ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤــﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ
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السنة الرابعة – العدد الحادي عشر – أبريــل ٢٠٢٠

تصـ ــدر عـ ــن

موقــف إيــران كقـــوة تعديليـــة
في ميــزان القــوى الجديــد في الشــرق األوســط

د .منيــر موســى أبــو رحمــة
آسيـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــوراري
جامعــة أبــو بكــر بلقايــد – تلمســان /اﳉزائــر

وتوس ِعﻬا في ال َعالقات الدولية،
إن القرن الحادي والعﺸرين قرنُ
ّ
انتﺸار الق ّوة ﱡ
ِ
وتتحـ ّـدد أنماط َعالقــات الق ّوة علــى المســتويين اإلقليمي والدولــي بمق ّومات
ـعيﻬا لتوسيﻊ انتﺸــارﻫا .فخالل حقبة
ومكانة كل دولة في داﺧل كلّ نطاق ،وسـ ِ
إدارة الرﺋيــس اﻷمريكــي بــاراك أوبامــا ،Barack Obama -ونتيجــة اعتمــاد
عموماُ ،أتيحــﺖ الفرصة
اﻷداء الســلمي على التوجﻬات السياســية اﻷمريكيــة
ً
للمنافســين الدولييــن كروســيا ،والخصــوم اإلقليمييــن كﺈيــران ،للتﺄﺛيــر فــي
الحﻆ في الدور الﺬي تﺆ ﱢديﻪ روسيا في سوريا ،وفي
القﻀايا الدول ّية ،وﻫﺬا ما ُي َ
الحﻆ في توســيﻊ إيران نطاق
ﱡ
تدﺧلﻬا في شــبﻪ جزيرة القــرم اﻷوكرانية ،كما ُي َ
نفوذﻫا بمنطقة الﺸرق اﻷوسﻂ.
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يسـعى هﺬا البحﺚ إلى فحﺺ التح ّول في بنية الق ّوة في منطقة الشـرق األوسـط ،خاصة
بعـد إنـدالع مـا يسـمى بــ »الربيـع العربـي« بالتركيـز علـى الـدور اإليرانـي ،وذلـك مـن خـالل
التعـرف علـى طبيعـة هـﺬا الـدور ،وبطبيعة الحال موقﻒ القـوى اإلقليمية العربية من ذلك،
ً
فضال عن تفاعالت الق ّوة العالمية مع ذلك ،وبالتحديد الواليات المتحدة األمريكية.
أوال :مفاهيم الدراسة
يمكن تحديد أهم المصطلحات األساسية التي تتطرق إليها الدراسة على النحو اﻵتي:
 -١مفﻬوم الق ّوة
إن مصطلـح القـ ّوة ذو أهميـة مركزيـة فـي السياسـة الدول ّيـة ،انطال ًقـا مـن األبعـاد النﻈريـة
ّ
حـد سـواء ،وترمـز القـ ّوة مـن حيـﺚ معناهـا العـام إلـى إمكانية فـرض اإلرادة
والعمليـة علـى ٍ ّ
ٍ
لطـرف مـن األطـراف ،حتـى ضـ ّد ما يواجه ُﻪ من أعمال المقاومـة ،ويُفهم من تعبير
الﺬاتيـة
ق ّوة الدولة قدرتها على المطالبة بﺈطاعتها أو مراعاة مصالحها ،على الصعيدين الداخلي
والخارجي ،ولو أدى ذلك بالضرورة إلى اسـتخدامها التهديد /أو وسـائل اإلكراه القسـرية،
فـﺈن القـ ّوة تُفهـ ُم بأ ّنها
أن المـال بالتحديـد يُشـ ّكل عملـة ضمـان الحيـاة االقتصاديـةّ ،
»وكمـا ّ
عملة التداول بالنسبة إلى السياسة الدول ّية« على ح ّد قول كارل دويتش.(١)Karl Deutsch-
ً
ٌ
تعريﻒ جام ٌع وشام ٌل ومانع ،والحقيقة هي انعدام
وإجماال بشأن مفهوم الق ّوة ،ال يوجد
ألسباب من بينها
إجماع بين المفكرين السياســيين وعلماء االجتماع بشــأن طبيعتها
وجود
ٍ
ٍ
تعــ ﱡدد الصــور التــي تتخﺬها ،إذ ال يوجد تنﻈي ٌم من دون أن تكون الق ّوة هي جوهر األســس
ظهور لهــﺬه الكلمة على
التــي يســتند إليهــا ،ومهمــا اختلﻒ العلمــاء في تحديد تاريــﺦ أ ّول
ٍ
صلﺐ علم السياسة ،إذ
المسرح السياسيّ ،
فﺈن ذلك ال يُغ ّير من الحقيقة شي ًﺌا ،فالق ّوة هي ُ
بها يُصنع القرار السياسي ويُوضع موضع التنفيﺬ في شتى مجاالت الحياة).(٢
وتُعتبــر علــى ســبيل المثال قــ ّوة الدولة من العوامــل التي يُعلّق عليهــا أهمي ٌة خاصة في
أن هﺬه الق ّوة هي التي ترسم أبعاد الدور الﺬي
ميدان العالقات الدول ّية ،وذلك بالنﻈر إلى ّ
تقــوم بــﻪ الدولة في المجتمــع ال ّدولي ،وتح ّدد إطار عالقاتها بالقــوى الخارجية في البيﺌة
الدولية.
ويمكــن تعريــﻒ القــ ّوة الوطنية للدولة على أ ّنهــا المقدرةُ على التأثير في ســلوك الدول
األخــرى بالكيفيــة التي تخــدم أغراض الدولة الممتلكة لها ،وبدون هــﺬا فقد تكون الدولة
كبيرة أو غنية أو عﻈيمة ،ولكنّها ليســت قو ّية ،ويتفق مع هﺬا التعريﻒ البروفيســور ديفيد
ســنجر  David A. Singer -الــﺬى يُع ﱢرفهــا علــى أ ّنهــا القــدرة على التأثير ،وكﺬلك األســتاذ
الهندي ماهندرا كومار الﺬي يعطي للق ّوة مفهو ًما مراد ًفا للتأثير ،فيُع ﱢرفها بأ ّنها القدرة أو
28
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القابليــة للســيطرة على اﻵخريــن؛ وتمثل ق ّوة الدولة حجر الزاوية فــي تحديد أبعاد الدور
ُ
ٍ
موقﻒ
يختلﻒ من
الﺬي تؤديﻪ على مسرح الحياة السياسية الدولية ،والحكم على طبيعتها
ﻵخر حسﺐ األيدي التي تُمسك بزمام هﺬه الق ّوة والهدف الﺬي تُوجﻪ إليﻪ ،فبعﺾ الدول
إقليمية معينة ،أو لفرض ٍ
ٍ
نمط سياســي أو
أوضــاع
تســتخدم قوتهــا الوطنيــة كأداةٍ إلمــالء
ٍ
مﺬهــﺐ بالــﺬات على الــدول األخرى ،في حين هناك دو ٌل أخرى أمكنها ترويﺾ هﺬه الق ّوة
ٍ
وتهﺬيبهــا والتح ّكــم فيهــا والســيطرة عليهــا في الحــدود التــي يقتضيها الدفــاع عن أمنها
القومي ومصالحها الوطنية.
ٍ
نقطة مه ّم ٍة وأساسية في هﺬه المحطة بالﺬات أال وهي الفجوة بين
وتجد ُر اإلشارة إلى
القــ ّوة الفاعلــة في السياســة الدول ّية أي »القــ ّوة العملياتية« وبين معنــى »الق ّوة مفاهيم ًيا«،
ٍ
بدرجة كبيرة إلــى كون الق ّوة ظاهر ًة كل ّية متكونة مــن جملةِ
ٍ
متغيرات متداخلة
وذلــك يعــود
أن مفهوم الق ّوة قد ارتبط بمحك اختباره ،وهو التعامل المباشر في الميدان.
متفاعلة ،كما ّ
ويســتعرض الدكتــور ثامــر كامــل الخزرجي فــي كتابﻪ المعنــون بـ »العالقات السياســية
الدوليــة وإســتراتيجية إدارة األزمــات« بالتفصيــل ال ُممــل ،معنــى القــ ّوة مفاهيم ًّيا بحصره
ٍ
واحد منهم منﻈو ٌر وتوجــ ٌﻪ مع ّين في العالقات الدوليــة ،وهم إدوارد
ثالثــة توجهــات ،لــك ّل
ً
ممثــال عــن المدرســة التقليديــة ،و هانــس جــي مورغانثوHans-
كارEdward Hallett Car-
ً
ممثال
 J.Morgan Thauرائــد المدرســة الواقعية ،وفي األخير روبــرت دالRobert A.Dahl-
عن المدرسة السلوكية).(٣
 -٢مفﻬوم توازن القوى
بنصيﺐ وافر من الدراسات ،واهتمامات األكاديميين وحتى
سياسات توازن القوى
حﻈيت
ٍ
ُ
السياسـيين ،أل ّنها عالو ًة على زيادة الفهم اسـتمرت تُع ِ ّب ُر عن سياسـات قوى دولية ،تبحﺚ
من خالل القوة إ ّما عن الحفاظ على الوضع القائم أو تعديلﻪ.
ويعــ ّد التــوازن  Balance/ Equibriumظاهــر ًة تلقائية في الطبيعة وفي السياســة ،بمعنى
تحقــق انتﻈــام العالقــة بيــن المكونات وف ًقا للكيفيــة التي يُعاد بها انتشــا ُرها ،ومن ث ّم ،إذا
ما تغ ّيرت كثافة أو وجود المكونات )إضافة ،حﺬف ،أو تعديل( ســيكون ر ّد الفعل هو تغ ﱡير
ذاتي جديد يحقق التوازن بين المكونات ليضمن استمرار
عالقاتها عندئﺬ ،ويﻈه ُر انتﻈا ٌم ٌ
العملية السياسية فيما بينها).(٤
يأتي الدكتور إسماعيل صبري مقلد في تعريفﻪ لتوازن القوى بقولﻪ» :ينشأ التوازن في
ضخم وساحق في قِ واها ،ما يه ّدد حر ّية
تفوق
حالة إمكان دولة واحدة أن تحصل على ٍ
ٍ
الدول األخرى واستقاللها ،وهﺬا التح ّدي هو ال ّﺬي يدفع الدول المحدودة الق ّوة إلى
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مواجهة الق ّوة بالق ّوة عن طريق التج ﱡمع في محاور أو ائتالف قوى مضادة ،وهﺬه إحدى
ِ
توازنات ما
طرق تكوين التوازن ال ّدولي وليست الطريقة الوحيدة ،وهي طريقة تكوين
بعد الحروب الدول ّية« ،ويوصﻒ توازن القوى بأ ّنﻪ »سياس ٌة ترمز إلى المدرسة الواقعية
وإن الدول حينما تسعى
في السياسة الدول ّية ،وهي المدرسة التي تُعنى بﻈاهرة الق ّوةّ ،
للحفاظ على وجودها وأمنها ومركزها ال ّدولي من خالل عملية الصراع على اكتساب
فﺈن رائدها في ذلك هو تحقيق توازن القوى ،وهو في الوقت ذاتﻪ سال ٌح في تنﻈيم
الق ّوةّ ،
استخدام الق ّوة والسيطرة عليها«).(٥
أن فكرتﻪ الجوهرية هي توزيع الق ّوة
ولتوازن القوى العديد من الصور واألشكال ،رغم ّ
بين األطراف الدولية ،لكن من خالل دراستنا المحد ّدة والدقيقة سوف نقتصر فقط على
مفهوم التوازن اإلقليمي أو ما يسمى بالتوازن الفرعي وهو شك ٌل من أشكال التوازنات يتكون
ٍ
ٍ
عالقات
جغرافية محدودة تجمع عد ًدا من الدول التي تدخل فيما بينها في
طر
داخل أ ُ ٍ
ٍ
وكمحصلة
بالصراع على السلطان والنفوذ في هﺬا اإلطار الجغرافي المحدود،
تتس ُم
ّ
فﺈن ً
ٍ
مرحلة متعادلة أو شبﻪ متعادلة من الق ّوة م ّما
دوال محدودة تصل إلى
لهﺬا الصراع ّ
يؤدي إلى قيام توازن قوى محل ّية يتحكم في سلوك الدول وضبط عالقات بعضها ببعﺾ،
فيجري التنافس بين أقطابﻪ ً
أيضا باألساليﺐ السلمية ،وقد ينتهي بالحروب مثلﻪ في
أن توازن القوى اإلقليمي مثلﻪ مثل توازن القوى
ذلك مثل توازن القوى العالمية ،والواقع ّ
العالمية يخضع للقواعد نفسها ويتسم بخصائﺺ متشابهة ويؤدي إلى النتائﺞ عينها
تقري ًبا ذلك على المستوى اإلقليمي ولكنّﻪ يؤدي دو ًرا مرك ًبا إذ أ ّنﻪ يؤثر تأثي ًرا مباش ًرا
في الصراع العالمي ويؤدي إلى حسمﻪ أحيا ًنا ،فالخالصة التي تتمحور حول ما ذكرناه
بمعزل عن التوازن ال ّدولي الرئيس الﺬي يعتمد في
أن التوازن اإلقليمي ال يعمل
ٍ
ساب ًقا هي ّ
ً
أن القوى الكبرى غال ًبا
استقراره وتغيره على الصراعات والتوازنات اإلقليمية،
فضال عن ّ
ما تستثمر التوازن اإلقليمي لدعم ورفد عناصر قدرتها وتأثيرها ونفوذها في النﻈام
خلل يصيﺐ التوازنات اإلقليمية بفعل حدوث
وأن أي ٍ
ال ّدولي واستقرارها على ٍ
نحو متزايدّ ،
متغيرات إقليمية مفاجﺌة ال ب ّد وأن ينعكس تأثيره سل ًبا أو إيجا ًبا على التوازنات الدول ّية
المرتبطة بﻪ ،وهﺬا التأثير يتح ّدد في ضوء اقتراب أو ابتعاد مصالح القوى العﻈمى
العالمية وخصائﺺ الوضع اإلستراتيجي لتلك القوى اإلقليمية من حيﺚ مفهومها ألمنها
القومي ومصالحها ،فتوازن القوى قانو ٌن تاريخي ،سواءٌ أتعلق األمر بالتوازن اإلقليمي أم
فﺈن توازنات القوى أخﺬت الطابع
أن التوازن اإلقليمي هو األسبق وجو ًدا ّ
ال ّدولي ،وكما ّ
ً
مستقال بالضرورة ،أي
أن التوازن الفرعي ال يُمكنﻪ أن يعمل
نفسﻪ ،فالقاعدة العا ّمة هي ّ
)(٦
تفا ُعالتﻪ ال تجري
بمعزل من أطراف التوازن الرئيس .
ٍ
30
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 -٣مفﻬوم الق ّوة التعديلية
جـاء تعريـﻒ القـ ّوة التعديليـة لـدى ال ُم ﱢ
نﻈر واألسـتاذ جون مير شـايمرJohn Mearsheimer-
فـي كتابـﻪ ال ُمعنـون بـ»مأسـاة سياسـة القـوى العﻈمـى« The Tragedy Of Great Power
 Politicsبحيﺚ يُع ﱢرفها بأ ّنها التعديلية أو النزعة التعديلية )) Revisionismنزوع لدى القوى
ألن
العﻈمـى ،والـدول عمو ًمـا ،نحـو تغييـر أو تعديـل تـوازن القـ ّوة لصالحهـا سـل ًما أو حر ًباّ ،
القـ ّوة النسـبية للدولـة فـي مقابـل الـدول األخرى هـي الضمانة األولى لبقـاء الدول ،ولﺬلك
تقﻒ القوى التعديلية على طرف النقيﺾ من قوى الوضع الراهن التي تسعى للحفاظ على
توازن الق ّوة الحالي ،بالطبع أل ّنﻪ في صالحها ،ويُشير في كتابﻪ ً
أن النﻈام ال ّدولي
أيضا إلى ّ
ال يضـم ً
دوال مـن نـوع قـوى الوضـع الراهـن ) ،(Powers Status Quaإ ّال الدولـة المهيمنـة
الحاليـة التـي تسـعى إلـى الحفـاظ علـى مكانتهـا المهيمنـة علـى المنافسـين المحتمليـن،
فالقـوى العﻈمـى ال ترضـى أبـ ًدا عـن التوزيـع الحالي للق ّوة ،ويسـيطر عليها دائ ًما دافع إلى
تغييره لصالحها ،فدائ ًما ما تكون نواياها تعديلية ،وتستخدم الق ّوة لتعديل توازن الق ّوة).(٧
لوحــﻆ في الســنوات األخيرة تركيــز المفكرين والمختصين نحو هــﺬا الموضوع ،نﺬكر
على سبيل المثال والتر رازل ميد Walter Ruselle Mead -ويعتبر من أبرز المفكرين الﺬين
تناولوا هﺬا الموضوع ونشر مقالﻪ في مجلة الشؤون الخارجية ،الﺬي حمل عنوان» :عودة
الجغرافيا السياسية :انتقام القوى التعديلية«(.(٨
وتناول ً
أيضا في هﺬا الصدد ،الدكتور محمد حمشــي أســتاذ العلوم السياسية بجامعة
تأثيــر للتحوالت اإلقليمية على
أم البواقــي فــي مقالــﻪ المعنون بـ »االســتقرار النﻈمي :أي
ٍ
المغــرب العربــي؟«؛ ويوضح حول »عودة الجغرافيا السياســية بصعود القوى التعديلية في
السياســة الدوليــة« ،إذ استشــهد فــي تحليلــﻪ بثالثــة نماذج أساســية هي كاﻵتــي :الصين
في المحيط الهادئ وإفريقيا ،وروســيا في أوروبا الشــرقية وآســيا الوســطى ،وإيران في
أن عودة الجغرافيا السياسية ترتبط
الشــرق األوســط ،فيما يُشــير عدد من الباحثين إلى ّ
بحــاالت الفــراغ فــي القــ ّوة اإلقليمية أو العالمية ،األمــر ال ّﺬي يدفع بالقــوى التعديلية إلى
ٍ
سياســات إقليميــة أو عالميــة تهــدف باألســاس إلــى التأثيــر فــي أنماط
المبــادرة بتبنــي
توزيع الق ّوة لمصلحتها.
بشــكل مباشــر في بنيــة الق ّوة
أن الحــراك العربــي أ َّثــر
ٍ
ويﺬهــﺐ الدكتــور حمشــي إلــى ّ
وبشكل غير مباشر في بنية الق ّوة العالمية التي تش َّكلت بعد نهاية الحرب الباردة،
اإلقليمية،
ٍ
والختبــار هــﺬه الفرضيــة يعقد الباحﺚ مقارنــ ًة بين قدرة الغرب علــى التدخل في العراق
وليبيا )٢٠١١م٢٠٠٣-م١٩٩١-م( وعجزه عن التدخل في ســوريا ،وب ّين قدرتﻪ على التدخل
في البوسنة والهرسك )١٩٩٩م( ،وعجزه عن التدخل في أوكرانيا )شبﻪ جزيرة القرم().(٩
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كقو ٍة تعديلية ..المحددات والمرتكزات
ً
ﺛانيا :إيران ّ
فـي ضـوء فهـم الدولـة لمكانتهـا الدول ّية واعتراف ال ّدول األخرى لها بهﺬه المكانة ،تسـتطيع
هـﺬه الدولـة اعتمـاد سياسـات القـ ّوة ال ّ
قدر
الزمـة في النﻈام ال ّدولي ،والـﺬي يضمن أقصى ٍ
ممكـن لحمايـة مصالحهـا ،وتحقيـق أدوارهـا المرسـومة ،ووف ًقـا لﺬلـك يمكـن تفسـير الرؤية
المتبادلة بين اإلقليمية )نﻈا ًما وقضايا( ،والعالمية )قوى وقضايا(؛ ورغم التط ّور الحاصل
فـي طبيعـة العالقـات اإلقليميـة) ،(١٠وظهـور قوى إقليمية تحاول أن تع ّدل من الوضع القائم،
يتضـح مباشـر ًة علـى رأس القائمـة التوجـﻪ اإليرانـي على السـاحة اإلقليمية لمنطقة الشـرق
األوسـط والخليـﺞ العربـي ،وبـدون منـازع تنافـس بشراسـة علـى تموضعهـا وقوتهـا ونفوذهـا
بالمنطقة ،معتمد ًة في ذلك على ك ّل الوسائل والمقومات والمرتكزات التي تدفع بها لتكون
ق ّو ًة تعديلي ًة واضح َة المعالم بالمنطقة.
ومن أبرز ما يم ّيز إيران موقعها اإلستراتيجي ،إذ تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا،
ً
ارتباطا قو ًيا بموقعها الجغرافي ،ومع مساحتها
وقد ارتبط تاريخها السياسي واالقتصادي
التي تبلﻎ مليو ًنا و ٦٤٨أل ًفا و ١٩٥كيلومت ًرا مرب ًعا ،أي ثالثة أضعاف مســاحة فرنســا ،ومع
ٍ
ٍ
دول:
حدود تبلﻎ  ٨٧٣١كلم منها  ٢٧٠٠كلم حدو ٌد بر ّية ،وتشــترك إيران في
حدود مع عدة ٍ
العراق ،وتركيا ،وأرمينيا ،وأذربيجان ،وتركمانســتان ،وأفغانســتان ،وباكســتان ،وبالتالي تُ َع ّد
إيران ثاني دولة من حيﺚ عدد البلدان المجاورة التي تح ّدها بر ًّيا بعد روسيا.
مسطح مائي
بموقع جيو-سياسي مهم بالمنطقة ،إذ يطل موقعها على أكثر من
كما تتمتع
ٍ
ٍ
ساحل على الخليﺞ العربي،
)الخليﺞ العربي وبحر قزوين وبحر العرب( ،وهي صاحب ُة أطول
ٍ
باإلضافة إلى حدودها مع البلدان المطلّة على بحر قزوين ومع البلدان العربية على الساحل
الجنوبي للخليﺞ ذو األهمية اإلستراتيجية ،بحيﺚ أصبح بمقدور إيران التدخل والتأثير في
أمن الخليﺞ ،وفي إمدادات النفط العالمية التي تنقلها السفن من مضيق هرمز).(١١
وطيلــة األزمنــة التاريخية المختلفة ،ظلّت تحتل إيران بموقعها مكان ًة إقليمي ًة معتبرة ،إذ
ممر طبيعي للتجــارة العالمية بين
تمثــل حلقــة الوصل بين المشــرق والغرب ،وهــي بمنزلة ٍ
الشــرق األقصــى وحوض البحر المتوســط ،لﺬلــك أطلق عليها لقﺐ »مفتاح الشــرق« ،ولﺬا
باتت موض َع اهتمام القوى الدولية).(١٢
باإلضافة إلى ذلك فﻺيران امتداداتها االجتماعية والثقافية الديموغرافية واالقتصادية
ٍ
بموضوعات شتى وعديدة ،ومع
أدوار إقليمية
المعق ّدة ،األمر الﺬي ساعدها ألن تقوم بلعﺐ ٍ
االســتناد لفكرة »عودة الجغرافيا السياســية« لكال الباحثين ا ّلﺬين ذكرناهم ســل ًفا يتجلى
لدينــا بوضــوح أن إيــران توفــ َر لديهــا عنص ٌر مهم مــن العناصر التي تؤهلهــا ألن تكون ق ّو ًة
تعديلية بالمنطقة.
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موقــﻒ إيــران كقـــوة تعديليـــة في ميــزان القــوى اﳉديــد في الشــرق األوســط

وتتمثل هﺬه المقومات األساسية في ثالثة عوامل رئيسية ،هي:
 -١العامل األيديولوجي
 -٢ثان ًيا :الشخصية القومية اإليرانية
 -٣ثال ًثا :مكتسبات الثورة
عامــل آخر ،ســواء كان
وتأثيــر هــﺬا األخيــر فــي حركــة النﻈــام يفــوق بكثير تأثيــر أي
ٍ
ً
متمثــال فــي مصــادر الثــروة ،أو القــدرات االقتصاديــة ،أو القــ ّوة العســكرية ،أو القــدرات
إن
العلميــة والصناعيــة ،فهــﺬه العوامــل األخــرى تعمــل في خدمــة المقومات الثالثــة ،بل ّ
ً
فضال عن
هــﺬه المقومــات الثالثــة تؤثــر في اختيار القيــادات ،ابتــدا ًء من زعيم النﻈــام،
كيفية وضع اإلســتراتيجية العا ّمة للنﻈام الحاكم ،وتوجيﻪ سياســتﻪ ،بل وكيفية التعامل مع
أن هنــاك ثالثة مح ّد ٍ
دات داخلية أساســية للسياســة الخارجية اإليرانية
المتغيــرات ،كمــا ّ
في عهد الرئيس حســن روحاني ،تتداخل مع هﺬه المقومات ،وهي :المحد ّد االقتصادي،
والمحــد ّد الثقافــي ،ومحد ّد المصلحة ،وينــدرج تحت ك ّل محد ﱟد منها عد ٌد من التفصيالت
الجزئية المتعلقة بﻪ.
بخصوص المقوم األيديولوجي فﺈنﻪ يتمحور حول المﺬهﺐ الشيعي ال ّﺬي اتخﺬت إيرا ُن
من فكر ِه نﻈا َم واليةِ الفقيﻪ ،لﺬلك فهي ليســت مج ّرد نﻈام سياســي وفقط ،بل هي ثقافة
أن والية الفقيﻪ استمدت ق ّوتها
دينية تنبُع من االجتهادات التي قدمها علماءُ ال ّدين ،حتى ّ
أن هﺬه األيديولوجية
مــن فكــرة المحافﻈة علــى المﺬهﺐ ذاتﻪ ،واإلبقاء على مقوماتﻪ ،أي ّ
تحقــق مصلحــ ًة دينية يؤمن بها الشــعﺐ اإليراني ،وتدعم تراثﻪ الثقافي والحضاري ،األمر
الــﺬي جعــل هــﺬه األيديولوجية تمتــز ُج بعنصر المصلحة الﺬي يق ﱡره المﺬهﺐ الشــيعي ،بل
ويرفعﻪ فوق النﺺ ال ّديني أحيا ًنا.
أن مثلﺚ
أما الشــخصية اإليرانية فمن خالل قراءة علمية في تاريﺦ إيران ندرك ج ّي ًدا ّ
اإلنســان ،والبيﺌة ،والعقيدة هو ما بنيت عليﻪ الشــخصية اإليرانية ،فهي بالتالي شــخصي ٌة
مركبــة تكاتفت عوامل كثيــرة إلنضاجها ،وبلورة خصائصها ومقوماتها ،من خالل تاريخها
حكم تُﻈللﻪ نﻈرية التفويﺾ اإللهي للحاكم .وأخي ًرا ،تتضح مكتسبات الثورة
الطويل ،تحت ٍ
على لســان أمين عام مجمع تشــخيﺺ مصلحة النﻈام محســن رضائي ،إذ قال» :أفرزت
ً
مناخا سياســ ًيا جهاد ًيا يســود الســاحة ،وقد تشــ َّكل في ظلّﻪ
الثورة منﺬ بدايتها في إيران
ٌ
اختالف في الرؤية تجاه العديد من
تيــاران أحدهما سياســي واﻵخر جهــادي ،كان بينهما
ّ
شــك
القضايا ،لكن الفترة األخيرة شــهدت انهيا ًرا في الحدود الفاصلة بين التيارين ،وال
أن الســاحة السياســية في حاجة لكال التيارين ،أل ّنهما يســتطيعان م ًعا تشكيل هندسة
في ّ
)(١٣
الساحة السياسية في إيران )صحيفة تابناك في  ١٨يونيو ٢٠١٤م(« .
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نســتنتﺞ من هﺬه العناصر التوجﻪ السياســي اإليراني في منطقة الشرق األوسط ،حيﺚ
تعتبر اإلستراتيجية اإليرانية من أكثر اإلستراتيجيات المثيرة للجدل في الشرق األوسط،
صنــاع القرار
فقــد حﻈــي البُعــد اإلقليمــي لﻺســتراتيجية اإليرانية
باهتمــام بالﻎ من قِ بل ُ
ٍ
السياسي والعسكري في إيران ،ووظفت إيران في سبيل إنجاحها مختلﻒ األدوات الصلبة
ً
فضــال عــن التخصيصــات المال ّية الكبيرة التي ثم تســخيرها في هﺬا المجال،
والناعمــة،
المســخرة لدعــم الدول
ويتضــ ُح هــﺬا األمــر فــي الحجــم المتصاعد للميزانيــة الخارجية
َّ
والجماعات المســلّحة ،التي تدور في فلك إســتراتيجياتها اإلقليمية ،وتحدي ًدا في العراق
وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ،وبعﺾ دول القارة اإلفريقية.
كما وتتضح أهم ّية اإلستراتيجية اإلقليمية من خالل القداسة التي منحها إياها الدستور
اإليراني ،في دعم األقليات الشيعية بمختلﻒ دول العالم ،وبشتى الوسائل المتاحة.
ً
ﺛالثا :مكانة إيران في ﻇﻞ توازن القوى الجديد بالشرق األوسط
َّ
محط أطماع
تتمتع منطقة الشرق األوسط بالعديد من المم ّيزات والعوامل التي تجعلها
ً
وأيضا نﻈ ًرا ألهمية موقعها إستراتيج ًيا وجيو-إستراتيج ًيا وسياس ًيا ،ولما
القوى الكبرى،
تمتلكﻪ من موارد بحيﺚ تمتلك أكثر من  ٪٥٠من نفط العالم ،واحتياطات الغاز ،فيُرج ُح
بعﺾ الدارسين المختصين بأن مختلﻒ النزاعات في الشرق األوسط راج ٌع باألساس إلى
حروب
أن حروب الشرق األوسط هي
التنافس على النفط والغاز الطبيعي ،وهو ما يعني ّ
ُ
طاقة في أغلبها).(١٤
أن تراجع الق ّوة األمريكية قد أ ّدى إلى صعود قوى المراجعة ،فﺈ ّنﻪ أ ّدى كﺬلك إلى
وبما ّ
ازدياد دور القوى اإلقليمية ،وذلك لملء الفراغ الﺬي أوجدتﻪ المرحلة االنتقالية في النﻈام
ال ّدولي ،مع األخﺬ باالعتبار أن الواليات المتحدة ما تزال القوة األكثر تأثي ًرا.
وما يعزز طرحنا السابق حول أهمية الجغرافيا السياسية بصعود القوى التعديلية في
الساحة الدول ّية ،األحداث المتوالية التي دائ ًما ما يكون مسرحها منطقة الشرق األوسط،
ً
ٍ
انتقاال إلى التهديدات األمنية المختلفة إرهابي ًة
ونزاعات وصراعات
حروب
بما تشهده من
ٍ
ً
وصوال إلى الموجة التي اكتسحت
كانت على سبيل المثال –داعش– أو غيرها من األشكال،
ُ
اصطلح تسميتﻪ بـ»الربيع العربي« ،ك ّل هﺬه المتغيرات لعبت دو ًرا كبي ًرا في
الساحة بما
أن المتغيرات كثيرة ال ب ّد من فحﺺ
العالقات وتوجهات الوحدات الدول ّية واإلقليم ّية ،وبما ّ
انعكاسات التغ ّير في ميزان الق ّوة العالمية على ميزان الق ّوة اإلقليمية بمنطقة الشرق األوسط،
بوصﻒ ذلك أم ًرا ضرور ًيا لمحاولة تحديد موضع إيران فيﻪ ،فما المقصود هنا بالتغ ﱡير في
ميزان الق ّوة العالمية ،والتغ ّيُر الﺬي يحدثﻪ صعود القوى التعديلية في العالقات الدول ّية؟
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ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل:
 -١كشــﻒ مالمــح فــراغ القــ ّوة اإلقليميــة وصعــود قــوى تعديليــة فــي المنطقــة مــن خــالل
ثالثة متغيرات:
تراجــع تأثيــر ثــالث قوى محور ّية هي العراق ومصر وســوريا ،م ّمــا نتﺞ عنﻪ فراغ في
أ-
ُ
الق ّوة اإلقليمية.
ب -تزايُد ال ّدور اإلقليمي إليران في المنطقة بعد االحتالل األمريكي للعراق في ٢٠٠٣م.
انعكاســا للفراغ
ج -ظهــور تركيــا وإيران كقوةٍ مؤثرة في مرحلةِ ما بعد الحراك العربي،
ً
وتراجع القوى المحورية التقليدية.
اإلقليمي الﺬي أفرزتﻪ تح ﱡوالت ما بعد الحراك،
ُ
َّ
ويتكشﻒ من خالل
 -٢فراغ الق ّوة على المستوى الدولي وأثره على ميزان الق ّوة اإلقليمية،
عدة متغيرات:
العﺐ على هﺬه الساحة ،ال س ّيما
العﺐ
أساسي في العراق ،بل أه ﱢم ٍ
أ -تح ﱡول إيران إلى ٍ
ﱟ
بعد أحداث ما يُعرف بـ»الربيع العربي«.
ب -بروز دور روسيا والصين على الساحة اإلقليمية ،إذ تم ّكنت روسيا والصين من الحفاظ
على بقاء بشار األسد والنﻈام السوري من خالل استخدام حق الفيتو في مواجهة الجهود
العربيــة والدوليــة لتحقيق االســتقرار في ســوريا ووضع ح ّد لﻸزمة ،وكﺬلك وقفت روســيا
والصين ضد كثير من القرارات المتعلقة بالتطورات والصراعات في الشرق األوسط.
ٍ
بصفة مباشــرة على ميزان القــ ّوة اإلقليمية ،إذ
ج -صعــود هــﺬه القــوى التعديلية انعكس
)(١٥
تع َّز َز دور األنﻈمة الحليفة للصين وروسيا .
د -ظهور مالمح الصراع والتنافس بين إيران وتركيا وإسرائيل.
بدورها مهدت التعديالت والتحوالت في ميزان القوة دول ًيا وإقليم ًيا الطريق لﻈهور حالة
بشــكل غير مسبوق
االنكشــاف الكبير الﺬي تعاني منﻪ المنطقة العربية ،األمر الﺬي أســهم
ٍ
في زيادة ُفرص ونفوذ الدول اإلقليمية األخرى ،بحيﺚ أمكن الحديﺚ عن تأثير ثالث قوى
إقليمية غير عربية في مستقبل المنطقة هي :إيران وتركيا وإسرائيل.
هﺬه القوى تملك من المقومات ،والنفوذ ،واإلرادة ،األمر الﺬي جعلها ترسم أُطر التفاعل
ٍ
بشــكل أكثــر فاعليــة مــن أي ٍ
عربيــة أخرى ،وهكــﺬا دخلت المنطقة ســبا ًقا
دولة
اإلقليمــي
ٍ
سياســ ًيا علــى األدوار والنفــوذ ،وأضحــت المنــاورة السياســية ومحاولة تكويــن التحالفات
والتكتالت أحد السمات البارزة في السياسة اإلقليمية.
كان ومــا يــزال دور وأهداف إســرائيل في المنطقــة مقرو ًنا باســتثمار الوجود األمريكي
ً
فضال عن
الكبيــر فــي المنطقــة ،والتفوق اإلســرائيلي العســكري المدعوم بالردع النــووي،
اســتثمارها للمتغيــرات التــي عصفــت ومــا زالــت تعصــﻒ بالمنطقــة ،ومن ضمنهــا تدمير
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القــدرات العراقيــة بعد االحتالل األمريكي ٢٠٠٣م ،وخروج هﺬه الدولة المهمة من ميزان
القوة اإلقليمية ،وحالة الفوضى التي تعيشها اليوم الكثي ُر من الدول العربية ،والتي أخرجت
على إثرها تأثير قوى أخرى كسوريا ومصر إلى ٍ
حد ما).(١٦
عمت المنطقــة ،ألن ذلك يُرجح
اســتفادت إســرائيل مــن حالة الفوضى واألزمــات التي َّ
ٍ
تصدعات
كفتها اإلقليمية لعاملين مرتبطين بهﺬه التطورات ،األول :أن هﺬه الفوضى خلقت
حقيقية في جبهة المواجهة التاريخية معها ،والثاني :أن هﺬه الفوضى أنهكت دول المواجهة
وجعلتها أمام مشروعات تقسيم محتملة.
وبالنســبة لتركيــا فقــد أكــدت األحــداث خــالل الســنوات األخيــرة علــى طبيعــة دورها
وأهدافها وعالقاتها بدول المنطقة بمن فيهم إســرائيل وإيران ،فبعد الهجوم اإلســرائيلي
تحســنت عالقــات تركيا مــع جيرانها العرب ومــع إيران،
علــى غــزّة في ديســمبر ٢٠٠٨مّ ،
ٍ
نقطة بالهجوم اإلســرائيلي
وتدهورت عالقاتها مع إســرائيل ،وقد بلغت األمور إلى أســوء
على سفينة اإلغاثة التركية »مافي مرمرة« الﺬي تس ّبﺐ في تسعة قتلى من األتراك ،األمر
الﺬي أدى إلى طرد السفير اإلسرائيلي آنﺬاك من أنقرة).(١٧
كان هــﺬا التحــ ّول بمنزلــة موازنــة عالقات تركيا بين الغرب والشــرق أكثــر منﻪ التخلي
ً
صنع
عــن الغــرب لمصلحة الشــرق ،ومــع ذلك ،أثار هﺬا التح ّول
امتعاضــا في بعﺾ دوائر ُ
القــرار السياســي والمناقشــات الفكرية فــي الواليات المتحدة وأوروبــا ،وقد وصﻒ توجﻪ
فان خطوة التوازن الجديد
السياســة التركية الجديد بصفةِ العثمانية المح ّدثة ،ومع ذلك ّ
التي اتخﺬتها الحكومة التركية قد عززت موقفها بالتأثير في مسار األحداث الناجمة عن
االنتفاضات العربية ،وفي الوقت نفسﻪ تركتها عرض ًة الرتداداتها).(١٨
جﺬور فارسية ،األمر الﺬي يعني أ ّنها كانت ق ّو ًة
أ ّما بالنسبة إليران فترى أ ّنها دول ٌة ذات
ٍ
لهــا وز ٌن دولــي ،وهــﺬا يعــزز طموحاتهــا في أن تبقى قــ ّو ًة مؤثرة في المنطقــة وفي العالم،
أن مــن حقّهــا أن تكــون دولــة متطــ ّورة ومتقدمة صناع ًيا وليســت فقــط منتج ًة
فهــي تــرى ّ
للنفــط ،وهــﺬا يَﻈهر مــن خالل محاوالتها الســر ّية لتخصيﺐ اليورانيوم وامتالك الســالح
النــووي ،والتــي أصبحــت علني ًة بعد عام ٢٠٠٢م) ،(١٩ويعتبر اإلعالن عن مشــروع البرنامﺞ
هاجســا وتخوفات لــدى دول الجوار التي
النــووي اإليرانــي إشــكالي ًة بح ّد ذاتﻪ ،بحيﺚ أثار
ً
خاصة والغرب عا ّمة ،جاء اإلعالن
لها عالقة إستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية
ّ
عــن مشــروع البرنامــﺞ النــووي اإليرانــي فــي ظ ّل سياســة الواليــات المتحــدة المعلنة بعد
أحــداث  ١١ســبتمبر ٢٠٠١م ،ال ُمتمثلــة بالحــرب على اإلرهاب ،بحيﺚ شــنّت الحرب على
أفغانســتان والعراق ،ووصفتهما بدول محور الشــ ّر ،وكانت مســتع ّد ًة لتضييق الخناق على
إيران ومشروعها النووي.
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وكان تحــ ّدي إيــران للقــوى الغربية فــي قضية تخصيــﺐ اليورانيوم قد أكســبها تعاط ًفا
كبي ًرا بين بعﺾ التيارات المناهضة للغرب والواليات المتحدة وسياساتها في المنطقة ،ال
سيما دعمها ال ُمطلق إلسرائيل ،وكان يعزى هﺬا التعاطﻒ إلى إدراك العرب للمعاملة غير
العادلة ا ّلتي تفرض على إيران بالمقارنة مع إســرائيل التي لم تحاســﺐ ّ
قط على مخزون
ٍ
أسلحتها النووية ،وإن كان هﺬا التعاطﻒ قد تح َّول إلى حالةِ
خوف وتر ﱡقﺐ مِ ن سلوك إيران
وسياساتها بعد ظهور ن َّياتها تجاه دول المنطقة).(٢٠
فــي المقابل تســتمد إســرائيل قســ ًما كبيــ ًرا من مكانتهــا وقوتها من قدرتها العســكرية
التقليديــة والنوويــة بدعــم الواليــات المتحــدة ،وإلــى اﻵن كان الهــدف الحيــوي للواليــات
المتحدة أن تضمن إلسرائيل السيادة العسكرية التقليدية واالستثنائية النووية في الشرق
شجع إسرائيل على التمادي في سياسة االحتالل واالستيطان على
األوسط ،وهﺬا هو ما َّ
حساب األراضي الفلسطينية ،كما ساعد ذلك إسرائيل ً
أيضا على تدمير المنشﺂت النووية
ٍ
ٍ
وبتهديــد خطير إليران حــول منهاجها في
خــوف من محاســبة،
العراقيــة والســورية ،دون
حرب مع طهران).(٢١
تخصيﺐ اليورانيوم ،بقصد استدراج واشنطن إلى ٍ
بالنســبة لــدول الخليــﺞ فعلــى الرغم من وجــود خالفات بين دول مجلــس التعاون حول
مدى خطورة إيران على أمن واستقرار المنطقة وعلى تأثيرها على توازنات القوة والنفوذ
اإلقليمــي ،غيــر أن المملكة العربية الســعودية واإلمارات تحدي ًدا كقــوى إقليمية لها تأثير
ٍ
تحالفات إقليمية ودولية للتأثيــر للح ﱢد من طموحات
كبيــر فــي المنطقة ،نجحتا في خلــق
ٍ
تكلفة باهﻈة على مشــروع إيران اإلقليمي ،وأصبحتا
إيــران اإلقليميــة ،ونجحتا في فرض
قوةَ
تأثير في الدائرتين
ٍ
توازن لهﺬا المشروع بما تمتلكﻪ الدولتان ،وال سيما السعودية من ٍ
ٍ
تعديــالت جوهرية في ميزان
اإلقليميــة والدوليــة ،وهــو مــا يهدد قدرة إيران علــى إدخال
القوة اإلقليمي.
كقوة تعديلية في الشرق األوسط
رابعاُ :ف َرص ﻇهور إيران
ٍ
ً
إن حالـة عـدم االسـتقرار ا ّلتـي تخ ّيـم علـى منطقـة الشـرق األوسـط منـﺬ ع ّدة عقـود جاءت
ّ
نتيج ًة لع ّدة عوامل مؤثرة ،يأتي في مق ّدمتها غياب العالقة الواضحة بين النﻈام الفرعي
ٍ
تكتـالت متمثلة
الكلـي في الشـرق األوسـط ،فهنالـك مجموع ُة
التـي منهـا النﻈـام اإلقليمـي
ّ
فـي مشـروع المشـرق العربـي ودول مجلـس التعـاون الخليجـي وجامعـة الـدول العربيـة،
ً
فضال
ومنﻈمـة التعـاون اإلسـالمي التـي تنتمـي إليهـا جميـع دول منطقـة الشـرق األوسـط،
عـن التكتـالت االقتصاديـة التـي تجمـع دول المنطقـة ،سـواء كانت على المسـتوى اإلقليمي
مثـل منﻈمـة التعـاون االقتصـادي ومنﻈمـة الـدول ال ُمصـ ﱢدرة للنفـط ،وبالتالـي عـدم وضـوح
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العالقـة بيـن هـﺬه التكتـالت والنﻈـام الفرعـي ال فـي مضمونهـا وال فـي شـكلها ،قـد جـاء
ٍ
تحديـد دقيـق لنطـاق وخصائـﺺ وهيكلـة النﻈـام اإلقليمـي
اتفـاق علـى
نتيجـ َة عـدم وجـود
ٍ
فـي منطقـة الشـرق األوسـط ،لهـﺬا بـرزت رؤى إسـتراتيجية بديلـة للتعامـل مـع المتغيـرات
الحاصلة في المنطقة ،كانت من أهم مخرجاتها ظهور ٍ
عدد من المشاريع التي استهدفت
الشـرق األوسـط ،التـي كان علـى رأسـها المشـروع اإليرانـي ،المشـروع التركـي ،المشـروع
ٍ
تحديات
األمريكي ،المشـروع الروسـي ،والمشـروع اإلسـرائيلي ،وقد مثلت هﺬه المشـاريع
مشروع عربي.
جسيمة أمام نجاح أي
ٍ
يخﺺ ُفرص المشــروع اإليراني ووضع إيران في الشــرق األوســط كق ّوةٍ تعديلية،
فيما
ّ
وتأثيرها على توازن القوى في المنطقة ،فيُمكن اإلشارة إلى ما يأتي:
 -١استمرار التوازنات القاﺋمة
ٍ
ضربة عسـكرية إليران ،ومعالجة األزمة
سـيؤدي قيام الواليات المتحدة األمريكية بتوجيﻪ
اإليرانيـة عسـكر ًيا إلـى العديـد مـن النتائـﺞ السـلبية إقليم ًيـا ،وهنـا تكتسـﺐ االتصـاالت
ٍ
قنـوات أخـرى
األمريكيـة  -اإليرانيـة عبـر الوسـطاء وعبـر لجنـة الطاقـة الدوليـة ،وربمـا
أهميتها ،حيﺚ تُنبﺊ بﺈمكانية التوصل إلى
حلول وسط) ،(٢٢ال سيما أن بعﺾ القوى الغربية
ٍ
لـم تغلـق بـاب المفاوضـات مـع إيران بعد ،فجميع األطراف بما فيها إيران تخشـى الوصول
ٍ
دوامة من النزاعات تعود
لمرحلة المواجهة المباشرة ،ألنها قد تُقحم الشرق األوسط في
سل ًبا على االستقرار العالمي كك ّل.
وإقليمي ودولــي ،وهو ما يُبقي
داخلــي
ويتضــح م ّمــا ســبق التداخــل الواضح بين ما هو
ٌ
ٌ
على حالة التوازن اإلقليمي بين جميع األطراف ،ويدعم استمرار الوضع القائم واستمرار
ٍ
اصطدامات محتدمة تصل إلى حالة الحرب التي
التجاذبات والضغوطات دون الولوج في
ال ترغــﺐ بهــا كافــة األطراف ،لتبعاتهــا الخطيرة علــى الجميع ،وبالتالي فــﺈن الرجوع إلى
ً
مدخــال جدي ًرا باالهتمام لتســوية جميع الخالفات السياســية
طاولــة التفــاوض قــد يكون
إقليمي ًة كانت أم دول ّية.
تراجﻊ إيران لمصلحة القوى اإلقليمية اﻷﺧرى
ُ -٢
تغلﺐ
حيﺚ ستتراجع قدرة إيران على التأثير اإلقليمي بسبﺐ األزمة التي تعاني منها ،ألن
َ
ٌ
ٍ
بعالقـات جيـدة مـع المثلـﺚ االقتصـادي المتطـ ّور القـادر علـى
مرتبـط
إيـران علـى أزمتهـا
إنعـاش الجانـﺐ االسـتثماري اإليرانـي المتمثـل فـي الواليـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي
واليابـان ،أ ّمـا البديـل الروسـي والصينـي والهنـدي الـﺬي تُعـول عليـﻪ إيـران ليـس بﺈمكانهـم
أن يق ّدمـوا مـا يمكـن أن تسـتفيد منـﻪ إيـران علـى ِغرار دول المثلﺚ الرأسـمالي التي تسـعى
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الواليـات المتحـدة إلـى الضغـط عليهـا لتشـديد الحصـار االقتصـادي إلـى أقصـى درجـة،
نﻈـام آخـر علـى غيـر
لتدفـع إيـران إلـى التراجـع عـن أهدافهـا أو انهيارهـا ،وبالتالـي قيـام
ٍ
األُسس التي تقوم عليها الجمهورية اإليرانية حال ًيا) ،(٢٣ويُع ّد الباحﺚ جوزيﻒ ناي صاحﺐ
مفهـوم القـ ّوة الناعمـة فـي العالقـات الدوليـة أكثـ َر مـن دعـى إلـى ضـرورة المزاوجـة ما بين
العقوبـات االقتصاديـة )القـ ّوة الصلبـة( والقـ ّوة الناعمـة لتكثيـﻒ الضغـوط الشـعبية علـى
النﻈـام اإليرانـي) ،(٢٤وبالفعـل أدت العقوبـات االقتصاديـة خـالل السـنوات الخمـس عشـرة
الماضية إلى ضغوط غير مسـبوقة على النﻈام اإليراني ،أثرت في شـرعية النﻈام وزادت
الغضﺐ الشـعبي ،وبالتالي نجحت اإلسـتراتيجية األمريكية في خلق ضغوط غير مسـبوقة
على النﻈام ،قد تجبره على التراجع أو الهزيمة.
ويعزز هﺬا االحتمال من ٍ
جهة أخرى أن هناك قوى إقليمية منافســة لن تترك الســاحة
لتمد نفوذها بالمنطقة بسهولة ،فتركيا على سبيل المثال ضمن القوى اإلقليمية المرشحة
دور على
لتصبح ق ّوة تعديلية بالمنطقة ،إذ تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للعﺐ ٍ
رجح ذلك مقارنة مقومات هاتين القوتين ،حيﺚ تتم ّيز تركيا
الساحة الشرق أوسطية ،وما يُ ّ
بانتمائهــا إلــى مناطــق جغرافية متنوعة منها الشــرق األوســط ،والبلقان والقوقاز ،وآســيا
هويات إقليمية متع ّددة ،وال يمكن حصرها في ٍ
ٍ
الوسطى ،أي أ ّنها دول ٌة ذات
هوية واحدة)،(٢٥
َ
وضمِ ــ َن ذلــك لهــا التأثيــر الواضح علــى التوازنات اإلقليميــة والدولية في هــﺬه المنطقة،
بســبﺐ تفاعالتها السياســية واالقتصادية والعسكرية واألمنية والثقافية ،وبالتالي هي قوةٌ
مهمــة فــي المنطقــة ،ليس فقط بحكم موقعها كما أســلفنا وإ ّنما بحكــم قوتها االقتصادية
المتناميــة ،وقدراتها العســكرية ،وعالقاتها الدوليــة المتنوعة ،أ ّما الق ّوة الناعمة في إيران
أقــ ّل بكثيــر م ّما فــي تركيا ،وصورتها قد تأثــرت كثي ًرا بعد انقضاضهــا على االحتجاجات
ً
وصوال إلى قمــع االحتجاجات
الشــعبية التــي أعقبــت االنتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٩م
الشعبية خالل السنوات القليلة الماضية ،وآخرها احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩م.
وقد تض ّررت صورة إيران مؤخ ًرا كﺬلك بســبﺐ دعمها لنﻈام بشــار األســد في ســوريا،
واقتصاد إيران هو اﻵخر لم ينجو من الضرر بسبﺐ العقوبات الغربية ،وكﺬلك بسبﺐ سوء
اإلدارة) ،(٢٦ويســتند تنامي الدور التركي إلى نﻈرية »العمق اإلســتراتيجي« التي تستند إلى
أن موقــع تركيــا وتاريخهــا يُم ﱢكنها مــن التحرك اإليجابي في المجــاالت واالتجاهات كافة،
ّ
وخصوصــا جوارهــا الجغرافــي للحفاظ على أمنهــا وتحقيق مصالحهــا ،وكﺬلك االهتمام
ً
)(٢٧
بالعمــق التاريخــي والجغرافــي المتمثل فــي الدائرتيــن العربية واإلســالمية  ،ومن ٍ
جهة
أخــرى تعتبــر تركيــا مدعوم ًة من الغــرب والواليات المتحدة األمريكية على حســاب إيران
في منطقة الشــرق األوســط ،فمن خالل تركيا تستطيع القوى الغربية تحقيق أهدافها في
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الشــرق األوســط والمنطقة العربية) ،(٢٨ومع ذلك تتعاون إستراتيج ًيا مع روسيا على الرغم
دور
وضع فريد يُم ﱢكنها من ممارسة ٍ
من عضويتها في حلﻒ الناتو ،ولﺬلك فتركيا اليوم في ٍ
تصﺐ التحوالت اإلقليمية والدولية لتكون
أوسع في الشرق األوسط مقارن ًة بﺈيران التي ال
ُ
القوة التعديلية المرجحة في المنطقة.
كﺬلــك فــﺈن دول الخليــﺞ وال ســيما المملكــة العربيــة الســعودية أعــادت تموضعها بعد
األزمــات التــي حلَّت بالعالم العربي ،ونﻈ ًرا للفوائﺾ المادية وحالة االســتقرار والعالقات
الطيبــة مــع بقيــة القوى اإلقليميــة والدولية ،فﺈنها قادرةٌ إلى تعزيــز عزلة إيران ،والضغط
عليها من أجل تعديل سياساتها اإلقليمية ذات الطابع التوسعي.
ُ -٣ف َرص تعديل إيران للوضﻊ القاﺋم
هﺬا ما تسعى إليﻪ إيران الثورية منﺬ سنة ١٩٧٩م وقد وجدت الوقت المالئم بعد احتالل
العـراق وأحـداث مـا يسـمى بـ»الربيـع العربـي«؛ لتطبيـق مشـروعها للسـيطرة علـى الشـرق
ٌ
برنامجا قدي ًما ومتج ّﺬ ًرا في المنطقة ،ولها امتدادات
أن إليران
األوسط ،وكما هو
معروف ّ
ً
اجتماعيـة وثقافيـة وديمغرافيـة واقتصاديـة ،األمـر ا ّلـﺬي أدى إلـى أن تقـوم إيـران تاريخ ًيـا
أدوار إقليمية في عدة مواقع) ،(٢٩فقد تنوعت مرتكزات المشروع اإليراني في منطقة
بلعﺐ ٍ
الشـرق األوسـط ،إضافـ ًة إلـى الـدور األساسـي والواسـع الـﺬي تقـوم بلعِ بـﻪ علـى المسـتوى
ِ
اإلقليمـي ،وذلـك باالعتمـاد علـى ٍ
بسـط
عـدد مـن األدوات واﻵليـات التـي قـد تُم ّكنهـا مـن
السيطرة ِوفق الطريق الﺬي انتهجتﻪ.
ومن أهم هﺬه األدوات »القوى المحلية العربية« المرتبطة بﺈيران مﺬهب ًيا ،حيﺚ يســعي
هﺬا المشــروع لتكريس مكانة إيران كق ّوةٍ إقليمية بالمفهوم الشــامل للقوة ،وذلك من أجل
ً
فضــال عــن تعزيــز أمنهــا والحفاظ علــى نﻈامها
خدمــة مصالحهــا العقائديــة والفكريــة،
السياسي ،ومن أبرز هﺬه القوى حزب اهلل اللبناني وحركة حماس الفلسطينية والميليشيات
الشيعية في العراق ،إضاف ًة إلى إصرار إيران على امتالكها للتكنولوجيا النووية )السلمية
ٍ
لهيمنة مﺬهبية
كانت /أو العسكرية( ،كﺬلك توظيﻒ »المرجعية الدينية في إيران« والسعي
ٍ
قطاعات مــن مواطني دول الجــوار اإليراني لمشــروعها ،لتحصيل
علــى الشــيعة ،وجــﺬب
أكبر ٍ
عدد من األتباع والمؤيدين للنﻈام في الخارج ،والتأثير السياســي على كافة طوائﻒ
الشــيعة ،وهنــا تﻈهــر لنا ق ّوةٌ إضافيــة تخدم مصالح إيــران وتوجهاتهــا بالمنطقة ،فﺈيران
تحريﺾ الحركات الشيعية في دول الخليﺞ العربي ض ّد أنﻈمة الحكم ،ومن خالل
يُمكنها
ُ
إطالق فتيل الحرب الطائفية في العراق ،التي قد تج ﱡر بالضرورة كافة دول الخليﺞ ،لﺬلك
نجد الدول الخليجية والعربية ترفﺾ أي ﱟ
حل عسكري تجاه الملﻒ النووي اإليراني.
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أن دافــع إيــران األكبر في االســتمرار لتحقيــق طموحاتها بالمنطقة بــأن تكون ق ّو ًة
كمــا ّ
إقليميــة ،وحتــى عالميــة من خالل سياســتها الخارجية ،هو تقييمها الﺬاتــي لقدرتها على
الوجود والتأثير وفرض النفوذ على القوى اإلقليمية المختلفة ،بما فيها الق ّوة اإلسرائيلية
ٍ
تحديات متعددة في سبيل تعديل ميزان القوة اإلقليمي لصالحها.
التي تواجﻪ
لكــن مــع هﺬا تواجﻪ إيران تحد ًيا فيما يتعلق برفﺾ القوى الدولية واإلقليمية لســلوكها
التوسعي ،ووجود منافسين لها في المنطقة ،األمر الﺬي قد يح ﱡد من ظهورها كقوةٍ تعديلية
لميزان القوى في الشرق األوسط.
خالﺻـــة
إن الشـرق
بنـا ًء علـى ذلـك ،وباالسـتناد إلـى الرؤيـة االستشـرافية للبحـﺚ ،يمكـن القـول ّ
األوسـط سـوف يبقى على حالﻪ هﺬا على المدى القريﺐ والمتوسـط ،أي اسـتمرا ُر النزاع
والصـراع ،وبالخصـوص الصـرا ُع الطائفـي ،وا ّلـﺬي يُصطل ُح تسـميتﻪ علـى الغالﺐ بـ»الحرب
السنّي والشيعي ،وخاص ًة بعد
الباردة الجديدة« ،التي هي باألساس مشتعلة بين محورينُ ،
االنسـحاب التدريجـي للواليـات المتحـدة مـن المنطقـة؛ واألغلـﺐ أن إيـران لـن تتمكـن فـي
هﺬيـن المدييـن مـن أن تفـرض نفسـها كقـوةٍ تعديليـة فـي المنطقة ،لكن علـى المدى البعيد
فـﺈن توازنـات القـوى الدوليـة واإلقليميـة قد تفرض وجو َد إيران كقوةٍ مؤثرة إلى جانﺐ قوى
أخرى كتركيا ودول الخليﺞ بقيادةٍ سعودية ،وربما عودة قوى أخرى إلى المشهد.
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