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ّ
ّ

اإليراني
أنماط التهديد
ّ
العربي
لألمن القومي
ّ
2016-1979
د.معتز سالمة
رئيس وحدة الدراسات العرب َّية واإلقليم َّية
العربي مبركز الدراسات االستراتيج َّية باألهرام
ومدير برنامج اخلليج
ّ

العربي منذ خمسينيات القرن املاضي بإسرائيل والصراع
ارتبط مفهوم األمن القومي
ّ
ـرائيلي ،وقبلهمـا باالسـتعمار وباالحتلال األجنبـي ،وعلـى الرغـم مـن
العرب ّـي اإلس
ّ
اخلسـائر التـي أحلقتهـا القـوى االسـتعمارية بالكيانـات العرب َّيـة فــي القرنين التاسـع
عشـر والعشـرين ،بـدا التهديـد اإلس
ـرائيلي منـذ منتصـف القـرن العشـرين مختلفً ـا
ّ
اخلاصـة
نوعـا ،وجتـاوز فــي خطورتـه خطـر االسـتعمار ،مـن زوايـا كثيـرة ،أهمهـا تلـك
ً
َّ
بانعكاسـاته وآثـاره التفتيتيـة علـى التكويـن الدميوغرافــي واالمتـداد اجلغرافــي للعا َلـم
العرب ّـي(.)1
ولقـد اسـتمر احلـال كذلـك حتـى بـدأت تبـرز مه ِّـددات أخـرى لألمـن القومـي ،فبـرز
احلديـث بعـد فتـرة عـن التهديـدات مـن دول اجلـوار اإلقليمـي ،وباألسـاس إيـران وتركيـا
وإثيوبيا .وفــي حني عكفت تركيا على مسـارها الوطني العلماني لعقود ممتدة ،إلى أن
سـعت منذ أواسـط تسـعينيات القرن العشـرين إلى اسـتعادة روابطها التاريخ َّية بالدول
السياسي فـي الداخل،
اإلسالم َّية ،مدفوعة باآليديولوجيا الدينية وببروز قوى اإلسالم
ّ
ثـم باملشـروع األردوغانـي ،ومبـا أطلـق عليـه "العثمانيـة اجلديـدة ،"New-Ottomanism
وفــي حين لـم يتجـاوز التهديـد الـذي طرحتـه إثيوبيـا علـى العا َلـم العرب ّـي اخللاف
اخلاص بسـد النهضة وحصة مصر والسـودان التاريخ َّية من مياه النيل ،وهي القضايا
العربي
خاص ،ظلت التهديدات اإليران َّية لألمن القومي
التي برزت منذ  2011بشـكل
ّ
ّ
متواصلـة ومتصلـة منـذ قيـام الثَّـورة اإلسلام َّية عـام  ،1979وشـكلت أحـد أه ّـم مالمـح
املنطقـة علـى مـدى العقـود األربعـة املاضيـة.
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لقـد اختلفـت الـرؤى العرب َّيـة إليـران ال َّثـورة ،فنظر بعض العـرب بتفاؤل إلـى موقفها املؤ ِّيد
العربـي،
للقض َّيـة الفلسـطين َّية واملعـادي إلسـرائيل والغـرب ،واعتبروهـا إضافـة إلـى املوقـف
ّ
خصوصـا بعـد خـروج مصر مبعاهدة السلام مع إسـرائيل عام  ،1979فــي حين ارتاب بعض
ً
األنظمـة والنخـب الفكرية فــي ثـورة رجال الدين وتوجهاتها املتشـددة ،واعتبروا أن سياسـتها
اخلارج َّيـة لـن تكـون سـوى امتـداد لنظـام الشـاه الـذي لعـب دور شـرطي اخلليـج ملصلحـة
القـوى الغرب َّيـة .ثـم جـاءت احلـرب العراق َّية-اإليران َّيـة  ،1988-1980لتكـرس وضعيـة إيـران
العربـي ،بعدمـا خاضـت احلـرب ضـ ّد دولـة بعثيـة كان يُنظـر إليها
فــي قائمـة مهـ ِّددات األمـن
ّ
لص َّـدام
علـى أنهـا أحـد حصـون القوم َّيـة العرب َّيـة ،وأفاضـت الدعايـة العراق َّيـة فــي الترويـج َ
العربي.
حسين باعتبـاره حـارس البوابـة الشـرقية للعالَـم
ّ
ٍ
مبعـان رمزية على
وارتـدت
عراقي،
وعلـى الرغـم مـن أن احلـرب انتهـت إلى شـبه انتصـار
َّ
ّ
األمـن القومـي بتأكيـد مكانـة العـراق ُم ِ
داف ًعـا عـن "جبهـة الشـرق" ،فـإن محصلتهـا أحلقـت
ضـر ًرا بالغًـا بالقـدرة الكليـة للدولـة العراق َّيـة ،وكانـت البدايـة إلخراجهـا مـن حلبـة الصـراع
العراقـي بغزو الكويت عـام  ،1990الـذي انتهى
اإلسـرائيلي ،ثـم تلتهـا مغامـرة النِّظـام
العربـي
ّ
ّ
ّ
العربـي بـكل أوراقـه خلـف
بحـرب "عاصفـة الصحـراء" والتحريـر ،وبعدهـا دفـع النِّظـام
ّ
التسـوية السـلمية للقض َّيـة الفلسـطين َّية فــي مؤمتـر مدريـد عـام  .1991ومـا بين احلـرب
العراق َّية-اإليران َّيـة واملسـار التدميـري للقـدرات العراق َّيـة منـذ عـام  ،1991والغـزو
األمريكـي
ّ
العربـي.
للعـراق عـام  ،2003ظلـت إيـران أحـد مصـادر التهديـد األساسـية لألمـن القومـي
ّ
ً
اإلشكاليات الكبرى لألمن القومي
أول:
َّ
العربي 2016-2011
ّ
العربـي أو األمـن الوطنـي للـدول العرب َّيـة
اخلاصـة باألمـن القومـي
اعتـادت الدراسـات
َّ
ّ
تنـاول عنـوان كالسـيكي حتـت اسـم "مرتكزات/محـ ِّددات األمـن القومـي أو الوطنـي
 ،"National Security Determinantsوهـو أمـر شـائع فــي األطروحـات العلميـة واملؤ َّلفـات
األكادمييـة .وحتـت هـذا العنـوان جتـري دراسـة العوامـل األكثـر تأثيـ ًرا فــي األمـن القومـي
ُقسـم هـذه احملـ ِّددات إلـى داخل َّيـة
واألكثـر
ً
حتديـدا لسياسـات الـدول بشـأنه ،وفــي األغلـب ت َّ
وإقليم َّيـة ودول َّيـة .وإلـى حـ ّد كبيـر اتسـمت العناصـر التـي جتـري دراسـتها حتـت عنـوان
محـ ِّددات األمـن القومـي باجلمـود واالسـتاتيكية ،وضمنهـا كان يجـري تسـليط الضـوء علـى:
الس َّـكانية،
املوقع اجلغرافــي للدولة ،ووضعها
السياسـي واالقتصادي واالجتماعي وتركيبتها ُّ
ّ
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ً
فضلا عـن طبيعـة ومنـط قيادتهـا السياسـ َّية ونخبهـا الثقافــية ،وكل ذلـك بهـدف االقتـراب
مـن مصـادر التهديـد التـي تعتبرهـا هـذه الوحـدة السياسـ َّية أو مجموعـة الـدول املتحالفـة
مهـ ِّددات ألمنهـا القومـي ،واستكشـاف أمنـاط ردود كل منهمـا وسياسـاتها عليهـا فــي حـال
وقـوع تهديـد مباشـر.
العربـي،
وفــي هـذه اجلزئيـة سـوف نتنـاول "إشـكال َّيات" -ال محـ ِّددات -األمـن القومـي
ّ
ضمـن بنـود وجزئيـات أكثـر اقترا ًبا مـن الوضعية احلركيـة والديناميكية للواقـع القومي ،التي
العربي.
اإليراني فــي العالَـم
العربـي إزاء إيـران وتسـببت فــي زيـادة النُّفُوذ
أثـرت فــي املوقـف
ّ
ّ
ّ
وبالنظـر إلـى أنـه مـن الصعـب فــي هـذه املسـاهمة اإلحاطـة والتفصيل فــي هذه اإلشـكال َّيات
اسـتخالصا من اخلبرة العرب َّية
الكبرى ،فسـوف نكتفــي مبا يُعتقد أنه أه ّم هذه اإلشـكال َّيات
ً
مـا أفرزتـه وكشـفت عنـه دروس الثـورات منـذ  .2011فــي سـياق ذلـك
املمتـدة ،واسـتفادة ِ َّ
العربـي ،باألخـص تلـك التـي شـكلت
سـوف يتـم دراسـة اإلشـكال َّيات الكبـرى لألمـن القومـي
ّ
اإليراني فــي الدول العرب َّيـة ،مبا يتصل مبوضوع هذه الدراسـة ،وذلك
ثغـرات للنفـوذ والنفـاذ
ّ
علـى النحـو التالي:
1.1األمـن القومـي العرب ّـي وإشـكالية املفهـوم :ارتبـط مفهـوم األمـن القومـي
العربـي
ّ
اخلـاص
العربـي فــي ُمج َملـه حسـب املنظـور القومـي ،ال حسـب األمـن
تقليد ًيـا بأمـن العالَـم
ّ
ّ
بالـدول الوطن َّيـة العرب َّيـة ،ولقـد سـعى بعـض اآلراء إلـى التمييـز بين االثنين ،باحلديـث عـن
"األمـن القومـي" حين يرتبـط احلديـث بأمـن مجمـوع الـدول العرب َّيـة أو األ ُ َّمـة العرب َّيـة فــي
السـياق اجلماعـي ،وبإطلاق مصطلـح "األمـن الوطنـي" حين يتعلـق األمـر بأمـن كل دولـة
عرب َّيـة علـى حـدة .مـن ثـم فـإن األمـن القومـي ال يتصـل بالـدول العرب َّيـة ككيانـات سياسـ َّية
منفـردة -وإن كان يشـملها -بـل مبجمـل الـدول التـي تنتمـي إلـى القوم َّيـة العرب َّيـة والتـي تتـوزع
علـى أكثـر مـن  20دولـة ،وتريـد الدفـاع عن نفسـها من خالل صيغـة أمن قومـي جامعة .وعلى
الرغـم مـن االرتبـاط بين مفهـوم األمـن القومـي ومفهـوم األُ َّمـة العرب َّيـة علـى أسـاس الرابطـة
بين كلمـة "القوم َّيـة" وكلمـة "األ ُ َّمـة" ،فـإن ذلـك يترتـب عليـه تداخـل كبيـر ،ألن مفهـوم األمـن
القومـي يسـتهدف أمـن  22دولـة عرب َّيـة ،وإشـكالية ذلـك أن هـذا املفهـوم يرتبـط فــي املفهـوم
العربـي مبفهـوم "القوم َّيـة" و"األ ُ َّمـة" ال "الدولـة" ،ومـن ثـم أخذ مفهوم األمـن القومي
والعقـل
ّ
منحـى تضامن ًيـا عاطفــ ًيا ووجدان ًيـا وانفعال ًيـا ،ال عمل َّيات ًيـا وإجرائ ًيـا قائ ًمـا علـى
العربـي ً
ّ
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التزامـات متبادلـة وخطـط وبرامـج بين دول ذات كيانـات منفصلـة ،إذ افتـرض العـرب وجـود
الوحـدة والتالحـم والتضامـن األمنـي قبـل العمل على جتسـيد أي مـن االلتزامـات والتعهدات
علـى أرض الواقـع ،وهـو مـا أوقـع كثيـ ًرا مـن الـدول واألنظمـة فــي خطـأ كبيـر ،وأوجـد أوها ًما
بالتضامـن فــي األزمـات أ َّدت إلـى نكسـات فعليـة .فلا يتأسـس األمـن القومـي ملجموعـة مـن
الـدول علـى مجـ َّرد اإلميـان بقوم َّيـة أو أ ُ َّمـة واحـدة ،حتـى لـو توافـر الرضـا وال َقبُول
السياسـي
ّ
َضفاضا وهالم ًيا
مـن جانـب الـدول التي تتشـكل منها هذه القوم َّية أو األ ُ َّمة ،إذ يظـل املفهوم ف
ً
وأقـرب إلـى احللـم والطمـوح منـه إلـى الواقـع ،ويقيـم حالـة مـن التعنُّـت القسـري والتعسفــي،
حين يتماهـى مواطنـو األُ َّمـة مـع كل قضاياهـا التـي تتجـاوز عشـرات علـى نحـو ينتهـي إلـى
حالـة مـن اإلنـكار وعـدم األمـان ،فــيتشتت فكـر املواطـن علـى شـبكة واسـعة مـن الهمـوم التـي
مؤسسـات الدولة فــيجعلها تتماهى مع
تؤ ِّثر عليه
ً
سياسـيا وشـخص ًيا ،وهو أمر قد يؤ ِّثر فــي َّ
اخلطـاب القومـي مـن خـارج احلـدود ،وينتهـي كل ذلـك فــي النهايـة بقضايـا األمـن القومـي
إلـى حالـة أشـبه بلغـة اخلطـاب الدعائـي غيـر املتحقّـق علـى أرض الواقـع.
2.2إشـكالية صياغـة نظر َّيـة أمـن قومـي عرب َّيـة :يحتـاج مفهـوم األمـن القومـي للدولـة إلـى
حتديـد حـدود الوحـدة السياسـ َّية ،وهـي الدولـة علـى نحـو محـدد ال فضفـاض .أمـا األمـن
القومـي علـى أسـاس مفهـوم األ ُ َّمـة (مثـل األُ َّمـة العرب َّيـة التـي تتضمـن فـوق  20دولـة) ،فإنـه
يصعـب حتديـد املعن ِّيين بـه ومفاهيمهـم لـه .صحيـح أنـه ميكـن ملجموعـة مـن الـدول أن تؤمـن
بعقيـدة تتضمـن أن أي تهديـد ألمـن أي منهـا ،هـو تهديـد لهـا جمي ًعـا علـى غـرار مـا توافقـت
عليـه دول حلفَـي األطلنطـي ووارسـو (سـابقًا) ،وهـو مـا عملت ألجلـه دول الكتلتين على توثيق
روابـط أمنهـا القومـي ،ووصلـت إلـى تعريـف مشـترك يشـملها جمي ًعـا ،لكـن إشـكالية ذلـك
العربـي أو األُ َّمـة العرب َّيـة هـي أن بين األهـداف والواقـع فجـوة ،فاألهـداف كثيـرة
مـع العالَـم
ّ
العربـي بكثيـر وجتعـل مفهـوم األمـن القومـي أقـرب إلـى املفهـوم
والطموحـات تتجـاوز الواقـع
ّ
الطوبـاوي غيـر الواقعـي .وبشـكل عـا ّم ،فإنـه يصعـب حتديـد مفهـوم أمـن قومـي جامـع للـدول
العرب َّيـة إال مـن بـاب تقـارب التهديـدات فــي مـا بينهـا فــي الصيـغ العا َّمـة ،واالشـتراك فــي
مجموعـة مـن املخاطـر والتح ِّديـات التـي يُفتـرض أن تكـون مشـتركة ،وهنـا تبـدو اإلشـكالية
العربـي َوفْـق ذلـك مجمـوع أمـن كل الـدول العرب َّيـة
األساسـية ،فهـل يعنـي األمـن القومـي
ّ
فُـرا َدى ،أو علـى نحـو مـا يـرى بعـض األقـوال "حصيلـة جمـع أمـن كل الـدول العرب َّيـة" ،مبـا
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يعنـي أن تهديـد األمـن الوطنـي لدولـة عرب َّيـة مـا أو لعـدة دول ينتقـص مـن األمـن اجلماعـي
العربـي؟( )2إن
العربـي ،وأن زيـادة مسـتوى األمـن الوطنـي للـدول العرب َّيـة يدعم األمـن القومي
ّ
ّ
مشـكلة هذا التعريف أنه ال يعتمد على وحدة القضايا اجلماعية واالشـتراك فــي اإلدراكات
ملصـادر تهديـد األمـن القومـي ،وإمنـا يسـتند إلـى مفهـوم جتميعـي ،يعتمـد علـى رصـد ك ِّم ّـي
ملهـددات أمـن الوحـدات السياسـ َّية ،دون أن يعنـي أمنًـا قوم ًيـا باملعنـى احلقيقـي .وهـذا هـو
ِّ
العربـي الـذي ظـ ّل سـائ ًدا علـى مـدى العقـود املاضيـة ،وكان
املفهـوم املغلـوط لألمـن القومـي
ّ
يُعتبـر فــيه إجمالـي القـوى العسـكرية الكميـة للجيـوش العرب َّيـة كتلـ ًة واحـدة فــي الدفـاع عـن
أمنهـا القومـي ضـ ّد إسـرائيل ،وهـو أمـر لم يحـدث ُمطلَقًا ،فــي ظـ ّل اختالفات الـدول العرب َّية
العربـي حـول حتديـد مصـادر التهديـد لألمـن لـكل منهـا.
واملناطـق الفرعيـة للنظـام
ّ
3.3إشـكال َّيات التفكيـر االس
ـتراتيجي العرب ّـي :يعـود جانـب مـن إشـكال َّيات األمـن القومـي
ّ
إلـى عـدم اتِّفـاق النخب العرب َّيـة ،واملواالة واملماهـاة ألنظمة مختلفة ،والتقاطعـات البينية بني
األمريكـي هـاري آر يارغـر ،إلـى أن يركـز -وهـو
املواطنين العـرب .ولعـل ذلـك مـا دعـا الباحـث
ّ
األمريكـي،
اخلاصـة بتحديـد األمـن القومـي
األمريكـي -علـى اإلشـكال َّيات العلميـة
املواطـن
َّ
ّ
ّ
ويشـكو مـن عـدم القـدرة علـى صياغة نظر َّية واسـتراتيج َّية جيـدة لألمن القومي بسـبب عدم
الس ْـلطة واملتخصصين والـرأي العـا ّم واإلعلام للدخـول
االسـتعداد بين املمسـكني بزمـام ُّ
فــي نقاشـات وحـوارات متخصصـة فــي شـؤون األمـن القومـي ،و َوفْـق قولـه فـإن "املشـاركني
الذيـن يحاولـون االنخـراط فــي مثـل هـذا اجلـدل حائـرون ال يعرفـون كيـف يف ِّرقـون بين
ـب وسـائل اإلعلام
بس ِّ
السياسـة واالسـتراتيج َّية والتخطيـط" .وقـد تفاقـم هـذا الوضـع " َ
الوطن َّيـة املرتبكـة ،التـي تقـوم عـادة بتضليـل عا َّمة الشـعب الذين غال ًبـا ما تأتـي ردود أفعالهم
السياسـي احمللِّ ّـي بـدوره إلـى زيـادة صعوبـة إجـراء اجلـدل
مبالَغًـا فــيها .ويـؤ ِّدي التناحـر
ّ
البَنَّـاء املناسـب وحشـد اإلجمـاع الوطنـي لدفـع األُ َّمـة إلـى األمـام"( .)3وإذا كان هـذا هو وصف
باحـث متخصـص فــي شـؤون األمـن القومـي ِلَـا يتعلـق بصعوبـات صياغـة نظر َّيـة أمـن قومـي
أمريك َّيـة ،فكيـف بحـال األوضـاع السياسـ َّية واالقتصاد َّيـة واالجتماعيـة واإلعالميـة بين 22
بلـ ًدا عرب ًيـا ،فــي ظـ ّل وضـع إعلام مـا بعـد الثـورات؟!
4.4الصـراع بين القُ ط ِـر ّي والقومـي :علـى الرغـم مـن أن الـدول الــ  22األعضـاء فــي
اجلامعة العرب َّية تع ِّرف نفسـها بأنها دول عرب َّية ،وتضع ذلك فــي تسـميتها أو فــي دسـاتيرها
12
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أو تقـر بـأن اللغـة العرب َّيـة لغتهـا الرسـم َّية( ،)4إال أنهـا تظ ّل كيانـات ً
ودول مسـتقلة ذات مصالح
وسياسـات مختلفـة ،تتعـارض وتتصـادم أحيا ًنـا ،ورمبـا فــي أغلـب األحيـان .وهـذه احلالـة
العربـي فــي
مـن التناقـض بين القومـي والقُطـري هـي أمـر قائـم منـذ نشـأة النِّظـام
الرسـمي
ّ
ّ
أواسـط األربعينيـات مـع تأسـيس جامعـة الـدول العرب َّيـة ،ويعنـي ذلـك أنـه علـى الرغـم مـن
العربي يجعل
ترديـد مفهـوم األمـن القومـي كثي ًرا فــي الوثائق واملقـ َّررات العرب َّيـة ،فإن الواقـع
ّ
موحـد
هـذا املفهـوم أحـد األمـور غيـر
َّ
محـددة املعانـي ،فليـس لـه تعريـف محـدد ،أو حتديـد َّ
ملصـادر التهديـد ،أو توزيـع للسياسـات واملها ِّم واألهداف بني الـدول العرب َّية ،وما قد تراه دولة
عرب َّيـة جـز ًءا مـن األمـن القومـي قـد تـراه دول أخـرى ضـ ّد األمـن القومـي ،وفــي كل األحـوال
العربـي لـم حتقّـق قض َّيـة أو مسـألة توا ُفقًـا بشـأنها غيـر
فإنـه علـى امتـداد تاريـخ النِّظـام
ّ
القض َّيـة الفلسـطين َّية ،وحتـى هـذه القض َّيـة تباينـت حولهـا الوسـائل واألسـاليب واألهـداف،
وكانـت هـي ذاتهـا إحـدى قضايـا الصـراع الكبـرى بين األنظمـة العرب َّيـة(.)5
ً
العربي،
فضلا عن االختالف حول مفهوم األمن القومي
5.5الصراعـات العرب َّية-العرب َّيـة:
ّ
ُطـري بشـأن املصالـح ،وعـدم االتِّفـاق علـى القض َّيـة املركزيـة
والتناقـض بين القومـي والق ّ
العربـي ،فقـد بـرزت الصراعـات العرب َّية-العرب َّيـة مبكـ ًرا ،علـى نحو شـ َّكك فــي إمكان
للنظـام
ّ
انعقـاد مفهـوم مشـترك لألمـن القومـي يجمـع بين الـدول العرب َّية جميعهـا .لقد دخلـت الدول
العرب َّية فــي صراعات م ًعا ،بسبب خالفات النظم السياس َّية ،والصراع على املوارد واحلدود
العربـي اآلخَ ـر ،فتواجهـت
والتوجهـات ،وتَبنِّـي جماعـات معارضـة ألنظمـة احلكـم فــي البلـد
ُّ
ّ
أنظمـة مختلفـة تتبنـى آيديولوجيـات متعـددة ومقاربـات مختلفـة إزاء أوضاعهـا الداخل َّيـة
وأولوياتهـا اإلقليم َّيـة ،فكثيـ ًرا مـا تدخلت دول عرب َّية فــي شـؤون دول عرب َّية أخـرى ،وكثي ًرا ما
عربـي ثالث ،وكثيـ ًرا ما تواجهـت كتل عرب َّية
تصـادم بَلَـ َدان عرب ّيـان مباشـر ًة أو علـى أرض بلـد
ّ
ونشـأت حتالفـات متواجهـة بخصـوص قضايـا عرب َّيـة ،وفــي احلقيقـة فـإن أكثـر مـا أضـ َّر
العربـي لـم ي ُكـن تهديدات اخلارج ،بـل الصراعات بني الـدول العرب َّية التقدمية
األمـن القومـي
ّ
وامللكيـة ،والتقدميـة بعضهـا مـع بعـض ،والصراعـات العرب َّيـة حـول القض َّيـة الفلسـطين َّية،
وصراعـات احلـدود واملطالـب اإلقليم َّيـة ،والوحـدة العرب َّيـة ،واالرتباطـات األجنبيـة ،وأمـن
األقطـار العرب َّيـة والقضايـا االقتصاد َّيـة ،وذلـك مـا خلصـت إليـه الدراسـة الرائـدة حـول
الصراعـات العرب َّيـة العرب َّيـة للدكتـور أحمـد يوسـف أحمـد( .)6وفــي مقابـل تطـور الصراعات
العربي ً
فشلا ذريعا
العرب َّية-العرب َّيـة كأحـد اإلشـكاالت الكبـرى لألمـن القومـي ،شـهد العالَـم
ّ
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ألغلـب منـاذج التعـاون وجتـارب الوحـدة بين بعـض الـدول العرب َّيـة ،مثـل جتـارب الوحـدات
بين مصـر وسـوريا  ،1961-1958وجتـارب التكامـل بين مصـر والسـودان فــي السـبعينيات،
تأسـس بين مصـر والعـراق واألردن واليمـن عـام
وجتربـة مجلـس التعـاون
العربـي الـذي َّ
ّ
العراقـي للكويـت  ،1990وحال ًيـا يشـهد اليمـن خطـوات علـى طريق
 1989وسـقط مـع الغـزو
ّ
فشـل الوحدة أو على األقل الكونفــيدرالية أو الفــيدرالية بعد انتهاء احلرب الراهنة .عالوة
علـى ذلـك فـإن أغلـب خطـوات توحيـد مفاهيـم األمـن القومـي العرب َّيـة لـم تلـ َق ال َقبُـول أو
العربـي املشـترك التـي ُو ِّق َعـت بين الـدول العرب َّيـة
النجـاح ،فظلَّـت حتـى اآلن اتِّفاقيـة الدفـاع
ّ
فــي مطلـع اخلمسـينيات حبـ ًرا علـى ورق ،كمـا فشـل مقتـرح القـوة العرب َّيـة املشـتركة الـذي
طرحتـه مصـر فــي السـنوات األخيـرة.
6.6إشـكالية التكويـن االجتماعـي والطائفــي للـدول العرب َّيـة :عديـد مـن الدولـة العرب َّيـة
اإلثني والعرقي والطائفــي الشـديد ،كالعراق وسوريا،
غير متجانسـة سـكان ًيا وتتَّسـم بالتن ُّوع
ّ
وهمـا أكبـر دولتين عرب ّيتين متعددتين مجتمع ًيـا ومجاورتين لدولتـي جـوار لديهمـا نزعـات
تدخُّ ليـة .وفــي احلقيقـة فـإن التكوين االجتماعي للـدول العرب َّية كان ميكـن أن يقتصر تأثيره
علـى الدولـة مـن الداخـل فقـط ،إذا لـم ت ُكـن لـدول اجلـوار العرب َّيـة تقاطعـات طائفــ َّية وإثنيـة
مـع بعـض الـدول العرب َّيـة ،لكـن هـذه احلالـة موجـودة مـع كل مـن إيـران وتركيـا ،وقـد اجتهـت
كلتـا الدولتين إلـى تنشـيط هـذه احلـاالت وتوظيفها خلدمـة مصاحلها التدخُّ لية فــي شـؤون
مـا جعـل الشـؤون الداخل َّيـة العرب َّيـة ُعرضـة للضغـوط املسـتمرة مـن دول
الـدول العرب َّيـةَّ ِ ،
اجلوار ،وهي سياسة لم تتّجه الدول العرب َّية إلى مقاومتها عبر التأثير فــي الوضع الداخلي
مـا جعـل العالقـة عالقـة تدخُّ ليـة مـن جانب واحـد ،وجعل الـدول العرب َّيـة متل ِّقية
للدولتينَّ ِ ،
للتهديـد ال َمصـ َد ًرا لـه ،وفــي احلـاالت التـي انكسـرت فــيها الدولـة العرب َّيـة بفعـل ضغـوط
داخل َّيـة أمـام دولـة اجلـوار فقـد خلَّفَـت حالـة أصبحـت عب ًئـا علـى األمـن القومـي وعـززت
الوضعيـة التدخُّ ليـة لدولـة اجلـوار أمـام الـدول العرب َّيـة األُخـ َرى ،فـكل مـن العـراق وسـوريا
العربـي حين تقـارب ِنظا َمـا البلديـن مـع كل مـن تركيـا وإيـران علـى
أصبـح عب ًئـا علـى العالَـم
ّ
نحـو م َّكـن كلتـا الدولتين من تعزيـز موقفها ووضعيتهـا إزاء دول اخلليج العرب َّيـة .ولقد مكنت
احلالـة السياسـ َّية املضطربـة للـدول العرب َّيـة منـذ  2011مـن اسـتيالء أمنـاط مـن ال َعالقـات
العربـي فــي عمومـه،
اإليران َّيـة مـع كل مـن العـراق وسـوريا بالغـة الضـرر باألمـن القومـي
ّ
إذ أصبحـت إيـران علـى حـ ّد قول مسـؤوليها السياسـيني حتت ّل أربع دول عرب َّيـة ،وأصبحت 4
اإليراني.
عواصـم عرب َّيـة تدور فــي الفلـك
ّ
14
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7.7عـدم اسـتقرار عالقـة العـرب بقـوى اجلـوار :علـى الرغـم مـن مـرور مـا يزيـد علـى
العربـي ،ال ميكـن القـول بـأن الـدول العرب َّيـة قـد متكنـت فــي
سـبعة عقـود علـى نشـأة النِّظـام
ّ
إطـار منظومتهـا اجلماعيـة مـن صياغـة رؤيـة واسـتراتيج َّية محـددة ومشـتركة فــي مـا يتعلـق
بعالقتهـا بـدول اجلـوار اإلقليمـي ،ومـا إذا كانـت هـذه الـدول مهـ ِّد ًدا أم عنصـ ًرا إيجاب ًيـا فــي
أمنهـا القومـي ،ومتـى تتحـول مـن حليـف وصديـق إلـى خصـم وعـد ّو ،وكيـف تديـر سياسـتها
العربـي هيمنـت
اخلارج َّيـة معـه ،واألدوات التـي توظفهـا مـع كل منهـا .فمنـذ بدايـات النِّظـام
ّ
النظر َّيـة القوم َّيـة علـى رؤيـة العـرب لقـوى اجلـوار ،ونظـرت الرؤيـة القوم َّيـة لـدول اجلـوار
العربـي.
لات الفعليـة لـدول اجلـوار فــي الشـأن
مـن منظـار عدائيـة ،سـاعد علـى ذلـك التدخُّ ُ
ّ
العربـي ،وحـال تبايـن
ولقـد منـع كل ذلـك إمكانيـة بنـاء َعالقـات مسـتقرة مـع دول اجلـوار
ّ
السياسـات العرب َّيـة مـن دول اجلـوار دون تطابـق املقـررات والوثائـق العرب َّيـة بخصوصهـا مـع
السياسـات علـى األرض ،فتحمـل الوثائـق العرب َّية ،املمثلة فــي بيانات ومقـ َّررات القمة العرب َّية
واالجتماعـات الوزاريـة ،توجهـات وقـرارات ين ِّدد أغلبهـا بتدخالت قوى اجلوار اإلقليمي ،فــي
العربـي وسياسـات الـدول العرب َّيـة علـى عكـس هـذا ِّ
االتـاه كثيـ ًرا .ولقـد
حين يسـير الواقـع
ّ
انعكسـت اخلالفـات علـى مواقـف الـدول العرب َّيـة بشـأن دول اجلـوار وم َّكنَـت مـن تسـلُّل هـذه
الـدول إلـى عمـق األمـن القومـي .وعلـى سـبيل املثـال فـإن أهـم بلديـن عرب َّيين تَ َبنَّيـا اخلطـاب
العربـي ،واآلن ينفتـح
القومـي البعثـي (سـوريا والعـراق) كانـا أكبـر نافذتين إليـران إلـى العالَـم
ّ
البلـدان كلِّ ًيـا علـى إيـران أكثـر مـن انفتاحهمـا عرب ًيـا ،كمـا تبـدو َعالقـات تركيـا ببعـض الـدول
العرب َّيـة كذلـك علـى رغـم اسـتمرار رؤيتهـا املناقضـة ملصـر بعـد  30يونيـو ،وهكـذا ميكن رسـم
صـور مختلفـة ل َعالقـات الـدول العرب َّيـة بكل مـن إيـران وتركيا ،تتـراوح بني َعالقـات الصداقة،
وعالقـات الفتـور ،وال َعالقـات عاديـة .وقـد خلّـف ذلـك اضطرابـات
وعالقـات التوتُّـر والعـداءَ ،
َ
وأسـس لتناقـض كبيـر بين النظر َّيـة والتطبيـق
كثيـرة فــي مفهـوم األمـن القومـي
العربـي َّ
ّ
واملمارسـات ،وانتهـى األمـر بـأن أصبحـت اجلامعـة العرب َّية ذاتهـا غير قادرة علـى حتديد رؤية
تخـص َعالقـات العـرب بقوى اجلوار ،وهو ما ظهر فــي طـرح أطروحات مغايرة
واسـتراتيج َّية
ّ
ومفاجئـة فــي السـنوات األخيـرةً ،
مثلا فــي عـام  2010طـرح األمين العـا ّم للجامعـة عمـرو
العربـي التـي كانـت تسـعى لبنـاء رابطـة
موسـى (آنـذاك) مبـادرة إلنشـاء "رابطـة دول اجلـوار"
ّ
مؤسسـية مـع كل مـن إيـران وتركيـا.
عرب َّيـة َّ
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اإليراني لألمن القومي
أمناط التهديد
العربي 2016-1979
ّ
ّ

8.8تبايـن االرتباطـات األجنبيـة والدفاعيـة للـدول العرب َّيـة :ترتبـط الـدول العرب َّيـة
ب َعالقات مختلفة مع القوى َ
العال َّية ،ففــي السـتينيات من القرن العشـرين كانت لبعض الدول
ِّ
واالتاد السوفــييتي حتدي ًدا ،فــي
خاصـة بالكتلـة الشـرقية وحلف وارسـو
العرب َّيـة َعالقـات َّ
خاصة بـدول الكتلـة الغرب َّية وحلف
حين كانـت لـدول عرب َّيـة أخـرى ارتباطات دفاعيـة وأمنية َّ
حتديـدا ،وهذه االرتباطات املختلفة باملعسـكرات الدول َّية ظلت
األطلنطـي والواليـات املتَّحـدة
ً

تؤثـر فــي قـرار الـدول العرب َّيـة طـوال فتـرة احلـرب البـاردة ،ونظـ ًرا إلـى تبايـن وجهـات نظـر
العربـي وهـي القض َّيـة الفلسـطين َّية،
الـدول فــي مـا يتعلـق بالقض َّيـة األولـى لألمـن القومـي
ّ
فقـد تعـددت رؤاهـا لألمـن القومـي انطال ًقـا من اختالفها بشـأن منهجـي الصراع والتسـوية،
ولقـد اسـتمرت هـذه اخلالفات العرب َّية حتـى بعد انتهاء احلرب الباردة وانهيار حلف وارسـو،
وعلـى الرغـم مـن ِّ
اتـاه أغلـب الـدول العرب َّيـة نحـو الغـرب والواليـات املتَّحـدة حتديـ ًدا ،وعلى
العراقـي والليبـي
الرغـم مـن انهيـار عديـد مـن األنظمـة العرب َّيـة الراديكاليـة مثـل النِّظامين
ّ
وتَعقُّـد مسـتقبل النِّظـام السـوري وانهيـار مـا كان يُ َس َّـمى "معسـكر املمانعـة" فــي السياسـات

العرب َّيـة ،فقـد اسـتمرت الـدول العرب َّيـة مختلفـة فــي ارتباطاتهـا الدول َّيـة وفــي تسـليحها
وعقائدهـا العسـكرية وفــي حجـم ونوعيـة التزاماتهـا إزاء قضايـا األمـن القومـي فــي ظـ ّل
العربـي بقـوى دول َّيـة مختلفـة يحـ ّد مـن
َعالقاتهـا الدول َّيـة املتضاربـة ،ومـن ثـم ظـ ّل االرتبـاط
ّ

قـدرة كل دولـة عرب َّيـة علـى تنفــيذ التزاماتهـا إزاء األمن القومي ،حتى بني الدول التي تتشـابه
وعالقاتهـا بالـدول الغرب َّيـة .وعلـى الرغـم مـن أن توجهـات اجلامعـة
فــي توجهاتهـا الدول َّيـة َ

الغربـي ،فمالـت
العرب َّيـة نفسـها فــي األعـوام األخيـرة تأثـرت بتحـ ُّوالت القـوة فــي الواقـع
ّ

العربـي -علـى نحـو مـا بـرز
الغربـي والـدور الدولـي فــي الوضـع
نحـو التسـليم بواقـع النُّفُـوذ
ّ
ّ
فــي موقفهـا فــي أزمتـي سـوريا وليبيا واليمن -فقـد اسـتم َّرت االختالفات العرب َّية بشـأن دور

القـوة العسـكرية الدول َّيـة فــي األزمـات العرب َّية.

اإليراني لألمن القومي
ثانيا :أمناط التهديد
العربي
ً
ّ
ّ
اإليرانـي لألمـن القومـي
فــي ضـوء مـا سـبق ،ميكـن رصـد سـبعة أمنـاط للتهديـد
العربـي
ّ
ّ
منـذ تفجـر ال َّثـورة اإليران َّيـة عـام  ،1979ولقـد طرحـت إيـران هـذه األمنـاط السـبعة مـن

العربـي ،وذلك علـى النحو التالي:
التهديـد انطال ًقـا مـن إدراكها لإلشـكال َّيات السـابقة لألمن
ّ
16
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اإليراني لألمن القومي
أمناط التهديد
العربي 2016-1979
ّ
ّ

العربي على قضيته املركزية (الصراع مع إسرائيل):
تشتيت تركيز النِّظام
ّ

علـى الرغـم مـن التأثيرات السـلبية للحـرب العراق َّية-اإليران َّية على األمـن القومي
العربي
ّ
خلال عقـد الثمانينيـات مـن القـرن العشـرين ،ال ميكـن حتميـل إيـران وحدهـا مسـؤولية
إحـداث اخللـل فــي ميـزان القـوى العرب َّيـة مـع إسـرائيل ،ألنـه فــي األغلـب لـم ت ُكـن القـدرات
التسـليحية للدولـة العراق َّيـة آنـذاك تتّجـه إلـى إسـرائيل باألسـاس ،ولـو لـم تقـع احلـرب رمبـا
التوجهـات العدائيـة
اخلليجـي مـع
كانـت هـذه القـدرات سـتتّجه ضـ ّد دول مجلـس التعـاون
ُّ
ّ
صـدام
لص َّـدام حسين .مـع ذلـك فباحلسـابات الواقعيـة واملاديـة البحتـة ،وباعتبـار أن عـراق َّ
َ
التوسـعي فــي اجلـوار ،فقـد أ َّدت احلـرب العراق َّية-اإليران َّيـة إلى تعزيز
لـم ي ُكـن ليسـلك نهجه
ُّ
العربـي(.)7
الفصـل بين أمـن اخلليـج واألمـن القومـي
ّ
العربـي،
لقـد نالـت احلـرب مـن مكانـة القض َّيـة الفلسـطين َّية كقض َّيـة مركزيـة للنظـام
ّ
وانتهـت وأوضـاع القض َّيـة الفلسـطين َّية أشـد سـو ًءا منهـا قبلهـا ،وهـو أمـر ال يتضـح فقـط مـن
العربـي الضائـع الـذي تَ َو َّجـه إلـى الصـراع مـع إيـران علـى مـدى
حجـم املجهـود العسـكري
ّ
أيضـا مـن
مـا يقـرب مـن عقـد ،والـذي كان مـن املفتـرض أن يتوجـه ضـ ّد إسـرائيل ،بـل اتضـح ً
مواثيـق ومقـ َّررات اجلامعـة العرب َّيـة التـي أظهـرت االنشـغال باحلـرب العراق َّية-اإليران َّية على
نحـو قلَّـص مـن مجهـودات اجلامعـة املوجهـة إلـى قض َّيـة فلسـطني .لقـد اتضـح ذلـك فــي
مقـررات القمـة العرب َّيـة فــي ع ّمـان بـاألردن عـام  1987التـي حتدثـت عـن املخاطـر الكبيـرة
اإليرانـي وأعطـت احلـرب العراق َّية-اإليران َّية أولوية
التـي تهـ ِّدد األمـن القومـي َج َّراء السـلوك
ّ
اإلسـرائيلي ،بـل صـارت اعتبـارات مواجهـة اخلطـر
العربي-
واضحـة علـى الصـراع
اإليرانـي
ّ
ّ
ّ
جتـب مثيالتهـا بالنسـبة إلـى اخلطـر الصهيونـي(.)8
ولقـد وضعـت احلـرب دول اخلليـج العرب َّيـة بين قوتين إقليميتين دخلتـا فــي صـراع
ممتـد ،انتهـى بخريطـة مغايـرة ألمـن اخلليـج ،فبـدأت احلـرب ودول مجلـس التعـاون تعلـن
ّ
أجنبـي فــي املنطقـة وتطالـب بضـرورة إبعـاد املنطقـة بأكملهـا
رفضهـا املُطلَـق ألي تدخُّ ـل
ّ
بخاصـة وجـود األسـاطيل العسـكرية والقواعـد األجنبيـة( ،)9ثـم
عـن الصراعـات الدول َّيـة،
َّ
انتهـت واألسـاطيل األجنبيـة جتـوب ميـاه اخلليـج مـن كل ناحيـة ،وهكـذا كانـت احلـرب
ً
العربـي.
منفصلا عـن األمـن القومـي
السـبب الرئيسـي فــي اتخـاذ أمـن اخلليـج مسـا ًرا
ّ
وخلال عقـد الثمانينيـات مـن القـرن العشـرين (الـذي شـهد هـذه احلـرب) حقّقـت إسـرائيل
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العربي 2016-1979
ّ
ّ

العربـي فــي موازيـن القـوى العسـكرية ،وشـنّت أكثـر اعتداءاتهـا
أهـم التمايـزات علـى العالَـم
ّ
العسـكرية علـى الـدول العرب َّيـة ،وطالـت الـذراع اإلسـرائيل َّية الطويلـة كال مـن العـراق (ضرب
مفاعـل أوزيـراك  ،)1981ولبنـان  ،1982وتونـس  ،1985وأحدثـت احلـرب شـرخً ا كبيـ ًرا بين
دولتـي البعـث فــي العـراق وسـوريا ،علـى أثـر وقـوف األخيـرة إلـى جانـب إيـران.
العربي:
تقييد القدرة العسكرية اخلليج َّية فـي املجهود
ّ
العربـي خلال
كان أحـد األدوار التـي قامـت بهـا إيـران فــي اإلضـرار باألمـن القومـي
ّ
الفتـرة  ،2016-1979أنهـا أسـهمت فــي تقليـص دور القـدرات العسـكرية اخلليج َّيـة كطاقـة
اإلسـرائيلي ،فعلـى الرغـم مـن أن دول مجلس التعـاون لم تق ِّدم
إضافــية فــي الصـراع
العربـي
ّ
ّ
اإلسـرائيلي ،بحكـم محدوديـة قدراتهـا قبل
مسـاهمات عسـكرية كبيـرة فــي الصـراع
العربـي
ّ
ّ
اخلاصـة ،فإنهـا أ َّدت أدوا ًرا إسـنادية متميـزة
السـبعينيات مـن القـرن العشـرين وظروفهـا
َّ
للقـدرات الدفاعيـة العرب َّيـة فــي حربـي  1967و .1973وميكـن حتديـد جوانـب تفاعـل
دول اخلليـج مـع القض َّيـة الفلسـطين َّية تاريخ ًيـا فــي أربعـة ِّ
اتاهـات :اإلسـهام فــي املجهـود
العسـكري ،والدعـم االقتصـادي لـدول املواجهـة وللفلسـطينيني ،وتوظيـف دور ال ِّنفْـط ،وطرح
اخلليجـي مـع الصـراع
مبـادرات سياسـ َّية .ومـن املؤ َّكـد أن هـذه اجلوانـب األربعـة للتفاعـل
ّ
اإليرانـي قائ ًمـا.
اإلسـرائيلي كانـت سـتتّخذ مسـتويات أعلـى لـو لـم ي ُكـن التهديـد
العربـي
ّ
ّ
ّ
لقـد أ َّدى تَبَنِّـي إيـران مبـدأ تصديـر ال َّثـورة إلـى انشـغال دول اخلليـج بأمنهـا ،وأنفقـت
ً
اإليرانـي ،ومسـاعي
طويلا فــي مواجهـة اإلعلام
أدوات السياسـة واإلعلام اخلليج َّيـة وقتًـا
ّ
إيـران لزعزعـة اسـتقرارها الداخلـي .وسـعت إيـران لتعزيـز شـرعيتها اإلقليم َّيـة بتوظيـف
دعمهـا للقض َّيـة الفلسـطين َّية ،حتـى بـدا أن مـا يجمع إيـران بالفلسـطينيني وقضيتهم هو على
شـاكلة خطوط اتصال كثيفة تتقاطع أحيا ًنا عند نقطة اشـتراك واضحة تتمثل فــي اإلجماع
علـى العـد ّو املشـت َرك متم ِّث ًلا فــي إسـرائيل ،لكـن هـذه اخلطوط تختلف وتتشـعب عنـد نقاط
أخـرى تطغـى عليهـا لغـة املصالـح( .)10ودفعـت ضـرورات التوفــيق بين الثوابـت واملصالـح فــي
َبن اجلمهور َّيـة
السياسـة اإليران َّيـة إلـى انتهـاج طهـران طريقًـا مغايـ ًرا للطريـق
العربـي ،فلـم ت ِ
ّ
اإليران َّيـة علـى املجهـودات العرب َّيـة فــي القض َّيـة الفلسـطين َّية ،ولـم تدخل إلى سـاحة الصراع
اإلسـرائيلي مـن البوابة اإلضافــية للعرب ،بل من بوابة املنافسـة عبـر احتضان وتَبَنِّي
العربـي
ّ
ّ
عسـكري
مـواز ،تصـادم -فــي كثيـر مـن األحيان -مـع الدولـة الوطن َّيـة العرب َّية،
مسـار
صدامـي ٍ
ّ
ّ
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ً
بـدل مـن أن يتصـادم مـع إسـرائيل ،إذ دعمـت طهـران تنظيمـات مناهضـة للخـط القومـي
مـا وضـع
واخلـط الفلسـطيني
الرسـمي ،بحـد انتهـى إلـى اخلصـم مـن القـدرات العرب َّيـةَّ ِ ،
ّ

الفلسـطينيني فــي حـرج كبيـر نـاجت عـن عـدم القـدرة علـى خلـق حالـة تـوازن بين َعالقاتهـم
بـدول اخلليـج العرب َّيـة ،التـي قدمـت كثيـ ًرا للقض َّيـة الفلسـطين َّية ،وإيـران التـي تقاربـت معهـم
وسـاندتهم لكنهـا دخلـت فــي تنافـس واسـتقطاب مـع دول مجلـس التعـاون(.)11
ضد الدولة الوطن َّية:
تعزيز ال َعالقات مع اجلماعات األدنى ّ
العربي ،عـدم إميانهـا باملداخل
مـن أشـد األخطـار التـي ألقتهـا إيـران على األمـن القومـي
ّ
الرسـم َّية والسـلطات الشـرعية والوطن َّيـة فــي َعالقاتهـا بالـدول العرب َّيـة ،وارتكانهـا إلـى نهج
تدخُّ لـي فــي املك ِّونـات الداخل َّيـة للدولـة الوطن َّيـة ،فلا تقتصـر إيـران فــي َعالقاتهـا بالـدول
العرب َّيـة علـى ال َعالقـات الرسـم َّية كدولـة فــي عالَـم مـن الـدول ،وإمنـا تتدخـل فــي املك ِّونـات
الداخل َّيـة للوحـدات الوطن َّيـة ،وتتبـع سياسـات متييزيـة بين الفصائـل واجلماعـات الوطن َّيـة،
وتؤسـس لتوابـع فصائليـة وجيـوب بؤريـة
لتخلـق
ً
أوضاعـا داخل َّيـة تضـ ّر باالسـتقرار الوطنـيِّ ،
تـدور فــي فلكهـا القائـم علـى ا ّدعائهـا الواليـة املذهب َّيـة علـى ِّ
الشـي َعة ،وهـو مـا يشـ ِّكل أدوات
اإليراني فــي
تدريجـي للـدول العرب َّيـة مـن الداخل .ولقد دفعت شـواهد وعقيـدة التم ُّدد
هـدم
ّ
ّ
توسـعها علـى
الـدول العرب َّيـة بعـض احملللين إلـى تأكيـد أن اجلمهور َّيـة اإليران َّيـة راهنـت فــي ُّ
منهجيـة أن القـدرة تهـزم الكثـرة ،إمـا بإخضاعهـا وإمـا بتشـتيتها ،وهـو مـا ط َّبقَتـه فــي أكثـر
مـن مدينـة وحاضـرة عرب َّيـة تاريخ َّيـة فــي الشـام وبلاد مـا بين النهريـن (بغـداد ،والنجـف،
واملوصـل ،وحمـص ،وحلـب ،ودمشـق) ،فــي عمليـة يـرى بعـض اآلراء أنهـا شـكلت "اسـتهدا ًفا
السـ ِّن َّية إلـى أقليـة"(.)12
ً
واضحـا للدميوغرافــيا العرب َّيـة وحتويـل األغلبيـة العرب َّيـة ُّ
وتشـ ِّكل األسـاليب واملناهـج اإليران َّيـة فــي التعامـل مـع كل مـن لبنـان والعـراق واجلماعات
الفلسـطين َّية قبـل وبعـد  2011وسـوريا واليمـن بعـد  2011منـاذج علـى النهـج
اإليرانـي
ّ
التفتيتـي للكيانـات الوطن َّيـة للـدول العرب َّيـة ،ففــي هـذه الـدول انتهـت ال َعالقـات اإليران َّيـة
ّ
مـع األطـر الرسـم َّية للدولـة إلـى تعزيـز وخلـق كيانـات فصائليـة متـارس احلـرب علـى الكيـان
اإليرانـي ،وفــي كل مـن سـوريا والعراق
الوطنـي ملصلحـة العقيـدة السياسـ َّية والنهـج
املذهبـي
ّ
ّ
واليمـن عملـت إيـران علـى إنشـاء ميليشـيات وأحـزاب طائفــ َّية مسـلَّحة علـى غـرار حـزب
اهلل(َ ،)13
اإليرانـي فــي الشـؤون الداخل َّيـة العرب َّيـة فــي أفضـل صـوره فــي
وت َّسـد التدخُّ ـل
ّ
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ر ّد فعـل إيـران علـى قـرار اململكـة العرب َّيـة السـعود َّية إعـدام الشـيخ منـر النمـر فــي مطلـع
ينايـر  ،2016ومـا تبعـه مـن اعتـداءات على السـفارة السـعود َّية فــي طهران والقنصلية فــي
وتزُّبـات فــي األوسـاط ِّ
الش ِ
مشـهدَ ،
اإليرانـي ،ع َّبـر عنهـا زعيم حزب
ـيع َّية دع ًمـا للموقـف
ّ
اهلل حسـن نصـر اهلل أفضـل تعبيـر.
وفــي احلقيقـة ،أسـهمت املمارسـات اإليران َّيـة فــي السـنوات األخيـرة -ضمـن عوامـل
التوحـد وفـق أسـاس وطنـي قـوي بشـأن
العربـي مـن فرصـة
أخـرى -فــي حرمـان العالَـم
ُّ
ّ
العربـي لعقـود منقسـ ًما بين محـوري االعتـدال
القض َّيـة الفلسـطين َّية ،فظـ ّل العالَـم
ّ
واملمانعـة ،وحينمـا سـقطت قـوى محـور املمانعـة (العـراق وسـوريا باألسـاس) ،اندفعـت
العربـي،
التوحـد
إيـران لبنـاء محـور بديـل تعويضـي ،ونفّـذت أدوا ًرا لـم ت ُكـن فــي مصلحـة
ُّ
ّ
فجمعـت حولهـا ً
دول عرب َّيـة تابعـة وكيانـات دون وطن َّيـة ،واخترقـت نسـيج املجتمعـات،
العربـي مـن فرصـة توحيـد قـواه الوطن َّيـة َوفْـق نهـج متقـارب بشـأن
علـى نحـو حـرم العالَـم
ّ
القض َّيـة الفلسـطين َّية ،وأصبحـت أدوار هـذه القـوى األدنـى التابعـة إليـران خَ ص ًمـا مـن
األدوار الوطن َّيـة الكليـة للـدول العرب َّيـة .وينـدرج ضمـن هـذه اجلزئيـة محـاوالت اجلمهور َّية
اإليران َّيـة إضافـة عناصـر اضطـراب إلـى ال ُهوِ َّيـة الوطن َّيـة والدينيـة واملذهب َّيـة ،وإرهـاق
النسـيج الطائفــي واالجتماعـي فــي الـدول العرب َّيـة ،مـن خلال السـعي إلـى التشـ ُّيع ونشـر
ـيع ّي ،أو إسـناد وتعظيـم الطوائـف ِّ
املذهـب ِّ
الش ِ
الش ِ
ـيع َّية ،وهنـاك اتهامـات كثيـرة إليـران
فــي هـذا الشـأن ،األمـر الـذي جعـل دوال عرب َّيـة تتـر َّدد فــي بنـاء َعالقـات معهـا ،أو تقطـع
َعالقاتهـا بهـا فــي فتـرات مختلفـة.
وكان الفتًـا فــي عـام  2016مـا بـدا مـن قلـق جزائـري مـن التمـ ُّدد ِّ
الش ِ
ـيع ّي ،حين حـ ّذر
رئيـس املجلـس اإلسلامي األعلـى فــي اجلزائـر مـن "محـاوالت زعزعـة وحـدة املجتمـع
اجلزائـري" ،وكان وزيـر الشـؤون الدينيـة واألوقـاف اجلزائـري قـد صـرح بـأن "ت َّيـارات
حتـاول اختـراق املجتمـع ،مثـل الطريقـة األحمديـة واملذهـب ِّ
الش ِ
ـيع ّي" ،واشـتكى مـن
الغـزو الطائفــي فــي بلاده( .)14واتهـم مسـؤول الصحـوة احلـرة السلفــية باجلزائـر سـفارة
إيـران بنشـر املذهـب ِّ
الش ِ
ـيع ّي ،بأسـاليب وصفهـا بـ"األخطبوطيـة"( .)15وفــي ينايـر 2016
ً
تفاعلا مـع حملـة لطـرد امللحـق الثقافــي بسـفارة إيـران أميـر
أبـدى ناشـطون جزائريـون
موسـوي ،ألنـه -كمـا يقولـون" -يسـعى بقـوة إلـى نشـر التشـ ُّيع" ،حتـت غطـاء التقـارب بين
البلديـن فــي املجـال االقتصـادي( .)16وليـس ُمسـتب َع ًدا أن يكـون تسـويف مصـر املسـتم ّر
20

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد الثاني • مارس 2017

اإليراني لألمن القومي
أمناط التهديد
العربي 2016-1979
ّ
ّ

أساسـي مـن اعتبـارات أمنيـة ،خو ًفـا مـن
إزاء مسـاعي التقـارب اإليران َّيـة ناب ًعـا بشـكل
ّ
اإلضـرار بالنسـيج الوطنـي مـن محـاوالت التشـييع.
أمـا اململكـة العرب َّيـة السـعود َّية فقـد سـبق وقطعـت َعالقاتهـا الدبلوماسـ َّية مـع إيـران
بين عا َمـي  ،1991-1987إثـر مواجهـات داميـة فــي احلـرم املكـي ،عقـب قيـام احلجـاج
اإليران ِّيين مبظاهـرة عنيفـة .كمـا كانـت اململكـة املغرب َّيـة قـررت فــي مـارس  2009قطـع
َعالقاتهـا الدبلوماسـ َّية مـع اجلمهور َّيـة اإليران َّيـة ،بعـد اتهـام املغـرب إليران مبحاولـة تغيير
السـن ِّّي الـذي تتبنـاه اململكة،
األ ُ ُسـس اجلوهريـة للهويـة املغرب َّيـة ،وتقويـض املذهـب املالكـي ُّ
مـا اعتبـره البيـان "تدخُّ ًلا ال ميكـن َقبُولـه" فــي الشـؤون املغرب َّيـة ،و"يخالـف القواعـد
الدبلوماسـية" .كمـا قـ َّر َرت احلكومـة اليمنيـة الشـرعية طـرد السفــير
واألخلاق
اإليرانـي
َّ
ّ
فــي صنعـاء وسـحب القائـم باألعمـال اليمنـي لـدى طهـران فــي منتصـف  ،2015تعبيـ ًرا
عـن رفضهـا دعـم إيـران النقلاب جماعـة احلوثيين ضـ ّد الرئيـس عبـد ربه منصـور هادي.
دعـم َّ
جتسـس:
منظمـات وجماعـات داخل َّيـة وخاليا ُّ

إذا كانـت األشـكال السـابقة تتضمـن ِّ
اتاهـات سياسـ َّية وتوجهـات عق َِد َّيـة مذهب َّيـة
جتسـد األشـكال الكبـرى للسياسـة التدخُّ ليـة للجمهور َّيـة اإليران َّيـة ،فـإن أنشـطة إيـران
ِّ
ً
أشـكال عمليـة فعليـة علـى أراضـي دول مجلـس
العربـي اتّخـذت
الضـا َّرة باألمـن القومـي
ّ
اخلليجـي ،وذلـك مـا أبرزتـه وقائـع كثيـرة أعلنـت عنهـا دول املجلـس وألقـت
التعـاون
ّ
مبسـؤوليتها علـى إيـران ،وتوجـد عشـرات احلـوادث فــي السـنوات األخيـرة التـي أعلنـت
إيرانـي صريـح فــيها لزعزعـة أمنهـا الداخلـي وتـو ُّرط
دول مجلـس التعـاون عـن تـورط
ّ
جتسـس وعنـف ،ولقـد تكـررت هـذه احلـوادث
عناصـر إيران َّيـة فــي خاليـا وشـبكات
ُّ
خصوصـا فــي البحريـن والكويـت والسـعود َّية التـي أعلنـت مـرا ًرا القبـض علـى خاليا عنف
ً
وجتسـس ملصلحـة إيـران .وفــي اإلطـار العـا ّم يـؤ ِّدي ذلـك إلـى تبديـد طاقـة سـلطات األمـن
ُّ
الداخلـي بـدول املجلـس فــي هـذه القضايـا واحلـوادث األصغـر.
لقـد أوردت بيانـات وزارات الداخل َّيـة فــي دول مجلـس التعـاون تُ َه ًمـا مو َّثقـة نحو إيران،
ولـي عهـد السـعود َّية وزيـر الداخل َّيـة األميـر محمـد بـن نايـف أمـام اجلمعيـة
وكانـت كلمـة ّ
العا َّمـة خلال أعمـال الـدورة السـنوية الــ 71للأمم املتَّحـدة فــي  21سـبتمبر 2016
مع ِّبـرة ،حين أ َّكـد أن اململكـة تعرضـت منـذ عـام  1992ألكثـر مـن  100عمليـة إرهابيـة،
منهـا  18نفذتهـا عناصـر مرتبطـة تنظيم ًيـا بدولـة إقليم َّيـة .كمـا كانـت كلمـة وزيـر خارج َّيـة
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البحريـن أمـام اجلمعيـة العا َّمـة فــي  26سـبتمبر  2016أكثـر صراحـة حين أ َّكـد أن بلاده
ال تـزال تواجـه محـاوالت إيـران العبـث بأمنهـا وسـلمها األهلـي ،مشـي ًرا إلـى أن طهـران

تواصـل تدخُّ لهـا فــي املنطقـة عبـر ميليشـيات وجماعـات إرهابيـة.

السن ِّّي ِّ
ـيع ّي:
الش ِتطييـف احلالـة العرب َّيـة وتكريـس االسـتقطاب املذهب ّـي ُّ

اإليرانـي لتطييـف احلالـة العرب َّيـة هـو توجـه ارتبـط بال َّثـورة اإليران َّيـة وبرجـال
التوجـه
ُّ
ّ
الديـن ،ففــي الوقـت الـذي يتّجـه فــيه العالَـم إلـى بنـاء دول دميقراطيـة عصريـة ،تق ّل فــيها

املؤسسـة الدينيـة واخلطـاب الدينـي ،توظـف إيـران التاريـخ وأحـداث املاضـي
هيمنـة
َّ
إلحيـاء الن ُُّظـم العق َِد َّيـة الطائفــ َّية فــي عديـد مـن الـدول العرب َّية كجـزء من جهودهـا لتعزيز
نفوذهـا السياسـي( ،)17وتسـعى املرجعيـة الدينيـة والقيـادة السياسـ َّية إلـى توظيـف التشـ ُّيع
الدينـي فــي تكريـس املـواالة املذهب َّيـة والسياسـ َّية إليـران ،مسـتخدمة قوتهـا الناعمـة عبـر
أدوات الثقافـة اإليران َّيـة ،والتأثيـر الثقافــي فــي املناطـق التـي تعتنـق املذهـب ِّ
الش ِ
ـيع ّي،
مـن خلال إنعـاش نشـاطات احلـوزة العلميـة فــي قـ ّم واحلـد مـن مكانـة قـوة ومرجعيـة
حـوزة النجـف ،ونشـر احلـوزات العلميـة ِّ
الش ِ
ـيع َّية فــي بعـض الـدول العرب َّيـة ،وإقامـة بعـض

احلسـينيات فــي دول أخـرى ،وترويـج النسـخة اإليران َّيـة مـن التشـ ُّيع فــي البلـدان العرب َّيـة،
علاوة علـى ذلـك توظـف إيـران أكبـر أداة إعالميـة فــي املنطقـة ،وتوجـد هيئـة رسـم َّية

يشـرف عليهـا املرشـد األعلـى للجمهور َّيـة اإليران َّيـة ،تشـرف علـى السياسـات اإلعالميـة
اخلاصـة بجميـع احملطـات التليفزيونيـة وإذاعـات الراديـو فــي البلاد مبـا يتناسـب مـع
َّ

توجهـات الدولـة(.)18

ومـع موجـة الثـورات العرب َّيـة فــي  ،2011اجتهـت السياسـة اإليران َّيـة أكثـر نحـو صبـغ

املقدس ،فانتعشـت حمالت
صراعهـا
السياسـي بالصبغـة املذهب َّيـة حتـت شـعارات اجلهـاد َّ
ّ
التجنيـد والتعبئـة لأللويـة اجلهاديـة التابعـة للحـرس الثـوري فــي بعـض دول الثـورات
خصوصـا فــي العـراق وسـوريا ،وعملـت علـى جتنيـد القـوى اجلهاديـة ِّ
الش ِ
ـيع َّية مـن
ً

أفغانسـتان وباكسـتان ودول آسـيا الوسـطى فــي املواجهـة املذهب َّيـة ضـ ّد اجلماعـات
والقـوى السلفــية املسـلَّحة فــي سـوريا والعـراق ،علـى نحـو يرسـخ ابتعـاث الصراعـات
املذهب َّيـة التاريخ َّيـة فــي الـدول العرب َّيـة.
22
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التوجهـات التـي تنحـو نحوهـا السياسـة اإليران َّيـة قـد تشـ ِّكل مق ِّدمـة السـتقطاب
وهـذه
ُّ
اسـتراتيجي أكبـر وشـامل باإلقليـم ،بحيـث يتأسـس مـا يسـمى "الهلال ِّ
الش ِ
ـيع ّي"
مذهبـي
ّ
اإليرانـي،
القائـم علـى قيـادة إقليم َّيـة حتيـط بهـا أربـع دول عرب َّيـة تقـع فــي دائـرة النُّفُـوذ
ّ
مقابـل محـور ُسـن ِّّي حـول اململكـة العرب َّيـة السـعود َّية ،فــي مشـهد يعكـس أكبـر صـدع
مذهبـي تشـهده املنطقـة فــي تاريخهـا .وصحيـح أن كثيـ ًرا مـن القـوى مـن الطائفتين
ِّ
والش ِ
ـيع َّية ّ
حتـذر مـن االنـزالق وراء هـذا النـوع مـن الصـراع ،إال أنـه بالنظـر إلـى
الس ِّـن َّية
ُّ
السـ َّكانية تعتمـد علـى املرجعيـات الفقهيـة مـن اجلانبين ،فـإن ذلـك
أن أغلبيـة الكتـل ُّ
قـد يُ ِ
حـدث انقسـا ًما يـؤ ِّدي إلـى حـروب أشـمل فــي اإلقليـم ،تكـون هـذه املعـارك التـي
تخوضهـا جماعـات حـزب اهلل اللبنانـي ولـواء أبـو الفضـل العبـاس أو لـواء "زينبيـون" ولواء
"فاطميـون" ،أو جماعـات مثـل "داعـش" و"فتـح الشـام" و"أحـرار الشـام" ،بالنسـبة إليهـا
منـاذج مصغَّـرة ومقدمـة لالندفـاع نحـو صـدام إقليمـي واسـع.
السـعودي
احلـج فــي عامـي  2015و،2016
اإليرانـي حـول شـؤون
ولعـ ّل اخللاف
ّ
ّ
ّ
املقدسـة،
وخـروج بعـض الدعـوات اإليران َّيـة املطالبـة بتدويـل شـؤون احلـج واألماكـن
َّ
ودعـوات الترويـج السـتبدال النجـف وكربلاء مبكـة واملدينـة ،قـد تصبـح مق ِّدمـات تنـذر
بانقسـامات أكبـر فــي اإلقليـم ،فـإذا كانـت هـذه النوعيـة مـن الصراعـات تـدور معاركهـا
األساسـية فــي سـاحتَي اخلليـج واملشـرق ،فـإن نتائجهـا لـن تتـرك أي بقعـة فــي اإلقليـم
املذهبـي داخـل الدول
العربـي ،إذ ميكـن استنسـاخ ونشـر منـاذج مصغَّـرة لهـذا االسـتقطاب
ّ
ّ
العرب َّيـة ،فتنشـأ صراعـات مذهب َّيـة بين اجلماعـات األصغـر ،علـى هوامـش هـذا الصـراع
الطائفــي األكبـر.
وتبـرز خطـورة ذلـك مـع بـوادر تعانـق "اجلهاديـة الطائفــ َّية" أو "التط ُّيـف اجلهـادي" أو
املذهبـي" مـع اإلرهـاب ،وهـي الظواهـر التـي بـرزت فــي أعقـاب الثـورات العرب َّية
"اجلهـاد
ّ
التـي نظـرت إليهـا إيـران علـى أنهـا فرصـة سـانحة ملـد نفوذهـا فــي املنطقـة( ،)19وذلـك مـا
أملـح إليـه األمين العـام ملجلـس وزراء الداخل َّيـة العـرب فــي كلمتـه خلال أعمـال املؤمتـر
العربـي التاسـع عشـر للمسـؤولني عـن مكافحـة اإلرهـاب حين أ َّكـد أن "أخطـر عامـل
ّ
العربـي اليـوم هـو اخلطـاب الطائفــي املقيـت الـذي تعمـل قوى
يؤجـج اإلرهـاب فــي الوطـن
ِّ
ّ
إقليم َّيـة علـى نشـره إلضعـاف األ ُ َّمـة العرب َّيـة"(.)20
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النووي):
السـعي حليـازة تهديـد نوعي (السلاح
ّ
ّ
امللـف
النـووي إليـران حت ِّديـات شـديدة علـى أمـن دول اخلليـج العرب َّيـة ،فلـم ي ُكـن
طـرح
ّ
العربـي األُخـ َرى علـى
هـذا التهديـد محـ ّل إدراك متعـادل بخطورتـه فــي مناطـق العالَـم
ّ
خصوصـا اململكـة العرب َّيـة السـعود َّية ،إذ كان احتمـال
نحـو مـا استشـعرته منطقـة اخلليـج،
ً
"إيـران نوو َّيـة" ينطـوي علـى تهديـد شـديد للمملكـة ،لذلـك أعلـن مسـؤولون سـعود ّيون
النـووي فــي حـال
مؤسسـة علـى وجـوب امتلاك اململكـة السلاح
ّ
مـا يشـبه عقيـدة نوو َّيـة َّ
سـتتوجه إلـى صناعـة أو حيـازة قنبلتهـا النوو َّيـة -إذا حازتها
امتلاك إيـران لـه ،وأن اململكـة
ّ
إيـران -مهمـا كلَّـف األمـر.
ولقـد ظلّـت دول اخلليـج العرب َّيـة طـوال سـنوات املفاوضـات النوو َّيـة بين إيـران والغـرب
تستشـعر اخلطـر مـن أن يأتـي هـذا االتِّفـاق علـى حسـابها ،ومن أن يـؤ ِّدي إلى تعظيـم مكانة
إيـران فــي اإلقليـم والعالَـم .وبعـد إبـرام االتِّفـاق شـ َّكك بعـض احمللين فــي نتائجـه ،وفــي
أن بعـض بنـوده غيـر قاطعـة وأنـه ال يـزال يسـمح إليـران بـأن تصبـح قـوة نوو َّيـة علـى املـدى
البعيـد .وإلـى اآلن ال تـزال دول مجلـس التعـاون تستشـرف نتائـج االتِّفـاق وتتل َّمـس بعـض
آثـاره السـلبية ،الباديـة فــي التبـ ُّدل فــي التحالفـات األمريك َّيـة (إدارة أوبامـا حتديـ ًدا) التي
مالـت نحـو إيـران علـى حسـابها.
التدخـل العسـكري املباشـر فــي مناطـق األزمـات العرب َّيـة بعد :2011
ُّ
العربـي علـى األمنـاط السـابقة للتدخُّ ـل
اإليرانـي لألمـن القومـي
لـم يقتصـر التهديـد
ّ
ّ
والتهديـد غيـر املباشـر ،إذ انتهجـت فــي مـا بعـد الثـورات العرب َّيـة فــي ً 2011
منطـا جدي ًدا
للتهديـد ،وهـو التدخُّ ـل العسـكري امليدانـي املباشـر لقـوات وقيـادات احلـرس الثـوري فــي
اإليراني العسـكري املباشـر
دول األزمـات العرب َّيـة ،وهـذا النمـط اجلديـد يتضمـن التدخُّ ـل
ّ
بعناصـر وقيـادات إيران َّيـة لتضـع اخلطـط العسـكرية وتديـر املعـارك وتغ ِّيـر موازيـن القـوى
علـى األرض فــي دول األزمـات العرب َّيـة ،ويعمـل احلـرس الثـوري خـارج إيـران عبـر ذراعـه
اخلارج َّيـة" ،فــيلق القـدس" التابـع للحـرس الثـوري ،علـى ذلـك ،ويوجـد باألخـص فــي
العـراق وسـوريا( .)21وفــي السـنوات األخيـرة أصبـح وجـود قائـد فــيلق القدس اللواء قاسـم
سـليماني وانتقالـه مـن العـراق إلـى سـوريا أمـ ًرا اعتياد ًيـا ،وأصبحـت صـوره وحت ُّركاتـه بين
مناطـق ومـدن الصـراع بين العـراق وسـوريا أمـ ًرا تتناقلـه وكاالت اإلعلام والفضائيـات
24
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السـور َّية كان ملنتسـبي احلـرس الثوري وجود عسـكري
علـى نحـو عـادي .وفــي معركـة حلب ُّ
فــي مناطـق مختلفـة شـرقي حلـب ،وقـد لعبـوا دو ًرا مباشـ ًرا فــي اجلهـد املدفعـي ،وكانـت
فــي مدينـة حلـب جلنـة أمنيـة يشـارك فــيها مم ّثـل مـن قـادة احلـرس الثـوري( .)22وقـد
ُقتـل كثيـر مـن عناصـر وقـادة احلـرس فــي املعـارك الدائـرة فــي سـوريا ،ويشـير بعـض
إيرانـي فــي سـوريا منـذ أكتوبـر  2015حتـى
التقديـرات إلـى مقتـل نحـو ثالثمئـة عسـكري
ّ
يوليـو  2016خلال مـا تصفـه باملواجهـات مـع "اجلماعـات التكفــيرية فــي أثنـاء دفاعهـم
عـن املراقـد الدينيـة" .وتنظـر إيـران إلـى وجودهـا العسـكري فــي سـوريا والعـراق باعتبـاره
جـز ًءا مـن عقيدتهـا ألمنهـا القومـي ،وهـو مـا يتبـدى مـن قـول قائـد احلمايـة فــي احلـرس
الثـوري العميـد غرجـي زاده إن "املدافعين عـن املراقـد الدينيـة لـم يذهبـوا إلـى سـوريا
للدفـاع عـن الرئيـس بشـار ،بـل للدفـاع عـن وجـود إيـران" ،مؤ ِّكـ ًدا أنـه ينبغـي عـدم انتظـار
وصـول األعـداء إلـى حـدود بلاده ،بـل يجـب مالحقتهـم حيـث هـم(.)23

والنتيجـة العا َّمـة التـي ميكـن الوصـول إليهـا مـن خلال رصـد أمنـاط السياسـات
العربـي منـذ ال َّثـورة عـام  ،1979هـي أن
اإليران َّيـة التـي أثـرت فــي األمـن القومـي
ّ
اجلمهور َّيـة اإلسلام َّية مثلـت أحـد العراقيـل األساسـية أمـام تطـ ُّور منظومـة أمـن قومـي
العربـي،
عرب َّيـة فاعلـة ،فعملـت علـى فصـل منطقـة اخلليـج عـن منظومـة األمـن القومـي
ّ
وفرضـت علـى الـدول اخلليج َّيـة تهديـ ًدا شـدي ًدا جعلهـا تكـ ِّرس هدفهـا األساسـي حلمايـة
الـذات مـن التدخُّ لات اإليران َّيـة ،كمـا فرضـت إيـران علـى دول املنطقـة قائمـة نزاعـات
وصراعـات داخل َّيـة خطيـرة كانـت املنطقـة فــي ِغنًـى عنهـا ،وصحيـح أن إيـران لـم ت ُكـن
وحدهـا املتسـبب فــي ذلـك ،ولكنهـا شـ َّكلَت -على األقـل منذ مطلع األلفــية الثالثة -الشـاغل
األول جلهـات األمـن القومـي اخلليج َّيـة.
وفــي ظـ ّل أمنـاط التهديـد السـبعة سـالفة الذكـر التـي شـ ّكلَتها إيـران علـى األمـن
جسـ َدت فعل ًيـا مـا ميكـن تسـميته
القومـي
العربـي ،ميكـن القـول إن اجلمهور َّيـة اإليران َّيـة َّ
ّ
اخلليجـي حتديـ ًدا ،وهـو
العربـي ،ولـدول مجلـس التعـاون
بحـال "اجلـار املناكـف" للعالَـم
ّ
ّ
اجلـار الـذي ال يَ ْسـلَم منـه جـاره وال يسـعى لطمأنتـه بشـأن َعالقـات اجلـوار ،ويفـرض عليه
تكاليـف أمنيـة باهظـة بسـبب تدخُّ لـه الدائـم فــي شـؤون جـاره بالغمـوض وعـدم سلامة
النيـة ،وبالتهديـد أو االمتـداد بـاألذى الفعلـي.
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ً
العربي مع إيران
ثالثـا :سـيناريوهات التعامل
ّ

العربـي التفكير فــي بدائل وسـيناريوهات
فــي ضـوء مـا سـبق ،سـيكون مـن املهـ ّم للعالَـم
ّ
للتعامـل مـع إيـران بالشـكل الـذي يعـزِّز األمـن القومـي ،ويقـدم أشـكال حركـة تختلـف عـن
السـابق .وميكـن تلخيـص السـيناريوهات احملت َملـة لل َعالقـات العرب َّيـة اإليران َّيـة مـن منظـور
العربـي فــي مـا يلي:
األمـن القومـي
ّ
اسـتمرار النمـط الصراعـي الراهـن (حـروب الوكالـة والوجود فــي دول األزمات)

اإليرانـي املسـتم ّر فــي بعـض
يعنـي ذلـك اسـتمرار منـط املواجهـة والتدخُّ ـل االعتيـادي
ّ
املذهبـي فــي اإلقليـم،
الـدول العرب َّيـة منـذ فتـرة ،ومـن ثـم ازديـاد حالـة االسـتقطاب
ّ
واسـتمرار الصراعـات الدائـرة مبنهجيتهـا وآل َّياتهـا الراهنـة علـى جبهـات سـوريا والعـراق
واإليرانـي .وهـذا
واليمـن ولبنـان ،حيـث يبقـى الصـراع ممتـ ًدا وينهـك اجلانبين
العربـي
ّ
ّ
السـيناريو هـو "سـيناريو استنزافــي" ،سـوف ينتهـي بالطرفـين إلـى حالـة مـن الضعـف
واإلنهـاك ،وهـو يعنـي اسـتمرار معـارك الوكالء مـن اجلماعـات والتنظيمات املسـلَّحة حتت
ـي
عبـاءة الطائفــ َّية ،وهـؤالء ال أمـد
َّ
محـد ًدا لقدرتهـم علـى االسـتمرار فــي الصـراع ،مـا بَ ِق َ
تل ِّقـي الدعـم واإلسـناد العسـكري واملالـي مـن األطـراف األساسـيني.
وفــي سـياق هـذه احلالـة سـتظل ال َعالقـات العرب َّيـة مـع إيـران عنـد مسـتوى حـروب
إيرانـي مباشـر فــي دول األزمـات دون حتـرك
التنظيمـات الوكيلـة ووجـود عسـكري
ّ
ً
فضلا عـن ذلـك سـوف تـزداد تكاليـف فاتـورة احلـرب علـى اجلانبين
عربـي،
عسـكري
ّ
مـع سـباق التسـلُّح اإلقليمـي .وفــي هـذه احلالـة سـتظ ّل إيـران تفـرض الضغـوط السـلبية
العربـي فــي األمنـاط السـبعة سـالفة الذكـر .وإذا أخذنـا فــي االعتبـار َتـ ُّرر
علـى األمـن
ّ
النـووي وانفتاحهـا علـى
اجلمهور َّيـة اإليران َّيـة مـن الصـراع مـع الغـرب علـى أثـر االتِّفـاق
ّ
املجتمـع الدولـي ،فــي حين يبـدأ املسلسـل العكسـي لتراجـع أسـعار ال ِّنفْـط وخطـط
ُّ
التقشـف احلكوميـة فــي دول اخلليـج العرب َّيـة ،ميكـن تَصـ ُّور سـيناريو تتغـول فــيه إيـران
العربـي فــي حين تتضـاءل قـدرات العـرب علـى االسـتمرار فــي مثـل هـذه
علـى األمـن
ّ
املواجهـة .
العربـي ،واسـتمرار
ويعنـي هـذا السـيناريو اسـتمرار الضغـوط اإليران َّيـة علـى األمـن
ّ
عـدم قـدرة العـرب علـى تَبَنِّـي رؤيـة واسـتراتيج َّية واحـدة أو متَّسـقة إزاءهـا ،وهـو احلالـة
26
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ّ
ّ

العربـي على غرار
السـيئة التـي تشـير إلـى اسـتمرار النفاذيـة اإليران َّيـة فــي األمـن القومـي
ّ
مـا هـو قائـم منـذ ال َّثـورة اإليران َّيـة.
ازديـاد نطـاق ومسـتوى املواجهـات اإلقليم َّيـة ذات األشـكال العسـكرية:

قـد تتّجـه إيـران إلـى االندفـاع نحـو مزيـد مـن السـلوكيات العدائيـة ،مبحاوالتهـا إعـادة
اختبـار الن َّيـات واستكشـاف القـدرات والسياسـات املمكنـة فــي اإلقليـم .لذلـك قـد تـزداد
عمل َّيـات احلـرس الثـوري فــي جبهـات الصـراع املفتوحـة بين إيران والسـعود َّية فــي سـوريا
خصوصـا
والعـراق واليمـن ،وهـذه الوضعيـة سـوف تفـرض علـى دول اخلليـج العرب َّيـة -
ً
يرجـح اسـتمرار
السـعود َّية -اسـتمرار تأكيـد قدرتهـا علـى املضـي فــي املواجهـات ،وهـو مـا ِّ
أمنـاط املواجهـات رمبـا أكثـر مـن السـابق.
النـووي
اإليراني -إذا اسـتمر تنفــيذه-
ويدعـم ذلـك أن االتِّفـاق النهائـي بشـأن البرنامـج
ّ
ّ

سـوف يتيـح ضـخّ أرصـدة إيـران املجمـدة علـى نحـو ميكنهـا مـن توسـيع انخراطهـا فــي
جميـع أرجـاء الشـرق األوسـط ،وفــي اخلـارج البعيـد( .)24واألرجـح أن مت ّكـن حالـة إيـران
اجلديـدة مـن تعزيـز السـيطرة اإليران َّيـة علـى احلكومـة املركزيـة فــي العـراق وقـوات األمن
العراق َّيـة وامليليشـيات الطائفــ َّية ،مـع وضـع أجـزاء كثيـرة مـن الدولـة -مبـا فــيها بعـض
ّ
ً
اإليرانـي(.)25
مجـال حصر ًيـا للنفـوذ
احلقـول األكثـر إنتاجيـة لل ِّنفْـط فــي الشـرق األوسـط-
وميكـن أن تسـعى إيـران لزيـادة نفوذهـا فــي أنحاء من شـبه اجلزيـرة العرب َّيـة ،مما قد جتد
اخلليجـي نفسـها محاصـرة مـن إيـران التـي قـد تتـورط أكثـر فــي
معـه دول مجلـس التعـاون
ّ
صراعـات الوكالـة علـى حافـة اجلزيـرة العرب َّيـة(.)26
وتـزداد أه ِّم َّيـة هـذا السـيناريو بعـد تَ َك ُّشـف املواقـف احلقيقيـة إلدارة دونالـد ترامـب
التـي تتّجـه إلـى تبنِّـي منهـج جديـد نحـو إيـران ،ومـع دالئـل حميميـة َعالقاتهـا وتقاطعاتهـا
اخلليجـي .ولكـن قيمـة هـذا السـيناريو فــي
االسـتراتيج َّية مـع دول مجلـس التعـاون
ّ
األسـاس فــي أنـه يتعـارض مـع التحليلات التـي كانـت تربـط احتمـال تنامـي السـلوك
اخلليجـي أو تراجعـه فقـط بامتلاك إيـران
العدوانـي إليـران جتـاه دول مجلـس التعـاون
ّ
النـووي يشـير هـذا السـيناريو إلـى أن
النـووي( ،)27ألنـه علـى الرغـم مـن االتِّفـاق
للسلاح
ّ
ّ
السياسـات العدائيـة إليـران ستسـتم ّر بعـده العتبـارات تخـص اآليديولوجيـا السياسـ َّية
والطائفــ َّية للدولـة اإليران َّيـة .وعلـى األرجـح لـن تسـعى دول مجلـس التعـاون فــي ظـ ّل
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للصـ َدام العسـكري املباشـر مـع إيـران ،أمـا لـو قـ َّرر
هـذا السـيناريو إلـى دفـع إدارة ترامـب ِّ
يشـن حر ًبـا واسـعة علـى إيـران ،فعلـى األرجـح سـترفض دول املجلـس السـير
ترامـب أن
َّ
خلفـه ،لكنهـا حتـى اآلن -علـى األقـ ّل -تعتبـر ذلـك أمـ ًرا خـارج التصـ ُّور ،لكنها قـد ال متانع أو
تفضـل مسـتوى املواجهـة األدنـى عبـر إحيـاء العقوبـات االقتصاد َّيـة علـى إيـران ،التـي
قـد ِّ
األمريكـي السـابق ،والتـي أثبتـت أنهـا أعظـم تأثيـ ًرا وأقـ ّل مخاطـرة مـن كل
َو َقفَهـا الرئيـس
ّ
العمل َّيـات العسـكرية فــي املنطقـة التـي ميكـن أن تُسـتخدم ضـ ّد نظـام طهـران(.)28

وفــي ظـ ّل هـذا السـيناريو قـد تترجـم اخلالفـات العرب َّيـة بشـأن املوقـف مـن إيـران إلـى
العربـي مـن مرحلـة عـدم القـدرة علـى تَ َبنِّـي
سياسـات علـى األرض ،وهنـا ينتقـل الوضـع
ّ
موقـف مشـترك مـن إيـران إلـى مرحلـة مـن االختبـار والفـرز للمواقـف ،وقـد يجـد بعـض
الـدول العرب َّيـة نفسـه فــي موقـف العجـز عـن الفعـل ،أو قـد يتّجـه إلـى االنخـراط مـع إيران
اخلاصـة،
اإليرانـي منهـا خلال أزماتهـا
العربـي ،ر ًدا جلميـل املوقـف
ضـ ّد األمـن القومـي
َّ
ّ
ّ
ً
ونـزول علـى حت ِّديـات واقـع داخلـي كانـت إيـران
املذهبـي ،أو اضطـرا ًرا
اندفاعـا بالـوالء
أو
ً
ّ
قـد أحكمـت وجودهـا فــيه منـذ سـنوات.
التهدئـة واحلـوار (التفـاوض اإلقليمي):
ترجيحـا فــي منطقـة
علـى الرغـم مـن أن زيـادة التوتُّـر قـد تكـون السـيناريو األكثـر
ً
اخلليـج ،اتسـا ًقا مـع خبـرة العقـود السـابقة ،فإنـه ال ميكـن اسـتبعاد احتمـال اإلقـدام علـى
مرحلـة مـن التهدئـة واحلـوار بين العـرب وإيـران ،بشـكل لـم تعهـده املنطقـة فــي السـابق،
اإليرانـي فــي اخلليـج يعـود إلـى تَبَـ ُّدل
العربي-
فجانـب مـن أسـباب ارتفـاع ِح َّـدة الصـراع
ّ
ّ
املرجـح أن يـؤ ِّدي اندفـاع إدارة ترامـب إلـى وضـع األطـراف
السياسـات األمريك َّيـة ،ومـن
َّ
عنـد حافـة الهاويـة وعلـى مشـارف الصدام العسـكري املباشـر والوقـوف الفعلي عنـد عتبة
احلـرب الشـاملة -بـكل تداعياتهـا علـى إقليـم يعيـش حالـة اضطـراب مزمنـة منـذ عقـود-
توجهـات القـرار ووزن اخلطـوات مبيـزان
إلـى دفـع األطـراف إلـى تغييـرات فعليـة فــي ُّ
اخلاصـة بقيمـة
مـن ذهـب ،وقـد تـؤ ِّدي إلـى إعـادة احلسـابات والتقديـرات والترجيحـات
َّ
التعايـش اإلقليمـي.
ومـن املؤ َّكـد أن خيـار املواجهـة والصـدام هـو أقـ ّل خيـارات دول مجلـس التعـاون
ً
تفضيلا ،علـى الرغـم مـن الصـداع املزمـن الـذي تسـ ِّببه اجلمهور َّيـة اإليران َّيـة.
اخلليجـي
ّ
28
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تشـجع اجلانبين
ولقـد كانـت الواليـات املتَّحـدة فــي ظـ ّل إدارة أوبامـا
واإليرانـي
العربـي
ِّ
ّ
ّ
تشـجعه ،منهم وزير
علـى الدخـول فــي حـوار ومحادثـات عمليـة ،كما أن فــي إيران أصواتًـا
ِّ
األمريكي مـع دول مجلـس التعاون
اخلارج َّيـة جـواد ظريـف( ،)29وصحيـح أن بـروز اخللاف
ّ
األمريكـي مـع إيـران ،إال أن حصـاد
اخلليجـي فــي أواخـر عهـد أوبامـا ترافـق مـع التقـارب
ّ
ّ
اخلبـرة اإليران َّيـة مـع الواليـات املتَّحـدة قـد يرشـد القـرار ويقلِّـص االندفاعـات اإلقليم َّيـة
للجمهور َّيـة اإليران َّيـة نحـو حـروب الوكالـة واسـتمرار "احلـرب الباردة" مـع اململكـة العرب َّية
السـعود َّية ،ويعـزِّز ذلـك أن املصالـح تعلـو علـى اآليديولوجيـا فــي النهاية ،وفــي حين تك ِّرس
اخلشـونة اإليران َّيـة االنطبـاع بـأن إيـران لديهـا خطـوط حمـراء ،وأنهـا ملتزمـة إلـى أقصـى
درجـة باملواقـف املدفوعـة باآليديولوجيـا ،فـإن حتليل املنافـع والتكاليف لصناع القرار فــي
مـا يوحـي بـه اخلطـاب(.)30
طهـران قـد مييـل إلـى إنتـاج سياسـة عمليـة أكثـر حـذ ًرا بكثيـر ِ َّ
املرجـح أن كل هـذه ِّ
االتاهـات فــي السياسـة اإليران َّيـة التـي تدعـو إلـى التهدئـة قـد
ومـن
َّ
تَعـ َّززَت مـع وضـوح خيـارات إدارة ترامـب التـي تلـ ِّوح إليـران بالعصـا.
وتقـف اجلمهور َّيـة اإليران َّيـة علـى موعـد مع حت ُّوالت داخل َّيـة دراماتيكية قـد تقلب كثي ًرا
التوجهـات االسـتراتيج َّية
مهمـة فــي
ُّ
مـن قواعـد ال َعالقـات البين َّيـة ،فهـي تنتظـر تغييـرات َّ
فــي حالـة رحيـل املرشـد األعلـى علـي خامنئـي ،كمـا تنتظـر انتخابـات رئاسـية فــي مايـو
مهمـة فــي
 .2017وعلـى اجلانـب
العربـي حتمـل السـنوات املقبلـة إمكانـات حـدوث نقلـة َّ
ّ
األوضـاع الداخل َّيـة بـدول اخلليـج وسياسـاتها ،علـى أثـر التحـ ُّوالت الهائلـة فــي أسـعار
ال ِّنفْـطِّ ،
واتـاه احلكومـات إلـى تبنِّـي سياسـات جديـدة فــي الداخـل ،وكلهـا عوامـل تدعـو
اجلانبين (دول مجلـس التعـاون وإيـران) إلـى إعـادة حتديـد األهـداف واملواقـف.

ومـن شـأن هـذه التحـ ُّوالت أن تدخـل مسـتجدات أساسـية علـى املعادلـة املزمنـة
العربـي،
اإليرانـي لألمـن القومـي
اخلاصـة باألمنـاط السـبعة سـالفة الذكـر للتهديـد
َّ
ّ
ّ
فقـد ينتـج عـن ذلـك أشـكال وصـور تعاونيـة لل َعالقـات تنتهـي إلـى سـيادة نهـج براغماتـي
اإليرانـي إزاء العـرب ،وضمـن هـذه احلالـة
التوجـه
عدائـي -فــي
تصاحلـي -ال
آيديولوجـي
ُّ
ّ
ّ
ّ
قـد تشـهد ال َعالقـات تغ ُّيـرات تسـاعد علـى حتسين املسـتويات الرسـم َّية لل َعالقـات .ومت ِّثـل
مبـادرة الكويـت (اخلليج َّيـة) نحـو إيـران ،التـي تبلـورت فــي ينايـر وفبرايـر  ،2017علاوة
اإليرانـي حسـن روحانـي لـكل مـن سـلطنة عمـان والكويـت فــي فبرايـر
علـى زيـارة الرئيـس
ّ
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 ،2017بدايـات أولـى جلهـود قـد تسـتغرق زمنًـا علـى طريـق طويـل ،ينتهـي إمـا بانفراجـة
مؤ َّقتـة أو ممتـدة فــي َعالقـات العـرب بإيـران ،وإمـا بانتكاسـة تؤ ِّكـد فشـل الرهـان علـى
التغ ُّيـر فــي السياسـات اإليرانيـة جتـاه العـرب.
وتبقـى مجموعـة مـن التوصيـات ميكـن توظيفهـا فــي احلـ ّد مـن -أو مواجهـة -مصـادر
العربـي ،وذلـك علـى النحـو التالـي:
اإليرانـي لألمـن القومـي
التهديـد
ّ
ّ

أن ترتكـز أي اسـتراتيجية عرب َّيـة جتـاه إيـران علـى نفــي الرفـض لهـا علـى أسـاس
والتوجهـات العرب َّيـة نحـو اجلمهور َّيـة
الدينـي ،واسـتمرار تأكيـد أن السياسـات
املذهـب
ُّ
ّ
اإليران َّيـة هـي بسـبب طائفــيتها السياسـ َّية ومسـاعيها لبنـاء الواليـة املذهب َّيـة السياسـ َّية
علـى ِّ
اإليرانـي بكراهيـة العـرب لهـا علـى
يتصـدر اال ِّدعـاء
الشـي َعة ،ذلـك أنـه حتـى اآلن
َّ
ّ
الدينـي ،وهـو مـا مي ِّكنهـا مـن ترويـج دعايـة خاطئـة فــي أوسـاط األطيـاف
أسـاس املذهـب
ّ
ِّ
الش ِ
ـيع َّية فــي بعـض الـدول واملجتمعـات ،فاألسـاس واألهـ ّم هو فضـح السياسـات اإليران َّية

ورفضهـا.

تفكيـك إيـران مفاهيم ًيـا وسياسـ ًيا ،والتعامـل معهـا علـى نحـو مختلـف ال يسـتعدي كل
إيـران ،بـان فــيها أطـراف داخل َّيـة سـاخطة علـى نظـام احلكـم ورافضة لـه سياسـ ًيا ومؤ ِّيدة
العربـي ،وهـي أطـراف ال تقتصـر علـى ُسـنَّة إيـران أو عربهـا ِّ
الشـي َعة أو األقلِّ َّيـات
للنهـج
ّ
العرقيـة والقوم َّيـة داخلهـا ،بـل تشـمل بعـض املعارضـة السياسـ َّية فــي الداخـل واخلـارج
مـن أبنـاء القوم َّيـة الفارسـ َّية ،والتواصـل مـع األوضـاع الداخل َّيـة اإليران َّيـة ليـس مـن بـاب
الصـراع والتفتيـت ،بـل مـن بـاب تعزيـز وتقويـة أصدقـاء العرب فــي إيـران واملسـتنيرين من
رجـال الديـن والسياسـة.
اإليرانـي فــي العالَـم
العربـي مـع دول وفصائـل الفلـك
جتنُّـب مزيـد مـن الشـ ّد والتوتُّـر
ّ
ّ
إيراني خلفــي فــي املنطقـة العرب َّية ،عبر اسـتراتيج َّية
العربـي ،بهـدف إفشـال بنـاء معسـكر
ّ
ّ
إعـادة اجلـزء إلـى الـك ّل ،وقـد يشـمل ذلـك اسـتراتيج َّية جديـدة لالنفتـاح علـى العـراق
عربـي جديـد يأخـذ فــي االعتبـار أنهمـا بَلَـدان َذ َوا
وسـوريا والنظـر إليهمـا َوفْـق منظـور
ّ
السياسـي لـكل منهمـا
العربـي لفتـرة ،إذ ال يع ِّبـر النِّظـام
خاصـة فــي النِّظـام
وضعيـة
َّ
ّ
ّ
السياسـي للدولـة ،بحيـث ال يسـتأثر النِّظامـان بفـرض حالـة داخل َّيـة
عـن مجمـل الكيـان
ّ
اإليرانـي.
تسـتعدي علـى العـرب وتكـ ِّرس للنفـوذ
ّ
30
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فصـل احملاولـة اإلقليم َّيـة إلدخـال إسـرائيل علـى ّ
خـط َعالقـات العرب بإيـران ،إذ يرفع
اإلسـرائيلي ،وجـز ًءا مـن
العربـي ،وال شـك فــي أن اخلطـاب
ذلـك أسـهم إيـران فــي العالَـم
ّ
ّ
العربـي ،يضـع إيـران عنصـر توحيـد بين إسـرائيل والـدول العرب َّيـة فــي اخلليـج،
اخلطـاب
ّ
ّ
يصـب فــي مصلحـة عالقـة
اخلليجـي عرب ًيـا مـن إيـران ،وال
صـف املوقـف
وهـذا ليـس فــي
ّ
ّ
العربـي بإيـران ،ومي ِّكـن إيـران مـن حشـد طاقـات خلفــية سياسـ َّية ومجتمعيـة
العالَـم
ّ
العربـي.
وإعالميـة فــي داخـل العالَـم
ّ
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