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مقدمة

ًّ
ً
أساســيا لتســوية األزمــة
مطلبــا
أصبحــت مســألة تعديــل الســلوك اإلقليــي
املتفاقمــة مــع إيــران ،منــذ االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي يف 2018م.
هــذا مــا عـ َّـر عنــه الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن وعـ َّـر عنــه أعضــاء إدارتــه ،يف إطــار
النقــاش املفتــوح داخــل أروقــة البيــت األبيــض مــع ُ
احللفــاء األوروبيــن واإلقليميني
َّ
بشــأن ملــف إيــران .يف املقابــل ،تــرى إيــران أن هــذه القضايــا خــارج النقــاش ،وال
يمكــن تضمينهــا يف االتفــاق النــووي ،وقــد عـ َّـر املرشــد اإليــراين علــي خامنــي عــن
ُّ
التوجــه بت�أكيــده «الــزام طهــران دعــم حلفائهــا يف الشــرق األوســط» ،واعتبـ�ار
هــذا
ّ
وجودهــا اإلقليــي «ضــرورة جيــب أن تكــون وســوف تســتمر» ،كمــا رفــض خامنــي
ِّ
َّ
التخلــي عــن برنامــج بــاده الصــارويخ .وأشــار إىل أن هــذا الربنامــج «أجــر أعــداء
إيــران علــى مراجعــة حســاباتهم» ،تثــر هــذه املواقــف املتن�اقضــة تســاؤالت عديــدة
ُ
ِّ
ُ
التعامــل مــع معضلــة
حــول الفــرص والتحديــات ،الــي تواجــه إدارة بايــدن عنــد
ُ ّ
الم َ
ســلوك إيــران اإلقليــي خــال املرحلــة الراهنــة ،والتداعيــات ُ
حتملــة لــكل مــن
َ
خيــاري مواصلــة الضغــوط ،واالنفتــاح علــى ســلوك إيــران اإلقليــي .ويف ســياق
مناقشــة هــذه املعضلــة واإلجابــة عــن التســاؤالت املطروحــة ،ســوف تركــز هــذه
ـدد مــن املحــاور :األول :إدارة بايــدن وســلوك إيــران اإلقليــي ،الثــاين:
الورقــة علــى عـ ٍ
ُ
ِّ
َ
حتديــات تأثــر إدارة بايــدن يف ســلوك إيــران اإلقليــي والفــرص املمكنــة ،الثالــث:
مســتقبل ســلوك إيــران اإلقليــي علــى ضــوء ِخيــارات بايــدن.
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أو ًل :إدارة بايدن وسلوك إيران اإلقليمي
ّ

َّ
توقــع تغيـ ً
ـرا يف ســلوك إيــران اإلقليــي بعــد االتفــاق
كان بايــدن ضمــن الفريــق الــذي
َّ
َّ
النــووي ،ألنهــا لــن تتخلــي عــن فرصــة إدماجهــا يف منظومــة العمــل الــدويل بعــد
عقــود مــن العزلــة واحلصــار .لكــن إيــران َّ
تصرفــت عكــس روح االتفــاق النــووي،
وظهــر ذلــك مــع تعزيزهــا لسياســاتها اإلقليميــة العدائيــ�ة املرتبطــة بهويــة
النظــام وطبيعــة ُّ
توجهاتــه األيديولوجيــة ،ويف اســتمرار دعــم إيــران لـ«حــزب هللا»،
واختبـ�ارات الصواريــخ الباليســتي�ة ،وغريهــا مــن مظاهــر الســلوك العــدواين ودعــم
ً
اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة يف ســوريا والعــراق واليمــن .وبــدل مــن التعــاون مع
ّ
ِّ
الواليــات املتحــدة ،اتهــت إىل تهديــد مصاحلهــا وحلفائهــا ،وتبــي خيــار إســراتييج
بإخــراج القـ ّـوات األمريكيــة مــن املنطقــة.
حتولــت وجهــة النظــر األمريكيــة ّ
علــى هــذا األســاس ،ســرعان مــا َّ
برمتهــا جتــاه ملــف
إيــران ،حـ ّـى قبــل وصــول دونالــد ترامــب ُّ
للســلطة ،وإذا كان ترامــب حــاول معاجلــة
ِّ
ً
إشــكالية ســلوك إيــران اإلقليــي باعتب�ارهــا واحــدا مــن أهـ ّـم التهديــدات الــي تمثلهــا
َّ
َّ
ِّ
إيــران مــن خــال املواجهــة والــردع ،فــإن بايــدن يواجــه التحــدي نفســه ،ألن الواقــع
َّ
يفيــد بــأن أمــام الواليــات املتحــدة معضلــة حقيقيــة يف كيفيــة مواجهة هــذا التهديد،
وبـ ّ
ـأي أدوات.
ِّ
ِّ
توليــه ُّ
الســلطة ،أخــذ بايــدن يف االعتبــ�ار التحديــات الــي تفرضهــا إيــران،
قبــل
وأوضــح خططــه ملعاجلتهــا يف ســبتمرب 2020م ،يف مقــال كتبــ�ه ملوقــع «يس إن
ً
ً
إن» أعلــن قائــاّ :أول االلــزام الصــارم بمنــع إيــران مــن امتــاك ســاح نــووي،
ً
ثانيــ�ا عــرض مســار موثــوق بــه للعــودة إىل الدبلوماســية ،حبيــث إذا عــادت إيــران
إىل االمتث ـ�ال الصــارم لالتفــاق النــووي ،فســتعاود الواليــات املتحــدة االنضمــام إىل
ً
ّ
االتفــاق كنقطــة انطــاق ملفاوضــات املتابعــة .ثالثــا مواصلــة صــد أنشــطة إيــران
ّ
املزعزعــة لالســتقرار ،إضافــة إىل اســتخدام العقوبــات َّ
املوجهــة ضــد انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ودعمهــا لإلرهــاب وبرنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة(.)1
َّ
ُّ
التوجهــات للوهلــة األوىل مفرطــة يف التفــاؤل ،لكــن مــا ِلبــث أن تبــن
بــدت هــذه
ًّ َّ
َّ
أنهــا مجـ َّـرد شــعارات انتخابي ـ�ة ،وخصومــة سياســية مــع ترامــب شــخصيا ،وأنهــا
(1) Joe Biden, there’s a smarter way to be tough on Iran, CNN, (Sep 13, 2020), Ac-

cessed: Feb 01, 2020, https://cnn.it/32sP85g
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َّ
ِّ
ال تأخــذ باالعتبــ�ار املصالــح احليويــة للواليــات املتحــدة ،ال ســيما وأنهــا ال تقــدم
َّ
ً
َّ
ُ
بالتعامــل مــع ســلوك إيــران اإلقليــي ،إذ إن تن�اقضــا
رؤيــة متماســكة يف مــا يتعلــق
ّ
ًّ
حقيقيــا بــن اإلصــرار علــى مســار الدبلوماســية والعــودة إىل االتفــاق النــووي ،واحلد
ِّ
مــن التهديــدات الــي تمثلهــا إيــران ،وذلــك علــى مســتوى التحليــل املرتبــط بعنصــر
َّ
ٍّ
ـل ّ
مجــاين عــن عناصــر التأثــر
القـ َّـوة يف التأثــر بالعالقــات بــن الــدول ،إذ بــدا كأنــه ختـ
ُ
التفاهــم ،يف الوقــت الــذي يب ـ�دو فيــه اخلصــم يف
يف األزمــة ،وإعطــاء أولويــة ملســار
موقــف شــديد الضعــف.
ُّ
تســلم بايــدن َّ
مهامــه ،بــدأت تظهــر تغيــرات يف نــرة اخلطــاب الرئــايس
بعــد
وخطــاب عناصــر اإلدارة اجلديــدة بشــأن ملــف إيــران ،إذ بــدأ املســؤولون احلديــث
ُّ
عــن شــروط العــودة لالتفــاق النــووي ،حبيــث إن التقــدم يف مســار املفاوضــات أصبح
ُ
ُ
ُ
ختـ ّ
ـص ســلوك إيــران اإلقليــي وبرنامــج
بالتفاهــم حــول قضايــا أخــرى
وثيــق الصلــة
َّ
صواريخهــا الباليســتي�ة( ،)1يف مــا يمكــن القــول إنــه اســتيعاب لــدروس المــايض،
ً
ومحاولــة لتصحيــح األخطــاء .علــى أرض الواقــع ،تواجــه اإلدارة اجلديــدة عــددا
ُ
ختـ ّ
ـص الســلوك اإلقليــي إليــران:
مــن املعضــات الرئيســية
ُّ
املعضلــة األوىل :الربنامــج النــووي اإليــراين ،وتراهــن عليــه إيــران لتأكيــد تفوقهــا
وامتــاك قـ َّـوة ردع غــر تقليديــة يف مواجهــة خصومهــا ،ومــن ثـ َّـم فهــو أحــد شــواغل
ِّ
الواليــات املتحــدة كأولويــة مصرييــة ،باعتبـ�اره أحــد التحديــات الرئيســية املرتبطــة
ّ
َّ
اخلاصــة باحلــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة ،وتشــاركها
بالسياســة األمريكيــة
ُ
ُ
َّ
يف ذلــك القــوى الدوليــة الرئيســية والقــوى اإلقليميــة ،باعتبــ�ار أن امتــاك إيــران
ً
ُ
ـاحا ًّ
سـ ً
نوويــا يقــود إىل خلــل يف التوازنــات اإلقليميــة القائمــة ،فضــا عــن انــزالق
املنطقــة حنــو ســباق نــووي غــر محمــود العواقــب.
َّ
املعضلــة الثانيـ�ة :برنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة ،الــذي حتــول مــن طابعــه الدفاعي
ّ
إىل أداة هجوميــة تســتغلها إيــران لتهديــد واســتهداف مصالــح القــوى اإلقليميــة
والدوليــة باملنطقــة ،بــل وتهديــد الوجــود األمريكــي نفســه ،وهــي قضيــة أصبحــت
ذات ِّ
أهميــة بالنســبة إىل الواليــات املتحــدة ُ
واحللفــاء اإلقليميــن ،وكذلــك الــدول
األوروبي ـ�ة الــي باتــت أراضيهــا يف مــرىم الصواريــخ اإليراني ـ�ة.
(1) U.S. Department of State, Department Press Briefing, (Feb 02, 2021), Accessed:

Feb 11, 2021, http://bit.ly/3tXPX1M
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ّ
املعضلــة الثالثــة :دور إيــران يف بعــض دول املنطقــة ،هــذا الــدور الــذي يتخــذ
مــن نشــر الفــوىض والعنــف وإثــارة احلــروب الطائفيــة ودعــم امليليشــيات
َّ
ّ
املســلحة ضــد حكوماتهــا ،أداة لتأكيــد النفــوذ وتعظيــم املصالــح ،وبالتــايل
ُ
َّ
أصبــح ضمــن الشــواغل الــي تهـ ّـم الواليــات املتحــدة والقــوى اإلقليميــة ،ألن
ِّ
ُ
هــذا الســلوك ُي َ
رتجــم إىل نفــوذ واســع إليــران قــد يؤثــر علــى التوازنــات القائمــة،
ً
ِّ
متوســطة إىل َّ
وقــد ُيــرج إيــران مــن َّ
تأثــرا يف
قــوة تعديليــة أكــر
قــوة إقليميــة
ِ
اإلقليــم.
ُّ
بنــ ً
�اء علــى مــا يطرحــه بايــدن وإدارتــه مــن تصــورات بشــأن معاجلــة ســلوك
ُّ
والتطــورات علــى أرض الواقــع ،يمكــن إبــداء عــدد مــن
إيــران اإلقليــي،
املالحظــات:
ّ
ُ
 .1الواليــات املتحــدة يف ظــل إدارة بايــدن باتــت تــدرك ضــرورة التعامــل مــع
ُ
تهديــدات إيــران كحزمــة واحــدة( ،)1تســاندها يف ذلــك القــوى األوروبيــ�ة
واإلقليميــة ،فلــم ُيعــد مــن املقبــول إعــادة الفاعليــة إىل االتفــاق النــووي،
ومعاجلــة املخــاوف املرتبطــة بالربنامــج النــووي اإليــراين ،دون أخــذ الشــواغل
ً
اإلقليميــة الرئيســية باالعتبــ�ار( ،)2فاالســتقرار اإلقليــي أصبــح مرهونــا
ّ
بمقاربــة جديــدة للحــد مــن دور إيــران يف حالــة عــدم االســتقرار الراهنــة يف
الشــرق األوســط( .)3يف هــذا الســياق ،تريــد الواليــات املتحــدة عــودة إيــران إىل
ً
ُ
لتفاهمــات شــاملة.
االتفــاق النــووي َّأول ،ليكــون ذلــك بمثابــة أرضيــة
َّ
ُ
 .2ترفــض إيــران تقديــم تن ـ�ازالت جوهريــة يف مــا يتعلــق بربنامــج الصواريــخ،
ًّ
ًّ
َّ
وقــوة ردع
ســياديا ،ومســألة حيويــة للحفــاظ علــى أمنهــا،
باعتبــ�اره حقــا
ً
تســاعد علــى بقــاء النظــام بعيــدا عــن التهديــد واالســتهداف ،ناهيــك برفــض
ً ُ
خيـ ّ
ـص دول املنطقــة ويمكــن
تدويــل مســألة احلــوار اإلقليــي ،باعتب ـ�اره شــأنا

(1) ()Asharq Al-Awsat, Sullivan: Priority is Dealing with Iran’s Growing Fissile Material Stockpile, (January 30, 2021), Accessed: Feb 15, 2021, http://bit.ly/3am1ArC

((( سبوتنيك عربي ،وسط رفض إيراني ..لماذا تطالب السعودية بتضمينها في مفاوضات االتفاق النووي؟ 10( ،فبراير 2021م) ،تاريخ
االطالع 12 :فبراير 2021مhttps://bit.ly/3tZzoCw ،
((( وكالة ايسنا ،یک کارشناس مسائل آمریکا :بایدن نمیخواهد ایران را از دست بدهد ۳۰( ،دی ۱۳۹۹هـ ش) ،تاريخ االطالع 11 :فبراير
2021مhttps://bit.ly/3nVKgNq ،
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أي تداعيات ُمحت َملة لدبلوماسية بايدن؟
معضلة سلوك إيران اإلقليميّ :

ُ
التفاهــم حولــه يف إطــار إقليــي(.)1
 .3يف حــال جتــاوزت الواليــات املتحــدة معاجلــة التهديــدات اإلقليميــة الــي
ِّ
ُ
َّ
تمثلهــا إيــران ،فــإن املنطقــة قــد تن�دفــع حنــو صــراع مفتــوح ،فبعــض القــوى
اإلقليميــة سـ ِّ
ـيكرس طاقتــه وإمكاني�اتــه ُ
ور ّبمــا تعاونــه ،مــن أجــل مواجهــة خطــر
ً
ُ
مفتوحــا ،وقــد
بقــي الصــراع مــع اململكــة العربي ـ�ة الســعودية
إيــران ،وهــذا قــد ي ِ
تتجــه إســرائي�ل إىل شـ ّـن هجــوم علــى إيــران.
 .4مســألة الوصــول إىل حلــول ومكاســب كاملــة ٍّ
ألي مــن الطرفــن تبــ�دو
ً
صعبــة ،إذ تملــك األطــراف أوراقــا مختلفــة للضغــط واملســاومة ،فمــن جانبهــا
ّ
ـل هــذه املعادلــة ورقــة ضغــط َّ
قويــة ،وهــي تســريع برنامجهــا
تمتلــك إيــران يف ظـ
ّ
َّ
النــووي ،وقــد اتــذت عــدة إجــراءات بهــدف فــرض ضغــط كبــر علــى إدارة
ً
بايــدن .كذلــك تمتلــك أوراقــا إقليميــة عديــدة بــدأت حتريــك بعضهــا بالفعــل،
ِّ
كمــا حــدث يف تكثيــف احلوثيــن هجماتهــم علــى الســعودية منــذ تــول بايــدن،
واســتهداف القـ ّـوات األمريكيــة يف العــراق ،واملنــاورات والتحـ ُّـركات العســكرية
َّ
يف ميــاه اخلليــج العــريب .يف املقابــل ،فــإن لــدى الواليــات املتحــدة ورقــة تأثــر
َّ
َّ
مهمــة يف مــا يتعلــق اســتمرار الضغــوط االقتصاديــة وتكثيفهــا ،حــى تذعــن
إيــران وتقبــل بصفقــة مقبولــة مــن وجهــة نظــر الواليــات املتحــدة ُ
وحلفائهــا(،)2
ِّ
ُ
مليهــا
وقــد يؤجــل هــذا مســألة التســوية ،بمــا فيهــا املعضلــة اإلقليميــة الــي ي ِ
ســلوك إيــران لبعــض الوقــت.
تحديــات تأثير إدارة بايدن في ســلوك إيران
ثانيــا:
ِّ
ً
والفـ َـرص الممكنة
ُ
اإلقليمي

ُّ
علــى ضــوء ُّ
التوســعية يف املجــاالت احليويــة إليــران
توجهــات النظــام اإليــراين
ُّ
التشــيع
مــن ناحيــة ،وانتقــال املشــروع اإليــراين اإلقليــي إىل مرحلــة عســكرة
ُّ
وتوجهــات اإلدارات األمريكيــة
يف ســاحات النفــوذ اإلقليــي مــن ناحيــة ثاني ـ�ة،
املتعاقبــة جتــاه منطقــة الشــرق األوســط مــن ناحيــة ثالثــة ،يمكــن حتديــد عــدد
((( ميدل إيست أونالين ،ال رفع للعقوبات األمريكية على إيران قبل عودتها عن انتهاكاتها النووية 07( ،فبراير 2021م) ،تاريخ االطالع:
 12فبراير 2021مhttp://bit.ly/3rVr44R ،
((( حســـن فحص ،البرنامج النووي لعبة إيران في قمع الداخل ومغازلة الخارج ،إندبن�دنت عربي�ة 12( ،فبراير 2021م) ،تاريخ االطالع:
 12فبراير 2021مhttp://bit.ly/3jR9Vq1 ،
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معضلة سلوك إيران اإلقليميّ :

ِّ
مــن التحديــات الرئيســية أمــام بايــدن للتأثــر يف ســلوك إيــران اإلقليــي،
وكذلــك بعــض الفــرص املمكنــة:

المتأصل وتقاطع المصالح الجيو-
1.العداء األمريكي-اإليراني
ِّ
سياسية في اإلقليم

جعــل اخلميــي مســألة العــداء للواليــات املتحــدة ركــزة أساســية ملشــروع واليــة
ُ
رحــم العــداء للواليــات
الفقيــه يف الداخــل واخلــارج منــذ 1979م ،وقــد و ِلــدت مــن ِ
املتحــدة ُّ
توجهــات السياســة اخلارجيــة اإليرانيـ�ة ،الــي اســتن�دت إىل مبــادئ حاكمــة
ُ
للسياســة اإليرانيــ�ة جتــاه النظامــن اإلقليــي والــدويل :األمميــة اإلســامية،
ورفــض الهيمنــة ومواجهــة االســتكبار ،واالســتقاللية واالكتفــاء الــذايت ،والقوميــة
الفارســية.
وهــي املبــادئ الــي انعكســت علــى ســلوك إيــران اإلقليــي يف البحــث عــن دور ونفــوذ
ِّ
ِّ
مســتن�د إىل التاريــخ والديــن ،وبــدأت جتلياتــه يف تبــي النظــام اإليــراين مبــدأ تصديــر
الثــورة ،خبلــق ُ
األذرع العســكرية املواليــة لهــا يف مجاالتهــا احليويــة ذات األولويــة،
ومحاولــة تغيــر الواقــع اإلقليــي لصالــح التصـ ُّـورات اخلمينيـ�ة ُّ
التوســعية املنبثقــة
عــن نظريــة واليــة الفقيــه(.)1
هــذا التصـ ُّـور لدولــة ثوريــة ُّ
توســعية ،يصطــدم بطبيعــة احلــال مــع النظــام الــذي
طورتــه الواليــات املتحــدة ورعتــه وفــق معايــر َّ
َّ
معين ـ�ة ،حــول الكيفيــة الــي جيــب
َّ ُ ّ
تتصــرف كل دولــة ضمــن هــذا
أن يكــون عليهــا النظــام الــدويل ،وكيــف جيــب أن
ُ ّ
وصنفــت الــدول واجلهــات الفاعلــة الــي ال تتن�اســب مــع هــذا القالــب
النظــام،
ً
َّ
دول «مارقــة» .وبمــا أن إيــران مــا بعــد الثــورة قــد انتهكــت هــذه املعايــر ،مــن خــال
تضمــن االعتبـ�ارات األيديولوجيــة يف سياســتها اخلارجيــة ،وباعتمــاد سياســة عــدم
ُ
االحنيــاز ،ورفــع شــعارات العــداء ،وتهديــد املصالــح األمريكيــة ،فقــد اعتـ ِـر نظامهــا
ً
خطـ ًـرا وتهديــدا للواليــات املتحــدة.
َ
والمـ َ
لقــد َّ
كرســت تطـ ُّـورات األحــداث والتصـ ُّـورات الســلبي�ة ُ
ـدركات املتب�ادلــة فجــوة
(1) Abdullah Al-marzouq, An Exploration of the Security Dilemma in the Middle
East: The Impact of the Transformative Power of Iran’s Foreign Policy,(Ph.D. Thesis,
School of Politics, International Relations and Philosophy, Keele University, 2016),
p 57.
9

أي تداعيات ُمحت َملة لدبلوماسية بايدن؟
معضلة سلوك إيران اإلقليميّ :

ّ
ثقــة ،أصبــح مــن الصعــب معهــا وجــود إطــار للعمــل بــن البلديــن حلــل اخلالفــات،
ً
نتيجــة ملبــادئ الثــورة اإليرانيــ�ة وسياســتها اخلارجيــة ،حبيــث أصبحــت صــورة
الواليــات املتحــدة لديهــا َّ
مؤسســية يف الثقافــة السياســية ،األمــر الــذي جعــل مــن
ُّ
ُّ
الصعــب التخلــص منهــا ،وهــذا ألقــى بظاللــه علــى النخبــة احلاكمــة ،وفــرض
َ
عليهــا عــدم قبــول ّ
أي فوائــد ُمحتملــة لتطبيــع العالقــات مــع الواليــات املتحــدة،
حتملــة لالخنــراط ُت َ
أي مبــادرة ُم َ
كمــا َّأن الدعايــة املعاديــة قــد جعلــت ّ
واجــه بعنــف
ورفــض َ
كبيريــنُ ،ر ّبمــا ليــس هــذا مــن جانــب بعــض الفصائــل يف إيــران وحســب،
ّ
لكنــه كذلــك مــن جانــب البعــض يف الواليــات املتحــدة(.)1
َ
ِّ
املتأصــل يف العقليــة اإليرانيــ�ة ،بــات ُينظــر إىل مقاربــات
وعلــى ضــوء هــذا العــداء
ُّ
االنفتــاح األمريكيــة مــن جانــب النخبــة املحافظــة املهيمنــة علــى القــرار الســيايس يف
َّ
إيــران ،علــى أنهــا تســتهدف القضــاء علــى النظــام والثــورة واملصالــح اإليرانيـ�ة ،لهــذا
كانــت خياراتهــا هــي اســتمرار املواجهــة علــى الرغــم مــن توقيــع االتفــاق النــووي،
وتعزيــز سياســاتها ونفوذهــا اإلقليــي ،بــل العمــل علــى إنهــاء الوجــود األمريكــي يف
املنطقــة( ،)2ليــس هــذا وحســب ،لكــن بقاء إيــران كقـ َّـوة مناهضــة للواليــات املتحدة،
ً
ُ
ً
جعلهــا حليفــا موثوقــا بــه لــدى بعــض القــوى املتن�افســة علــى الســاحة الدوليــة .ويف
َ َّ
هــذا اإلطــار أصبحــت إيــران مركـ ًـزا ًّ
مهمــا لــدول مثــل الصــن وروســيا ،وهــو أمــر تعزز
بعالقــات إســراتيجية علــى مســتويات مختلفــة ،وهــذا بطبيعــة احلــال لــه تأثــر
ِّ
ُ
مهـ ّـم يف التوازنــات املتعلقــة باإلقليــم ،وعلــى مســتقبل الــدور األمريكــي ،وكذلــك
ِّ
نفــوذ إيــران ،إذ تســخر طهــران جهودهــا إلنهــاء الوجــود األمريكــي يف املنطقــة،
ُّ
والتوســعي.
باعتب ـ�اره عقبــة أساســية أمــام طموحهــا اإلقليــي

تحوالت السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط
ُّ 2.

َّ
يرتبــط ســلوك إيــران اإلقليــي بصــورة أساســية باملقاربــات الــي تبنتهــا الواليــات
املتحــدة ،خــال احلقــب التاريخيــة املختلفــة باملنطقــة الشــرق أوســطية .قبــل
(1) Arshi Saleem Hashmi, Iranian Synthesis of Ideology & Pragmatism: Its Role in
Regional Politics, Focus on Regional Issues, (Institute of Regional Studies, Vol xxvi,
No 1. 2008), p 3.
(2) Gülriz ŞEN, After the Nuclear Deal: Opportunities and Challenges of Iran’s
Reintegration, Journal of Iranian Studies, (İranoloji Derneği Yayınları, Vol 2, Issue
1, 2017), p 96-97.
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ُ
ُ
نهايــة احلــرب البــاردة ،كانــت التوازنــات الدوليــة املرتبطــة بالقطبيــ�ة الثن�ائيــ�ة
ُ
َّ
ً
خطوطــا للنفــوذ بــن القــوى الدوليــة ،ومــن ثـ َّـم فــإن حضــور الواليــات املتحدة
ترســم
ُ
َّ
املكثــف يف منطقــة اخلليــج العــريب وحتالفهــا مــع دولــه العربيـ�ة خــال الثمانينيـ�ات،
كان لــه دور بــارز يف حصــار الثــورة اإليرانيــ�ة داخــل حدودهــا ،بــل كان لــه دور يف
ّ
واســتمر
تهديــد النظــام اإليــراين داخــل حــدوده ،عــر مســاندة واســعة جلريانهــا.
َّ
هــذا احلضــور يف مرحلــة التســعيني�ات بعــد نهايــة احلــرب البــاردة ،الــي جتلــت فيهــا
ُ
َّ
ُ
األحاديــة القطبي ـ�ة بقيــادة أمريكيــة ،والــي اعتمــدت علــى وجــود عســكري مكثــف
حلمايــة األمــن واالســتقرار يف منطقــة اخلليــج العــريب ،لكــن دون إحــداث خلــل يف
ُ
التوازنــات القائمــة بــن دول املنطقــة ،إذ فرضــت الواليــات املتحــدة ُعزلــة علــى
إيــران نتيجــة أيديولوجيتهــا العدائيــ�ة.
حبلــول العقــد َّ
ُّ
األول مــن األلفيــة الثالثــة ،الــذي شــهد حتــوالت مثــل احلــادي عشــر
مــن ســبتمرب والغــزو األمريكــي ألفغانســتان والعــراقَّ ،
غــرت الواليــات املتحــدة
ُ
َّ
إســراتيجيتها اإلقليميــة والدوليــة علــى حنـ ٍـو أخــل بالتوازنــات القائمــة يف اإلقليــم
الشــرق أوســطي ،وفتــح املجــال واسـ ًـعا أمــام إيــران لتوســيع نفوذهــا خــارج حدودهــا،
كذلــك خلقــت معاجلــة إدارة الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا لهــذا اخللــل ،مــن
ً
ًّ
إقليميــا أوســع اندفعــت إيــران
خــال االنســحاب والقيــادة مــن اخللــف ،فراغــا
ْ
ً َّ
ُّ
خصوصــا أن هــذا االنســحاب تزامــن مــع انهيــار عــدد مــن الــدول ،وتفــكك
مللئــه،
َّ
منظومــات األمــن اإلقليــي اجلماعــي ومظلــة احلمايــة األمريكيــة.
َّ
ُ
ُر ّبمــا كانــت إســراتيجية ترامــب َّ
مهمــة يف مــا يتعلــق بإعــادة بنــ�اء التحالفــات
ُ
َّ
ُ
ُّ
التطــورات أن إيــران
والتوازنــات ،واســتعادة القــدرة علــى الــردع ،لكــن مــا أثبتتــ�ه
راكمــت َّ
قــوة ال ُيســتهان بهــا للتأثــر اإلقليــي ،نتيجــة االنســحاب أو االنكفــاء
التدريــي للواليــات املتحــدة ومقارباتهــا األمنيـ�ة والعســكرية ،الــي اســتفادت منهــا
إيــران بصــورة أساســية.
َّ
ُ
التفاهمــات األمريكية-اإليرانيـ�ة غــر املباشــرة قبــل الغــزو األمريكي
كذلــك شــكلت
ألفغانســتان ،اجلــارة الشــرقية إليــران ،وللعــراق ،اجلــار الغــريب إليــران ،بت�أييــ�د
طهــران رغبــة أمريــكا يف غزوهــا أفغانســتان ،إلســقاط العــدو املشــرك لواشــنطن
وطهــران (ثنــ�ايئ طالبان-القاعــدة) ،وغزوهــا العــراق إلزاحــة النظــام العــرايق
َّ
شــك َلت ُفرصــة مواتيــ�ة إليــران لبــدء تمريــر مشــروعها ُّ
التوســعي ،وقــد
آنــذاك،
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َّ
عززتهــا إيــران مــع انــدالع االحتجاجــات الشــعبي�ة العربي ـ�ة ،لكــون هــذه التحـ ُّـوالت
ُ
الكــرى يف املوقــف األمريكــي جنــم عنهــا :انهيــار النظــام اإلقليــي وختلخــل توازناتــه
ُ
ُ
وحتالفاتــه القائمــة ،وإحــداث حالــة فــراغ نتــج عنهــا اندفــاع القــوى اإلقليميــة ذات
الزنعــة ُّ
التوســعية مللئــه واحلصــول علــى مركــز الريــادة اإلقليميــة (إيــران  -تركيــا -
ُ
ُ
ُّ
إســرائي�ل) ،ثـ ّـم التقــدم املتســارع حلضــور القــوى الدوليــة املنافســة للقــوى العظــى
يف قضايــا املنطقــة (روســيا  -الصــن) .وباتــت إيــران حتظــى بنفــوذ عســكري
واقتصــادي وثقــايف وســيايس واســع يف العــراق وســوريا واليمــن ،فعلــى ســبي�ل املثــال
َّ
ال احلصــر يف مــا يتعلــق بالنفــوذ العســكري الواســع يف العــراق وســوريا ،اعــرف
اجلــرال رحيــم صفــوي ،كبــر املستشــارين العســكريني للمرشــد اإليــراين يف ين�ايــر
2021م ،بت�أســيس قائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم ســليماين َ
حنــو ً 82
لــواء يف
ِّ
َّ
ُ
ِّ
العــراق وســوريا ،تضـ ّـم مقاتلــن مــن جنســيات متعــددة ،موض ًحــا أنــه أنشــأ حنــو
ـواء يف ســورياَّ ،
 60لـ ً
ضمــت حنــو  70ألــف مقاتــل مــن قـ ّـوات التعبئـ�ة الشــعبي�ة ومــن
ُ
ِّ
الــدول األخــرى ،يف إشــارة إىل ميليشــيات متعــددة اجلنســيات تقاتــل حتــت لــواء
فيلــق القــدس ،مثــل ميليشــيات «فاطميــون» و«زينبيــون» و«حيدريــون»(.)1

تكلفة مواجهة مشروع إيران اإلقليمي بعد عسكرته
3.ارتفاع ِ

ُّ
ُ ّ
تكلفــة مواجهــة املشــروع اإليــراين يف كل مرحلــة مــن مراحــل التمــدد اإليــراين،
ختتلــف ِ
ّ
ُّ
التكلفــة يف املرحلــة األوىل مــن مراحلــه نشــر التشــيع ،ترتفع بشــكل كبري
فبينمــا تقــل ِ
َّ
ً ِّ
ُّ
َّ
للغايــة يف مرحلــة عســكرة التشــيع لعــدة أســباب :أولهــا تقديــم إيــران أثمانــا ماديــة
ْ
وبشــرية هائلــة تنتظــر جــي ثمارهــا ،وثانيهــا االنتشــار امليليشــياوي العســكري
ِّ
يمكــن إيــران مــن امتــاك ورقــة ضغــط َّ
قويــة ،تســتطيع بهــا
واســع النطــاق بمــا
َّ
تفجــر الســاحة يف تلــك الدولــة مــن خــال ســاح وكالئهــا ،وثالثهــا أن امليليشــيات
َّ
ً
ّ
ذاتهــا تكــون قــد قطعــت شـ ً
ـوطا طويــا يف مــد نطــاق النفــوذ ،وحققــت مكاســب
ُ
الرتاجــع عنــه.
هائلــة بشــكل ال يمكنهــا
َّ
ّ
ُّ
مواجهــة إيــران يف مرحلــة عســكرة التشــيع أمــر مكلــف للغايــة ،إذ تتطلــب مواجهتهــا
َّ
ُ
يف هــذه املرحلــة القــدرة علــى خلــق ميليشــيات طائفية مســلحة ملواجهة امليليشــيات
ُ
َّ
ِّ
الشــيعية املواليــة إليــران ،وهــي مســألة ليســت باألمــر الهــن ،ألنهــا تقتــي القــدرة
((( الشرق األوسط ،كبير مستشاري خامنئي :سليماني أنشأ ً 82
لواء في سوريا والعراق 12( ،ين�اير 2020م) ،تاريخ االطالع 15 :فبراير
2021مhttps://bit.ly/2OnZS0e ،
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َّ
علــى التعبئ ـ�ة والتســليح والتمويــل ،وهــذا يتطلــب مزياني ـ�ات ماليــة ضخمــة مــن
َّ
مســلحة مذهبيــ�ة ّ
تدمــر
ناحيــة ،مــع إمكانيــ�ة الدخــول يف مواجهــات واقتتــ�االت
ُ
ُ
ِّ
ً
الدولــة ُبر ّمتهــا مــن ناحيــة أخــرى ،كمــا تشــهد هــذه املرحلــة تعاظمــا للتحديــات أمــام
ً
الــدول املواجهــة للخطــر اإليــراين ،مــع شــبه انتفــاء الفــرص املتاحــة مقارنــة بالتحـ ُّـرك
َ
يف أثنـ�اء مرحلــي نشــر وتســييس التشـ ُّـيع.
ُّ
ّ
كذلــك تمثــل عســكرة التشـ ُّـيع أهـ ّـم دوافــع ســباق التســلح اإلقليــي ،وذلــك باجتــاه
بعــض الــدول العربيــ�ة واخلليجيــة حنــو تطويــر ترســانتها العســكرية ملواجهــة
ُّ
التهديــدات اخلارجيــة ،وال ســيما اإليراني ـ�ة ،وانتقالهــا مــن شــراء أنظمــة «التســلح
ُّ
ُ
الدفاعــي» إىل شــراء أنظمــة «التســلح الهجــويم» ،بمــا ينــ�ذر بارتفــاع تكلفــة
ُّ
ِّ
متخصصــة يف شــؤون التســلح ،علــى ســبي�ل املثــال ال
املواجهــة .وأشــارت تقاريــر
َّ
ً
احلصــر إىل أن دول اخلليــج عقــدت خــال  50عامــا قبــل عــام 2000م صفقــات
ُّ
ُ َّ
تســلح مــع الواليــات املتحــدة بمبالــغ ماليــة تقــدر بنحــو  90.2مليــار دوالر ،بينمــا
عقــدت خــال ً 17
عامــا منــذ عــام 2000م صفقــات بنحــو  154مليــار دوالر(.)1
كذلــك ُ
اضط َّــرت الواليــات املتحــدة إىل تكثيــف حضورهــا العســكري يف العــراق
خــال عــام 2020م ،حلمايــة األهــداف واملقـ ّ
ـار الدبلوماســية والقـ ّـوات األمريكيــة
َّ
مــن الهجمــات امليليشــياوية املواليــة إليــران ،كمــا عــززت حضورهــا العســكري لــدى
ً
بعــض الــدول اخلليجيــة مثــل الكويــتُّ ،
انتقامــا ملقتــل
حتس ًــبا لهجمــات إيرانيــ�ة
َّ
ً
ســيلماين ،وكثفــت أيضــا حضورهــا العســكري عنــد مضيــق هرمــز واخلليــج العــريب
حلمايــة أمــن املالحــة الدوليــة ،وذلــك علــى خلفيــة الهجمــات اإليرانيــ�ة املتت�اليــة
ِّ
ًّ
علــى ناقــات النفــط يف اخلليــج العــريب للتأثــر يف املصدريــن واملســتهلكني ردا منهــا
علــى العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة ،وكذلــك اسـ َّ
ـتمرت الهجمــات امليليشــياوية
ّ
املواليــة إليــران ضــد األهــداف األمريكيــة يف الســاحة العراقيــة طــوال عــام 2020م،
وال تــزال مسـ َّ
ـتمرة يف 2021م ،وآخرهــا ما أعلنتـ�ه وزارة الدفاع األمريكية باســتهداف
ً
 14صاروخــا لقاعــدة أربيـ�ل العســكرية األمريكيــة يف  16فربايــر 2021م ،ممــا أســفر
عــن مقتــل متعاقــد مــدين وإصابــة  5أمريكيــن بينهــم جنــدي.
(1) Anthony H. Cordesman, The Arab Gulf States and Iran: Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance,) Dec 12, 2018(, Accessed: Feb18, 2021,
https://bit.ly/2XT0H3A
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التفاهم واالنفتاح األمريكية
4.خبرة التعاطي اإليراني مع مقاربات
ُ

ً
عندمــا اختــرت الواليــات املتحــدة مقاربــة االنفتــاح علــى إيــران بــدل عــن العزلــة
ً
والعقوبــات ،أمــا يف أن ُجي ّــر ذلــك املســار النظــام اإليــراين حنــو االنفتــاح وتغيــر
َّ
ســلوكه ،ومــن ضمنــه ســلوكه اإلقليــي( ،)1فــإن ختفيــف حــدة الضغــوط الدوليــة
علــى إيــران يف الواقــع ،ورفــع العقوبــات االقتصاديــة عنهــا ،واإلفــراج عــن مئــات
املليــارات مــن أرصدتهــا َّ
املجمــدة يف اخلــارج ،يمنــح النظــام فرصــة لتأكيــد نفــوذه
َّ
اإلقليــي ،ال ســيما وأن املفاوضــات بشــأن االتفــاق النــووي تزامنــت مــع دور واســع
ّ
النطــاق إليــران ّ
وقواتهــا العســكرية وميليشــياتها يف عــدد مــن الــدول العربيـ�ة ،حــى
أصبحــت قـ َّـوة إقليميــة ال ُيســتهان بهــا .وعندمــا حاولــت الواليــات املتحــدة اســتعادة
َّ
القـ َّـوة يف مواجهــة إيــران ،وجــدت أن مكتســباتها خــال مرحلــة االنفتــاح تلــك قــد
َّ
توســعت بصــورة يصعــب معهــا العــودة إىل املربــع َّ
األول(.)2
َّ ُ
َّ
ُ
ِّ
وعلــى الرغــم مــن تعاظــم التحديــات أمــام إدارة بايــدن ،فــإن أمــام إدارتــه عــدة فــرص
يمكــن مــن خاللهــا التأثــر يف ســلوك إيــران اإلقليــي ،أبرزها:
أ .إمكانيـ�ة البنـ�اء علــى الضغــوط الكثيفــة ،الــي فرضهــا دونالــد ترامــب علــى إيــران،
ً
إرثــا ًّ
مهمــا لبايــدن ،جمــع بــن الضغــوط والعقوبــات واســتخدام
إذ تــرك ترامــب
ُ
الــردع وبن ـ�اء التحالفــات مــن أجــل مواجهــة ســلوك إيــران وتهديداتهــا اإلقليميــة،
ويمكــن أن يدعــم بايــدن هــذه اإلســراتيجية ،ويزيــد الضغــوط علــى إيــران.
ّ
وبالفعــل كانــت سياســة العقوبــات والضغــوط فاعلــة بدرجــة كبــرة يف احلــد مــن
الزنعــة اإلقليميــة العدائي ـ�ة إليــران ،إذ حرمــت العقوبــات بصــورة أساســية النظــام
مــن الوصــول إىل عديــد مــن املــوارد ،الــي يمكــن أن يوظفهــا خلدمــة مشــروعه
ُّ
التوســعي خــارج احلــدود ،ظهــر ذلــك بصــورة واضحــة خــال عقديــن بعــد الثــورة،
ً
ضغوطــا واســعة علــى النظــام اإليــراين ،وكذلــك
مارســت فيهمــا الواليــات املتحــدة
خــال فــرة ترامــب.
ُ
ب .وجــود فرصــة لتنســيق واســع بــن الواليــات املتحــدة وحلفائهــا ملواجهــة نفــوذ
التشــاور مــع ُ
ُ
احللفــاء األوروبيــن
إيــران اإلقليــي ،وبالفعــل بــدأت إدارة بايــدن
((( مصطفى اللباد :االختراق المحتمل ،أبعاد الرهان األمريكي على االتفاق النووي ،مجلة رؤى مصرية ،القاهرة :مؤسسة األهرام ،عدد
مايو  ،2015ص.12
((( المرجع السابق.
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ُّ
والشــركاء اإلقليميــن وأعضــاء الكونغــرس بهــذا الشــأن(.)1
ِّ
ج .طبيعــة األزمــة الــي ُتمـ ّـر بهــا إيــران ،وحالــة الغضب الشــعيب املتنـ�ايم جـ ّـراء تردي
ً
األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية ،فضــا عــن الرفــض الشــعيب لســلوك إيــران
ُ
اإلقليــي ،واعتبـ�اره أحــد العوامــل األساســية املسـ ّـبب�ة لتفاقــم األزمــة يف الداخــل ،إذ
َّ
اخلاصــة بالدولــة لإلنفــاق علــى املشــروع اإلقليــي اإليــراين.
يذهــب كثــر مــن املــوارد
ُّ
َّ
د .وجــود أطــراف دوليــة وإقليميــة رافضــة بشــدة للتمــدد اإليــراين اإلقليــي ،كادت
تــؤدي باملنطقــة إىل حــرب إقليميــة ال ُت َمــد عقباهــا ،نتيجــة جتـ ُ
ـاوز إيــران اخلطــوط
احلمــراء ملصالــح هــذه األطــراف اإلقليميــة والدوليــة ،مثــل الرفــض الــرويس
ُّ
القــوي للتمــدد اإليــراين يف ســاحات النفــوذ بالشــرق األوســط ،ال ســيما الســاحة
الســورية ،إذ ّتتســع َّ
هــوة التب ُ�اينــ�ات الروســية-اإليراني�ة يف الســاحة الســورية،
ووصلــت إىل حـ ّـد االشــتب�اكات املسـ َّـلحة بــن األلويــة ِّ
املؤيــدة للــروس وامليليشــيات
َّ
املســلحة املواليــة إليــران يف الســاحة الســورية ،علــى عديــد مــن القضايــا اخلالفيــة
َّ
تتقدمهــا ســاحات النفــوذ يف ســوريا ،ثـ ّـم الصــراع اإلســرائيلي-اإليراين يف الســاحة
َّ
ُ
الســورية ،باســتهداف إســرائي�ل املتــوايل واملكثــف للمواقــع والتمركــزات اإليراني ـ�ة
يف ســوريا ،لكــون إيــران جتــاوزت اخلطــوط احلمــراء اإلســرائيلية بت�دشــينها القواعــد
ُ
والتمركــزات العســكرية قــرب احلــدود اإلســرائيلية ،ونقلهــا الســاح للميليشــيات
املواليــة لهــا يف ســوريا ولبن ـ�ان.
ً
ثالثا :مستقبل سلوك إيران اإلقليمي على ضوء خيارات بايدن

ّ
هــل ســتتجه إدارة بايــدن إىل إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي دون أخذ معاجلــة معضلة
ُ
ســلوك إيــران اإلقليــي باالعتب ـ�ار ،أم ســت ِص ّر علــى حســم هــذه القضيــة اخلالفيــة
الم َ
ّأو ًل؟ ومــا الســين�اريوهات ُ
حتملــة؟ ومــا تداعياتهــا علــى ســلوك إيــران؟
يف ســياق اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت املرتبطــة باملســتقبل ،يمكــن اإلشــارة إىل
َّ
ُ
ِّ
ُ ّ
اخليــارات املتاحــة وتداعياتهــا املتوقعــة ،علــى ضــوء الفــرص والتحديــات أمــام كل
طــرف ،وذلــك علــى النحــو التــايل:
(1) Kelsey Davenport, Julia Masterson, Biden Officials Express Support for Rejoining
Iran Nuclear Deal, Arms Control Association, (January 28, 2021), Accessed: Feb 10,
2021, http://bit.ly/3p8d8mr
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1.خيار مواصلة الضغوط وإمكانية ردع إيران وتجميد نفوذها

ُ
ّ
ُر ّبمــا لــدى إدارة بايــدن متســع مــن الوقــت وفرصــة أكــر ملعاجلــة التهديــدات الــي
ِّ
ًّ
إقليميــا ،إذا أرادت ذلــك ،لكنهــا حباجــة إىل البنـ�اء علــى السياســة الــي
تمثلهــا إيــران
قادهــا ترامــب ،والــي جتمــع بــن الــردع اإلقليــي وتكثيــف الضغــوط والعقوبــات،
مــع عــدم اســتبعاد خيــار تغيــر النظــام ودفــع عمليــة التغيــر ،إذ أثبتــت التجــارب
ُ َّ
َّ
َّ
التاريخيــة أن النظــام يســتجيب للضغــوط كلمــا استشــعر أن بقــاء النظــام يف خطــر،
َّ
َّ
باعتبــ�ار أن البقــاء مصلحــة مصرييــة لهــذا النظــام ،ال ســيما وأن النظــام يعــاين
ً
كبــرا مــن َّ
ً
جــراء إســراتيجية الضغــوط القصــوى ،ويواجــه صعوبــات يف
إنهــاكا
ُ ّ
تطويــر نفــوذه اإلقليــي نتيجــة شــح املــوارد الماليــة ،واســتهداف مهنــدس املشــروع
اإلقليــي قاســم ســليماين.
ُ
َّ
ّ
ّ
ُ
إن الواليــات املتحــدة يف ظــل بايــدن ربمــا لديهــا فرصــة أكــر مــن أجــل الضغــط علــى
َّ
ُ
والتفاهــم عــر األطلــي سيســمح لألوروبيــن بــأن
إيــران ،ألن األطــراف األوروبي ـ�ة
تكــون مواقفهــم أكــر انسـ ً
ـجاما مــع املوقــف األمريكــي مــن إيــران ،ال ســيما بعدمــا
َّ َ
ــدت الــدول األوروبيــ�ة ِّ
أهميــة معاجلــة ســلوك إيــران وبرنامــج الصواريــخ إىل
أك
َّ
جانــب الربنامــج النــووي .وعلــى صعيــد متصــل ،فــإن روســيا والصــن ســتكونان
جتاو ًبــا يف حالــة الوصــول إىل ُ
أكــر ُ
تفاهمــات مــع الواليــات املتحــدة بشــأن اخلالفــات
َّ
ُ
الثن�ائي ـ�ة ،كمــا أن اإلدارة األمريكيــة بصــدد اصطحــاب القــوى اإلقليميــة يف عمليــة
ّ
املفاوضــات ،مــن أجــل ضمــان عــدم ختريــب ّ
أي سياســة تتبن�اهــا.
خــال ســنوات الضغــط والعقوبــات ،كان النظــام اإليــراين بالــكاد قـ ً
ـادرا علــى حتريــك
ِّ
السياســات اإلقليميــة ،بمــا يهــدد األمــن واالســتقرار ،لكــن يف الوقــت الراهــن يمكــن
ُ
َّ
ّ
القــول إن الضغــوط لديهــا قــدرة حقيقيــة علــى حتجيــم النفــوذ وجتميــده علــى أقــل
تقديــر ،مــن خــال حرمــان النظــام مــن املــوارد الالزمــة ملواصلــة سياســاته اإلقليمية،
ُّ
ً
فضــا عــن تعقــب الشــبكات املتعاونــة والقــادرة علــى تمريــر السياســات غــر
املشــروعة علــى اجلوانــب السياســية والعســكرية واالقتصاديــة.
َّ
إن تكــرار جتربــة االنســحاب األمريكــي مــن املنطقــة خــال الســنوات الســابقة بنـ ً�اء
علــى ّ
أي اتفــاق غــر متكامــل مــع إيــران ،ســيكون بمثابــة ضــوء أخضــر ،لــن يســمح
ِّ
ُّ
ُّ
التشــيع بعــد عســكرته
بتمــدد إيــران وانتقالهــا إىل مراحــل متقدمــة مثــل إدمــاج
ُ
وحســب ،بــل ســيكون بمثابــة حليــف مهــم ِّ
يمهــد الطريــق حنــو دور أوســع للقــوى
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الدوليــة الــي ترغــب يف منافســة الواليــات املتحــدة يف املنطقــة ،وهــذا بــدوره
سيشــعل ً
حربــا بــاردة لــن تســلم املنطقــة مــن تداعياتهــا.

2.خيار االنفتاح ومواصلة إيران مشروعها اإلقليمي

إذا كانــت إدارة بايــدن بصــدد عــودة ّ
مجانيـ�ة إىل االتفــاق النــووي ،مــع التغــايض عــن
َّ
حســم بقيــة القضايــا ،فإنهــا ســتقع يف خطــأ إســراتييج ســتكون لــه عواقــب وخيمة،
َّ ً ُ
مــرة أخــرى كمــا حــدث بعــد عــام 2003م ،وبعــد
فســتفتح الطريــق أمــام إيــران
َ
َّ
ُّ
توقيــع االتفــاق النــووي ،لتكريــس تــول جــذري يف معــادالت القــوة يف اإلقليــم .قــد
ال يكــون لــدى الواليــات املتحــدة رغبــة يف ذلــك ،لكنهــا قــد تكــون بصــدد احلفــاظ
ُّ ِّ ّ ِّ
ُ
ــيع ّي ،وتأمــن املصالــح اجليــو-
علــى قــدر مــن التــوازن الطائفــي الس
ن-الش ِ
ُ
بقــى
سياســية يف املنطقــة مــن منطــق إدارة الصراعــات القائمــة ،لكــن هــذا ســوف ي ِ
ُّ
ِّ
�افســا ًّ
التوتــر والصــراع ،وســوف خيلــق تن ً
قويــا بــن األطــراف املؤثــرة،
املنطقــة قيــد
ُ
ً
وقــد خيلــق حتالفــات وحربــا بــاردة لــن تنتهــي معهــا أزمــات اإلقليــم ،مــن فــويض
وحــروب بالوكالــة َوت َفـ ٍّـش ُ
للعنــف واإلرهــاب ،واخلطــأ اآلخــر بالنســبة إىل الواليــات
ً
ِّ
َّ
هدفــا قريــب املنــال ّ
لقــوات إيــران وميليشــياتها ،وســتعزز
املتحــدة أنهــا ســتكون
إيــران جهودهــا إلخــراج الواليــات املتحــدة مــن املناطــق الــي يزتايــد فيهــا نفــوذ إيــران،
كمــا حيــدث يف العــراق اليــوم.
ًّ
ً
ً
وقــد تنتــج ّ
أي سياســة متســاهلة مــع إيــران صراعــا إقليميــا ممتــدا ،إذ ستســفر
َّ
إزالــة مظلــة احلمايــة األمريكيــة عــن املنطقــة عــن دور أوســع إليــران ،ســواء مــن
خــال حضــور مباشــر لفيلــق القــدس واحلــرس الثــوري ،أو مــن خــال امليليشــيات
َّ
واحلكومــات احلليفــة ،ال ســيما وأن العــودة إىل االتفــاق النــووي ســوف تســهم يف
حتقيــق إيــران مكاســب اقتصاديــة ،ســوف تســتثمرها كمــا حــدث بعــد عــام 2015م
َّ
يف تعزيــز نفوذهــا اإلقليــي ،ويف تطويــر ترســانة صواريخهــا ،مــع نقــل املعــدات
العســكرية والتكنولوجيــا التصنيعيــة تلــك إىل ميليشــياتها يف دول املنطقــة ،ليكونوا
بذلــك شــوكة يف خاصــرة اخلصــوم.
خالصة

ّ
َّ
يمكــن القــول إنــه يف حــال اتهــت إدارة بايــدن إىل حتويــل أولوياتهــا ومواردهــا مــن
َّ
ِّ
الشــرق األوســط إىل آســيا ،العتقادهــا أن التحديــات األمنيـ�ة الكــرى تــأيت مــن ناحية
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روســيا والصــن ،إذ يعتقــد بايــدن وفريقــه َّأن أكــر التحديــات األمنيـ�ة ســتظهر ّ
ممــا
ُ
ُيسـ َّـى بمنافســة القــوى العظــى بــن الواليــات املتحــدة والصــن وروســيا ،وذلــك
ً
َّ
وفقــا لرؤيــة مســؤولني حاليــن وســابقني لألمــن القــويم األمريكــي ،فــإن الفــراغ
ّ ِّ
ُّ
القائــم يف املنطقــة ســيظل يوفــر ســاحة وبيئ ـ�ة لتمــدد إيــران وتعظيــم نفوذهــا ،بــل
ُ
ســتبحث هــذه القــوى الــي ختشــاها الواليــات املتحــدة عــن موطــئ قــدم ملوازنــة هــذه
ًُ
َّ
اإلســراتيجية اجلديــدة .كمــا أن الرهــان األمريكــي مـ َّـرة أخـ َـرى علــى االنفتــاح لــن
ُي ِنتــج سياســات إقليميــة مختلفــة عــن ســابقتها ،ألن النظــام اإليــراين ال يــزال حيافــظ
ُّ
ِّ
علــى بنيتـ�ه األيديولوجيــة ،وال تــزال النخبــة املتشــددة تهيمــن علــى صناعــة القــرار
ّ ّ
َّ
اخلــاريج ،ومــن ثـ َّـم فــإن سياســاته اخلارجية ســتظل تتخذ مــن العداء واالســتقاللية
ً
َّ
ـدل مــن التعــاون مبدأيــن أساســيني حيـ ِّـركان ُّ
توجهاتهــا اإلقليميــة ،ومــن ثـ َّـم ،فإنــه
بـ
ً
بــدل مــن اســتثمار االنفتــاح الغــريب يف إدمــاج إيــران يف املجتمــع الــدويل وتأمــن قنــاة
للتعــاون اإلقليــي ،فــإن إيــران ســتواصل مــن منظــور ديــي وقــويم مشــروعها
اإلقليــي ،وستســعي إىل مزيــد مــن سياســات ُّ
التوســع لتأمــن النظــام ،عــر نقــل
َّ
ً
املواجهــة والصــراع إىل مناطــق مختلفــة يف اإلقليــم ،وســتتبن مزيــدا مــن العســكرة،
بهــدف حتقيــق طموحهــا يف القيــادة اإلقليميــة واإلســامية ،وبهــدف الضغــط علــى
الوجــود األمريكــي يف املنطقــة ،باعتبـ�اره عقبــة أساســية أمــام طموحهــا ومشــروعها
العابــر احلــدود.
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