و روسیا  األوربیة،قوى الدولیة وفي مقدمتها الوالیات المتحدة وبعض الدول ال
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اللتین تحاوالن النفاذ بشكل أو بآخر، ومع تعدد األطراف تتعارض الرؤى األمنیة، وبتعددها 

  1.تتضارب المصالح و یعود هذا إلى األهمیة االقتصادیة واإلستراتیجیة للمنطقة 

  : الرؤى المتضاربة ألمن الخلیج / 2

 إلىفي المنطقة، و یؤدي تعارضها  األمنیةلفواعل الخلیج بین ا ألمنتتعارض و تختلف الرؤى 

بسبب ما ینجر الخلیجي  لألمنتضارب المصالح، لذلك یعتبر هذا التضارب في حد ذاته تهدیدا 

عنه من تداعیات، فنجد أن اإلدراك اإلیراني لمصادر التهدید یختلف عن إدراك دول مجلس 

رؤیة أمنیة مشتركة تترجمها بإستراتیجیة موحدة األخیرة إدراكا و ، حتى و إن لم تبلور التعاون

  .على األرض ، لكنها تتقارب و تتقاطع في كثیر من النقاط 

السیما مع دول  اإلقلیمیةركزت ایران جهودها : اإلدراك اإلیراني لألمن في منطقة الخلیج / أ

ذا الموقف وتم دمج ه 1986فقد بدأت بهذا االقتراح سنة الخلیج على فكرة خلق نظام أمني، 

لكنه لم یوضع موضع التنفیذ، ثم عادت و  598اإلیراني في قرار مجلس األمن الدولي رقم 

، حیث اقترحت بناء نظام أمني 1999طرحت الموضوع في مؤتمر جنیف لنزع األسلحة عام 

دولي مبني على المشاركة ال على الكتل العسكریة، كما تكررت الدعوة بعد احتالل العراق، 

إلجراءات أمنیة إقلیمیة تحت إشراف األمم المتحدة، وتكررت الدعوة اإلیرانیة لبناء حین دعت 

نظام أمني إقلیمي دون تدخل خارجي في الخطاب الذي ألقاه الرئیس اإلیراني نجاد في القمة 

  2007.2الخلیجیة بقطر في دیسمبر 

في الخلیج ، و  األمنیةالترتیبات  إزاءعقب انتهاء حرب الخلیج الثانیة حددت ایران تصورها 

  3: ذلك وفقا للمبادئ التالیة 
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ینبغي أن تستند ترتیبات األمن اإلقلیمیة في المنطقة إلى العالقات التاریخیة والدینیة و  -

، و تتحمل  أراضیهااالقتصادیة المشتركة ،و أن تضمن استقالل دول الخلیج و سیادتها على 

 .هذه الترتیبات  إعداددول الخلیج الثمانیة نفقات 

ت أي شكل من األشكال ، و في ترتیبات أمن المنطقة تح األجنبيرفض التدخل  -

 .استبعاد جمیع القوى غیر الخلیجیة أیا كانت عربیة أو غیر عربیة 

 .و البیولوجیة  الكیمیاویةالنوویة و  األسلحةمنطقة الخلیج من  إخالء -

 األمنیة إستراتیجیتهامع دول الجوار ، بنت ایران  إقلیمیةو بسبب الفشل في بناء منظومة أمنیة 

و تحقیق مكانة القوة  في مجال القوة العسكریة على ثالثة مبادئ هي االكتفاء الذاتي و الردع

االصالحیون على المدلول االستراتیجي العام لهذه المبادئ ،  اإلقلیمیة، ویتفق المحافظون و

ستخدام العراق لألسلحة الكیمیاویة في حربه على ا: التي تبلورت بفعل جملة متغیرات منها

ایران، و الحصار الغربي في مجال التسلح ، واالحتالل األمریكي ألفغانستان و العراق، وكذلك 

  1.بسبب مواصلة الدول الخلیجیة وٕاسرائیل في تطویر منظوماتهما العسكریة 

من الخلیج بعد احتالل قدمت ایران مشروعات أخرى لصیاغة ترتیبات أمنیة جدیدة ألكما 

ي المجلس األعلى لألمن القومي فالعراق، تلك المقترحات أعلنها حسن روحاني ممثل المرشد 

اإلیراني، حیث دعا روحاني في اقتراح قدمه خالل اجتماع منتدى االقتصاد العالمي بالدوحة في 

األمن و التنمیة ، إلى وضع ترتیبات جدیدة في الخلیج من أجل تحقیق التعاون و 2006ابریل 

  2: في المنطقة ،و یرتكز اقتراح روحاني على عشرة نقاط هي 

تشكیل منظمة لألمن و التعاون في الخلیج تضم دول مجلس التعاون إضافة إلى العراق  -

 .598من قرار مجلس األمن رقم  8و ایران استنادا للمادة 
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مكافحة اإلرهاب  في مجالجماعي  ألمننظام  إطاروضع ترتیبات أمنیة مشتركة في  -

 .و التطرف و الطائفیة ، و باقي الهواجس األمنیة المشتركة 

المجاالت السیاسیة واألمنیة و االقتصادیة  اإللغاء التدریجي للقیود المتعلقة بالتعاون في -

 .و الثقافیة 

تطویر التعاون التجاري و توسیعه و القیام باستثمارات مشتركة و تحقیق التجارة الحرة  -

 .ل المنطقة بین دو 

إعداد خطة لضمان أمن إنتاج الطاقة و تصدیرها من أجل ضمان مصالح دول  -

 .المنطقة و استقرار أسواق الطاقة العالمیة 

 .بناء الثقة بین دول المنطقة في مجال القضایا النوویة  -

مشترك للتخصیب بین دول المنطقة لتوفر الوقود و باقي المسائل  تأسیس كونسورتیوم -

 .السلمیة تحت إشراف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة النوویة 

 التعاون بین دول المنطقة لجعل الشرق األوسط منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل  -

 .إنهاء سباق التسلح في المنطقة لتوفیر المصادر الالزمة من أجل تحقیق التنمیة  -

 .المنطقة  انسحاب القوات األجنبیة و ضمان األمن الكامل من قبل دول -

منطقة الشرق األوسط ، لیشمل الالفت لالنتباه في التصور اإلیراني الجدید لألمن هو توسیعه 

ا راجع لتمدد الدور اإلیراني ، حیث أصبحت ایران ذو لیس فقط الخلیج رغم التركیز علیه ، و ه

  .فاعل أمني في أكثر من منطقة بحكم عالقاتها و حلفاؤها المتعددین 

كثرة التأكید على التعاون االقتصادي كمدخل لتحقیق األمن في المنطقة، خاصة یالحظ أیضا 

في ظل الحصار االقتصادي والعقوبات الدولیة التي تعاني منها ایران، حیث كان االقتصاد آلیة 

دولیة من أجل فرض شروط ذات طابع امني على ایران، و تسعى األخیرة للتخلص من هذا 

كما یبرز التأكید على التكنولوجیا النوویة السلمیة،و رفض ،إلقلیمي العبئ من خالل التعاون ا
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انتشار السالح النووي في أكثر من نقطة، و هو ما یمكن اعتباره تطمینا إیرانیا لدول المنطقة 

  .بخصوص برنامجها النووي 

من اإلقلیمي ، الجدید كذلك في المشروع اإلیراني طرح قضایا الطائفیة و التطرف كمهددات لأل

خاصة في ظل تنامي الظاهرة منذ احتالل العراق، حیث أصبحت خطرا حقیقیا یهدد المنطقة، 

إذ تتهم طهران بالطائفیة السیاسیة من خالل دعم المكونات الشیعیة و استغاللها كآلیة سیاسیة 

اإلیراني فالمشروع األمني ،وأمنیة ،و كذلك تتهم بعض دول الخلیج بدعم الجماعات المتطرفة 

یعتبر تطویر للصیغ المطروحة سابقا ، حیث یحاول هذا الطرح أن یكون شامال و ال یركز فقط 

   .على التهدیدات التقلیدیة المتمثلة في التواجد العسكري األمریكي خصوصا

مع انتهاء االحتالل العراقي للكویت جددت دول : لدول مجلس التعاون  اإلدراك األمني/ ب

لخلیجي بحثها عن معادلة أمنیة تتسم بالفاعلیة مع مراعاة متطلباتها السیاسیة، مجلس التعاون ا

وكان واضحا أن دول الخلیج ال تملك القدرة الالزمة للدفاع عن نفسها، كما أنها لم تكن تستطیع 

ر العقود الماضیة، و بدا باالعتماد على الشبكة الواسعة من العالقات العربیة التي أقامتها ع

نه لیس هناك حل عربي سریع لمعضلة األمن، خاصة و أن إعالن دمشق الذي یمثل أواضحا 

  1.الحل العربي لمشكلة أمن الخلیج فشل في أن یطبق في ظل الرفض اإلیراني 

أمام هذا الوضع و في ظل غیاب إدراك جماعي مشترك لدى دول المجلس لألمن في الخلیج ، 

االتفاقیات األمنیة مع الدول الغربیة خاصة : نقاط هي لجأت األخیرة إلى إستراتیجیة من ثالث 

  .الوالیات المتحدة ، و سباق التسلح ، و تعزیز قوات درع الجزیرة 

وقعت الدول الخلیجیة اتفاقیات تعاون أمني مع الوالیات المتحدة تسمح لها بالمكوث في الخلیج ف

، واحتضنت 1991سبتمبر  4في  األمریكي -قواعد، على غرار االتفاق الكویتي إنشاءو 

البحرین مقر قیادة األسطول السادس األمریكي، إضافة إلى تواجد لقوات أمریكیة منتشرة في 

  .باقي دول المجلس، عالوة على القطع البحریة التي تجوب میاه الخلیج 
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اتفاقیة أمنیة مع حلف الناتو، وهي ثاني اتفاقیة أمنیة  2008كما وقعت البحرین في عام 

، وتأتي هذه 2007الحلف مع دول الخلیج، إذ وقعت الكویت اتفاقیة مماثلة في  یوقعها

االتفاقیات ضمن إطار مبادرة اسطنبول للتعاون التي أطلقها الحلف للتعاون مع دول المنطقة، 

  1.ووافقت على المشاركة فیها أربعة دول خلیجیة هي قطر و البحرین و الكویت واإلمارات 

ه االتفاقیات لموازنة القوة اإلیرانیة التي ال تستطیع مجابهتها ذخالل هتسعى دول الخلیج من 

بمفردها خاصة في ظل غیاب منظومة أمنیة عربیة مشتركة، ویمكنها هذا من مواجهة 

لكن هذا التواجد األجنبي و التبعیة األمنیة للخارج تمثل بحد ذاتها ،التهدیدات اإلیرانیة المتزایدة 

ه القوات تهدیدا لطهران ،و ذالخلیج ،بسبب الرفض اإلیراني الذي یعتبر مثل هتهدیدا لألمن في 

أیضا بسبب تراجع األهمیة اإلستراتیجیة للخلیج بالنسبة للوالیات المتحدة، حیث بدأت تهتم أكثر 

  .بمنطقة جنوب شرق آسیا والمحیط الهادي ، خاصة في ظل الصعود الصیني 

 إجماليبلغ ف، الخلیج على أضخم صفقات السالح عت دولوق األمنیةاالتفاقیات  إلى إضافة

 300أكثر من  2006 إلى 1997النفقات الدفاعیة لدول مجلس التعاون في الفترة ما بین 

لعسكري قیاسا بناتجها ا اإلنفاقعالمیا على صعید  األولى المرتبة ملیار دوالر،مما جعلها في

ما  2005و  2000ي الفترة بین فأنفقت  راألقطا، كما تشیر مصادر أخرى أن هذه اإلجمالي

  2.ملیار دوالر  233مجموعه 

و نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج  2009و  1988جدول یوضح اإلنفاق العسكري الخلیجي بین عامي :  )10(الجدول 

 .2007المحلي سنة 

2007 
 النسبة من الناتج المحلي

2009 
 الوحدة 
 بالملیار 
 دوالر

1988 
الوحدة 
بالملیار 
 دوالر

   السنة  

 الدولة 

المرتبة األولى عالمیا(10.4 %  عمان 2.11  4

 الكویت 3.31 4.58 3.8 %
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   .133، ص  2010، دیسمبر  192عشرة ، العدد  السادسة

، عنوان 12/12/2013: عبد الجلیل المرهون ، اإلنفاق العسكري في دول الخلیج ، تاریخ االطالع  -2
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 البحرین 2.32 0.721 3.2 %

% 9.2 39.25 17.83  السعودیة

 اإلمارات / / %5.9

 قطر / / %2.5

 ایران 1.54 9.17 /

: اإلنفاق العسكري في دول الخلیج  عبد الجلیل المرهون ،: المصدر 

3ca5648b1b86-87b4-4861-a4e6-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/251e94d1 

اید التوتر بین ایران و الغرب ، یوضح الجدول ارتفاع اإلنفاق الدفاعي الخلیجي ، خاصة مع تز 

  .و تزاید التهدیدات اإلیرانیة باستهداف المصالح الغربیة في الخلیج 

أبرمت واشنطن صفقات بیع أسلحة متطورة لدول  2011 دیسمبرمع حلول نهایة شهر و 

أضخم  إحدىعن تنفیذ  األبیضأعلن المتحدث باسم  إذملیار دوالر،  123الخلیج العربي بقیمة 

، كما وقعت ملیار دوالر 30قیمتها  تبلغ، الوالیات المتحدة والسعودیة تفاقات العسكریة بیناال

ملیار دوالر، وهي جزء صغیر من صفقة أكبر بلغت ما یقارب  3.6اإلمارات صفقة بحوالي 

إلى المرتبة الثانیة عالمیا في اإلنفاق  15ملیار دوالر، لتقفز بذلك اإلمارات من المرتبة  36

ملیا دوالر على  7ملیار دوالر أمریكي، و الكویت  18العسكري، أما عمان فأنفقت حوالي 

ملیار  11األسلحة األمریكیة ،في حین بلغت واردات العراق من الطائرات و الدبابات األمریكیة 

  1.دوالر 

اني، إذ تعیش دول الخلیج بین التطلعات اإلیرانیة و بین التهویل األمریكي لحجم النفوذ اإلیر ف

تسعى الدول الغربیة إلى إنقاذ اقتصاداتها المنهارة، من خالل امتصاص الفوائض المالیة من 

  .ه الدول ذه

ما یالحظ أنه ال توجد سیاسة إیرانیة واحدة تجاه كل دول مجلس التعاون، فتختلف العالقات من 

لة و قلیمي ، و محادولة إلى أخرى ، لكن الثابت و المشترك هو السعي للعب دور المهیمن اإل

  .التأكید على مركزیة الدور اإلیراني خاصة في المجال األمني و العسكري 

  

                                                           
، 18/12/2013: تزاید تصدیر األسلحة في عهد اوباما ، تاریخ االطالع : هالة أمین تقاریر عالمیة  -1

  /http://massai.ahram.org.eg: تاریخ االطالع 

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/251e94d1-a4e6-4861-87b4-3ca5648b1b86
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  .سیاسة ایران الخارجیة في إطار تحالفاتها اإلقلیمیة : المبحث الثالث 

ه التحالفات قوة ذترتبط ایران بشبكة عالقات و تحالفات في المشرق العربي، و توفر لها ه

اإلقلیمي، كما تجعلها طرفا مباشرا أو غیر مباشر في قضایا عدیدة مما یوفر لها دافعة لدورها 

ه التحالفات ما تصفه ایران بمحور الممانعة الذي یضم ذفرصة المناورة السیاسیة، و من أبرز ه

  .سوریا و حزب اهللا إضافة إلى المقاومة الفلسطینیة 

  .التحالف إلى االختراق السیاسة اإلیرانیة تجاه سوریا من : المطلب األول 

، شكلت تحالفا السوریة من أمتن و أقوى العالقات في المنطقة  – اإلیرانیةتعتبر العالقات 

و استطاع تجاوز أزمات عدیدة ، كما توسع ألبعاد متعددة سیاسیة و تطور عبر مراحل مختلفة 

  .عسكریة و أمنیة و اقتصادیة 

  :اإلیرانیة تجاه سوریا التطور التاریخي للسیاسة الخارجیة / 1

بعد الثورة دخلت ایران في  إذمتحولة،  إقلیمیةبیئة  إطارجاءت بدایة العالقة بین الطرفین في 

و خاصة العربي ، تبع ذلك الحرب مع  اإلقلیميعداء مع الوالیات المتحدة و مع محیطها 

اسیین و حلفاء من العراق فصار البحث عن حلفاء هدفا بحد ذاته بالنسبة إلیران ، حلفاء سی

  1.جل المساعدة في الجهد العسكري أ

وجدت ایران الحلیف الذي تبحث عنه في سوریا، التي كانت في حالة عداء مع واشنطن كونها 

كانت أجرأ مالمح فحلیفة لالتحاد السوفیاتي، إضافة إلى عداءها مع النظام البعثي في العراق، 

لمواجهة عالم كامب دیفید، هي وقوفه وتحالفه مع  سیاسة األسد الخارجیة التي أعید تشكیلها

ایران الثورة، مما خلق شیئا جدیدا تماما في المنطقة أي محورا شیعیا یمتد من طهران عبر 

  2.دمشق إلى جنوب لبنان

                                                           
: السوریة و الحراك السوري الشعبي ، تاریخ االطالع  –محجوب الزویري ، العالقات اإلیرانیة  -1

 :، عنوان الوثیقة  17/12/2013

918157377.htmhttp://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/2011824131  
 10شركة المطبوعات للتوزیع و النشر ، ط: الصراع على الشرق األوسط ، بیروت : باتریك سیل ، األسد  -2

   .571، ص  2007، 
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وجدت سوریا في التحالف مع النظام اإلیراني مخرجا للعدید من القضایا المحوریة الملحة في 

دة في ذلك التحالف إلى توافق سیاسة الدولتین حول قضایا مشتركة، المنطقة العربیة، مستن

أهمها معارضتهما للنظام العراقي، إضافة إلى حاجة سوریا إلى داعم لها لتقویة نفوذها في لبنان 

  1.إبان الحرب األهلیة 

 إلىمن المنظور اإلیراني یوفر التحالف مع سوریا وسیلة ضغط على العراق، و حریة الوصول 

 –كونها شریك عربي كبیر یقلل من االستقطاب السني  إلى إضافةالطائفة الشیعیة في لبنان، 

لدى الدول العربیة، و أخیرا  إلیرانالشیعي في الساحة العربیة، كما تعتبر سوریا بمثابة الوسیط 

  2.مصدر للدعم العسكري 

،  1990اقي للكویت عام اإلیرانیة فصال مهما بعد االجتیاح العر  –دخلت العالقة السوریة 

في  للمشاركةحیث اصطف البلدان في الجبهة المعارضة للنظام العراقي، و أرسلت سوریا قواتها 

دمشق الذي قضى في أحد بنوده بمرابطة قوات  إعالنصدر  1991الحرب، و في العام 

  3. اإلعالنانهیار  إلىسوریة و مصریة في الخلیج، والذي رفضته ایران بشدة وأدى 

و  1993ساد نوع من الفتور على عالقات البلدین بسبب مشاركة دمشق في مؤتمر مدرید سنة 

الذي انتقدته ایران و انتقدت الدول المشاركة فیه بشدة ، لكن دمشق نجحت في الحد من تدهور 

العالقات من خالل التطمینات التي قدمتها لطهران بأن مسار التسویة لن یرافقه تطبیع مع 

من تلك العالقة توجسها و لم تخف قوى دولیة كواشنطن وأخرى أوربیة و كذلك إقلیمیة إسرائیل، 

                                                           
حتى قیام الثورة  1945اإلیرانیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة  –سمر بهلوان ، العالقات السوریة  -1

   .331، ص  2006،  4، العدد  22دمشق ، المجلد ، مجلة جامعة  1979اإلیرانیة 

: تاریخه حاضره و مستقبله ، تاریخ االطالع : عیاد البطنیجي ، التحالف السوري اإلیراني  -2

  art.asp?aid=119321http://www.ahewar.org/debat/show.: عنوان الوثیقة . 19/12/2013

، عنوان  20/12/2013: عبد الجلیل زید المرهون ، قصة العالقات السوریة اإلیرانیة ، تاریخ االطالع  -3

3aa56fb899e2/81b919b8-b7c4-47d5-70ec-http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-: الوثیقة 

98c00fb53822-899e-4b8f-cf74  
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،لكن ایران و سوریا كانتا تعمالن على تنمیة عالقاتهما سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ، وكانت 

  1.سوریا القبلة الثالثة للزوار اإلیرانیین 

، أصبح التحالف ذا أهمیة األمریكیةمنة بعد انتهاء الحرب الباردة و دخول العالم في عصر الهی

متزایدة لكل من سوریة و ایران ، حیث تعاونتا في تطویر الصواریخ البالیستیة و في تسلیح و 

للضغط على إسرائیل، فضال عن التأثیر في األحداث دعم حزب اهللا و المقاومة الفلسطینیة 

مع الوالیات المتحدة شیئا من االنفراج اللبنانیة و الفلسطینیة ، لكن كال الطرفین شهدت عالقته 

، إذ رحب الطرفان بسقوط نظام 2003، نشط هذا التحالف بشكل كبیر بعد احتالل العراق في 

الهدف المقبل  أحدهما صدام حسین عدوهما المشترك، لكن زادت مخاوف الطرفین من أن یكون

 2.إلدارة الرئیس بوش 

ن، و تزاید التهدیدات بتوجیه ضربات عسكریة لهما وقع في ظل تحوالت البیئة اإلقلیمیة للدولتی

، ومن 2005الطرفان السوري و اإلیراني اتفاقیة دفاع و تعاون عسكري مشترك في فبرایر 

المؤكد أن نجاح ایران في جعل المجتمع الدولي یقر بحقها باالستمرار في برنامجها النووي حتى 

  3ي زیادة التعاون بین البلدین بجانبه السلمي، سیعزز من الرغبة السوریة ف

، وما قدمه 2006السوري في مواطن عدیدة خاصة خالل حرب تموز  – اإلیرانيتجلى الحلف 

الطرفان من دعم لحزب اهللا أثناء الحرب مع إسرائیل، عالوة على الدعم السیاسي في صراعه 

مع القوى السیاسیة اللبنانیة، إضافة إلى الدعم المقدم لحركة المقاومة اإلسالمیة حماس 

  .المحاصرة في قطاع غزة

وریا في أزمة أمنیة، برز و في ظل الحراك الشعبي السوري المطالب بتغییر النظام و دخول س

فة اقتصادیة و عسكریة األسد، وشهد هذا الدعم أبعادا مختلالكبیر لنظام  اإلیرانيبوضوح الدعم 

  .ضح حجم و أهمیة سوریا في اإلستراتیجیة اإلیرانیة بالمنطقةو و و سیاسیة ،

                                                           
   .، المقال السابق  السوریة و الحراك السوري الشعبي –محجوب الزویري ، العالقات اإلیرانیة  -1

2 - Jubin Goodarzi , Iran and Syria ,16/12/2013 ,the site:  

http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-syria 

.347ولید عبد الحي ، المرجع السابق ، ص  - 3  
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   : أبعاد السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه سوریا / 2

المنطقة العربیة، لما لها من أهمیة للدور ب اإلیرانیة اإلستراتیجیةتعتبر سوریا أهم محاور 

و  األمریكیة، إذ أنها تمثل حلیفا أمنیا وعسكریا في مواجهة الضغوط اإلیراني اإلقلیمي

اإلسرائیلیة، كما أن لها امتداد طبیعي مع لبنان یمكن من تقدیم الدعم لحلیفها حزب اهللا، فسوریا 

  .لمواجهة العدید من الملفات أصبحت ركیزة إیرانیة 

و أخیرا بعد الحراك السوري أصبحت سوریا بحد ذاتها ورقة ضغط إیرانیة تساوم بها الغرب 

هة تدافع فیها عن مشروعها اإلقلیمي، و في ظل بحول مشروعها النووي، عالوة على كونها ج

هذه األهمیة أخذت السیاسة اإلیرانیة تجاه سوریا أبعادا مختلفة من أجل تمتین التحالف و تمكین 

  .ایران من التأثیر أكثر على سوریا، خاصة في ظل العزلة اإلقلیمیة المفروضة على الطرفین 

  : تجاه سوریا البعد االقتصادي في السیاسة اإلیرانیة / أ

طید تحالفها مع سوریا وٕافشال المحاوالت المتعددة إلبعاد األخیرة عن الحلف في سبیل تو 

اإلیراني، بذلت طهران جهدا كبیرا لتعزیز هذا التحالف من خالل ترسیخ العالقات عبر عدد من 

ارات سوریا تعتمد بشكل متزاید على االستثم تالمجاالت العسكریة واالقتصادیة، حتى أصبح

 1.التحتیة  ىاإلیرانیة، وعلى الخبرة اإلیرانیة في تدریب العمال وٕانشاء البن

أعلنت الحكومة السوریة أن ایران كانت أكبر مستثمر في سوریا بین قائمة  2007في ینایر و 

شكلت ملیون دوالر، و  400تثمارات بلغ ، بإجمالي اس2006الدول غیر العربیة عام 

ثلثي إجمالي االستثمارات العربیة، و نصف إجمالي  2006االستثمارات اإلیرانیة في سوریا عام 

  2. كل االستثمارات غیر العربیة 

و قد نمت االستثمارات اإلیرانیة المباشرة إلى مستویات قیاسیة في السنوات الماضیة ، حیث 

في العدید من القطاعات كاالتصاالت و وقعت الدولتان اتفاقات التجارة و التعاون االقتصادي 

                                                           
1 - Mona Yacoubian , Syria’s Alliance With Iran , 20/12/2013 , the site : 

http://www.usip.org/publications/syria-s-alliance-iran 
العراق ، سلسلة ترجمات ، المركز  جان و آخرون ، النفوذ اإلیراني في المشرق العربي وكافریدریك  -2

   .5، ص  2008الدولي للدراسات المستقبلیة و اإلستراتیجیة ، مارس 



  ياإلیران الدور مستقبل على انعكاساتها و العربي المشرق في اإلیرانیة السیاسة توجهات: الفصل الثالث

 

181 
 

ملیار دوالر في االستثمارات اإلیرانیة الجدیدة ،  3الزراعة و القطاع النفطي ، و هو یمثل 

 1.إضافة إلى المشاریع المشتركة و أهمها مصنع السیارات 

بلغ ی، وهو مشروع مشترك   siamcoتستثمر ایران في قطاع النقل من خالل مشروع سیامكو

 %40" ایران خوردو"ملیون دوالر إلنتاج السیارات، تملك شركة السیارات اإلیرانیة العمالقة  60

ونائب الرئیس  األسدافتتح الرئیس  2007، وفي مارس 35%و الحكومة السوریة حصة 

من سوق  % 40، وتسعى ایران لالستثمار في "ساماند"السیارة  إنتاجبرویز داودي خط  اإلیراني

  2.ري السیارات السو 

افتتاح المرحلة األولى من محطة كهرباء بنیاس في  2007و في قطاع الكهربا تم في یونیو 

ملیون دوالر من تكالیف المحطة البالغة   11سوریا، و قد وفر بنك تنمیة الصادرات اإلیراني 

ناء بملیون دوالر، كما وقع وزیر الطاقة اإلیراني برویز فتاح مع نظیره السوري على اتفاق ل 18

اإلیرانیة "  Azarabآزار أب "، و ساهمت شركة 2007محطتین للكهرباء في سوریا في مایو 

 62میجاوات بتكلفة تصل إلى حوالي  170في عملیة تجدید محطة الكهرباء التي تبلغ طاقتها 

  3.ملیون دوالر 

و الذي األضرار التي لحقت بمحطات تولید الكهرباء السوریة بسبب الوضع األمني، و في ظل 

وقعت دمشق في ، 2011وریا منذ منتصف آذار مارس أدى إلى تقنین ساعات الكهرباء في س

ملیون دوالر مع  16أربعة عقود في مجال الطاقة الكهربائیة قیمتها أكثر من  2013دیسمبر  4

اإلیرانیتین، لتورید تجهیزات لصالح مشروعات في قطاع تولید الطاقة " مبنى"و " سنیر"شركة 

  4.ربائیة و التوزیع الكه

                                                           
1 - Mona Yacoubian , op , cit . 

.5، المرجع السابق ، ص و آخرون جان كافریدریك  - 2  
   .6نفس المرجع ، ص  -3

،  20/12/2013: موقع بوابة األنباء ، دمشق توقع أربعة عقود في مجال الكهرباء ، تاریخ االطالع  -4

D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-http://www.anbagate.com/content/30636%-: عنوان الوثیقة 

-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9
-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9

%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1?s=0c258a092faca720437d8208c8e2b5ab#.UsKOStLuLko  
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النفط اإلیراني بالوكالة غالم حسین نوذري و نظیره السوري  وقع وزیرففي المجال النفطي أما 

،على اتفاقیة تصدر ایران بموجبها إلى سوریة ثالثة ملیارات متر مكعب  2007سفیان عالو في

و  2009از في من الغاز سنویا مقابل ملیار دوالر، كان من المفترض أن تبدأ صادرات الغ

تعود على ایران بملیار دوالر سنویا ،وقع الوزیران كذلك على بناء مصفاة نفطیة بقدرة 

  1.ألف برمیل یومیا بالتعاون مع فنزویال 140تكریر

قبل شهور قلیلة من الثورة الشعبیة وقعت السلطات اإلیرانیة اتفاقیة خاصة بالغاز الطبیعي مع و 

ملیار دوالر، بغرض إنشاء خط أنابیب غاز یبدأ من ایران و یمر  10سوریا و العراق بقیمة 

عبر سوریة ولبنان والبحر المتوسط لیصل إلى عدة بلدان غربیة، وبناء على االتفاقیة لكل من 

سوریة والعراق الحق في كمیات محددة من الغاز الطبیعي في كل یوم، و قد حظي هذا االتفاق 

  2.ملیار دوالر 5.8أمر أیضا بمساعدة لسوریا قیمتها بموافقة المرشد األعلى ،و الذي 

 2007في سبتمبر أعلن وزیر المعادن و الصناعة اإلیراني بالوكالة علي أكبر مهربیان كما 

ملیارات دوالر بسوریا في غضون السنوات الخمس القادمة ، و  10عن استثمارات إیرانیة بقیمة 

التجاري السوري و بنك سدران اإلیراني أنهما سینشآن في القطاع المصرفي أعلن كل من البنك 

 3.بنكا بإدارة مشتركة 

قبیل اندالع األزمة السوریة وقعت اتفاقیة مهمة جدا من أجل تأسیس بنك مشترك في دمشق، و 

منه، في نفس الوقت سمحت االتفاقیة للبنوك السوریة باالنخراط  % 60تملك ایران ما نسبته 

،وهذا قبل العقوبات المفروضة على النظام عقب االنتفاضة  ت مع الغربقي التجارة و المعامال

الشعبیة،و في هذا السیاق ناقش النائب األول للرئیس اإلیراني السابق محمد رضا رحیمي ،و 

                                                           
: هیو نایلور ،االستثمارات اإلیرانیة تتدفق على سوریة و أهدافها اقتصادیة و سیاسیة ، تاریخ االطالع  -1

: ، عنوان الوثیقة  19/12/2013

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=439981&issueno=10538#.UsKQBtLuLko  
2 - Majid Rafizadeh , Iran’s Economic Stake in Syria , 20/12/2013 , the site : 

http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2013/01/04/irans_economic_stake_in_syria 
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الرئیس السوري اتفاق أكثر شموال یفضي إلى إقامة تكتل اقتصادي إقلیمي،و نتیجة لهذا االتفاق 

 1.ة ركزت على مجاالت اقتصادیة متنوعة ماد 17تم التوقیع على 

في سوریا بسبب الحرب الدائرة بین قوات النظام و المعارضة ،  اإلیرانیةتضررت االستثمارات 

حاكم المصرف  أعلن، حیث اإلیرانيجعل النظام السوري في حاجة أكبر للدعم  وهو ما

 إلىتصل قیمتها  ائتمانیةأن ایران تقدم تسهیالت  2013في مایو  ةالمركزي السوري أدیب میال

لتمویل استیراد السلع بقیمة ملیار دوالر قابل * ملیارات دوالر، إذ تقدم ایران خط ائتماني 7

للزیادة فور استنفاذه، وخط ائتماني آخر بقیمة ثالثة ملیارات دوالر لتمویل احتیاجات سوریة من 

  2.النفط و مشتقاته 

ثرت العقوبات المتزایدة على ایران وسوریا ،و كذلك اتساع رقعة المواجهات العسكریة بین أ

النظام والمعارضة على االستثمارات اإلیرانیة ،حیث أفضت العقوبات الدولیة التي فرضت على 

سوریا إلى تجمید االتفاقیات السابقة التي حاولت ایران تأمینها ،ما وضع ضغطا كبیرا على 

لیرة للدوالر  47من قیمتها و تهاوت أسعار صرفها من  %25كما فقدت اللیرة السوریة طهران ،

،و نظرا للزیادات في %37لیرة مقابل الدوالر،و زادت أسعار المواد الغذائیة بقیمة  67إلى 

،و في نفس الوقت 2011ملیار دوالر في  17اإلنفاق العسكري زاد اإلنفاق العام لیصل إلى 

ملیار دوالر،و في سبیل االلتفاف على العقوبات قررت سوریة  2.31لعام بواقع تراجع العائد ا

  3. %60خفض الرسوم على السلع السوریة المصدر إلى ایران بواقع 

 

                                                           
1 - Majid Rafizadeh , op cit . 

في الغالب  خطوط االئتمان ، تمنح مؤسسة مصرفیة أو بنك هو أي تسهیالت مالیة تمنح لعمل ما عن طریق * 

 :، انظر السیولة المالیة من مشكالت في الذین یعانونبالثقة  ینمن البنوك والمؤسسات المصرفیة للعمالء الجدیر 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%

D8%A7%D9%86  

، تسهیالت ائتمانیة إیرانیة لسوریا بقیمة سبعة ملیارات دوالر ، تاریخ  المنتدى االقتصادي السوري -2

  http://www.syrianef.org/?p=1371: ، عنوان الوثیقة  20/12/2013: االطالع 

3 - Majid Rafizadeh , op, cit . 
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   :البعد األمني في السیاسة اإلیرانیة تجاه سوریا / ب

اإلیراني في بدایاته ،و مع تطوره تشكل  –كان المنطلق األمني هو الدافع للتحالف السوري 

لدى ایران إدراك مفاده أن سوریا هي خط الدفاع األول عن النظام اإلیراني بسبب قوة الروابط 

تعزز التعاون األمني والعسكري مترافقا مع ،المتعددة خاصة منها الروابط األمنیة والعسكریة

ا ومصالحهما في أكثر من ملف ،كالملف التنسیق الذي طبع سیاسة البلدین ،و تطابق مواقفهم

اللبناني الذي شهد تعاونا أمنیا وعسكریا بینهما وصوال إلى دعم المقاوم الفلسطینیة ،كما ساهم 

قرب سوریة من جبهة الصراع مع إسرائیل ،وعالقاتها المتوترة مع الغرب في تعزیز التعاون 

  .األمني و العسكري

اإلیراني مصطفى محمود نجار، و نظیره السوري حسن  وقع وزیر الدفاع 2006یونیو  16في 

تركماني اتفاقا دفاعیا یهدف إلى زیادة التعاون العسكري، دون إعطاء التفاصیل حول هذا 

كما وقع الطرفان اتفاقا إضافیا للتعاون العسكري ،1"أن أمن سوریا هو أمننا"االتفاق، وقال نجار 

، و شملت اتفاقیات التعاون 2004االستراتیجي في ،و قبله اتفاق للتعاون  2007في مارس 

األمني والعسكري مبیعات األسلحة والصواریخ اإلیرانیة إلى سوریا فضال عن التعاون 

 2.االستخباراتي 

ومحمود أحمدي نجاد اتفاقیة تعاون عسكري  األسدوقع الرئیسان بشار  2007جویلیة  22في و 

األسلحة السوریة من روسیا وروسیا البیضاء وكوریا توفیر تمویل جدید لمشتریات جدیدة تشمل 

طائرة  18،و T-72الشمالیة ،و توفیر ملیار دوالر لشراء أربعمائة دبابة روسیة من طراز 

MIG-31 إضافة إلى توفیر تسهیالت إیرانیة من أجل إنتاج صواریخ متوسطة المدى و ،

نیة الصنع تطلق من البحر،و منصات إطالق،و تسلیم البحریة السوریة صواریخ جدیدة إیرا

  3.توفیر دعم فني لألبحاث النوویة و األسلحة الكیمیائیة 

                                                           
1 - Will Fulton and Others ,Syria-Iran Foreign Relation ,21/12/2013 , the site : 

http://www.irantracker.org/foreign-relations/syria-iran-foreign-relations 
2 - Mona Yacoubian , op , cit . 
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تعتبر شحنات األسلحة المحتجزة خاصة المتجهة منها إلى سوریا، دلیل آخر على متانة كما 

الصادر في  1747العالقات العسكریة واألمنیة ،إذ في إطار قرار مجلس األمن الدولي رقم 

،و القاضي بحظر تصدیر و استیراد األسلحة من و إلى ایران ، ضبطت  2007دیسمبر  23

 1: هة إلى سوریا منها أكثر من شحنة أسلحة متج

السلطات القبرصیة تعترض سفینة إیرانیة تحمل أسلحة متجهة  2008أكتوبر  13في  -

 .إلى سوریا 

ضبطت الجمارك االیطالیة حاویات إیرانیة محملة باألسلحة و  2010في دیسمبر  -

 .متجهة إلى سوریا 

إلى سوریا الحكومة التركیة تصادر بضائع إیرانیة في طریقها  2011مارس  23في  -

 .تضمنت أسلحة منها بنادق آلیة وقاذفات صواریخ و مدافع هاون 

كذلك ظهر البعد األمني في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه سوریا جلیا في ظل الحراك 

  .الشعبي ، و أشر على متانة العالقة البینیة و أهمیتها لكال الطرفین 

  : السوري الموقف اإلیراني من الحراك الشعبي / 3

شهد الموقف اإلیراني تدرجا في تعاطیه مع الحراك الشعبي السوري منذ بدایته، لكنه ارتبط 

دائما بالتعامل و اإلدراك األمني، ومع تطور األحداث واتساع رقعة المواجهات األمنیة ،توضح 

ا حجم التدخل اإلیراني من خالل الدعم العسكري والمالي ، ومن خالل الضغط على حلفاءه

  .لدعم النظام 

و هذا مؤشر یوضح إلى أي مدى یمثل النظام السوري رهانا استراتیجیا بالنسبة إلیران ودورها و 

نفوذها اإلقلیمي، إذ تعتقد األخیرة أن سقوط حلیفها السوري یعني تراجع دورها في المنطقة، كما 

عبیة التي أعقبت االنتفاضة الش بعدقد یساهم في امتداد االحتجاجات إلى داخلها، خاصة 

  .، و التي عرفت بالحركة الخضراء 2009االنتخابات الرئاسیة في 

                                                           
1 - Will Fulton and Others, op ,cit. 
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اندالع االحتجاجات الشعبیة في سوریا وضع ایران في موقف محرج، تختار فیه بین النظام 

،و في تناقض مع شعاراتها التي  اإلسالمیةلدى الشعوب العربیة و  اإلیرانیةالحلیف وبین المكانة 

ایران رمي ثقلها خلف النظام السوري، وهو ما أضعف من شعبیتها  اختارتها ،و دأبت على رفع

في المنطقة، كما ساهم في تورط حلیفها حزب اهللا في القتال الدائر بسوریا ،و توترت عالقتها 

 .1خاصة حركة حماس بالمقاومة الفلسطینیة 

كما أعلن المرشد األعلى ترى ایران في الحراك الشعبي السوري مؤامرة ضدها و ضد حلفاءها، 

، في تبریره للموقف 2011صراحة في الخطاب الذي ألقاه في ذكرى رحیل الخمیني في یونیو 

نؤید " اإلیراني من الحراك الشعبي في سوریا، و أن هذه الثورة مخطط أمریكي صهیوني قائال 

هناك حركة أو الحركات الشعبیة ال تلك التي تقوم بتحریك أمریكي أو صهیوني ،و إذا كانت 

ه ذثورة بتحریك من أمریكا أو الصهاینة إلسقاط نظام أو بلد ما، فإننا ال نقف إلى جانب ه

 2.، و كذلك وصف الحرس الثوري االنتفاضة السوریة بأنها مؤامرة خارجیة "الحركات 

و قد دعمت جهود النظام بقوة ،حیث قدمت الخبرات الالزمة للتغلب على المعارضة، كما 

لمشورة في كیفیة مواجهة االحتجاجات و قمعها، من خالل التوجیه والمساعدة التقنیة في وفرت ا

كیفیة رصد و تقلیص استخدام شبكات االنترنت و الهاتف المحمول من قبل المعارضة، كذلك 

 3.أرسلت ایران قوات من الحرس الثوري للقتال على األرض مع النظام السوري 

  4: من جملة محددات لعل أبرزها  اإلیرانيینطلق هذا الموقف 

                                                           
1 - Jubin M Goodarzi , Syria and Iran : Alliance Cooperation in a Changing Regional 

Environment , Ortadoğu Etütleri, Volume 4 , No 2 , January 2013 , p50. 

المأزق الحالي و السیناریوهات : التركیة  –علي حسن باكیر ، الثورة السوریة في المعادلة اإلیرانیة  - 2

:  ، عنوان الوثیقة 16/12/2013: عة ، تاریخ االطالع المتوق

f0d30d004972.pdf-adae-40ea-4dfa-http://www.dohainstitute.org/file/Get/78e668c5  
3 - Jubin M Goodarzi , op, cit, p50. 

المأزق الحالي و السیناریوهات : التركیة  –علي حسن باكیر ، الثورة السوریة في المعادلة اإلیرانیة  -  4

   .، المقال السابق المتوقعة 
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متانة الحلف التاریخي بین ایران و نظام األسد ، الذي استطاع الصمود أمام التحوالت  -

 .الدولیة و المؤثرات اإلقلیمیة ، و تطور إلى مجاالت متعددة 

المخاوف من انتقال الموجة االحتجاجیة إلى الداخل اإلیراني ، إذ تعتقد طهران أن فشل  -

إستراتیجیة النظام في المواجهة ، قد یحفز الحركة الخضراء من جدید لخوض مواجهة 

مماثلة مع النظام، مع العلم أن الحركة الخضراء قد أعلنت دعمها للتحركات الشعبیة 

 .ضد النظام السوري حلیف النظام اإلیراني

كمله مما المخاوف من تبعات السقوط ، فتخشى ایران من سقوط مشروعها اإلقلیمي بأ -

یعني ضیاع جهد أكثر من ثالثة عقود من االستثمار السیاسي و المالي و االیدیلوجي 

و الطائفي في المنطقة العربیة ،إذ أن سقوط النظام السوري سینهي النفوذ اإلیراني في 

 بعض المناطق و یقلصه في مناطق أخرى 

یا في اإلستراتیجیة اإلیرانیة في تدلل حجم االستثمارات االقتصادیة و العسكریة على أهمیة سور 

الشرق األوسط ، لذلك تعاملت ایران مع هذا الحلیف بسیاسة خارجیة متعددة الجوانب من أجل 

  .تعزیز هذا الحلف ، الذي تسعى الكثیر من القوى اإلقلیمیة و الدولیة إلى فك ارتباطه 

  : الطائفي في السیاسة اإلیرانیة تجاه سوریا  متغیرال/4

تقتصر السیاسة اإلیرانیة تجاه سوریا على البعدین االقتصادي والعسكري فقط، بل اعتمدت لم 

على المتغیر المذهبي في تعزیز تأثیرها الداخلي في سوریا، خاصة وأن القیادة السوریة المتمثلة 

في عائلة األسد هي من الطائفة العلویة، وتعتمد ایران على نشر التشیع كآلیة لمد نفوذها في 

مناطق جدیدة كإستراتیجیة للتوسع ،وهي تعتمد على التشییع السیاسي المؤمن بنظریة والیة 

  .تسعى ایران لنشرها حتى بین الشیعة العرب من غیر المؤمنین بها  التيالفقیه ،

و في ظل تنامي ظاهرة التشیع في الفترة األخیرة كظاهرة اجتماعیة ذات بعد سیاسي ، أصبح 

السیاسة الخارجیة اإلیرانیة ،خاصة مع ارتباط المكونات الشیعیة المتزاید التشیع بعد مهم في 

للمذهب الشیعي ،تجلى ذلك " وحیدا"،و سعي األخیرة منذ انطالق الثورة الن تكون مركزا  إیرانب
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من خالله للسیطرة على الحوزات العربیة  ایرانمن خالل صراع الحوزات والمراجع ،الذي تسعى 

كحوزة مركزیة ومرجعیة رئیسیة " قم "وزة النجف ،و هذا من أجل تعزیز مكانة ح وفي القلب منها

على  تقتصرللشیعة في العالم ،و هو ما یمكن ایران من نفوذ كبیر، لكون المرجعیة الدینیة ال 

  .االعتبارات السیاسیة  إلىالوالء الدیني التعبدي بل تمتد 

أغلب الدراسات على اختالف توجهاتها وآلیاتها البحثیة تجمع على حقیقة أن موضوع التشیع 

المنظم في سوریا بدأ في عهد حافظ األسد ،الذي كان واعیا لألمر ویستخدمه ألغراض خاصة، 

فیتحكم به سماحا و منعا متى شاء، لكنه تصاعد بشكل علني غیر مسبوق في عهد بشار 

قیود للنفوذ اإلیراني في عملیة التشییع ،بل حتى بتسهیل  دوننشر التشیع األسد، الذي سمح ب

  1.من أجهزة النظام 

، اإلیرانیةوالذي كان الغطاء لنشر التشیع بالرؤیة  لتنسیق في میدان التبادل الثقافيو قد ارتفع ا

في كل من دمشق والالذقیة، كما صبت  األقلعملت ایران على اثنین من المراكز الثقافیة على ف

، التي یزورها المالیین من الدوالرات في ترمیم المزارات الشیعیة المنتشرة في جمیع أنحاء سوریا

ألف زائر إیراني سنویا في إطار السیاحة الدینیة، كذلك تمول ایران العدید من  500أكثر من 

 2.ل هذا التمویل في التبشیر بوالیة الفقیه الحوزات و المعاهد الدینیة الشیعیة بسوریا، وتستغ

سمح النظام ببرامج دینیة شیعیة في القنوات المحلیة و الفضائیة ، ویقدم التلفزیون السوري كما 

 500أسبوعیا برنامجا لمدة ساعة للمبشر الشیعي عبد الحمید المهاجر،و هناك أكثر من 

ا العدد یشمل دمشق فقط ،إضافة إلى حسینیة قید اإلنشاء ،و تشیر مصادر أخرى إلى أن هذ

عملیات التجنیس التي تشمل الشیعة من اإلیرانیین ومن المهاجرین العراقیین، رغم حرمان الكثیر 

 3.من األكراد السوریین من الجنسیة 

                                                           
كیف یتالعب األسد بالمعطیات الدیمغرافیة في سوریا ، تاریخ : علي حسن باكیر ، تجنیس الشیعة  -1

  http://www.majalla.com/arb/2013/08/article55247377: ، عنوان الوثیقة  22/12/2013: االطالع 

2 - Mona Yacoubian , op , cit . 
3 - Khalid Sindawi , The Shiite Turn in Syria , Current Trend in Islamist Ideology , Vol 8 , June 

, 2009 , p 89. 
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شیعة، هناك من إذ تشیر بعض التقاریر أن النظام السوري قد منح الجنسیة السوریة آلالف ال

سهل ذلك وجود ألف حتى الیوم ،و  740 إلىو مصادر أخرى ترفعهم ألف  20یحصرهم في 

حسب ،و تنامي النفوذ اإلیراني من خالل النشاط الكبیر للسفارة اإلیرانیة ،إضافةقرار سیاسي

فإن عدد العراقیین في سوریا زاد عام  )UNHCR(مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین 

،علما أن تقریر عن المفوضیة ) ملیون عدد سكان سوریا آنذاك 18(ملیون  1.2عن  2007

، وأشارت %57أشار إلى أن نسبة الشیعة من الالجئین العراقیین في سوریا یبلغ  2005أواخر

سوریا إلعادة تشكیل الخریطة  تقاریر إلى زیادة عملیة التجنیس بعد األزمة األمنیة التي تعیشها

  1.الدیمغرافیة

،والخدمات  كذلك تعتمد ایران على نشر التشیع في سوریا من خالل الدعم االقتصادي

االجتماعیة كالقروض والخدمات الصحیة ،خاصة في مستشفى اإلمام الخمیني في دمشق 

خالل الدعم المالي و ،إضافة إلى استهدافها للبدو ورؤساء العشائر والقبائل السوریة ،من 

 2.التموین بالمواد الغذائیة 

 2007 – 2006یعتبر التعلیم والثقافة وسیلة أخرى لنشر التشیع ، ففي بدایة العام الدراسي كما

طالب ،و لم یجد الشیعة أي صعوبة في فتح  200تم افتتاح كلیة دینیة شیعیة بها أكثر من 

رها سوى كلیتین دینیتین للسنة واحدة في دمشق ،و هذه الكلیة ،رغم أنه ال توجد في سوریا بأس

، كما تشیر مصادر حكومیة أن أخرى في حلب افتتحت بعد انتظار عدة عقود لمنح التراخیص

ایران حصلت من السلطات السوریة على رخصة إلنشاء جامعة إیرانیة كبیرة تحتوي على العدید 

 3.قم و طهران من الكلیات، وتقدم منحا دراسیة مجانیة للدراسة في 

- 1919البعث الشیعي في سوریة " في دراسة للمعهد السوري للدراسات السوریة معنونة بـ و 

أن عدد المتشیعین بسوریا في الوسط االجتماعي السني وحده صمن المجال تشیر  2007

                                                           
، المقال كیف یتالعب األسد بالمعطیات الدیمغرافیة في سوریا: علي حسن باكیر ، تجنیس الشیعة  -1

  .السابق

2 - Khalid Sindawi , op , cit , p 90. 
3 - Ibid , p 91. 
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و  1999تشیعوا في الفترة بین  8040ألف شخصا كحد أقصى منهم  16الزمني للدراسة هو 

من مجموع المتشیعین السنة ،وهذه النسبة تشكل أكثر من عشرة  %50بنسبة أي  2007

،والتي زعمت  2006أضعاف الرقم الذي توصلت إلیه دراسة مجلس الحقیقة والمصالحة عام 

شخص ،وحسب الدراسة فإن  1500أن عدد إجمالي المتشیعین السنة في سوریا ال یتجاوز 

  1:ف موضحة في الجدول التالي نسب المتشیعین من السوریین حسب الطوائ

  جدول یوضح نسب المتشیعین من طوائف العلویین و االسماعلیین و السنة في سوریا: )11(الجدول 

  النسبة   الطائفة 

  70%  العلویون 

  9%  االسماعیلیون 

  21%  السنة 

: 2007-1919المعهد الدولي للدراسات السوریة ، البعث الشیعي في سوریة  :المصدر 

http://syrianoor.net/research/1718  

مسارات متعددة، یلتحم  اعتمدتتجاه سوریا  اإلیرانیةأن السیاسة الخارجیة  األخیریستخلص في 

االنتشار الفكري من خالل دعم االنبعاث الشیعي، من  إلى إضافةباالقتصادي،  األمنيفیها 

 اإلیرانیةأجل تعزیز العالقات وتعمیق النفوذ، لكن المالحظ من خالل المعطیات حول العالقة 

 إلى، األسدالسوریة أن العالقة تحولت من التوازن والندیة والمصالح المتبادلة في عهد حافظ  –

  .،لیتوضح هذا النفوذ أكثر في ظل الحراك الشعبياألسد االختراق وتعاظم النفوذ في عهد بشار

  . حزب اهللا ذراع ایران اإلستراتیجیة في المشرق العربي: المطلب الثاني 

بفعل انتصاراته في صراعه مع إسرائیل، وتنامي قدراته وتأثیره في الداخل اللبناني و حتى خارج 

العربي، سواء في المعادلة األمنیة من لبنان ،أضحى حزب اهللا فاعل إقلیمي مؤثر في المشرق 

 زبخالل الصراع مع إسرائیل ،أو من خالل تدخله األخیر في األزمة السوریة ،و یرتبط الح

  .بروابط قویة مع طهران منذ نشأته ،بدایة من الرابطة الدینیة وصوال إلى الروابط اإلستراتیجیة 

                                                           
: ، تاریخ االطالع  2007- 1919المعهد الدولي للدراسات السوریة ، البعث الشیعي في سوریة  -1

  http://syrianoor.net/research/1718 : ، عنوان الوثیقة  22/12/2013

http://syrianoor.net/research/1718
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  : هللا الرابطة العقدیة بین ایران و حزب ا والیة الفقیه/ 1

یرتبط حزب اهللا أیدیولوجیا و تنظیمیا بإیران نظرا للرابطة الدینیة والشیعیة وإلیمانه بنظریة والیة 

ه ذالفقیه، وأیضا بسبب ظروف النشأة التي كان الدور األساسي فیها إلیران، ولم ینفي الحزب ه

 1.الولي الفقیه إن قرار السلم و الحرب بید 1997العالقة ، و قد قال حسن نصر اهللا سنة 

: حزب اهللا"في هذا السیاق یقول الشیخ نعیم قاسم نائب األمین العام لحزب اهللا في كتابه 

،أنه بعد االجتیاح اإلسرائیلي للبنان و الذي تزامن مع التواصل و " المنهج التجربة المستقبل 

سالمي موحد االهتمام بتشكیل فصیل إ يالتعرف على أركان الدولة الجدیدة في ایران ، قو 

  2: یتمحور حول ثالثة أهداف مركزیة 

اإلسالم هو المنهج الكامل الشامل الصالح لحیاة أفضل،و هو القاعدة الفكریة و  -

 .العقائدیة و اإلیمانیة و العملیة التي یبنى علیها هذا التشكیل 

 .مقاومة االحتالل اإلسرائیلي  -

الخطوط العریضة لألمة وأمره ونهیه القیادة الشرعیة للولي الفقیه، فهو الذي یرسم  -

 .نافذان 

و في تأكید الرابطة القویة لحزب اهللا بإیران ، جاء في البیان التأسیسي للحزب و الذي جاء 

إننا " عرف الحزب نفسه فقال  1985فبرایر  16في " من نحن ؟ و ما هي هویتنا ؟" بعنوان 

ایران و أسست من جدید نواة دولة اإلسالم المركزیة في أبناء امة حزب اهللا التي نصر اهللا طلیعتها في 

  3"نلتزم بأوامر قیادة واحدة حكیمة عادلة تتمثل بالولي الفقیه الجامع للشرائط...العالم 

فهو الذي یملك قرار ...من الواضح حجم الصالحیات المنوطة بالولي الفقیه" یف الشیخ نعیم قاسمضی

 ألفرادتفویض الصالحیات  هذا ما یستدعيو ...من الناس و أموالهمالسلم و الحرب ،و یتحمل مسؤولیة أ

التزام حزب اهللا بوالیة الفقیه حلقة من هذه السلسلة  إن...فاالرتباط بالوالیة تكلیف و التزام ...أو جهات 

                                                           
1 - Rafael D. Frankel , keeping Hamas and Hezbollah Out of a War With Iran , The Washington 

Quarterly , Center For Strategic and International Studies , Fall , 2012 , p55. 

   .25، ص  2002دار الهادي ، : المنهج التجربة المستقبل ، لبنان : نعیم قاسم ، حزب اهللا  -2

.علي حسن باكیر ، حزب اهللا و المشروع اإلقلیمي اإلیراني ، المقال السابق  -  3  
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انه عمل في دائرة اإلسالم و تطبیق أحكامه ،و هو سلوك في إطار التوجهات و القواعد التي رسمهما 

إن كون ایران ملتزمة بأوامر الولي الفقیه قد سهل التقاطع بینها و بین رؤیة حزب اهللا ...الفقیهالولي 

  1". لقضایا المنطقة و أهدافه الثوریة

من دور في  لألخیرةبناء على ما سبق تتضح العالقة القویة بین ایران و حزب اهللا ، نظرا لما 

 اإلستراتیجیةه ،حتى أصبح حزب اهللا جزء من تشكیله التنظیمي و العقدي من خالل والیة الفقی

في لبنان كما یقول مؤسسوه  إلیرانفي المشرق العربي ،و باعتبار حزب اهللا امتدادا  اإلیرانیة

،فقد ساهمت ایران في دعمه بشكل كبیر عبر المراحل المختلفة ،سواء في صراعه مع حركة 

  .أمل أو في حروبه مع إسرائیل حتى تحریر الجنوب 

  : أشكال الدعم اإلیراني لحزب اهللا  / 3

یرتبط حزب اهللا مع ایران بما هو أبعد من االیدیلوجیا ،إذ تقدم ایران المساعدات المالیة و  

 إلى إضافةملیون دوالر سنویا ، 700للحزب بحوالي  اإلیرانیةالعسكریة ،و تقدر المساعدات 

ة ، عالوة على العتاد العسكري و المساعدة المالیة من شبكة المؤسسات االجتماعیة الدینی

 2.لمقاتلین  بتدری

تعمل ایران على تسلیح حزب اهللا وعلى تدریب مقاتلیه، حیث أعلن حسن : الدعم العسكري / أ

بصورة صریحة أن ایران تزود جماعته  2007نصر اهللا في مقابلة جرت معه في فبرایر 

 )MEMRI(بالمساعدات النقدیة واألسلحة، وحسب تقدیرات لمعهد أبحاث إعالم الشرق األوسط 

 400مقذوف وصاروخ ،و 11500 ما یقرب من تلقى حزب اهللا 2005و 1992في الفترة بین 

أرسلت ایران لحزب اهللا شحنة من  2005قطعة مدفعیة قصیرة و متوسطة المدى، وعام 

  3.صواریخ عقاب 

                                                           
   .78،  74نعیم قاسم ، المرجع السابق ، ص ص  -1

2-Rafael D. Frankel , op , cit , p 55. 

   .8فریدریك كاجان ، المرجع السابق ، ص  -3
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مستوى  أعادحزب اهللا قد  أن اإلسرائیلیةذكرت مصادر في الحكومة  2006بعد حرب تموز و 

حرب بمساعدة سوریا و ایران، و ذكرت أن حزب اهللا حصل المستویات ما قبل  إلىتسلیحه 

كم، وذكرت مجلة  250إلى على نظم أسلحة منها صواریخ زلزال وفجر التي یصل مداها 

العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا زعم أن حزب اهللا قد حافظ  األمینأن  2007في یونیو " جینز"

معظمها صواریخ و مقذوفات ألف صاروخ  20 إلىعلى مستوى مخزون بعد الحرب یصل 

  1.وفرتها ایران و سوریا 

تقدم ایران لحزب اهللا دعما اقتصادیا و تمویلیا مهما یساعد الحزب في  :الدعم االقتصادي / ب

تعزیز شبكته االجتماعیة التي یدیرها في حاضنته الشعبیة ،إذ للحزب مؤسسات أهلیة تتوزع 

ماعیة و إعالمیة ، فیدعم الحزب جملة من تعلیمیة و دینیة و اجت: على قطاعات أربعة 

المدارس الدینیة ،إضافة إلى إنشاء مستشفیات كبرى عامة ومتخصصة ،و مراكز صحیة 

  2.مختلفة في الضاحیة و الجنوب و البقاع 

على غرار الدعم العسكري ال توجد أرقام دقیقة حول الدعم االقتصادي و المالي الذي تقدمه 

الدعم اإلیراني السنوي للحزب منذ الثمانینات وٕالى بدایة العقد الماضي  ایران لحزب اهللا ، فكان

ملیون  200ملیون دوالر، و في أوائل العقد الماضي تضاعف المبلغ لیتجاوز  100یقدر بمبلغ 

ملیون دوالر ساهم في هذا ارتفاع أسعار النفط ، و  500دوالر سنویا، و قفز الرقم لیصل إلى 

و لیس هناك ما یعرقل ،3لدى ایران مكنها من الوفاء بالتزاماتها المالیة الذي حقق فائضا مالیا

آلیة تحویل األموال ، فحزب اهللا مستخدم شرعي للنظام المصرفي اللبناني، وكذلك أشارت 

  4.تقاریر أن ایران حولت مبالغ مالیة كبیرة إلى الحزب من خالل النظام المصرفي السوري 

                                                           
هامة من منظور أمریكي ، سلسلة ترجمات ،  قضایا: أنتوني كوردسمان ، ایران و الوالیات المتحدة  -1

   .10، ص  2008المركز الدولي للدراسات المستقبلیة و اإلستراتیجیة ، مایو 

   .51عبد اإلله بلقزیز ، المرجع السابق ، ص  -2

، عنوان  23/12/2013: االقتصاد األسود ، تاریخ االطالع .. یر الترابي ، حزب اهللا اللبناني بشال مرع -3

  http://www.majalla.com/arb/2012/01/article55231150: الوثیقة 

   .9فریدریك كاجان ، المرجع السابق ، ص  -4
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  : تیجیة اإلیرانیة موقع حزب اهللا في اإلسترا/4

للحزب أهمیة كبیرة في تعزیز النفوذ اإلقلیمي اإلیراني في المنطقة ، إذ مكن ایران من التأثیر 

  .في عدید القضایا كالصراع مع إسرائیل و الساحة اللبنانیة ، و أخیرا الملف السوري 

التهدید بضربها ، فتصاعد العقوبات الدولیة على ایران و تعدد محاور عزلها عن العالم أو 

جعل طهران أكثر تمسكا باألوراق القویة التي تملكها في المنطقة و منها لبنان ، و على صعید 

أصبح أكثر اتساقا في خطابه و أداءه  2006هذا األخیر من المالحظ أن حزب اهللا بعد عام 

حاول أن مع خطاب و متطلبات ایران في المنطقة ، و ذلك بغض النظر عن التبریرات التي ی

  1.یعطیها أبعادا تتصل بالمقاومة و مواجهة إسرائیل 

،وهو ما أدى جانب الحلیف السوري  إلىالسوریة  األزمةوهذا ما أثبته أخیرا تدخل الحزب في 

م على حساب الداخل عیة ،وكان هذا الدعیإلى تراجع شعبیة الحزب خاصة خارج األوساط الش

وریا ،و یرى الحزب أن سقوط النظام السوري مؤامرة المتأثر باألحداث في ساللبناني الهش 

  .تستهدفه ،و ستؤدي إلى قطع خطوط اإلمداد القادمة له من ایران 

  2:یلخص الباحث علي حسن باكیر دور الحزب في اإلستراتیجیة اإلیرانیة بثالث نقاط 

االجتماعیة إلى یقوم الحزب بتصدیر مفاهیم الثورة اإلیرانیة بكافة مضامینها الدینیة و  -

 .البیئة اللبنانیة ، و تكون البیئة الشیعیة غیر التابعة للولي الفقیه الهدف األول 

یقوم الحزب باستخدام القوة الناعمة للترویج للحزب على نطاق الوطن العربي بأسره  -

كخطوة أولى،و كون الحزب لبنانیا والعدو المفترض إسرائیل فهذا یسهل كثیرا مهمة 

  .الختراق ،خاصة مع إرجاع قوة حزب اهللا إلیرانایران في ا

یؤمن وجود حزب اهللا بذاته وكونه مرتبطا بإیران موطئ قدم للسیاسة اإلیرانیة التي  -

لة معاداتها إلسرائیل دون اصطدامها بها،على الرغم من بعدها أتسعى إلى استغالل مس

                                                           
: تبعات تدخل حزب اهللا اللبنانیة و اإلقلیمیة ، تاریخ االطالع : شفیق شقیر ، معركة القصیر السوریة  -1

: ، عنوان الوثیقة 24/12/2013

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/05/20135711716642298.htm  
   .علي حسن باكیر ، حزب اهللا و المشروع اإلقلیمي اإلیراني ، المقال السابق  -2
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لمصیریة المتعلقة ویشكل ورقة مهمة للمساومة على أي وضع من األوضاع ا الجغرافي

 .بإیران 

جغرافیة وسیاسیة وعسكریة على شمال  بإطاللةتحالف ایران مع حزب اهللا یسمح لطهران  إن

الداعي لتجرید أسلحة هذا  1701،على الرغم من تقلص قدرات الحزب بموجب القرار  إسرائیل

اإلسرائیلي تأكدت ، إال أن إمكانیة استهداف العمق الحزب وكل التنظیمات المسلحة في لبنان

،لذا فإن ایران بموجب هذا التحالف أضحت طرفا أساسیا في  2006بالفعل أثناء حرب 

التطورات اإلقلیمیة والحراك السیاسي في المنطقة من حدودها الغربیة مع العراق وحتى جنوب 

  1.لبنان ،وبشكل یفوق الحضور األمریكي وتحالفاته في المشرق العربي

اللبنانیة في حد ذاتها میدانا لتنافس األدوار خاصة بین ایران و السعودیة ،و كما تعتبر الساحة 

إلى  أدت تعاظم قوة الحزب بین القوى اللبنانیة و انقسامها،و هو ما انعكس في حالة االستقطاب

تعاظم تأثیره على الساحة اللبنانیة، مما جعل ایران المؤثر األول والمركزي على مجریات العملیة 

 .یة في لبنان السیاس

،و تنامي تأثیر الحزب في الصراع  اإلیرانیةللحزب أهمیة بالغة بالنسبة للسیاسة الخارجیة  إذا

 األزمةمن خالل  اإلقلیمي، و في السیاسة الداخلیة اللبنانیة ، وحتى في المحیط  إسرائیلمع 

على حجم النفوذ  األهمیةمؤشر بالغ كما تعتبر  ،*التي یعتبرها الحزب مسألة وجودیة  السوریة 

   .آلیة من آلیات السیاسة الخارجیة إلى،لیتحول حزب اهللا  اإلیرانيو التأثیر 

  

  

  
                                                           

ة و سعد شاكر شبلي ، التحدیات األمنیة للسیاسة الخارجیة األمریكیة في الشرق األوسط ، بأمین المشاق -1

   .213، ص  2012، 1مد للنشر و التوزیع ، طدار الحا: األردن 

:  2013ماي  25انظر خطاب حسن نصر اهللا في * 

https://www.youtube.com/watch?v=YiiUimieioQ  
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  .ایران و المقاومة الفلسطینیة المصالح المتبادلة : المطلب الثالث 

مع اندالع الثورة اإلیرانیة كانت القضیة الفلسطینیة ملمحا واضحا في أدبیاتها المعادیة للغرب و 

رائیل ،وكانت ایران تسعى دائما لرفض أي رؤیة سلمیة تفاوضیة مع إسرائیل،و هو ما إس

انعكس على سیاستها الخارجیة من خالل دعمها الواضح للمقاومة الفلسطینیة ،خاصة الفصائل 

  .اإلسرائیلي  –اإلسالمیة ،و هذا مكنها من التأثیر على حاضر الصراع العربي 

  :المقاومة الفلسطینیة تاریخ العالقة مع / 1

كان لشاه ایران عالقات وطیدة مع إسرائیل انعكست على سلوكه الخارجي تجاهها،و باندالع  

الثورة تغیرت العالقة ،حیث احتلت القضیة الفلسطینیة مكانة خاصة في السیاسة الخارجیة 

ة لها إن لم یكن اإلیرانیة ،وقد صرح الخمیني في أكثر من مناسبة بأن كل سیاسات ایران ال قیم

بعثتها  اعترافها بإسرائیل وطردت ایران إسهام في القضیة الفلسطینیة،فسحبت لها

الدبلوماسیة،وحولت مقرها إلى منظمة التحریر الفلسطینیة،و كان یاسر عرفات أول زائر لطهران 

  1.بعد الثورة وصرح قائال بأن ایران بدت و كأنها العمق االستراتیجي للقضیة الفلسطینیة

ه األسلمة ذاإلسرائیلي، ألن ه –الصراع العربي " أسلمة " تبنت ایران منذ انتصار الثورة عملیة 

ستتیح إلیران موقعا مركزیا في توازنات المنطقة، و قد أدى هذا إلى فتور العالقات بین ایران و 

في ،2ایران عرفات، وزاد في الفتور موقف منظمة التحریر الفلسطینیة المؤید للعراق في حربه مع

أعقاب حرب الخلیج الثانیة و حین بدأت مفوضات التسویة ،لم تكف القیادة اإلیرانیة عن انتقاد 

عملیة المفاوضات السیاسیة بین القیادة الفلسطینیة وٕاسرائیل ،وكان رد فعلها سلبیا تجاه اتفاق 

وى النهج السلمي ،و استمرت ایران بإبداء مواقف عدم الثقة وعدم التسلیم بجد1993أوسلو سنة 

  3.،وفضلت أسلوب المواجهة العسكریة 

                                                           
السیاسة الخارجیة اإلیرانیة ، إیناس عبد السادة و إلهام عطیة عواد ، القضیة الفلسطینیة في منظار  -1

   .2، ص  2007مجلة الدراسات الفلسطینیة ، العدد السادس ، كانون األول ، 

   .80،ص 2013، ربیع 94مصطفى اللباد، ایران والقضیة الفلسطینیة ،مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد  -2

   .2إیناس عبد السادة و إلهام عطیة عواد ، المرجع السابق ، ص  -3
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 إسرائیل،بعدما طردت  1992عالقة ایران بحركة المقاومة الفلسطینیة حماس منذ سنة  بدأت

حینها اتصاالت  تقادة و نشطاء الحركة إلى لبنان خالل منتصف فصل الشتاء،حدثمئات من 

ي طهران و بدأ دعم ایران لحركة فن ،والحقا امع حزب اهللا ،و من بعده الحرس الثوري في لبن

 1.حماس 

تراجعت ، 2000سنة  األقصىالفلسطینیة وفي اثر انتفاضة الدعم اإلیراني للمقاومة مع تنامي و 

، و ذلك اثر اتهام السلطة  2001مع السلطة الفلسطینیة في منتصف عام  اإلیرانیةالعالقات 

اإلسالمیة المتمثلة بحماس و الجهاد على خرق  إلیران بتشجیع حركات المقاومةالفلسطینیة 

الهدنة المعقودة بین السلطة و إسرائیل ،و اعتبرت هذه األعمال تدخال في شؤونها هدفه تقویض 

  2.سلطتها ،و قد نفت ایران كل هذه االتهامات 

 2000مع حركات المقاومة الفلسطینیة بعد االنتفاضة الثانیة سنة  اإلیرانیةتدعمت العالقات 

، حیث رأت المقاومة الفلسطینیة في حزب اهللا مثاال یحتذى  2006،و كذلك بعد حرب تموز 

،نمت العالقة مع تزاید حدة االستقطاب في 3اإلسرائیليفي كیفیة شن الحرب ضد الجیش 

المنطقة العربیة بین محوري االعتدال والممانعة، والذي كان أساسه الموقف من عملیة السالم و 

اصطفت ایران إلى جانب المقاومة الفلسطینیة ضد اتفاقات السالم ،وكان ، إسرائیلالعالقة مع 

هذا األمر دافعا للدور اإلقلیمي اإلیراني في المنطقة ،حیث تعاظم بقوة بفعل هذا الموقف الذي 

  .حظي برضى شعبي واسع 

حماس على اإلسالمیة و في ظل الحراك الشعبي العربي تأثرت عالقة ایران بحركة المقاومة 

خلفیة موقفها من الحراك الشعبي السوري الذي ترى فیه طهران مؤامرة، حیث رفضت حركة 

إلى  حماس تأیید نظام األسد أحد أهم حلفاءها في المنطقة ، وهو ما حتم علیها مغادرة دمشق

، و قد صرح غازي حمد نائب وزیر الشؤون الخارجیة بحكومة  الدوحة حیث تتواجد قیادتها اآلن

                                                           
1 - Rafael D. Frankel , op , cit , p 59. 

   .3إیناس عبد السادة و إلهام عطیة عواد ، المرجع السابق ، ص  -2

3 - Rafael D. Frankel , op , cit , p 59. 
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، "تأثرت عالقاتنا مع ایران سواء على المستویات السیاسیة أو المالیة "  2013زة في یولیو غ

لكنه رفض اإلفصاح عن حجم المساعدات أو إعطاء تفاصیل عن حجم التخفیضات ،و قال 

 1.واصفا العالقة أنها لم تصل إلى حد المقاطعة 

احة بمحمد مرسي، حیث اجتمع یسعى الطرفان مؤخرا لعودة العالقات خاصة حماس بعد اإلط

، مع مسؤولین 2013موسى أبو مرزوق نائب رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس في یونیو 

إیرانیین إضافة إلى مسؤولین من حزب اهللا في سفارة ایران ببیروت من أجل إصالح العالقة 

یرانیة أن ایران المتدهورة ،في ذات السیاق صرح عباس أراقشي المتحدث باسم وزارة الخارجیة اإل

صرح مسؤولون في حماس لصحیفة الدیلي تلغراف في  وقدتسعى لتسویة خالفاتها مع حماس، 

 إلى إضافةملیون اورو من مساعداتها لغزة ، 15 إلىأن طهران خفضت ما یصل  2013یونیو 

طهران على نفوذها في عزة من  حافظتسحب التدریب العسكري ،لكن على الرغم من الخالف 

 2. اإلسالميعالقتها المتمیزة مع حركة الجهاد  خالل

  : الدعم اإلیراني للمقاومة و العوائد اإلستراتیجیة /2

ترتبط ایران بالقضیة الفلسطینیة عبر عدة عالقات تخضع لحیثیات القضیة نفسها الموزعة بین 

فصائل وسلطة احتالل ودول احتالل ومحور مقاومة، فضال عن تحدیات المصالح الوطنیة و 

،لكن قد تختلف معهم ي العدوف الفلسطینیینالخطوط الحمر لألمن القومي، فقد تتقاطع ایران مع 

أخرى تطغى علیها لغة المصالح،و قد تتصادم كما جرى مع حركة حماس على  عند نقاط

السوریة، ففي أحیان كثیرة تجد ایران نفسها في مأزق الجمع بین الثوابت الثوریة و  األزمةخلفیة 

                                                           
1 -Reuters ,Hamas Says its Iran Ties Worsen over Syrian civil war , 25/12/2013, The Site : 

http://www.reuters.com/article/2013/06/19/us-syria-crisis-hamas-idUSBRE95I0W220130619  
2 - Robert Tait ,Hamas and Iran in talks to repair ties , the site : 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10216793/Hamas-and-Iran-in-talks-
to-repair-ties.html 
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توازن  إنشاءالمصالح الوطنیة خالل تعاملها مع القضیة الفلسطینیة،و بینهما حاولت ایران 

  1.یا في الصراع ،لكن لیس على حساب مصالحهایبقیها العبا أساس

نجحت طهران عبر أوراقها اإلقلیمیة في لبنان و فلسطین من خالل المقاومة الفلسطینیة في 

خلق خارطة جیو إستراتیجیة معارضة وضاغطة، لیس على واشنطن وحسب بل على حلفاءها 

شنطن في الملفین في محور االعتدال، حیث باتت طهران على قناعة أن الضغط على وا

الفلسطینیة أحد أهم محاور استمرارها األفغاني والعراقي لیس كافیا،لذلك وجدت ایران في القضیة 

  2.في تأدیة دور مهم كقوة إقلیمیة في المنطقة ،وٕابقاء الشرق األوسط ساحة مواجهة مفتوحة

مكن الدعم اإلیراني المقاومة الفلسطینیة من امتالك أسلحة نوعیة حسنت من قدرتها الحربیة 

،حیث  2006،كما ساعد الدعم المالي اإلیراني في مواجهة الحصار المفروض على غزة منذ 

أرض  –سلحت ایران المقاومة الفلسطینیة عبر تهریب كمیات معتبرة من صواریخ أرض 

كم ) 15-10(مداها ما بین  1500قدر عدد ما لدى حماس منها بحوالي ،و التي ی) كاتیوشا(

مضادة كم ، إضافة إلى صواریخ  45مم مداها  122، و بضع مئات من الصواریخ ذات 

  3.للدبابات و المدرعات 

لكن تأثر عالقة ایران بالقوى الفلسطینیة بفعل األزمة السوریة ،شكل عامال مؤثرا على الدور 

ترى طهران أنها تقوم به، خاصة وأن هذا الدور جاء متزامنا مع تعرض السیاسي الذي 

الفلسطینیین لهجمات من قبل النظام السوري في مخیم الیرموك، مما جعل السیاسات اإلیرانیة 

محل انتقاد شدید،وهي التي تنتقد السیاسات اإلسرائیلیة تجاه الفلسطینیین ،وهو ما انعكس سلبا 

                                                           
 24/12/2013: الواقع و المتغیرات ، تاریخ االطالع : عبر القادر طافش ، ایران و القضیة الفلسطینیة  -1

  htmhttp://studies.aljazeera.net/reports/2012/12/20121213739584.69610: ، عنوان الوثیقة 

   .7إیناس عبد السادة و الهام عطیة عواد ، المرجع السابق ، ص  -2

-2006أحمد محمد عمر المدني ، العالقات األمریكیة اإلیرانیة و تأثیرها على الوضع الفلسطیني الداخلي  -3

اسیة ، ، دراسة مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماجستیر في العوم السیاسیة ، قسم العلوم السی 2009

   .75،  74، ص ص  2010جامعة األزهر ، غزة ، 
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العربي إلیران ،خاصة وأن موقف األخیرة من القضیة الفلسطینیة كان على نظرة الرأي العام 

  1.عامل جذب للشعوب العربیة 

  2: حسب مصطفى اللباد یحقق إمساك ایران بالقضیة الفلسطینیة مكاسب عدیدة منهاو 

 .جذب شرائح عربیة متعاطفة مع قضیة فلسطین لتأیید ایران  -

المنطقة ،إذ كلما واجهت ایران انتقادا لتمدد ردع المخالفین للسیاسة اإلیرانیة في  -

 .حضورها اإلقلیمي ،شهرت بعجز الدول العربیة عن اجتراح حلول للقضیة الفلسطینیة 

أسلمة القضیة الفلسطینیة تمكن ایران من لعب دور في الصراع و تبعد عنها االتهامات  -

 .بالطائفیة التي تحد من دورها و تمدده 

 .ن یمهد الطریق إلیران كي تتزعم المنطقة التضامن مع قضیة فلسطی -

ن ایران تستطیع التأثیر في إجبار الوالیات المتحدة على االعتراف بإیران كقوة إقلیمیة أل -

 .أهم مصلحتین لواشنطن تدفق النفط و إسرائیل 

 .تعزیز المشروع األیدیولوجي السیاسي إلیران ومعه الجبهة الداخلیة خلف النظام -

ن تكون طرفا یة القضیة الفلسطینیة في المنطقة ،لذلك سعت بكل السبل ألتدرك ایران مركز 

الثوري، أو من خالل الدعم المالي و العسكري في ظل فاعال فیها سواء من خالل الخطاب 

الفراغ العربي ،و انعكس هذا الدور على المنطقة في شكل استقطاب سیاسي ، كما استفادت 

  .مة و الضغط على المنافسین اإلقلیمیین ایران من توظیف هذا الدعم للمساو 

، لكن  اإلیرانیةوظفت ایران مواقفها تجاه القضیة الفلسطینیة الستقطاب رأي عام داعم للمواقف 

من حركة حماس، بعد رفضها تأیید النظام  اإلیرانيهذا الدعم تراجع على خلفیة الموقف 

 حیثالسوري ،و أیضا في ظل الواقع الذي یعیشه الالجئون الفلسطینیون في مخیم الیرموك ، 

جل تدعیم أوضح هذا كیف توظف ایران الصراع مع إسرائیل في المساومة اإلستراتیجیة من 

  .حضورها اإلقلیمي 
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دور اإلقلیمي اإلیراني في ظل الحراك لل السیناریوهات المستقبلیة: المبحث الرابع 

 .العربي 

تمر المنطقة العربیة عموما ومنطقة المشرق العربي خصوصا، بمرحلة  2010منذ نهایة 

تحوالت و تغیرات نتیجة لالنتفاضات الشعبیة االجتماعیة ، و التي كان لها تداعیات سیاسیة، 

ه التأثیرات، خاصة ذتكن ایران بمنأى عن ه لمو ،كما مست بانعكاساتها بنیة التفاعالت اإلقلیمیة

ه ذو أنها جاءت متزامنة مع تنامي مضطرد لدورها في المنطقة،و قد تعاطت طهران مع ه

التحوالت بصیغ مختلفة بناء على مصالحها وشبكة تحالفاتها،و هو ما سیكون له أثر على 

  .مستقبل السیاسة اإلیرانیة في المشرق العربي

  .مواقف اإلیرانیة من الحراك الشعبي ال: المطلب األول 

،و التي أدت إلى  2011بعد اندالع سلسلة االحتجاجات في المنطقة العربیة مع مطلع العام 

سقوط بعض األنظمة و إلى صراعات في أخرى ،تباینت و تعددت المواقف اإلیرانیة تجاهها ،و 

حتجاجیة التي شهدتها المنطقة یسعى هذا العنصر لتتبع التوجهات اإلیرانیة إزاء الحركات اال

  . ،مع استثناء الموقف من سوریا و البحرین رغم التركیز على تداعیاتها العربیة 

: من الربیع العربي یجب التركیز على مستویین للتحلیل  اإلیرانیةمن أجل فهم أفضل للمواقف 

،  اإلصالحیةعارضة مرتبط بالنظام السیاسي الرسمي في ایران، والثاني مرتبط بموقف الم األول

مع أن الموقف الرسمي اإلیراني كان مؤید ظاهریا للحراك الشعبي في تونس ومصر ولیبیا ،لكن 

المتابع یدرك وجود مواقف مختلفة من بعض المراحل التي مرت بها تلك الثورات وال سیما في 

لإلسالمیین  لیبیا ،كما أن ایران كانت ترى مع بدایة الحراك الشعبي وما نجم عنه من صعود

  1.بول في تلك الدولقه القراءة لم تلقى ذامتداد للثورة اإلسالمیة في ایران ،لكن ه

                                                           
و  اإلیرانیةمالحظات بشان السیاسة الخارجیة : محجوب الزویري ، ایران الثوریة و الثورات العربیة  -1

: ، عنوان الوثیقة  24/12/2013: مآالتها ، تاریخ االطالع 

94446fe2d80b-b405-4ca7-9155-itute.org/release/04639dddhttp://www.dohainst  
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في تونس رحبت ایران بإسقاط النظام و دعت إلى احترام إرادة الشعب التونسي ، إذ قال الرئیس 

مطالبة اإلیراني محمود أحمدي نجاد أن الشعب التونسي أسقط الدكتاتوریة بشعارات إسالمیة 

 2011بالعدالة ،و دعا الغرب إلى عدم التدخل في الشؤون التونسیة ،و في الرابع من فبرایر 

للثورة التونسیة هو إحساس  يحرك األساسمقال المرشد على خامنئي في خطبة الجمعة أن ال

و لیس ما یروجه البعض من األسباب االقتصادیة ،و أشار أن ما حدث ،الناس الشدید باالهانه 

  1.یس إال بدایة لتحقق توقعات اإلمام الخمیني التي أعلنها قبل سنوات طویلةل

شهدت الحالة المصریة ذروة الدعم و الترحیب اإلیراني ،و قد عبرت عن هذا الترحیب منذ كما 

فبرایر،و التي أكد فیها أن  4البدایة عبر خطبة الجمعة التي ألقاها المرشد علي خامنئي في 

عمیال حینما وقف إلى جانب الكیان اإلسرائیلي وسانده طیلة الحرب التي شنها نظام مبارك كان 

على قطاع غزة ،و دعا المصریین إلى متابعة نضالهم حتى إقامة نظام شعبي قائم على الدین 

،واصفا ما یحدث في مصر بأنه نتاج للثورة اإلیرانیة ،فكانت ایران تأمل في قیام نظام جدید 

هاته الرئیسیة مع المواقف و المطامح اإلیرانیة أو ال یتعارض معها على یتفق في جزء من توج

  2.األقل

تعتقد ایران أن عدم وجود عالقات طبیعیة بینها و بین القاهرة طوال العقود الثالثة الماضیة و 

تحسن في عالقاتها مع مصر  أيأن  ایران،و ترى  اإلسرائیلیةو  األمریكیةالضغوط  إلى،راجع 

فإذا ما تفاهمت مع لدول مجلس التعاون خاصة السعودیة ، اإلقلیميسیكون على حساب النفوذ 

  3.القاهرة فإن ذلك سیغیر كثیر من موازین القوى الراهنة في المنطقة

                                                           
 :، عنوان الوثیقة  25/12/2013: رشید یلوح ، ایران و الثورتان التونسیة و المصریة ، تاریخ االطالع  -1

fec0bb28bdc4-a473-4ddb-9d1c-institute.org/release/4005e78bhttp://www.doha   
، مارس  195ینایر ، ملف األهرام االستراتیجي ، العدد  25هاني رسالن ، الموقف اإلیراني من ثورة  -2

   .37، ص  2011

 24/12/2013: فرح الزمان أبو شعیر ، محددات الموقف اإلیراني من مصر بعد الثورة ، تاریخ االطالع  -3
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بالنسبة للیبیا تحفظت ایران على تدخل حلف الناتو، حیث اعتبرت أن التخلص من نظام معمر 

ذافي من خالل دعم حلف الناتو وحضور الوالیات المتحدة األمریكیة هو أمر غیر مرحب به الق

على تفاصیل المشهد اآلخذ تسعى للسیطرة  األوربیة،ألن ایران ترى أن الوالیات المتحدة والدول 

  1.لیبیا، وكانت دائما تنتقد القتل و التدمیر الناجم عن هجمات الحلف بفي التشكل 

باالنتفاضة على الرئیس علي عبد اهللا صالح، الذي لم تكن  ایرانأما في الیمن فقد رحبت 

،و مع امتداد األزمة الیمنیة وسعي دعمها للحوثیین بعدتجمعه عالقات طیبة معها خاصة 

األطراف الخلیجیة الحتوائها من خالل ما عرف بالمبادرة الخلیجیة ،سعت طهران عن طریق 

إلى رفضها، حیث صرح عبد السالم الحوثي أنهم یرفضون المبادرة الخلیجیة  حلفاءها الحوثیین

ألنها ال تخدم ثورة الیمن وال تحقق أهدافها ،و قامت طهران بتمویل مؤتمر في لبنان لمعارضین 

شارك فیه الحوثیون و الحراك الجنوبي االنفصالي ،وكان هذا  2012ماي  16یمنیین عقد في 

  2.خل اإلیراني في الیمن الرامي لدعم القوى الرافضة للمبادرة الخلیجیة مؤشرا على تزاید التد

اإلیراني في المنطقة ،حیث كان علي عبد  ن ساحة من ساحات التنافس السعوديیعتبر الیمو 

اهللا صالح حلیفا للسعودیة ،لذلك یسعى كل طرف لتشكیل الیمن الجدید وفق ما یخدم مصالحه 

التي بفعل الدعم اإلیراني قوي  و،خاصة و أن إلیران تأثیر كبیر على جماعة الحوثي الشیعیة ،

  ري و السیاسي على الساحة الیمنیةتأثیرها العسك

اإلیرانیة من االنتفاضات الشعبیة تبین أن أبرز المواقف التي أثرت و ستؤثر على  هاتتوجال

مستقبل الدور اإلقلیمي اإلیراني ،هما الموقفین من البحرین وسوریا و خاصة األزمة السوریة لما 

في  الها من تداعیات ،إذ أن هذین الموقفین أدیا إلى تهاوي شعبیة ایران بالمنطقة ،كما ساهم

  .ع الدور اإلیراني بالطائفیة طب
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، عنوان  25/12/2013: عبده عایش ، اتهام ایران بعرقلة المبادرة الخلیجیة بالیمن ، تاریخ االطالع  -2

  c3fa13a56140-b536-4503-00db-http://www.aljazeera.net/news/pages/e5808e20 : الوثیقة 



  ياإلیران الدور مستقبل على انعكاساتها و العربي المشرق في اإلیرانیة السیاسة توجهات: الفصل الثالث

 

204 
 

ه االنتفاضات واعتبارها امتداد لثورتها، لكن عندما ذالمالحظ أن طهران كانت تسعى الحتواء ه

تعارضت مع مصالحها انحازت ایران للمصالح الوطنیة ،على اعتبار أن التغییر في خریطة 

  .تحالفاتها سیؤدي إلى تقویض مصالحها خاصة في حال سقوط نظام األسد 

 .السیناریوهات المستقبلیة للدور اإلیراني في المنطقة : المطلب الثاني 

تعتبر السیناریوهات من أهم األسالیب المستخدمة في الدراسات المستقبلیة شعبیة ،و یعتبر 

أول من أشار إلى استخدام السیناریو في التخطیط عندما كان  Hermann Kahnهیرمان كان 

كما استخدم السیناریو كمصطلح للربط بین خالل عقد الخمسینات ، RANDفي مؤسسة 

  1.الشؤون العسكریة و الدراسات اإلستراتیجیة ثم تطورت بعدها دراسة السیناریوهات 

السیناریوهات ال تعني مجرد أوصاف للمواقف المستقبلیة بالنسبة لموقف حالي معین ،ولكن لما 

تم اتخاذ قرارات معینة أو حدثت أحداث معینة ،و قد یحدث في المستقبل في حالة إذا ما 

  2.بالتالي فهي مفیدة للغایة في صناعة القرار من حیث توضیح وتقلیل مستوى عدم الیقین 

بناء على ما سبق و من خالل تتبع التعاطي اإلیراني مع التحوالت التي شهدها المشرق العربي 

قف من انعكاسات على خریطة التحالفات في ه المواذنتیجة لالنتفاضات الشعبیة وما نجم عن ه

المنطقة و كذلك على الوضع األمني ،یمكن استشراف السیناریوهات المستقبلیة التالیة للسیاسة 

  .الخارجیة اإلیرانیة في المشرق العربي

  : سیناریو الهیمنة اإلقلیمیة / 1

ینبني هذا السیناریو على انتصار النظام السوري في حربه على المعارضة ،مما سیعزز من 

إذ تعتبر ایران النظام السوري رهانا ،الهیمنة اإلقلیمیة للمشروع اإلیراني ومن قوة حلفاؤه 

كقوة  بإیراناعترف الغرب  إلى،و سیؤدي هذا االنتصار  اإلقلیمياستراتیجیا على موقعها 

  .ركزیة م إقلیمیة

                                                           
ر ، مركز الكتاب للنش: مفاهیم ، أسالیب ، تطبیقات ، القاهرة : ضیاء الدین زاهر ، الدراسات المستقبلیة  -1

   .112، ص  2004،  1ط

   .113نفس المرجع ، ص  -2
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ه الحالة مؤقتا على المدى ذتوازن القوى اإلقلیمي على الصعید الجیوسیاسي سینتقل في هإن 

اإلیراني في موقع یسمح له  اإلیراني، فسیكون المحور السوريالقصیر والمتوسط إلى الجانب 

 بتحدید طبیعة عالقته مع األنظمة األخرى من خالل فرض سیاسة األمر الواقع ،و سیختار هذا

المحور على األرجح االنتقال من الحالة الدفاعیة حالیا على الصعید اإلقلیمي إلى الحالة 

الهجومیة ،مستهدفا الدولتین األكثر فعالیة و أهمیة على الصعید اإلقلیمي في الوقت الحالي و 

  1.هما تركیا و السعودیة

و الغرب حول ملفها و لعل ما یعزز هذا الطرح ،المفاوضات الجاریة في جینیف بین ایران 

ه المفاوضات تعتبرها طهران اعترافا ذالنووي،و التي ستشمل أیضا قضایا إقلیمیة عدیدة ،و ه

  .بوزنها اإلقلیمي و مؤشرا على تنامیه 

وفي ظل هذا السیناریو تتطلع إیران إلى تغییر تكتیكي یهدف إلى تخفیف الضغوط وشراء وقت  

الدول الناشئة بعده وقدرتها على النهوض بمسائلها الداخلیة لدراسة نتائج الربیع العربي وطبیعة 

 ،مفاوضات متعلقة بالبرنامج النووي هسیكون ضمن والذيضمن هذا السیناریو أیًضا  ،واإلقلیمیة

  2.ربما ستحاول إیران تقدیم تنازالت مرحلیة وتقایضها بتخفیف جزئي ومؤقت للعقوبات

ایران في امتالك السالح النووي ومعه قوة الردع،  یتأسس هذا السیناریو كذلك على نجاحكما 

بحیث تصبح قوة موازیة إلسرائیل و تكسر التفوق العسكري لصالحها ،مما یجعل الدول العربیة 

خاصة الخلیجیة منها في موقف الضعیف ،ویفرض علیها الدخول في ترتیبات أمنیة جدیدة ،إما 

  .إلقلیمي، أو اإلقرار بالهیمنة اإلیرانیة مع الوالیات المتحدة مما یأزم الوضع األمني ا

االقتصادیة  األزمةهذا السیناریو هو تراجع مكانة أمریكا عالمیا ،بسبب تداعیات  إلىما یدفع و 

ال ترغب في الدخول بمواجهات مع طهران  األخیرةو نتائج حربي أفغانستان والعراق ،مما یجعل 

  . مركزي ،لذلك تلجأ لالعتراف بطهران كالعب إقلیمي
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یترافق هذا الدور المهیمن مع حالة االضطراب السیاسي التي تعیشها الدول العربیة و خاصة 

دول المشرق العربي ، سواء بسبب فشل المراحل االنتقالیة أو بسبب استمرار التهدیدات األمنیة 

  .،وعجز النظم عن احتواء تطلعات شعوبها مما یمكن ایران من التمدد أكثر 

  : و انكماش الدور اإلقلیمي سیناری/ 2

یتأسس هذا السیناریو على أن ایران تعد الخاسر األكبر من الثورات بعد األنظمة العربیة على 

، ولم ینتج المدى القصیر والمتوسط ،إذ انتشر الموقف السلبي من دورها في الساحة العربیة

تعقد من مسارات السیاسة التغییر أنظمة حلیفة لها،كما أن حالة عدم الوضوح في سوریا قد 

اإلیرانیة في المنطقة ،خاصة مع تنامي دور السعودیة في ملفات مثل سوریة والیمن وما لهذا 

من انعكاسات سلبیة على ایران، عدا عن الدور التركي و احتماالته بعد نشر الدرع الصاروخیة 

  2012.1على الحدود الجنوبیة التركیة أواخر 

ة تحدیات جدیدة على السیاسة الخارجیة اإلیرانیة المتعلقة بالجوار كما فرضت الثورات العربی

العربي ،وهي تحدیات آخذة في التشكل وستتزاید في ظل تغیر النظرة االیجابیة إلیران وتحولها 

إلى سلبیة ،و عودتها إلى صورة الدولة الطائفیة ،وهذا ما سیعزز من تحدي ایران حتى إن حكم 

، أو فاز قف محرج إذا ما اقتربوا من ایرانبات ،فسیجدون أنفسهم في مو اإلسالمیون عبر االنتخا

  2.غیر اإلسالمیین الذین یرون في ایران تحدیا قومیا سیاسیا 

،و الذي كشف عن  2011و هذا ما یوضحه استطالع الرأي الذي قامت به مؤسسة زغبي في 

  :شكل التالي تراجع شعبیة ایران لدى الرأي العام العربي كما هو مبین في ال

  

  

                                                           
المركز العربي : الدوحة وحدة تحلیل السیاسات ، التوازنات و التفاعالت االستتراتیجیة و الثورات العربیة ،  -1

   .31، ص  2012لألبحاث و دراسة السیاسات ، ابریل 
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  .2011منحنى بیاني یوضح تراجع شعبیة ایران لدى الرأي العام العربي في : 10الشكل 

  

 James Zogby , ARAB ATTITUDES TOWARD IRAN 2011 , Arab American Institute  :المصدر

Foundation 2011 , p 3.  

خلفیة موقف األخیرة من البحرین ،و جاء التغیر في نظرة الرأي العام العربي تجاه طهران على و 

ما أعقبه من دعم مفتوح للنظام السوري،وقد أدت اإلجراءات السریعة التي دفعت الحكومة 

اإلیرانیة من خاللها حلفاءها في العراق و لبنان لمساعدة النظام السوري ،إلى ترسیخ الطابع 

 األخیرةیة اإلیرانیة ،خاصة أن ه السیاسة،و هذا سینعكس سلبا على السیاسة الخارجذالطائفي له

یتزامن هذا االنكماش مع توتر العالقات اإلیرانیة مع ،1تعتمد على وجود حالة شعبویة مؤیدة لها

المقاومة الفلسطینیة خاصة حركة حماس،ما یقلل من تأثیر ایران على مسار الصراع مع 

  .رویج لنموذجهالتاإسرائیل،و یسحب من طهران ورقة ضغط كانت تستخدمها للمساومة و 

إذ أن التطورات الجدیدة في الشرق األوسط ،یمكن أن تخصم من النموذج الذي سعت طهران 

منذ قیام الثورة إلى ترویجه و تصدیره إلى دول الجوار، لصالح نماذج أخرى خاصة النموذج 

سب التركي، الذي بدأ یحظى بأهمیة و زخم خاصة في رؤیة العدید من االتجاهات، باعتباره أن

  2.النماذج لسیاسة الدول العربیة

                                                           
 25: علي حسن باكیر ، قراءة في الموقف اإلیراني المستجد من النظام السوري ، تاریخ االطالع  -1

e4ac-http://www.dohainstitute.org/release/73d8ba36-4081-8385- :، عنوان الوثیقة  12/2013/

1c517de01736  
: مستقبل الدور اإلقلیمي إلیران بعد الثورات العربیة ، تاریخ االطالع : محمد عباس ناجي ، االنكماش  -2

  eid=699http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=643&526: ، عنوان الوثیقة  25/12/2013
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وفي سبیل سعیها للتقلیل من انكماش وتراجع دورها اإلقلیمي، تسعى طهران إلى تعظیم مكاسبها 

في لبنان والعراق، بید أن ذلك قد یفید مرحلیا نظرا للحاجة إلى سد الفراغ الناجم عن تراجع دور 

غیر مستقرة ،و لذلك ال یمكن ضمان وجود  القوى الدولیة، لكن العراق و لبنان سیبقیان ساحات

على الرغم من كون ،و 1نفوذ قوي فیهما ،خاصة في ظل افتقاد إجماع شعبي یرحب بهذا الدور

لبنان والعراق مثال عمقا استراتیجیا للدور اإلیراني،إال أن اإلمكانات القتالیة و التعبویة لحزب اهللا 

ائر بسوریا ،وهو ما خصم من شعبیته و من خاصة تضررت كثیرا بفعل تورطه في القتال الد

  .كونه نموذج قابل لالستنساخ

ه بعض المؤشرات التي یمكن البناء علیها لسیناریو انكماش الدور اإلیراني و تراجع فاعلیة ذه

  .السیاسة الخارجیة في المشرق العربي 

  : سیناریو استمرار الوضع الراهن / 3

بمكانتها اإلقلیمیة الحالیة،و شبكة تحالفاتها وصراعاتها ومواقفها هذا السیناریو یعني بقاء ایران 

،مع االستمرار في برنامجها النووي ،الذي یرى فیه النظام عنصر توحید لإلیرانیین خلفه، وهذا 

السیناریو یدفع إلى مزید من عزلة ایران اإلقلیمیة وسیدفع بخیار المواجهة معها ،السیما إذا تم 

س الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو،و یسند هذا الطرح أنه عند تتبع مسیرة إعادة انتخاب رئی

من ثالثة عقود للجمهوریة اإلسالمیة، یتجلى بوضوح أن التغیرات الرادیكالیة في سیاساتها  أكثر

  2.قلیال ماحدثت ،وٕان حدثت أحیانا فهي مرحلیة ولم تؤدي إلى انفراجات حقیقیة في عالقاتها

في األخیر ال یمكن الجزم بسیناریو واحد حتى و إن كان مبني على مؤشرات واقعیة ،و قائم 

لم تنتهي بعد على نتائج تحوالت جاریة ،خاصة و أن بعض دول المنطقة تعیش مراحل انتقالیة 

من  شيءأن خریطة التحالفات تضررت و تغیرت ،لكن یمكن القول أن في كل سیناریو  كما،

  .كان من الصعب تحقق السیناریو بالكامل  إنالحدوث ،و  مكانیةإالحقیقة ومن 

                                                           
   .31، المرجع السابق ، ص وحدة تحلیل السیاسات ، التوازنات و التفاعالت االستتراتیجیة والثورات العربیة -1

   .الطموحات و المخاطر ، المقال السابق : محجوب الزویري ، حدود الدور اإلقلیمي اإلیراني  -2
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  : الفصل الثالث  خالصة 

  : في نهایة الفصل الثالث یمكن استخالص األتي 

مثل سقوط نظام صدام فرصة إلیران للتمدد في الفراغ االستراتیجي الناتج عن انهیار  -

استراتیجي یمتد من طهران إلى وأتاح لها فرصة التواصل مع حلفاءها في حزام  الدولة،

یجي مكنها من نفوذ جنوب لبنان ، وتحول العراق من عدو و تهدید إلى عمق استرات

  متعدد األبعاد، فاستفادت ایران من مدخالت البیئة اإلقلیمیة و طورتها لتعزیز مصالحها 

ألهمیته  یعتبر الخلیج المنطقة األهم إلیران مقارنة باألقالیم التي تنتمي إلیها ،نظرا -

االقتصادیة و اإلستراتیجیة ،لذلك كانت و الزالت تسعى الن تكون الدولة المركز و 

تلعب دور المهیمن في المنطقة الحساسة نظرا ألهمیتها بالنسبة لألمن الطاقوي العالمي 

ه السمة هي الغالبة على سلوكها تجاه دول الخلیج حتى و إن أخذت ذ،و كانت ه

إلى أخرى ، مستغلة في ذات السیاق غیاب سیاسة خارجیة  أشكاال مختلفة من دولة

  . هاخلیجیة موحدة تجاه

تعتبر سوریا أهم أضلع اإلستراتیجیة اإلیرانیة في المشرق العربي، وبینما كانت  -

العالقات في عهد حافظ األسد ندیة تحولت في عهد ابنه بشار األسد إلى ما یشبه 

التأثیر اإلیراني في مجاالت متعددة ،وهو ما بدا  االختراق و التغلغل ،حیث زاد النفوذ و

  .جلیا بعد الحراك الشعبي ،و الذي وضح مدى أهمیة سوریا في اإلستراتیجیة اإلیرانیة 

یرتبط حزب اهللا بروابط تاریخیة مع ایران التي كانت وراء نشأته ، كما یرتبط معها من  -

تصاراته في صراعه مع إسرائیل خالل إیمانه بوالیة الفقیه ، وقد أصبح الحزب بفعل ان

كنها من التأثیر في ملفات عدیدة و تزاید قوته العسكریة ذراعا عسكریا و أمنیا إلیران م

، كان أخرها األزمة السوریة التي یعتبرها الحزب مسالة وجودیة و تعتبرها ایران كذلك 

خسارة النظام بفعل تصارع األدوار اإلقلیمیة في الساحة السوریة ، فترى طهران في 

  .السوري نهایة دورها اإلقلیمي ، مما سینعكس سلبا على مستقبل الحزب



  ياإلیران الدور مستقبل على انعكاساتها و العربي المشرق في اإلیرانیة السیاسة توجهات: الفصل الثالث

 

210 
 

مثلت قضیة فلسطین و الصراع مع إسرائیل أبرز مالمح الخطاب اإلیراني بعد الثورة ،  -

و لم تكتفي ایران بالخطاب بل حاولت التأثیر في مجریات الصراع من خالل دعم 

كنتها من أن تصبح فاعال في القضیة محاولة ومة اإلسالمیة التي مافصائل المق

إخراجها من الحیز العربي ،لكن هذا التأثیر یسیر نحو التراجع في ظل توتر العالقة 

، هذه األخیرة التي أثرت سلبا بین ایران و حركة حماس على خلفیة األزمة السوریة 

الورقة  على نظرة الرأي العام العربي إلیران، مما سیصعب على ایران استخدام

  .الفلسطینیة أو التأثیر في مجریاتها كما في السابق

تعاطت ایران مع الحراك الشعبي العربي في بدایته باعتباره صحوة إسالمیة تمثل  -

امتدادا لثورتها ،لكن تطورات هذا الحراك و امتداداته أدخلت السیاسة اإلیرانیة في 

والرفض المطلق لدعم في البحرین قفها التي تراوحت بین ااحلة ارتباك وتناقض في مو مر 

ه ذفي سوریا ،حیث اعتبرت ما یجري مؤامرة موجهة ضدها وحلفاءها في المنطقة ،ه

المواقف المرتبكة والمتناقضة ساهمت في تراجع شعبیة السیاسة اإلیرانیة، حیث 

 .أصبحت توصف بالطائفیة  مما یقلص من فاعلیة دورها 

اني بمخرجات األزمة السوریة ، التي تعتبرها ایران یرتبط مستقبل الدور اإلقلیمي اإلیر  -

تضررت بقوة بفعل  اإلیرانیةرهانا على دورها في المنطقة ، لكن الثابت أن المصالح 

، الذي سیقتصر اإلیرانيالربیع العربي وهو ما سینعكس سلبا على مستقبل الدور 

  .نشاطه على المكونات الشیعیة فقط
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السیاسة الخارجیة لدولة ذات بعد تاریخي و عمق حضاري وموقع استراتیجي بالغ    

األهمیة مثل ایران ترتكز على ثوابت ال تتغیر بتغیر القیادة ، و أبرزها السعي لمركزیة الدور 

شهدت السیاسة الخارجیة إلیران تغیرات رادیكالیة، لم تمس الثوابت اإلقلیمي ، لكن منذ الثورة 

بقدر ما غیرت الوسائل و اآللیات ، حیث تخلت طهران عن شبكة التحالفات القدیمة مع 

الغرب و الوالیات المتحدة ، و التي كانت تؤدي فیها وظیفة تخدم مصالح هذا المعسكر من 

  .صا من التمدد السوفیاتي خالل تأمین الشرق األوسط و الخلیج خصو 

والتي أخذت طابعا دینیا من خالل تصدر رجال الدین و  1978مع قیام الثورة في أواخر 

من حیث  إلیرانعلى رأسهم آیة اهللا الخمیني للمشهد، تغیرت طبیعة السیاسة الخارجیة 

ة ،وكذلك من حیث التحالفات والعالقات، وهو ما أدى إلى تغیر وظیفالشكل والشعارات 

  .الدور اإلیراني في النظام اإلقلیمي 

كان التغیر في السیاسة الخارجیة إلیران الثورة ولید المؤسسات الجدیدة الناظمة لمسار صنع 

القرار في طهران،إذ ساهمت الثورة في تشكیل نظام جدید قائم على خصوصیات منها توازي 

الفقیه ،بالتوازي مع وضع المرشد  مؤسسات الثورة والدولة،وتمركز السلطات الفعلیة بید الولي

في هیكلیة صنع القرار تنامى دور الحرس بقوة من خالل االحتكار االقتصادي و القوة 

العسكریة ،وأضحى أقوى مؤسسة فاعلة ومنظمة تمتد من السیاسة إلى االقتصاد وأصبحت 

  .لخامنئيتنافس حتى المرشد،وقد یكون لها الكلمة الفصل في تنصیب المرشد الجدید خلفا 

ین المؤسستین و تأثیرهما یحصر القرار الفعلي في سیاسة ایران الخارجیة فیهما ، و ذدور ه

إن كان تغیر رئیس الجمهوریة من المحافظین إلى اإلصالحیین ینعكس على سمة السیاسة 

اإلیرانیة و یعطیها الطابع االنفتاحي، لكن یبقى تأثیر الرئیس محدود و مربوط بعالقته مع 

المؤسسات ،ومنه تنفى الفرضیة األولى الن توجهات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تؤثر  هذه

  .فیها قوى فاعلة تساهم أكثر في صنع السیاسة الخارجیة أبرزها المرشد و الحرس 
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بعد الثورة خرجت ایران من الحلف الغربي و أعلنت سیاسة الالشرقیة و ال غربیة التي كانت 

ه األخیرة احتفظت بتطلعات ذثورتها بخصوص السیاسة الخارجیة ، و همن أبرز شعارات 

الهیمنة اإلقلیمیة و أدت إلى زیادة حدة التوترات في محیطها اإلقلیمي ، تجلى هذا في حرب 

  .الثماني سنوات مع العراق 

لم تهدأ البیئة اإلقلیمیة اإلیرانیة بل زادت اضطرابا في أكثر من إقلیم ، فشهدت منطقة 

لیج حرب أخرى ، كما دخلت أفغانستان تحت سیطرة طالبان المعادیة لطهران ، و أدى الخ

سقوط االتحاد السوفیاتي إلى ظهور دول جدیدة في المحیط اإلیراني تعیش مراحل انتقالیة 

نقطة انطالق لتحوالت إقلیمیة كبیرة   2001العام  كانفي ظل سعي قوى دولیة لمأل الفراغ،

، حررت السیاسة الخارجیة من العدید من القیود و العقبات أمام دورها  في المحیط اإلیراني

اإلقلیمي ،و أتاح لها فرصة التمدد في الفراغ االستراتیجي ،و تأسیس مناطق نفوذ متعدد 

تخلصت طهران من نظام  11/9،فبفعل سقوط نظام طالبان على اثر أحداث  األبعاد

المؤثرة في تأسیس النظام الجدید ،و إن فرضت  ,معادي في جوارها ،أتاح لها هذا المشارك

  .علیها المرحلة تحدیات أمنیة جدیدة بفعل حالة الال استقرار 

سبتمبر و من نتائج سیاسة المحافظین الجدد احتالل  11كما كان من تداعیات أحداث 

العراق ، و الذي مثل مكسبا استراتیجیا إلیران ، إذ تمكنت بعدها من تثبیت نفوذها في 

المشرق العربي من خالل دورها في تشكیل البیئة السیاسیة للعراق الجدید حیث تمتلك حلفاء 

  .مؤثرین تدعمهم بأشكال مختلفة 

تمكنت ایران بفعل تمددها في العراق من منافسة الدور األمریكي بقوة ، و هو ما جعل 

الوالیات المتحدة تعترف بحجم النفوذ اإلیراني و تلجأ للحوار في أكثر من مناسبة ما یمثل 

اعتراف رسمي بالدور اإلیراني ، و هذا ما یؤكد الفرضیة الثانیة إذ أن التغیرات التي شهدتها 

تمدد الدور  فيقوة بخاصة في بیئتها العربیة ، ساهمت  2001اإلقلیمیة إلیران منذ البیئة 
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اإلیراني و أعطت دفعة للسیاسة اإلیرانیة ، كونها تخلصت من نظم كانت تفرض علیها 

  . سیاسة دفاعیة لمواجهة التحدیات األمنیة 

خذ أشكاال و آلیات في الخلیج مع سقوط الشاه ، بل أ اإلیرانیةلم یتغیر مضمون السیاسة 

جدیدة في سبیل تثبیت الهیمنة اإلقلیمیة ، حیث اعتمدت ایران سیاسة تصدیر الثورة للدول 

الخلیجیة  مستغلة بعض المكونات الشیعیة و هو ما وتر عالقتها مع جوارها الخلیجي ، 

إال  الذي دعم العراق بقوة في حربه ضدها ، و رغم تحسن العالقات مع القیادة اإلصالحیة ،

،و تنامي التخوفات نجادأن الهواجس ظلت ثابتة و تصاعدت مع عودة المحافظین بقیادة 

  .اإلیراني  ة إلى زیادة حدة التنافس السعوديالخلیجیة من الملف النووي ،إضاف

تستغل ایران في سیاستها الخلیجیة تباین مواقف دول مجلس التعاون تجاهها ، و غیاب 

عمدت إلى خطوات متفردة لتعزیز أمنها،قائمة على سباق التسلح إدراك مشترك إزاءها لذلك 

و المعاهدات األمنیة مع القوى األجنبیة خصوصا الوالیات المتحدة ، مما یعقد المشهد 

  .األمني أكثر على اعتبار أن ایران ترى هذا موجه ضدها 

بل یمتد إلى كل غیاب اإلدراك المشترك لما تمثله ایران لیس مقتصرا على الكتلة الخلیجیة 

الدول العربیة حیث تتناقض الرؤى لطبیعة الدور اإلیراني بین مرحب و بین رافض ،و هو 

ما یؤكد الفرضیة الثالثة حیث یساهم هذا في تكوین حلفاء إلیران من المشرق العربي 

  .یتقاسمون معها مصالح مشتركة ،كما یشكلون جبهات متقدمة للدفاع عن مصالح ایران 

ایران بشبكة تحالفات تطورت منذ الثورة و استطاعت تجاوز التحوالت المختلفة أبرزها ترتبط 

التحالف مع سوریا ،و بعد احتالل العراق تحول هذا األخیر من عدو إلى امتداد استراتیجي 

تتواصل به مع حلفاءها في سوریا و لبنان ، خاصة في ظل الحراك الشعبي الذي تحول إلى 

فیها ایران و حلفاءها بقوة ، من اجل دعم نظام األسد الذي یعتبر من أزمة أمنیة تدخلت 

ه ذأهم أضلع اإلستراتیجیة اإلیرانیة في المشرق العربي ،و قد برز دور حزب اهللا بقوة في ه

  .األزمة كذراع أمني إیراني ، و كان هذا التدخل على حساب الوضع اللبناني الهش 
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مقاومة اإلسالمیة في فلسطین و كان دعمها واضحا كما ارتبطت ایران بتحالف مع قوى ال

في أداء الفصائل ،و تعتمد ایران هذا الدعم من اجل التخلص من االتهامات بالطائفیة كما 

ه العالقة بسبب ذیمكنها من التأثیر في األمن اإلسرائیلي كورقة ضغط ،و قد تضررت ه

الشعبي السوري ،و هو ما موقف المقاومة الفلسطینیة و خاصة حركة حماس من الحراك 

أدى إلى تقلیص المساعدات اإلیرانیة لحماس ،مما سینعكس على تأثیر الدور اإلیراني على 

مجریات الصراع مع إسرائیل بالتزامن مع تراجع شعبیة طهران في المنطقة بفعل تزاید 

  .اإلدراك بطائفیة السیاسة اإلیرانیة 

ربي على عالقة طهران بالمقاومة الفلسطینیة فقط ، لم تؤثر المواقف اإلیرانیة من الحراك الع

بل امتدت إلى شعبیة السیاسة اإلیرانیة في أوساط الرأي العام العربي ، و تأثرت مصالح 

ایران و حلفاءها من هذا الحراك ، و حصرت إمكانیة التحرك اإلیراني في األوساط الشیعیة 

و قد یؤدي إلى تهاوي المشروع اإلیراني و ، ما قد ینتج عنه محدودیة التأثیر و الفاعلیة ، 

ركائزه في حال سقوط نظام األسد و على عالقة طهران بدول المشرق العربي و هو ما یؤكد 

  .الفرضیة الرابعة 

  : بناء على ما سبق یمكن استخالص النتائج التالیة 

من لعب أدوار  الموقع الجیو استراتیجي بفرض على ایران االنتماء ألقالیم متباینة و یمكنها -

 .، لكن اإلقلیم األهم إلیران هي اإلطاللة على الخلیج العربي ةمتعدد

جید بفعل العقوبات تمتلك طهران إمكانات اقتصادیة ، لكن هذا لم یؤهلها لوضع اقتصادي  -

االقتصادیة و تأثیرات السیاسة الخارجیة ،و هو ما زاد من ضغط البیئة الداخلیة المستاءة و 

زء مهم منها للسلوك الخارجي و تبعاته ، مما سیحتم على ایران تعدیل الرافضة في ج

 .سیاستها الخارجیة 
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كان منطلق الثورة اإلیرانیة إیدیولوجیا ، كما اتسم النظام بالخطاب االیدیلوجي و هو ما  -

انعكس على أدبیات السیاسة الخارجیة ، لكن حدود االیدیلوجیا تتضح بمجرد تعارضها مع 

 .الوطنیة اإلیرانیةالمصالح 

تفرض البیئة اإلقلیمیة المضطربة في أغلبها تحدیات أمنیة و سیاسیة على ایران ، لكنها  -

 .تمكنها من امتالك وسائل التأثیر

ال تمتلك طهران عالقات جیدة مع القوى الدولیة الكبرى خاصة الوالیات المتحدة ، و هو   -

كن طهران استفادت من التباینات في ما شكل عامال معرقال لطموحاتها اإلقلیمیة ، ل

المصالح الدولیة ، من خالل تعزیز عالقاتها مع روسیا و الصین و بعض الدول األوربیة ، 

 .إضافة إلى المساومات حول الملفات و القضایا اإلقلیمیة 

یتسم النظام اإلیراني بخاصیة ازدواج المؤسسات بین مؤسسات الدولة و مؤسسات الثورة ،  -

یرة التي لها الدور األكبر في صناعة القرار خاصة المرشد الذي تتركز في یده كل ه األخذه

السلطات ، و كذلك الحرس الثوري الذي تتنامى قوته باضطراد بینما یبقى دور الرئیس 

 .ه المؤسسات ذمرهون بعالقته به

ي ، و فشل النموذج اإلیراني الذي تسعى طهران لتصدیره ،و الذي تزاید مع الحراك العرب -

 .كان هذا التراجع لصالح نماذج أخرى منافسة أبرزها النموذج التركي 

ه اآللیات استخدام البعد الطائفي ذتعتمد ایران آلیات متعددة لتجسید أهدافها،و ابرز ه -

و في المشرق العربي كمدخل للتأثیر  العقدي من خالل استغالل أوضاع المكونات الشیعیة

 .ن الن تكون المركز الوحید للشیعة كامتداد لها ، إذ تسعى طهرا

 .مثل سقوط العراق فرصة إستراتیجیة مكنت طهران من التمدد في المشرق العربي -

 .نجاح ایران في الحفاظ على حلفاءها و تقویتهم مكنها من التأثر في عدید القضایا  -

ر و أثیغیاب إدراك مشترك لما تمثله ایران بین دول المشرق العربي مكن طهران من الت -

 .االختراق للبیئة العربیة 
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: الملخص   

موقعها الجغرافي من ، مكنها  األوسطایران دولة عریقة و محوریة في منطقة الشرق 

التأثیر في دول المشرق العربي عبر المراحل التاریخیة المختلفة ، و قد زادت أهمیتها و 

، بفعل التغیرات اإلستراتیجیة في محیطها اإلقلیمي  2001منذ  دورها في قضایا المنطقة

، ما مكنها من التمدد في  2003، بعد سقوط نظام طالبان ، ثم احتالل العراق في 

  .الفراغ االستراتیجي 

تسعى هذه الدراسة إلى البحث في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة تجاه دول المشرق العربي 

الل محاولة معرفة العناصر المحددة و المتحكمة في ، من خ 2013إلى  2001من 

صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة ، و كذلك المؤسسات الفاعلة في صنع القرار الخارجي 

  .في ایران  و آلیات تنفیذه 

كما تهدف الدراسة إلى محاولة فهم تفاعالت و توجهات السیاسة اإلیرانیة في المشرق 

همت البیئة اإلقلیمیة و التباینات حول ایران في تمدد العربي و قضایاه ، و كیف سا

الدور اإلیراني ، وتأثیره على كثیر من القضایا المحوریة ، وصوال إلى تباینات المواقف 

  .االیراینة تجاه الربیع العربي ، و انعكاساتها على مستقبل الدور اإلقلیمي اإلیراني 
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Abstract 

     Iran is deemed to be a pivotal country in the Middle East and deep-

rooted in history , It geographical situation enables it to have a great 

influence on Eastern Arab countries through history .It has played since 

2001 an important role thanks to the strategic changes that touched 

some countries in the region after the collapse of Taliban regime and the 

invasion of Iraq in 2003 , enabling it to extend into the strategic 

emptiness. 

    The present study aims at exploring Iran’s foreign policy toward 

Eastern Arab countries from 2001 until 2013 trying to identify the 

determining and controlling elements that outline Iran’s foreign policy as 

well as the acting institutions to the decision-making of Iran’s foreign 

policy and how it is applied . 

    The study aims at understanding Iran’s political reaction and 

orientations on the Eastern Arab issues and how do both the territorial 

environment and the disagreement over Iran help this last to extend its 

role and make it of great influence on most of the core issues we also 

tackle Iran’s different positions toward the Arab spring and the impact of 

these positions on its future role in the region . 
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  .فهرس األشكال /1

  

  .فهرس الجداول/2

  الصفحة   رقم الجدول 

  37    تطور إنتاج النفط و الغاز و االحتیاطات اإلیرانیة ):1(الجدول 

  46     بعض اإلحصاءات للقوات و األسلحة اإلیرانیة): 02(الجدول 

و نسبته من الناتج  2009الى  2001االنفاق العسكري االیراني من :  )03(جدول ال

   المحلي دون حساب نفقات الحرس الثوري و مؤسساته 

54  

  117     2009سنة  نسبة الشیعة في بعض دول المنطقة: )04(الجدول 

  120   المؤسسات اإلیرانیة المنوط بها الترویج للنسخة اإلیرانیة من التشیع في العالم:)50(الجدول

  124    (IRIB) وكالة بث الجمهوریة اإلسالمیة)  06(الجدول 

  139     2005عرض لزیارات ابرز المسؤولین العراقیین إلیران منذ ) :07(الجدول 

  144      تطور المبادالت التجاریة بین العراق و ایران : )08(ل جدوال

  163  تطور المبادالت التجاریة بین ایران و اإلمارات): 09(الجدول 

   2009و  1988جدول یوضح اإلنفاق العسكري الخلیجي بین عامي :  )10(الجدول 

    2007و نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج المحلي سنة 

176  

  191جدول یوضح نسب المتشیعین من طوائف العلویین و االسماعلیین و السنة في سوریا: )11(الجدول 

 

  الصفحة   رقم الشكل 

  32                الخریطة الجغرافیة إلیران: 1الشكل 

  34                  خریطة مضیق هرمز: 2 الشكل

  36       .رسم بیاني یوضح مستویات انخفاض إنتاج النفط في ایران: 3الشكل 

  39         .خریطة لبعض المواقع النوویة اإلیرانیة: 4الشكل 

  42          منحنى یوضح نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلیران: 5الشكل 

  51    مدى القدرات الصاروخیة اإلیرانیة الحالیة و المحتملة: 6الشكل 

  55    منحنى یبین تطور نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج المحلي : 7الشكل 

  موقع الجزر اإلماراتیة طنب الصغرى و طنب الكبرى و أبو موسى :  8الشكل 

  المتنازع علیها مع ایران  

161  

  منحنى بیاني یوضح تراجع شعبیة ایران لدى الرأي العام العربي: 9الشكل 

    2011في  

208  
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  أ................................................................................ مقدمة 

  بین المتغیرات الداخلیة و المؤثرات   :محددات السیاسة الخارجیة اإلیرانیة:الفصل األول 

  14...............................................................................الخارجیة 

  16...........................مدخل مفاهیمي نظري للسیاسة الخارجیة : المبحث األول     

  16...المقاربة المفاهیمیة للسیاسة الخارجیة و عالقتها بالمفاهیم المشابهة  :المطلب األول            

  21...................................المقاربات النظریة للسیاسة الخارجیة : المطلب الثاني             

  30.....................المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة :  الثانيالمبحث     

    30............................................الخریطة الجیوسیاسیة إلیران  :األول طلبالم             

   35........................................... اإلمكانات االقتصادیة إلیران: الثاني طلبالم             

 44........................................... المقومات العسكریة اإلیرانیة : ثالثال طلبالم             

 55........................ المنطلقات االیدیلوجیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة: رابعال طلبالم             

   66..........اإلقلیمیة و الدولیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة  اتالمحدد:  لثثاالمبحث ال    

  68.....................البیئة اإلقلیمیة على السیاسة الخارجیة اإلیرانیة أثر : المطلب األول              

  74................................البیئة الدولیة للسیاسة الخارجیة اإلیرانیة : انيالمطلب الث             

  84..................................................................خالصة الفصل األول             

   85.................. .مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة اإلیرانیة و آلیاتها:الفصل الثاني 

  87.........................السیاسة الخارجیة اإلیرانیةمؤسسات صنع  :األولالمبحث     

 88.....................................األعلى مركز النظام اإلیرانيالمرشد  :األولالمطلب             

 94......................مؤسسة الرئاسة ودورها في صنع السیاسة الخارجیة:المطلب الثاني             

 98................اإلسالمي و أثره على السیاسة الخارجیة الشورىمجلس  :المطلب الثالث             

  101.............و صناعة البعد األمني في السیاسة الخارجیةالحرس الثوري :المطلب الرابع             

  107....................و امتداد سلطات الولي الفقیه  المؤسسات المعینة :المطلب الخامس            

  112............................اإلیرانیةالسیاسة الخارجیة  آلیات تنفیذ:المبحث الثاني    

    113...............وسیلة طهران في ظل الحصار الدولي  ةالدبلوماسی اآللیة:المطلب األول             

  115......................و استغالل الوالء الطائفي  )العقدیة(اآللیة الدینیة :المطلب الثاني             

  122...............................و التأثیر على الرأي العام الدعائیة  اآللیة:المطلب الثالث            

  127.................................................................خالصة الفصل الثاني           
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على  السیاسة الخارجیة اإلیرانیة في المشرق العربي و انعكاساتها وجهاتت: الفصل الثالث 

  128..............................................................مستقبل الدور اإلیراني

  130.................سیاسة ملئ الفراغ  وفي العراق  اإلیراني الدور: األول  حثالمب    

                  اإلیرانیة قبل االحتالل ماضي  - الخلفیة التاریخیة للعالقات العراقیة  : المطلب األول             

  130........................................................................التنافس و صراع األدوار 

  134.............لفراغ االستراتیجي لعراق ما بعد صدام الدور اإلیراني في ا: المطلب الثاني           

  األمریكیة و  –تداعیات الدور اإلیراني في العراق على العالقات اإلیرانیة  :المطلب الثالث            

 149..............................................................................العربیة  –اإلیرانیة 

التوجهات اإلیرانیة تجاه دول الخلیج و استراتیجیات الهیمنة : المبحث الثاني   

  151 ...........................................................................اإلقلیمیة

  151........مجلس التعاون الخلیجي و إیران سیاق النشأة و مراحل العالقات: المطلب األول            

 152............................العالقات الثنائیة بین ایران و دول الخلیج : المطلب الثاني            

 169............سیاسة ایران األمنیة تجاه دول الخلیج و الهواجس المتبادلة : المطلب الثالث            

  178...............تحالفاتها اإلقلیمیة سیاسة ایران الخارجیة في إطار : المبحث الثالث   

  178.................السیاسة اإلیرانیة تجاه سوریا من التحالف إلى االختراق : المطلب األول           

  191......... ذراع ایران اإلستراتیجیة في المشرق العربي: ایران و حزب اهللا : المطلب الثاني           

  197.........................ایران و المقاومة الفلسطینیة المصالح المتبادلة : المطلب الثالث           

 202..............مستقبل الدور اإلقلیمي اإلیراني في ظل الحراك العربي : المبحث الرابع  

  202...................................المواقف اإلیرانیة من الحراك الشعبي : المطلب األول           

  205.....................السیناریوهات المستقبلیة للدور اإلیراني في المنطقة : المطلب الثاني           

  210..................................................................خالصة الفصل الثالث          

  212.................................................................. الخاتمة 

  218..........................................................................الملخص 

  221.....................................................................قائمة المراجع 

  239.........................................................فهرس األشكال و الجداول 

 241.................................................................فهرس المحتویات 

 


