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مقدمة

األزمــة  لتســوية  ا  أساســيًّ مطلًبــا  اإلقليــيم  الســلوك  تعديــل  مســألة  أصبحــت 
ــووي يف 2018م.  ــاق الن ــن االتف ــي م ــحاب األمريك ــذ االنس ــع إيــران، من ــة م املتفاقم
هــذا مــا عــرَّ عنــه الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن وعــرَّ عنــه أعضــاء إدارتــه، يف إطــار 
النقــاش املفتــوح داخــل أروقــة البيــت األبيــض مــع احُللفــاء األوروبيــني واإلقليميني 
ـران أنَّ هــذه القضايــا خــارج النقــاش، وال  ـران. يف املقابــل، تــرى إـي بشــأن ملــف إـي
ــن  ــي ع ــي خامن ــد اإليــراين عل ــرَّ املرش ــد ع ــووي، وق ــاق الن ــا يف االتف ــن تضمينه يمك
ــه بت�أكيــده »الــزام طهــران دعــم حلفائهــا يف الشــرق األوســط«، واعتبــ�ار  هــذا التوجُّ
وجودهــا اإلقليــيم »ضــرورة جيــب أن تكــون وســوف تســتمّر«، كمــا رفــض خامنــي 
ــداء  ــر أع ــج »أج ــذا الرنام ــار إىل أنَّ ه ــارويخ. وأش ــاده الص ــج ب ــن برنام ــي ع التخلِّ
إيــران علــى مراجعــة حســاباتهم«، تثــر هــذه املواقــف املتن�اقضــة تســاؤالت عديــدة 
ــة  ــع معضل ــل م ــد التعاُم ــدن عن ــه إدارة باي ــي تواج ــات، ال ي ــرص والتحدِّ ــول الُف ح
ــن  ــُكّل م ــة ل ــات الُمحتَمل ــة، والتداعي ــة الراهن ــال املرحل ــيم خ ــلوك إيــران اإلقلي س
ـران اإلقليــيم. ويف ســياق  خيــاَري مواصلــة الضغــوط، واالنفتــاح علــى ســلوك إـي
ــذه  ــز ه ــوف ترك ــة، س ــاؤالت املطروح ــن التس ــة ع ــة واإلجاب ــذه املعضل ــة ه مناقش
الورقــة علــى عــدٍد مــن املحــاور: األول: إدارة بايــدن وســلوك إيــران اإلقليــيم، الثــاين: 
ــث:  ــة، الثال ــَرص املمكن ــيم والُف ــلوك إيــران اإلقلي ــدن يف س ــر إدارة باي ــات تأث ي حتدِّ

ــدن. ــارات باي ــوء ِخي ــى ض ــيم عل ــلوك إيــران اإلقلي ــتقبل س مس
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أّوًل: إدارة بايدن وسلوك إيران اإلقليمي

ــع تغيــًرا يف ســلوك إيــران اإلقليــيم بعــد االتفــاق 
َّ

كان بايــدن ضمــن الفريــق الــذي توق
ــي عــن فرصــة إدماجهــا يف منظومــة العمــل الــدويل بعــد  هــا لــن تتخلَّ النــووي، ألنَّ
ــووي،  ــاق الن ــس روح االتف ــت عك ف ــران تصرَّ ــن إي ــار. لك ــة واحلص ــن العزل ــود م عق
بهويــة  املرتبطــة  العدائيــ�ة  اإلقليميــة  لسياســاتها  تعزيزهــا  مــع  ذلــك  وظهــر 
هاتــه األيديولوجيــة، ويف اســتمرار دعــم إيــران لـ»حــزب هللا«،  النظــام وطبيعــة توجُّ
واختبــ�ارات الصواريــخ الباليســتي�ة، وغرهــا مــن مظاهــر الســلوك العــدواين ودعــم 
اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة يف ســوريا والعــراق واليمــن. وبــداًل مــن التعــاون مع 
هــت إىل تهديــد مصاحلهــا وحلفائهــا، وتبــيِّ خيــار إســرتاتييج 

ّ
الواليــات املتحــدة، ات

ــة. ــن املنطق ــة م ــّوات األمريكي ــراج الق بإخ
لــت وجهــة النظــر األمريكيــة برّمتهــا تــاه ملــف  علــى هــذا األســاس، ســرعان مــا حتوَّ
ــلطة، وإذا كان ترامــب حــاول معاجلــة  إيــران، حــّى قبــل وصــول دونالــد ترامــب للسُّ
لهــا  إشــكالية ســلوك إيــران اإلقليــيم باعتب�ارهــا واحــًدا مــن أهــّم التهديــدات الــي تمثِّ
ي نفســه، ألنَّ الواقــع  إيــران مــن خــال املواجهــة والــردع، فــإنَّ بايــدن يواجــه التحــدِّ
يفيــد بــأنَّ أمــام الواليــات املتحــدة معضلــة حقيقيــة يف كيفيــة مواجهة هــذا التهديد، 

وبــأّي أدوات.
ـران،  يــات الــي تفرضهــا إـي ــلطة، أخــذ بايــدن يف االعتبــ�ار التحدِّ يــه السُّ قبــل تولِّ
وأوضــح خططــه ملعاجلتهــا يف ســبتمر 2020م، يف مقــال كتبــ�ه ملوقــع »يس إن 
ـران مــن امتــاك ســاح نــووي،  إن« أعلــن قائــًا: أّواًل االلــزام الصــارم بمنــع إـي
ــران  ــادت إي ــث إذا ع ــية، حبي ــودة إىل الدبلوماس ــه للع ــوق ب ــار موث ــرض مس ــ�ا ع ثانًي
ــام إىل  ــدة االنضم ــات املتح ــتعاود الوالي ــووي، فس ــاق الن ــارم لاتف ــ�ال الص إىل االمتث
ــطة إيــران  ــّد أنش ــة ص ــا مواصل ــة. ثالًث ــات املتابع ــاق ملفاوض ــة انط ــاق كنقط االتف
هــة ضــّد انتهــاكات  املزعزعــة لاســتقرار، إضافــة إىل اســتخدام العقوبــات املوجَّ

حقــوق اإلنســان ودعمهــا لإلرهــاب وبرنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة)1(.
ــنيَّ  ــث أن تب ــا لِب ــن م ــاؤل، لك ــة يف التف ــة األوىل مفرط ــات للوهل ه ــذه التوجُّ ــدت ه ب
ــا  ه ا، وأنَّ ــخصيًّ ــب ش ــع ترام ــية م ــة سياس ــ�ة، وخصوم ــعارات انتخابي د ش ــرَّ ــا مج ه أنَّ

(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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م  هــا ال تقــدِّ ال تأخــذ باالعتبــ�ار املصالــح احليويــة للواليــات املتحــدة، ال ســيما وأنَّ
ــل مــع ســلوك إيــران اإلقليــيم، إذ إنَّ تن�اقًضــا  ــق بالتعاُم رؤيــة متماســكة يف مــا يتعلَّ
ــا بــني اإلصــرار علــى مســار الدبلوماســية والعــودة إىل االتفــاق النــووي، واحلّد  حقيقيًّ
لهــا إيــران، وذلــك علــى مســتوى التحليــل املرتبــط بعنصــر  مــن التهديــدات الــي تمثِّ
ــه ختــلٍّ مّجــاين عــن عناصــر التأثــر  ة يف التأثــر بالعاقــات بــني الــدول، إذ بــدا كأنَّ القــوَّ
يف األزمــة، وإعطــاء أولويــة ملســار التفاُهــم، يف الوقــت الــذي يبــ�دو فيــه اخلصــم يف 

موقــف شــديد الضعــف.
الرئــايس  اخلطــاب  نــرة  يف  تغيــرات  تظهــر  بــدأت  ــه،  مهامَّ بايــدن  م  تســلُّ بعــد 
وخطــاب عناصــر اإلدارة اجلديــدة بشــأن ملــف إيــران، إذ بــدأ املســؤولون احلديــث 
م يف مســار املفاوضــات أصبح  عــن شــروط العــودة لاتفــاق النــووي، حبيــث إن التقــدُّ
خــرى خُتــّص ســلوك إيــران اإلقليــيم وبرنامــج 

ُ
وثيــق الصلــة بالتفاُهــم حــول قضايــا أ

ــايض،  ــدروس الم ــتيعاب ل ــه اس ــول إنَّ ــن الق ــا يمك ــتي�ة)1(، يف م ــا الباليس صواريخه
ومحاولــة لتصحيــح األخطــاء. علــى أرض الواقــع، تواجــه اإلدارة اجلديــدة عــدًدا 

ــيم إليــران: ــلوك اإلقلي ــّص الس ــية خُت ــات الرئيس ــن املعض م
قهــا  ـران لتأكيــد تفوُّ ـراين، وتراهــن عليــه إـي املعضلــة األوىل: الرنامــج النــووي اإلـي
ة ردع غــر تقليديــة يف مواجهــة خصومهــا، ومــن ثــمَّ فهــو أحــد شــواغل  وامتــاك قــوَّ
يــات الرئيســية املرتبطــة  الواليــات املتحــدة كأولويــة مصريــة، باعتبــ�اره أحــد التحدِّ
ــة باحلــّد مــن انتشــار األســلحة النوويــة، وتشــاركها  بالسياســة األمريكيــة اخلاصَّ
ــران  ــاك إي ــ�ار أنَّ امت ــة، باعتب ــوى اإلقليمي ــية والُق ــة الرئيس ــوى الدولي ــك الُق يف ذل
ــزالق  ــن ان ــًا ع ــة، فض ــة القائم ــات اإلقليمي ــل يف التواُزن ــود إىل خل ــا يق ــاًحا نوويًّ س

ــب. ــود العواق ــر محم ــووي غ ــباق ن ــو س ــة حن املنطق
ل مــن طابعــه الدفاعي  املعضلــة الثانيــ�ة: برنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة، الــذي حتــوَّ
ـران لتهديــد واســتهداف مصالــح القــوى اإلقليميــة  إىل أداة هجوميــة تســتغّلها إـي
والدوليــة باملنطقــة، بــل وتهديــد الوجــود األمريكــي نفســه، وهــي قضيــة أصبحــت 
ــدول  ــك ال ــني، وكذل ــاء اإلقليمي ــدة واحُللف ــات املتح ــبة إىل الوالي ــة بالنس ي ذات أهمِّ

األوروبيــ�ة الــي باتــت أراضيهــا يف مــرىم الصواريــخ اإليرانيــ�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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ــذ  ــذي يّتخ ــدور ال ــذا ال ــة، ه ــض دول املنطق ــة: دور إيــران يف بع ــة الثالث املعضل
مــن نشــر الفــوىض والعنــف وإثــارة احلــروب الطائفيــة ودعــم امليليشــيات 
وبالتــايل  املصالــح،  وتعظيــم  النفــوذ  لتأكيــد  أداة  حكوماتهــا،  ضــّد  حة  املســلَّ
ــة، ألنَّ  ــوى اإلقليمي ــدة والُق ــات املتح ــّم الوالي ــي ته ــواغل ال ــن الش ــح ضم أصب
ــر علــى التواُزنــات القائمــة،  هــذا الســلوك ُيرتَجــم إىل نفــوذ واســع إليــران قــد يؤثِّ
ــًرا يف  ــر تأث ــة أك ة تعديلي ــوَّ ــطة إىل ق ــة متوسِّ ة إقليمي ــوَّ ــن ق ــِرج إيــران م ــد ُي وق

ــم. اإلقلي
ــلوك  ــة س ــأن معاجل رات بش ــوُّ ــن تص ــه م ــدن وإدارت ــه باي ــا يطرح ــى م ــ�اًء عل بن
مــن  عــدد  إبــداء  يمكــن  الواقــع،  أرض  علــى  رات  والتطــوُّ اإلقليــيم،  ـران  إـي

املاحظــات:
1. الواليــات املتحــدة يف ظــّل إدارة بايــدن باتــت تــدرك ضــرورة التعاُمــل مــع 
األوروبيــ�ة  الُقــوى  ذلــك  يف  تســاندها  واحــدة)1(،  كحزمــة  ـران  إـي تهديــدات 
النــووي،  االتفــاق  إىل  الفاعليــة  إعــادة  املقبــول  مــن  يُعــد  فلــم  واإلقليميــة، 
ــواغل  ــذ الش ــووي اإليــراين، دون أخ ــج الن ــة بالرنام ــاوف املرتبط ــة املخ ومعاجل
مرهوًنــا  أصبــح  اإلقليــيم  فاالســتقرار  باالعتبــ�ار)2(،  الرئيســية  اإلقليميــة 
الراهنــة يف  ـران يف حالــة عــدم االســتقرار  إـي للحــّد مــن دور  بمقاربــة جديــدة 
الشــرق األوســط)3(. يف هــذا الســياق، تريــد الواليــات املتحــدة عــودة إيــران إىل 

شــاملة. لتفاُهمــات  أرضيــة  بمثابــة  ذلــك  ليكــون  اًل،  أوَّ النــووي  االتفــاق 
ــخ،  ــج الصواري ــق برنام ــا يتعلَّ ــة يف م ــ�اُزالت جوهري ــم تن ــض إيــران تقدي 2. ترف
ردع  ة  وقــوَّ أمنهــا،  علــى  للحفــاظ  حيويــة  ومســألة  ا،  ســياديًّ ــا  حقًّ باعتبــ�اره 
ــض  ــك برف ــتهداف، ناهي ــد واالس ــن التهدي ــًدا ع ــام بعي ــاء النظ ــى بق ــاعد عل تس
ــن  ــة ويمك ــّص دول املنطق ــأًنا ُي ــ�اره ش ــيم، باعتب ــوار اإلقلي ــألة احل ــل مس تدوي

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

)2( سبوتنيك عربي، وسط رفض إيراني.. لماذا تطالب السعودية بتضمينها في مفاوضات االتفاق النووي؟، )10 فبراير 2021م(، تاريخ 
https://bit.ly/3tZzoCw ،االطاع: 12 فبراير 2021م

)3( وكالة ايسنا، یک کارشناس مسائل آمریکا: بایدن نمی خواهد ایران را از دست بدهد، )۳۰ دی ۱۳۹۹هـ ش(، تاريخ االطاع: 11 فبراير 
https://bit.ly/3nVKgNq ،2021م
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التفاُهــم حولــه يف إطــار إقليــيم)1(.
3. يف حــال تــاوزت الواليــات املتحــدة معاجلــة التهديــدات اإلقليميــة الــي 
ــع حنــو صــراع مفتــوح، فبعــض الُقــوى  ـران، فــإنَّ املنطقــة قــد تن�دف لهــا إـي تمثِّ
س طاقتــه وإمكاني�اتــه وُرّبمــا تعاونــه، مــن أجــل مواجهــة خطــر  اإلقليميــة ســيكرِّ
إيــران، وهــذا قــد ُيبِقــي الصــراع مــع اململكــة العربيــ�ة الســعودية مفتوًحــا، وقــد 

ــى إيــران. ــوم عل ــّن هج ــرائي�ل إىل ش ــه إس تتج
تبــ�دو  الطرفــني  مــن  أليٍّ  كاملــة  ومكاســب  حلــول  إىل  الوصــول  مســألة   .4
ــا مختلفــة للضغــط واملســاومة، فمــن جانبهــا 

ً
صعبــة، إذ تملــك األطــراف أوراق

ــة، وهــي تســريع برنامجهــا  تمتلــك إيــران يف ظــّل هــذه املعادلــة ورقــة ضغــط قويَّ
ة إجــراءات بهــدف فــرض ضغــط كبــر علــى إدارة  ــذت عــدَّ

ّ
النــووي، وقــد اخت

ــا إقليميــة عديــدة بــدأت حتريــك بعضهــا بالفعــل، 
ً

بايــدن. كذلــك تمتلــك أوراق
كمــا حــدث يف تكثيــف احلوثيــني هجماتهــم علــى الســعودية منــذ تــوىلِّ بايــدن، 
كات العســكرية  واســتهداف القــّوات األمريكيــة يف العــراق، واملنــاورات والتحــرُّ
ــر  ــة تأث ــدة ورق ــات املتح ــدى الوالي ــإنَّ ل ــل، ف ــريب. يف املقاب ــج الع ــاه اخللي يف مي
ــق اســتمرار الضغــوط االقتصاديــة وتكثيفهــا، حــى تذعــن  ــة يف مــا يتعلَّ مهمَّ
إيــران وتقبــل بصفقــة مقبولــة مــن وجهــة نظــر الواليــات املتحــدة وُحلفائهــا)2(، 
ــا  ــي ُيمِليه ــة ال ــة اإلقليمي ــا املعضل ــا فيه ــوية، بم ــألة التس ــذا مس ــل ه ــد يؤجِّ وق

ــت. ــض الوق ــلوك إيــران لبع س

يــات تأثير إدارة بايدن في ســلوك إيران  ثانًيــا: تحدِّ
اإلقليمي والُفــَرص الممكنة

ــة إليــران  ــاالت احليوي ــعية يف املج ــام اإليــراين التوسُّ ــات النظ ه ــوء توجُّ ــى ض عل
ع  ــيُّ ــكرة التش ــة عس ــيم إىل مرحل ــراين اإلقلي ــروع اإلي ــال املش ــة، وانتق ــن ناحي م
هــات اإلدارات األمريكيــة  يف ســاحات النفــوذ اإلقليــيم مــن ناحيــة ثانيــ�ة، وتوجُّ
املتعاقبــة تــاه منطقــة الشــرق األوســط مــن ناحيــة ثالثــة، يمكــن حتديــد عــدد 

)1( ميدل إيست أوناين، ال رفع للعقوبات األمريكية على إيران قبل عودتها عن انتهاكاتها النووية، )07 فبراير 2021م(، تاريخ االطاع: 
http://bit.ly/3rVr44R ،12 فبراير 2021م

)2( حســـن فحص، البرنامج النووي لعبة إيران في قمع الداخل ومغازلة الخارج، إندبن�دنت عربي�ة، )12 فبراير 2021م(، تاريخ االطاع: 
http://bit.ly/3jR9Vq1 ،12 فبراير 2021م
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اإلقليــيم،  ـران  إـي ســلوك  يف  للتأثــر  بايــدن  أمــام  الرئيســية  يــات  التحدِّ مــن 
ــة: ــرص املمكن ــض الف ــك بع وكذل

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

ــة  ــروع والي ــية ملش ــزة أساس ــدة رك ــات املتح ــداء للوالي ــألة الع ــي مس ــل اخلمي جع
الفقيــه يف الداخــل واخلــارج منــذ 1979م، وقــد ُوِلــدت مــن رِحــم العــداء للواليــات 
هــات السياســة اخلارجيــة اإليرانيــ�ة، الــي اســتن�دت إىل مبــادئ حاكمــة  املتحــدة توجُّ
اإلســامية،  مميــة 

ُ
األ والــدويل:  اإلقليــيم  النظامــني  تــاه  اإليرانيــ�ة  للسياســة 

ورفــض الهيمنــة ومواجهــة االســتكبار، واالســتقالية واالكتفــاء الــذايت، والقوميــة 
ــية. الفارس

وهــي املبــادئ الــي انعكســت علــى ســلوك إيــران اإلقليــيم يف البحــث عــن دور ونفــوذ 
ياتــه يف تبــيِّ النظــام اإليــراين مبــدأ تصديــر  مســتن�د إىل التاريــخ والديــن، وبــدأت تلِّ
ــة،  ــة ذات األولوي ــا احليوي ــا يف مجاالته ــة له ــكرية املوالي ــق األذُرع العس ــورة، خبل الث
ــعية املنبثقــة  رات اخلمينيــ�ة التوسُّ ومحاولــة تغيــر الواقــع اإلقليــيم لصالــح التصــوُّ

عــن نظريــة واليــة الفقيــه)1(.
ــذي  ــام ال ــع النظ ــال م ــة احل ــدم بطبيع ــعية، يصط ــة توسُّ ــة ثوري ر لدول ــوُّ ــذا التص ه
ــب  ــي جي ــة ال ــول الكيفي ــ�ة، ح ن ــر معيَّ ــق معاي ــه وف ــدة ورعت ــات املتح ــه الوالي رت طوَّ
ف ُكّل دولــة ضمــن هــذا  أن يكــون عليهــا النظــام الــدويل، وكيــف جيــب أن تتصــرَّ
ــب  ــذا القال ــع ه ــب م ــي ال تتن�اس ــة ال ــات الفاعل ــدول واجله ــت ال ــام، وُصّنف النظ
دواًل »مارقــة«. وبمــا أنَّ إيــران مــا بعــد الثــورة قــد انتهكــت هــذه املعايــر، مــن خــال 
تضمــني االعتبــ�ارات األيديولوجيــة يف سياســتها اخلارجيــة، وباعتمــاد سياســة عــدم 
االحنيــاز، ورفــع شــعارات العــداء، وتهديــد املصالــح األمريكيــة، فقــد اعُتــِر نظامهــا 

ــدة. ــات املتح ــًدا للوالي ــًرا وتهدي خط
رات الســلبي�ة والُمــدَركات املتب�ادلــة فجــوَة  رات األحــداث والتصــوُّ ســت تطــوُّ لقــد كرَّ

(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.
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ثقــة، أصبــح مــن الصعــب معهــا وجــود إطــار للعمــل بــني البلديــن حلــّل اخلافــات، 
نتيجــًة ملبــادئ الثــورة اإليرانيــ�ة وسياســتها اخلارجيــة، حبيــث أصبحــت صــورة 
ســية يف الثقافــة السياســية، األمــر الــذي جعــل مــن  الواليــات املتحــدة لديهــا مؤسَّ
خبــة احلاكمــة، وفــرض  ــص منهــا، وهــذا ألقــى بظالــه علــى النُّ الصعــب التخلُّ
ــدة،  ــات املتح ــع الوالي ــات م ــع العاق ــة لتطبي ــد ُمحَتمل ــول أّي فوائ ــدم قب ــا ع عليه
كمــا أنَّ الدعايــة املعاديــة قــد جعلــت أّي مبــادرة ُمحتَملــة لاخنــراط ُتواَجــه بعنــف 
ورفــض كبيَريــن، ُرّبمــا ليــس هــذا مــن جانــب بعــض الفصائــل يف إيــران وحســب، 

ــدة)1(. ــات املتح ــض يف الوالي ــب البع ــن جان ــك م ــه كذل لكّن
ــات  ــر إىل مقارب ــات ُينَظ ــ�ة، ب ــة اإليراني ــل يف العقلي ــداء املتأصِّ ــذا الع ــوء ه ــى ض وعل
خبــة املحافظــة املهيمنــة علــى القــرار الســيايس يف  االنفتــاح األمريكيــة مــن جانــب النُّ
هــا تســتهدف القضــاء علــى النظــام والثــورة واملصالــح اإليرانيــ�ة، لهــذا  إيــران، علــى أنَّ
ــووي،  ــاق الن ــع االتف ــن توقي ــم م ــى الرغ ــة عل ــتمرار املواجه ــي اس ــا ه ــت خياراته كان
وتعزيــز سياســاتها ونفوذهــا اإلقليــيم، بــل العمــل علــى إنهــاء الوجــود األمريكــي يف 
ة مناهضــة للواليــات املتحدة،  املنطقــة)2(، ليــس هــذا وحســب، لكــن بقاء إيــران كقــوَّ
ــا بــه لــدى بعــض الُقــوى املتن�افســة علــى الســاحة الدوليــة. ويف 

ً
جعلهــا حليًفــا موثوق

ز  ــا لــدول مثــل الصــني وروســيا، وهــو أمــر َتعزَّ هــذا اإلطــار أصبحــت إيــران مركــًزا مهمًّ
ــر  ــه تأث ــال ل ــة احل ــذا بطبيع ــة، وه ــتويات مختلف ــى مس ــرتاتيجية عل ــات إس بعاق
ــك  ــي، وكذل ــدور األمريك ــتقبل ال ــى مس ــم، وعل ــة باإلقلي ق ــات املتعلِّ ــّم يف التواُزن مه
ر طهــران جهودهــا إلنهــاء الوجــود األمريكــي يف املنطقــة،  ـران، إذ تســخِّ إـي نفــوذ 

ــعي. باعتبــ�اره عقبــة أساســية أمــام طموحهــا اإلقليــيم والتوسُّ

لت السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط.   تحوُّ
ــات  ــا الوالي ته ــي تبنَّ ــات ال ــية باملقارب ــورة أساس ــيم بص ــلوك إيــران اإلقلي ــط س يرتب
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 التواُزنــات الدوليــة املرتبطــة بالُقطبيــ�ة الثن�ائيــ�ة 
ترســم خطوًطــا للنفــوذ بــني الُقــوى الدوليــة، ومــن ثــمَّ فــإنَّ حضــور الواليــات املتحدة 
ــف يف منطقــة اخلليــج العــريب وحتاُلفهــا مــع دولــه العربيــ�ة خــال الثمانينيــ�ات،  املكثَّ
كان لــه دور بــارز يف حصــار الثــورة اإليرانيــ�ة داخــل حدودهــا، بــل كان لــه دور يف 
ـراين داخــل حــدوده، عــر مســاندة واســعة جلرانهــا. واســتمّر  تهديــد النظــام اإلـي
ــت فيهــا  هــذا احلضــور يف مرحلــة التســعيني�ات بعــد نهايــة احلــرب البــاردة، الــي تلَّ
ــف  حاديــة الُقطبيــ�ة بقيــادة أمريكيــة، والــي اعتمــدت علــى وجــود عســكري مكثَّ

ُ
األ

ــل يف  ــداث خل ــن دون إح ــريب، لك ــج الع ــة اخللي ــتقرار يف منطق ــن واالس ــة األم حلماي
التواُزنــات القائمــة بــني دول املنطقــة، إذ فرضــت الواليــات املتحــدة ُعزلــة علــى 

ــ�ة. ــا العدائي ــة أيديولوجيته إيــران نتيج
الت مثــل احلــادي عشــر  ل مــن األلفيــة الثالثــة، الــذي شــهد حتــوُّ حبلــول العقــد األوَّ
ت الواليــات املتحــدة  مــن ســبتمر والغــزو األمريكــي ألفغانســتان والعــراق، غــرَّ
ــم  ــة يف اإلقلي ــات القائم ــلَّ بالتواُزن ــٍو أخ ــى حن ــة عل ــة والدولي ــرتاتيجيتها اإلقليمي إس
الشــرق أوســطي، وفتــح املجــال واســًعا أمــام إيــران لتوســيع نفوذهــا خــارج حدودهــا، 
كذلــك خلقــت معاجلــة إدارة الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا لهــذا اخللــل، مــن 
ـران  ــا أوســع اندفعــت إـي خــال االنســحاب والقيــادة مــن اخللــف، فراًغــا إقليميًّ
ك  ــكُّ ــدول، وتف ــن ال ــدد م ــار ع ــع انهي ــن م ــحاب تزام ــذا االنس ــا أنَّ ه ــه، خصوًص ملْلئ

ــة. ــة األمريكي ــة احلماي ــي ومظلَّ ــيم اجلماع ــن اإلقلي ــات األم منظوم
التحاُلفــات  بنــ�اء  بإعــادة  ــق  يتعلَّ مــا  يف  ــة  مهمَّ ترامــب  إســرتاتيجية  كانــت  ُرّبمــا 
ــران  رات أنَّ إي ــوُّ ــ�ه التط ــا أثبتت ــن م ــردع، لك ــى ال ــدرة عل ــتعادة الُق ــات، واس والتواُزن
االنكفــاء  أو  االنســحاب  نتيجــة  اإلقليــيم،  للتأثــر  بهــا  ُيســتهان  ال  ة  قــوَّ راكمــت 
التدريــيج للواليــات املتحــدة ومقارباتهــا األمنيــ�ة والعســكرية، الــي اســتفادت منهــا 

ـران بصــورة أساســية. إـي
لت التفاهُمــات األمريكية-اإليرانيــ�ة غــر املباشــرة قبــل الغــزو األمريكي  كذلــك شــكَّ
بت�أييــ�د  ـران،  الغــريب إلـي ـران، وللعــراق، اجلــار  ألفغانســتان، اجلــارة الشــرقية إلـي
ــنطن  ــرتك لواش ــدو املش ــقاط الع ــتان، إلس ــا أفغانس ــكا يف غزوه ــة أمري ــران رغب طه
العــرايق  النظــام  إلزاحــة  العــراق  وغزوهــا  طالبان-القاعــدة(،  )ثنــ�ايئ  وطهــران 
ــعي، وقــد  ـران لبــدء تمريــر مشــروعها التوسُّ َلت ُفرصــة مواتيــ�ة إلـي آنــذاك، شــكَّ
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الت  ــ�ة، لكــون هــذه التحــوُّ زتهــا إيــران مــع انــدالع االحتجاجــات الشــعبي�ة العربي عزَّ
الكــرى يف املوقــف األمريكــي جنــم عنهــا: انهيــار النظــام اإلقليــيم وختلخــل تواُزناتــه 
وحتاُلفاتــه القائمــة، وإحــداث حالــة فــراغ نتــج عنهــا اندفــاع الُقــوى اإلقليميــة ذات 
ــعية مللئــه واحلصــول علــى مركــز الريــادة اإلقليميــة )إيــران - تركيــا -  الزنعــة التوسُّ
م املتســارع حلضــور الُقــوى الدوليــة املنافســة للُقــوى العظــى  إســرائي�ل(، ثــّم التقــدُّ
عســكري  بنفــوذ  حتظــى  ـران  إـي وباتــت  الصــني(.   - )روســيا  املنطقــة  قضايــا  يف 
واقتصــادي وثقــايف وســيايس واســع يف العــراق وســوريا واليمــن، فعلــى ســبي�ل املثــال 
ــق بالنفــوذ العســكري الواســع يف العــراق وســوريا، اعــرتف  ال احلصــر يف مــا يتعلَّ
اجلــرال رحيــم صفــوي، كبــر املستشــارين العســكريني للمرشــد اإليــراين يف ين�ايــر 
ــواًء يف  ــَو 82 ل ــليماين حن ــم س ــابق قاس ــدس الس ــق الق ــد فيل ــيس قائ 2021م، بت�أس
ــو  ــأ حن ــه أنش ــا أنَّ ًح دة، موضِّ ــدِّ ــيات متع ــن جنس ــني م ــّم مقاتل ــوريا، تُض ــراق وس الع
ــت حنــو 70 ألــف مقاتــل مــن قــّوات التعبئــ�ة الشــعبي�ة ومــن  60 لــواًء يف ســوريا، ضمَّ
دة اجلنســيات تقاتــل حتــت لــواء  خــرى، يف إشــارة إىل ميليشــيات متعــدِّ

ُ
الــدول األ

ــون«)1(. ــون« و»حيدري ــون« و»زينبي ــيات »فاطمي ــل ميليش ــدس، مث ــق الق فيل

ارتفاع تكِلفة مواجهة مشروع إيران اإلقليمي بعد عسكرته. 3
د اإليــراين،  ختتلــف تكِلفــة مواجهــة املشــروع اإليــراين يف ُكّل مرحلــة مــن مراحــل التمــدُّ
ع، ترتفع بشــكل كبر  فبينمــا تقــّل التكِلفــة يف املرحلــة األوىل مــن مراحلــه نشــر التشــيُّ
يــة  لهــا تقديــم إيــران أثماًنــا مادِّ ة أســباب: أوَّ ع لعــدَّ للغايــة يف مرحلــة عســكرة التشــيُّ
وبشــرية هائلــة تنتظــر جــْي ثمارهــا، وثانيهــا االنتشــار امليليشــياوي العســكري 
ــا  ــتطيع به ــة، تس ــط قويَّ ــة ضغ ــاك ورق ــن امت ــن إيــران م ــا يمكِّ ــاق بم ــع النط واس
تفجــر الســاحة يف تلــك الدولــة مــن خــال ســاح وكائهــا، وثالثهــا أنَّ امليليشــيات 
ــب  ــت مكاس ق ــوذ، وحقَّ ــاق النف ــّد نط ــًا يف م ــوًطا طوي ــت ش ــد قطع ــون ق ــا تك ذاته

هائلــة بشــكل ال يمكنهــا الرتاُجــع عنــه.
ــب مواجهتهــا  ع أمــر مكّلــف للغايــة، إذ تتطلَّ مواجهــة إيــران يف مرحلــة عســكرة التشــيُّ
حة ملواجهة امليليشــيات  يف هــذه املرحلــة الُقــدرة علــى خلــق ميليشــيات طائفية مســلَّ
هــا تقتــي الُقــدرة  ، ألنَّ الشــيعية املواليــة إليــران، وهــي مســألة ليســت باألمــر الهــنيِّ

)1( الشرق األوسط، كبير مستشاري خامنئي: سليماني أنشأ 82 لواًء في سوريا والعراق، )12 ين�اير 2020م(، تاريخ االطاع: 15 فبراير 
https://bit.ly/2OnZS0e ،2021م

https://bit.ly/2OnZS0e
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ــن  ــة م ــة ضخم ــ�ات مالي ــب مزاني ــذا يتطلَّ ــل، وه ــليح والتموي ــ�ة والتس ــى التعبئ عل
حة مذهبيــ�ة تدّمــر  ناحيــة، مــع إمكانيــ�ة الدخــول يف مواجهــات واقتتــ�االت مســلَّ
يــات أمــام  خــرى، كمــا تشــهد هــذه املرحلــة تعاُظًمــا للتحدِّ

ُ
الدولــة بُرّمتهــا مــن ناحيــة أ

ك  الــدول املواجهــة للخطــر اإليــراين، مــع شــبه انتفــاء الفــرص املتاحــة مقارنــًة بالتحــرُّ
ع. يف أثنــ�اء مرحلــَي نشــر وتســييس التشــيُّ

ح اإلقليــيم، وذلــك باتــاه  ع أهــّم دوافــع ســباق التســلُّ كذلــك تمّثــل عســكرة التشــيُّ
العســكرية ملواجهــة  العربيــ�ة واخلليجيــة حنــو تطويــر ترســانتها  الــدول  بعــض 
ح  التهديــدات اخلارجيــة، وال ســيما اإليرانيــ�ة، وانتقالهــا مــن شــراء أنظمــة »التســلُّ
تكُلفــة  بارتفــاع  ينــ�ذر  بمــا  الهجــويم«،  ح  أنظمــة »التســلُّ الدفاعــي« إىل شــراء 
ــال ال  ــبي�ل املث ــى س ح، عل ــلُّ ــؤون التس ــة يف ش ص ــارت تقاريــر متخصِّ ــة. وأش املواجه
ــات  ــام 2000م صفق ــل ع ــا قب ــال 50 عاًم ــدت خ ــج عق ــر إىل أنَّ دول اخللي احلص
ــا  ــار دوالر، بينم ــو 90.2 ملي ر بنح ــدَّ ــة ُتق ــغ مالي ــدة بمبال ــات املتح ــع الوالي ح م ــلُّ تس

عقــدت خــال 17 عاًمــا منــذ عــام 2000م صفقــات بنحــو 154 مليــار دوالر)1(.
ت الواليــات املتحــدة إىل تكثيــف حضورهــا العســكري يف العــراق  كذلــك اضُطــرَّ
خــال عــام 2020م، حلمايــة األهــداف واملقــاّر الدبلوماســية والقــّوات األمريكيــة 
زت حضورهــا العســكري لــدى  مــن الهجمــات امليليشــياوية املواليــة إليــران، كمــا عــزَّ
ــل  ــا ملقت ــ�ة انتقاًم ــات إيراني ــًبا لهجم ــت، حتسُّ ــل الكوي ــة مث ــدول اخلليجي ــض ال بع
فــت أيًضــا حضورهــا العســكري عنــد مضيــق هرمــز واخلليــج العــريب  ســيلماين، وكثَّ
ــة  ــ�ة املتت�الي ــات اإليراني ــة الهجم ــى خلفي ــك عل ــة، وذل ــة الدولي ــن املاح ــة أم حلماي
ا منهــا  ريــن واملســتهلكني ردًّ علــى ناقــات النفــط يف اخلليــج العــريب للتأثــر يف املصدِّ
ت الهجمــات امليليشــياوية  علــى العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة، وكذلــك اســتمرَّ
املواليــة إليــران ّضــد األهــداف األمريكيــة يف الســاحة العراقيــة طــوال عــام 2020م، 
ة يف 2021م، وآخرهــا ما أعلنتــ�ه وزارة الدفاع األمريكية باســتهداف  وال تــزال مســتمرَّ
14 صاروًخــا لقاعــدة أربيــ�ل العســكرية األمريكيــة يف 16 فرايــر 2021م، ممــا أســفر 

عــن مقتــل متعاقــد مــدين وإصابــة 5 أمريكيــني بينهــم جنــدي.

(1) Anthony H. Cordesman, The Arab Gulf States and Iran: Military Spending, Mod-
ernization, and the Shifting Military Balance,) Dec 12, 2018(, Accessed: Feb18, 2021, 
https://bit.ly/2XT0H3A

https://www.csis.org/people/anthony-h-cordesman
https://bit.ly/2XT0H3A
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خبرة التعاطي اإليراني مع مقاربات التفاُهم والنفتاح األمريكية. 4
ــة  ــن العزل ــداًل ع ــى إيــران ب ــاح عل ــة االنفت ــدة مقارب ــات املتح ــرت الوالي ــا اخت عندم
ـراين حنــو االنفتــاح وتغيــر  والعقوبــات، أمــًا يف أن جُيــّر ذلــك املســار النظــام اإلـي
ــة  ــوط الدولي ة الضغ ــدَّ ــف ح ــإن ختفي ــيم)1(، ف ــلوكه اإلقلي ــه س ــن ضمن ــلوكه، وم س
ــات  ــن مئ ــراج ع ــا، واإلف ــة عنه ــع العقوبــات االقتصادي ــع، ورف ــران يف الواق علــى إي
ــوذه  ــد نف ــة لتأكي ــام فرص ــح النظ ــارج، يمن ــدة يف اخل ــا املجمَّ ــن أرصدته ــارات م امللي
اإلقليــيم، ال ســيما وأنَّ املفاوضــات بشــأن االتفــاق النــووي تزامنــت مــع دور واســع 
النطــاق إليــران وقّواتهــا العســكرية وميليشــياتها يف عــدد مــن الــدول العربيــ�ة، حــّى 
ة إقليميــة ال ُيســتهان بهــا. وعندمــا حاولــت الواليــات املتحــدة اســتعادة  أصبحــت قــوَّ
ــد  ــك ق ــاح تل ــة االنفت ــال مرحل ــباتها خ ــدت أنَّ مكتس ــة إيــران، وج ة يف مواجه ــوَّ الق

ل)2(. ــع األوَّ ــودة إىل املرب ــا الع ــب معه ــورة يصع ــعت بص توسَّ
ة ُفــرص  يــات أمــام إدارة بايــدن، فــإنَّ أمــام إدارتــه عــدَّ وعلــى الرغــم مــن تعاُظــم التحدِّ

يمكــن مــن خالهــا التأثــر يف ســلوك إيــران اإلقليــيم، أبرزها:
أ. إمكانيــ�ة البنــ�اء علــى الضغــوط الكثيفــة، الــي فرضهــا دونالــد ترامــب علــى إيــران، 
ــتخدام  ــات واس ــوط والعقوب ــني الضغ ــع ب ــدن، جم ــا لباي ــا مهمًّ ــب إرًث ــرك ترام إذ ت
ــة،  ــا اإلقليمي ــلوك إيــران وتهديداته ــة س ــل مواجه ــن أج ــات م ــ�اء التحاُلف ــردع وبن ال
ـران.  إـي علــى  الضغــوط  ويزيــد  اإلســرتاتيجية،  هــذه  بايــدن  يدعــم  أن  ويمكــن 
ــن  ــّد م ــرة يف احل ــة كب ــة بدرج ــوط فاعل ــات والضغ ــة العقوب ــت سياس ــل كان وبالفع
الزنعــة اإلقليميــة العدائيــ�ة إليــران، إذ حرمــت العقوبــات بصــورة أساســية النظــام 
مــن الوصــول إىل عديــد مــن املــوارد، الــي يمكــن أن يوظفهــا خلدمــة مشــروعه 
ــعي خــارج احلــدود، ظهــر ذلــك بصــورة واضحــة خــال عقديــن بعــد الثــورة،  التوسُّ
مارســت فيهمــا الواليــات املتحــدة ضغوًطــا واســعة علــى النظــام اإليــراين، وكذلــك 

ــب. ــرتة ترام ــال ف خ
ب. وجــود ُفرصــة لتنســيق واســع بــني الواليــات املتحــدة وحلفائهــا ملواجهــة نفــوذ 
ـران اإلقليــيم، وبالفعــل بــدأت إدارة بايــدن التشــاُور مــع احُللفــاء األوروبيــني  إـي

)1( مصطفى اللباد: االختراق المحتمل، أبعاد الرهان األمريكي على االتفاق النووي، مجلة رؤى مصرية، القاهرة: مؤسسة األهرام، عدد 
مايو 2015، ص12.

)2( المرجع السابق.
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ــركاء اإلقليميــني وأعضــاء الكونغــرس بهــذا الشــأن)1(. والشُّ
ي  ج. طبيعــة األزمــة الــي تُمــّر بهــا إيــران، وحالــة الغضب الشــعيب املتنــ�ايم جــّراء تردِّ
ـران  األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية، فضــًا عــن الرفــض الشــعيب لســلوك إـي
اإلقليــيم، واعتبــ�اره أحــد العوامــل األساســية املســّبب�ة لتفاُقــم األزمــة يف الداخــل، إذ 
ــة بالدولــة لإلنفــاق علــى املشــروع اإلقليــيم اإليــراين. يذهــب كثــر مــن املــوارد اخلاصَّ

د اإليــراين اإلقليــيم، كادت  ة للتمــدُّ د. وجــود أطــراف دوليــة وإقليميــة رافضــة بشــدَّ
َمــد عقباهــا، نتيجــة تــاُوز إيــران اخلطــوط 

ُ
تــؤدي باملنطقــة إىل حــرب إقليميــة ال حت

الــرويس  الرفــض  مثــل  والدوليــة،  اإلقليميــة  األطــراف  هــذه  ملصالــح  احلمــراء 
ـراين يف ســاحات النفــوذ بالشــرق األوســط، ال ســيما الســاحة  د اإلـي القــوي للتمــدُّ
التب�اُينــ�ات الروســية-اإليراني�ة يف الســاحة الســورية،  ة  الســورية، إذ تّتســع هــوَّ
ــدة للــروس وامليليشــيات  حة بــني األلويــة املؤيِّ ووصلــت إىل حــّد االشــتب�اكات املســلَّ
حة املواليــة إليــران يف الســاحة الســورية، علــى عديــد مــن القضايــا اخلافيــة  املســلَّ
ــاحة  ــرائيلي-اإليراين يف الس ــراع اإلس ــّم الص ــوريا، ث ــوذ يف س ــاحات النف ــا س مه تتقدَّ
ــ�ة  ــزات اإليراني ــع والتمرُك ــف للمواق ــوايل واملكثَّ ــرائي�ل املت ــتهداف إس ــورية، باس الس
يف ســوريا، لكــون إيــران تــاوزت اخلطــوط احلمــراء اإلســرائيلية بت�دشــينها القواعــد 
والتمرُكــزات العســكرية قــرب احلــدود اإلســرائيلية، ونقلهــا الســاح للميليشــيات 

ــ�ان. ــوريا ولبن ــا يف س ــة له املوالي

ثالًثا: مستقبل سلوك إيران اإلقليمي على ضوء خيارات بايدن

هــل ســّتتجه إدارة بايــدن إىل إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي دون أخذ معاجلــة معضلة 
ســلوك إيــران اإلقليــيم باالعتبــ�ار، أم ســُتِصّر علــى حســم هــذه القضيــة اخلافيــة 

أّواًل؟ ومــا الســين�اريوهات الُمحتَملــة؟ ومــا تداعياتهــا علــى ســلوك إيــران؟
ــارة إىل  ــن اإلش ــتقبل، يمك ــة باملس ــاؤالت املرتبط ــذه التس ــن ه ــة ع ــياق اإلجاب يف س
يــات أمــام ُكّل  عــة، علــى ضــوء الُفــرص والتحدِّ

َّ
اخليــارات املتاحــة وتداعياتهــا املتوق

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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خيار مواصلة الضغوط وإمكانية ردع إيران وتجميد نفوذها. 1
ُرّبمــا لــدى إدارة بايــدن مّتســع مــن الوقــت وُفرصــة أكــر ملعاجلــة التهديــدات الــي 
ــا، إذا أرادت ذلــك، لكنهــا حباجــة إىل البنــ�اء علــى السياســة الــي  لهــا إيــران إقليميًّ تمثِّ
قادهــا ترامــب، والــي تمــع بــني الــردع اإلقليــيم وتكثيــف الضغــوط والعقوبــات، 
ــارب  ــت التج ــر، إذ أثبت ــة التغي ــع عملي ــام ودف ــر النظ ــار تغي ــتبعاد خي ــدم اس ــع ع م
مــا استشــعر أنَّ بقــاء النظــام يف خطــر،  التاريخيــة أنَّ النظــام يســتجيب للضغــوط ُكلَّ
باعتبــ�ار أنَّ البقــاء مصلحــة مصريــة لهــذا النظــام، ال ســيما وأنَّ النظــام يعــاين 
اء إســرتاتيجية الضغــوط القصــوى، ويواجــه صعوبــات يف  إنهــاًكا كبــًرا مــن جــرَّ
تطويــر نفــوذه اإلقليــيم نتيجــة ُشــّح املــوارد الماليــة، واســتهداف مهنــدس املشــروع 

ــليماين. ــم س ــيم قاس اإلقلي
إنَّ الواليــات املتحــدة يف ظــّل بايــدن ُرّبمــا لديهــا ُفرصــة أكــر مــن أجــل الضغــط علــى 
إيــران، ألنَّ األطــراف األوروبيــ�ة والتفاُهــم عــر األطلــي سيســمح لألوروبيــني بــأن 
ــا  ــيما بعدم ــن إيــران، ال س ــي م ــف األمريك ــع املوق ــجاًما م ــر انس ــم أك ــون مواقفه تك
ـران وبرنامــج الصواريــخ إىل  يــة معاجلــة ســلوك إـي ــَدت الــدول األوروبيــ�ة أهمِّ أكَّ
ــتكونان  ــني س ــيا والص ــإنَّ روس ــل، ف ــد متص ــى صعي ــووي. وعل ــج الن ــب الرنام جان
أكــر تاُوًبــا يف حالــة الوصــول إىل تفاُهمــات مــع الواليــات املتحــدة بشــأن اخلافــات 
ن اإلدارة األمريكيــة بصــدد اصطحــاب الُقــوى اإلقليميــة يف عمليــة 

َّ
الثن�ائيــ�ة، كمــا أ

املفاوضــات، مــن أجــل ضمــان عــدم ختريــب أّي سياســة تتبّن�اهــا.
خــال ســنوات الضغــط والعقوبــات، كان النظــام اإليــراين بالــكاد قــادًرا علــى حتريــك 
د األمــن واالســتقرار، لكــن يف الوقــت الراهــن يمكــن  السياســات اإلقليميــة، بمــا يهــدِّ
القــول إنَّ الضغــوط لديهــا ُقــدرة حقيقيــة علــى حتجيــم النفــوذ وتميــده علــى أقــّل 
تقديــر، مــن خــال حرمــان النظــام مــن املــوارد الازمــة ملواصلــة سياســاته اإلقليمية، 
ــب الشــبكات املتعاونــة والقــادرة علــى تمريــر السياســات غــر  فضــًا عــن تعقُّ

املشــروعة علــى اجلوانــب السياســية والعســكرية واالقتصاديــة.
إنَّ تكــرار تربــة االنســحاب األمريكــي مــن املنطقــة خــال الســنوات الســابقة بنــ�اًء 
علــى أّي اتفــاق غــر متكامــل مــع إيــران، ســيكون بمثابــة ضــوء أخضــر، لــن يســمح 
ع بعــد عســكرته  مــة مثــل إدمــاج التشــيُّ ـران وانتقالهــا إىل مراحــل متقدِّ د إـي بتمــدُّ
ــوى  ــع للُق ــو دور أوس ــق حن ــد الطري ــم يمهِّ ــف مه ــة حلي ــيكون بمثاب ــل س ــب، ب وحس
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بــدوره  وهــذا  املنطقــة،  يف  املتحــدة  الواليــات  منافســة  يف  ترغــب  الــي  الدوليــة 
ــا. ــن تداعياته ــة م ــلم املنطق ــن تس ــاردة ل ــا ب ــعل حرًب سيش

خيار النفتاح ومواصلة إيران مشروعها اإلقليمي.  
إذا كانــت إدارة بايــدن بصــدد عــودة مّجانيــ�ة إىل االتفــاق النــووي، مــع التغــايض عــن 
هــا ســتقع يف خطــأ إســرتاتييج ســتكون لــه عواقــب وخيمة،  حســم بقيــة القضايــا، فإنَّ
خــرى كمــا حــدث بعــد عــام 2003م، وبعــد 

ُ
ًة أ ـران مــرَّ فســتفتح الطريــق أمــام إـي

ة يف اإلقليــم. قــد  ل جــذري يف معــادالت القــوَّ ــوُّ
َ

توقيــع االتفــاق النــووي، لتكريــس حت
ــاظ  ــدد احلف ــون بص ــد تك ــا ق ــك، لكنه ــة يف ذل ــدة رغب ــات املتح ــدى الوالي ــون ل ال يك
اجليــو- املصالــح  وتأمــني  ــيِعّي،  -الشِّ ّ يِّ السُّ الطائفــي  التــواُزن  مــن  قــدر  علــى 
سياســية يف املنطقــة مــن منطــق إدارة الصراعــات القائمــة، لكــن هــذا ســوف ُيبِقــى 
ــرة،  ــا بــني األطــراف املؤثِّ ــر والصــراع، وســوف يلــق تن�افًســا قويًّ املنطقــة قيــد التوتُّ
ــويض  ــن ف ــم، م ــات اإلقلي ــا أزم ــي معه ــن تنته ــاردة ل ــا ب ــات وحرًب ــق حتاُلف ــد يل وق
وحــروب بالوكالــة وَتَفــشٍّ للُعنــف واإلرهــاب، واخلطــأ اآلخــر بالنســبة إىل الواليــات 
ز  ـران وميليشــياتها، وســتعزِّ ــا قريــب املنــال لقــّوات إـي

ً
هــا ســتكون هدف املتحــدة أنَّ

إيــران جهودهــا إلخــراج الواليــات املتحــدة مــن املناطــق الــي يزايــد فيهــا نفــوذ إيــران، 
كمــا حيــدث يف العــراق اليــوم.

ا، إذ ستســفر  ـران صراًعــا إقليمًيــا ممتــدًّ وقــد تنتــج أّي سياســة متســاهلة مــع إـي
ــن  ــواء م ــع إليــران، س ــن دور أوس ــة ع ــن املنطق ــة ع ــة األمريكي ــة احلماي ــة مظلَّ إزال
خــال حضــور مباشــر لفيلــق القــدس واحلــرس الثــوري، أو مــن خــال امليليشــيات 
ــهم يف  ــوف تس ــووي س ــاق الن ــودة إىل االتف ــيما وأنَّ الع ــة، ال س ــات احلليف واحلكوم
حتقيــق إيــران مكاســب اقتصاديــة، ســوف تســتثمرها كمــا حــدث بعــد عــام 2015م 
ات  يف تعزيــز نفوذهــا اإلقليــيم، ويف تطويــر ترســانة صواريخهــا، مــع نقــل املعــدَّ
العســكرية والتكنولوجيــا التصنيعيــة تلــك إىل ميليشــياتها يف دول املنطقــة، ليكونوا 

ــوم. ــرة اخلص ــوكة يف خاص ــك ش بذل

خالصة

هــت إدارة بايــدن إىل حتويــل أولوياتهــا ومواردهــا مــن 
ّ

ــه يف حــال ات  يمكــن القــول إنَّ
يــات األمنيــ�ة الكــرى تــأيت مــن ناحية  الشــرق األوســط إىل آســيا، العتقادهــا أنَّ التحدِّ
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روســيا والصــني، إذ يعتقــد بايــدن وفريقــه أنَّ أكــر التحديــات األمنيــ�ة ســتظهر مّمــا 
ُيســىَّ بمنافســة الُقــوى العظــى بــني الواليــات املتحــدة والصــني وروســيا، وذلــك 
ــراغ  ــإنَّ الف ــي، ف ــويم األمريك ــن الق ــابقني لألم ــني وس ــؤولني حالي ــة مس ــا لرؤي وفًق
ــل  ــا، ب ــم نفوذه د إيــران وتعظي ــدُّ ــ�ة لتم ــاحة وبيئ ــر س

ِّ
ــيظّل يوف ــة س ــم يف املنطق القائ

ســتبحث هــذه الُقــوى الــي ختشــاها الواليــات املتحــدة عــن موطــئ قــدم ملوازنــة هــذه 
ــن  ــاح ل ــى االنفت ــَرى عل خ

ُ
ًة أ ــرَّ ــي م ــان األمريك ــا أنَّ الره ــدة. كم ــرتاتيجية اجلدي اإلس

ُينِتــج سياســات إقليميــة مختلفــة عــن ســابقتها، ألن النظــام اإليــراين ال يــزال حيافــظ 
دة تهيمــن علــى صناعــة القــرار  خبــة املتشــدِّ علــى بنيتــ�ه األيديولوجيــة، وال تــزال النُّ
اخلــاريج، ومــن ثــمَّ فــإنَّ سياســاته اخلارجية ســتظّل تّتخذ مــن العداء واالســتقالية 
ــه  ، فإنَّ هاتهــا اإلقليميــة، ومــن ثــمَّ كان توجُّ بــداًل مــن التعــاون مبدأيــن أساســيني حيــرِّ
بــداًل مــن اســتثمار االنفتــاح الغــريب يف إدمــاج إيــران يف املجتمــع الــدويل وتأمــني قنــاة 
ـران ســتواصل مــن منظــور ديــي وقــويم مشــروعها  للتعــاون اإلقليــيم، فــإن إـي
ــل  ــر نق ــام، ع ــني النظ ــع لتأم ــات التوسُّ ــن سياس ــد م ــعي إىل مزي ــيم، وستس اإلقلي
املواجهــة والصــراع إىل مناطــق مختلفــة يف اإلقليــم، وســتتبيَّ مزيــًدا مــن العســكرة، 
بهــدف حتقيــق طموحهــا يف القيــادة اإلقليميــة واإلســامية، وبهــدف الضغــط علــى 
الوجــود األمريكــي يف املنطقــة، باعتبــ�اره عقبــة أساســية أمــام طموحهــا ومشــروعها 

العابــر احلــدود.
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