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الواليــات المتحــدة ونفــوذ إيــران اإلقليمــــي: 
ــــة السياســــات ومستويـــات التأثيـــر فاعليَّ

د.��ـــي فــــــ�رس ا�ش�ـــــــ�ي

ة واإلس�اتيجية �امعة النهر�ن أستاذ مساعد � الدراسات الدوليَّ

ملخـــــــص

بعـد ا�تفـ�ق ا�نـ�وي بيـن إيـ�ان و�ج���ـة ا�ـ�ول ا�خ�ـÕ دائ�ـة ا� ض�
ـة فـي 
ـة ا�ق�ة وا�نفـ�ذ اإلي�اني  ٢م، غ�ا تق�يـ� ف���يَّ �ج�ـÕ األ�ن وأ���نيـ¿� في �ـ�م ٠١٥
األ��
�يـة  ا�ب�ـ�ث  ��ا�ـز  شـ�اغ�  �ـن  ا 

ً
وا�ـ� ا�تفـ�ق  �ـذا   ºـ�� ت�تÎـت  ا�تـي 

�ـ�ت Æُنـ¨ ا�قـ�ار فـي ا���يـ�ت ا��ت�ـ�ة األ��
�يـة، نظـً�ا إ�ـº �بي ـة �ـ�  و�ؤ�َّ
ـة  ـ� فـي ا��ـ��ك ا��ي��ـي اإلي�انـي تجـ�ه ا�بÓئـ¿ة اإلق�ي�يَّ أوجـ�ه ا�تفـ�ق �ـن تغيُّ
 ا��¦��ـب ا�تـي خ�جت ب�� إي�ان �ـن ا�تف�ق، 

ّ
 أ�بـ� ��ت��د في ظ�

ً
وت�في�ه ف�Æة

ة ا���ج�ة   �ن أن¢ ق� أ��� في تغيي� ���ر ا�ضغ�ط ا��و�يَّ
ً

ب �Õ ا��ت�ق¨، فض�
�ذه ا��را�ـة إ�ـº تقيي� ا�ضغ�ط ا�تـي تîت�ج��  º تـ�اء ا�ق�ة اإلي�اني¿ة. وت�ـ��
ا���ي�ت ا��ت��ة �إ�ـ�ى أدوات ا��� �ن نف�ذ إي�ان في اإلق�ي�، �¨ �شـف ��ى 
ق�رة إي�ان ��º ��اج�ة �ذه ا�ضغ�ط �فت�ات ��
�ة، ث� � �فة ا�ب�ائ� األ��
�ية 
خ�ل ا�فت�ة األخي�ة �ن و�ية ا��ئÕÓ دون��� ت�ا�ب، و��ى تأثي��� في إ�ت�اتيجية 
 �ـُيفضي ت��
ـ� ا���يـ�ت ا��ت�ـ�ة 

ٍّ
ا���اج�ـة ا�تـي تîت�ج�ـ� إيـ�ان، وإ�ـº أّي �ـ�

ة، إ�º دف¨  إل�ـت�اتيجية ا�ضغ�ط، ��º ��ت�ى اإلق�ي� �ب� �ي��ـ�ٍت أ�ث� ف���يَّ
 �ن ن�ـج ا���اج�ة ا�ـذي ت ت��ه �نـذ �ق�د.

ً
إي�ان ن�ـ� ا�تف��ـ� وا�نخ�اط بـ��
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مقدمــــة
ـا لطبيعـة الفـرص والتهديـدات 

ً
 حـدود القـوة اإليرانيـ�ة تتحـرك وت�بـ�دل َوفق

َّ
 فـي أن

َ
� خـ�ف

 تُحقق إستراتيجية األمن القومي اإليراني أهدافها 
ْ

المحيطة بصانع القرار، فِمن غير الممكن أن

ا عن الت�سـيق بيـن مقدار القوة المتوفرة لدى صانـع القرار وما يتطلبه 
ً

ومصالحهـا الحيو�ـة بعيد

 حدود المجال الحيوي هي ذات طابٍع خارجيٍّ قائٍم على 
َّ

الهدف من هذه القوة. وعلى الرغم من أن

ها مرتبطة بتقدير القدرة على التأثير في مناطق مرتب�ة َوفق اإلم�اني�ات 
َّ
أساس القَيم الفكر�ة، فإن

المتاحـة لهـا، وهـذا ما يجعل مخطط إسـتراتيجية الشـؤون الخارجية أمام ِخيارات ا�نتقال بين 

ا لطبيعة الظروف المحيطة في هذه المناطق.
ً

المصالح الحيو�ة وأدوات تحقيقها وَفق

ة إعادة   لعمليَّ
ً

�اها ترامب بعد تولي إدارة الب�ت األبيض استجابة
َّ
وقد كانت الرؤ�ة التي تبن

 تن�امي المكاســـب التي حصلت عليها 
َّ

تقييـــم معادلة القوة والنفوذ بال�ســـبة إلى إيران، إذ إن

ا بال�سبة إلى الو�يات 
ً

ل قلق
َّ

ا في العراق وسور�ا، شك ا بعد ا�تفاق النووي، وإقليميًّ إيران دوليًّ

ا في ضرورة إضعاف هذا الدور بش�ٍل إستراتيجّي بواسطة تعديل  المتحدة، ما جعلها تفكر جليًّ

منحـــى الضغط على إيران، من أجل تقيي�د دور إيران اإلقليمي والنفوذ الذي ســـعت إلى تحقيقه 

بعد ا�تفاق النووي.

سهم في احتواء النفوذ 
ُ

ا لم ت  الضغوط األمر�كية تجاه إيران تار�خيًّ
َّ

تكُمن اإلشـــ�الية في أن

اإليراني في مناطق التأثير والعمق الجيوبولي�يكي، إذ اعتادت إيران التعامل َوفق مبدأ التصعيد 

ا لحســـاباٍت منطقية في المناطـــق التي تتقاطع فيهـــا المصالح بين 
ً

وا�ســـتجابة بالمثل َوفق

الجانبين. وقد �ان لهذا السلوك تأثير كبير في صعوبة تقدير الموقف واس�شراف الفعل الذي 

ســـتعتمده إيران تجاه هذه الضغوط، وهذا ما اعتادته إيران مع الو�يات المتحدة األمر�كية، 

 الوضع قد تب�دل بعد تولي ترامب اإلدارة األمر�كية وإحداث تغييراٍت عميقة في الفعل 
َّ

غير أن

اإلستراتيجي للو�يات المتحدة األمر�كية، سواء عن طر�ق الضغوط ونوعيتها أو تقيي�د عناصر 

القوة في مناطق النفوذ الجيوبولي�يكي إليران.

وب�نما تســـعى إيران إلى احتواء الضغوط األمر�كية الجديدة عن طر�ق توســـيع قوتها في 

جه لتصحيح 
ّ
 الو�يات المتحدة تت

َّ
ة في إيران، فإن ا يعمل على تأمين الجبهة الداخليَّ الخارج، مِمَّ

ر بش�ٍل كبيٍر 
ِّ
ة التي تتحرك فيها إيران، األمر الذي سُيؤث مســـار الضغوط باتجاه المنطقة الرماديَّ

في النفوذ اإلقليمي إليران، و�دفعها نحو إعادة الحســـابات المنطقية ومعادلة اعتماد القوة في 

 إســـتراتيجية الضغوط األمر�كية تجاه المنطقة 
َّ

 الدراســـة تفترض أن
َّ

مَّ فإن
َ
المنطقة. وِمن ث

ة ونفوذها الجيوبولي�يكي في الخارج. ضِعف من م�انة إيران اإلقليميَّ
ُ

الرمادية سوف ت

أواًل: الضغوط األمريكية بين غاية تعديل السلوك اإلقليمّي وقدرة إيران على المواجهة
ُسـس ا�حتواء التي تعتمدها 

ُ
ل إستراتيجية الضغوط المصحوبة بالعقوبات أحد أ

ّ
شـ�

ُ
ا ت تار�خيًّ

ة في سـلوكها اإلسـتراتيجي، فالضغـوط األمر�كية المفروضة  الو�يات المتحدة كعقيدٍة مركز�َّ

على إيران تهدف في المقام األول إلى تصحيح سلوكها وتعديل مجال النفوذ الذي تتحكم فيه 

في الجوار اإلقليمي، وتعمل هذه الضغوط على إعادة تقييم الِخيارات اإلستراتيجية التي تتحرك 
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ــة السياســات ومستويـات التأثيــر الواليـات املتحـدة ونفوذ إيـران اإلقليمـي:  فاعليَّ

بموجبها إيران تجاه الب�ئ�ة المحيطة بها، وخصوًصا ما يتعلق بنفوذها اإلقليمي في مناطق العمق 

الجيوبولي�يكي، سواء في العراق أو سور�ا ولبن�ان وغيرها من المناطق(1).

 طبيعة الضغوط األمر�كية الموجهة نحو إيران تهدف فـــي المقام األول إلى 
َّ

مَّ فإن
َ
وِمـــن ث

ق من الناحية اإلستراتيجية بش�ٍل  تصحيح ســـلوكها اإلقليمي من جهة، وعدم السماح بأن تتفوَّ

ا لهذا المنحى، يرى الخبير 
ً

يمنحها المقدرة على تشـــكيل النظام اإلقليمي ِمن جهٍة ثاني�ة. َووفق

 اإلستراتيجية األمر�كية هي ذات سمة متداخلة وفي 
َّ

اإلستراتيجي األمر�كي جورج فر�دمان أن

ها تستهدف إضعاف إيران وفي الوقت نفسه الحفاظ على التوازن اإلقليمي. 
َّ
غاية التعقيد، إذ إن

 الهدف هو عدم دعم أّي قوة 
َّ

ســـم هذا النوع من اإلســـتراتيجية باســـتمرار�ة الفوضى، ألن
َّ
و��

 الو�يات المتحدة في اليمن 
َّ

معين�ة، ولكن للحفاظ على التوازن بين قوى متعددة. ولذلك، فإن

م المعلومات ا�ســـتخباراتي�ة والتخطيط إلى التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده 
ِّ

قد
ُ

ت

م الدعم إلى الشيعة وحلفائهم 
ِّ

قد
ُ

السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم اإليرانيين. وفي العراق، ت

عن طر�ق قصف مواقع داعش. وفي سور�ا، تب�دو إستراتيجية الو�يات المتحدة األمر�كية 

د  معقدة، إذ ل�س لها تفســـير واضح. وهذه هي طبيعة رفض التدخل على نطاق واســـع والتعهُّ

م لها الدعم 
ِّ

قد
ُ

عاِرض إيران في بلٍد ما، وت
ُ

بتحقيق توازن القوى، فالو�يات المتحدة األمر�كيـــة ت

في بلٍد آخر(2).

 الضغوط األمر�كية والعقوبات 
َّ

وبحسب الخبراء في الو�يات المتحدة األمر�كية، فإن

ق نت�ائج إيجابي�ة، فاتســـاع نفوذ إيران بعد 
ِّ

حق
ُ

المتصلـــة بالتعامل مع إيران منذ عـــام ٢٠٠١م لم ت

ـــا جاء ب�ت�ائج غير  ـــة الضغوط الموجهة نحوها، ِممَّ  منطقية لعدم فاعليَّ
ً

عام ٢٠٠٣م كان ن�يجة

ا له(3)، بل على المســـتوى الفعلي استطاعت إيران ز�ادة تأثيرها والنفاذ 
ً

متوقعة لما �ان مرصود

 ا�تفاق النووي منحها بعض 
َّ

 عن أن
ً

باتجاه فرٍص جديدة في مناطق العمق اإلستراتيجي، فض�

مستلزمات التأثير الجديد في محيطها اإلقليمي(4).

 ضعف اســـتجابة إيران يتصل بمدى قدرة اإلستراتيجية على تحقيق التأثير، إذ لم تحرص 
َّ

إن

اإلدارات األمر�كية منذ إدارة الرئ�س بـــوش ا�بن وحتى وصول الرئ�ـــس دونالد ترامب على 

 نظام الضغوط 
َّ

 عن أن
ً

معالجة الثغرات الخاصة ببرنامج الضغوط الموّجـــه نحو طهران، فض�

ن تحقيق الردع، وأصبحت إيران لديها قدرة على توظيف  حسب تقدير كثير من الخبراء لم يؤمِّ

الثغرات التي تتضمنها الضغوط ل�ستمرار في المواجهة.

 العقوبات � تعمل على وقف التعامل التجارّي والنقدّي بين إيران 
َّ

ِمن أهّم هذه الثغرات: أن

والعالم، بمقدار ما تعمل على تضييق مجاله، وذلك بســـبب وجود بنوك صغيرة ومتوســـطة 

بقَي اقتصادها على قيد الحياة من 
ُ

 ت
ْ

تمـــارس التعاون مع إيران رغم العقوبات، إذ تحاول إيران أن

خ�ل التنفس عبر دول الجوار، وِمن أهمها العراق،الذي يعد من أهم  الشر�اء التجار�ين، كما لم 

تشمل العقوبات وسياسة الضغوط األمر�كية قطاع الكهرباء الذي تعمل عن طر�قه إيران على 

ا ٨٥٠ ميغاواط من الطاقة(5). مناورة الضغوط األمر�كية، وكذلك الغاز، إذ يستورد العراق سنو�ًّ



• السنة الرابعة • العدد الثان�ي عشر • أكتوبر 902020 مجلة الدراسات اإليرانية

سهم بشكٍل كبير في تعز�ز 
ُ

ا ت
ً

 طبيعة التب�اد�ت التجار�ة مع العراق تحديد
َّ

 عن أن
ً

فض�

ما في ِملف التب�ادل التجاري   إيران و� سيَّ
ّ

ة، فِمن الناحية ا�قتصادية تحتل م�انة إيران اإلقليميَّ

المرتب�ة الثاني�ة، إذ تأتي إيران ب�ســـبة ١٣٪ في عام ٢٠١٨م وبواقع ١٢ مليار دو�ر حسب بي�انات 

ة اإليراني�ة مع ارتفاع يتوقـــع المراقبون اإليرانيون أنه قـــد يصل إلى ٢٠ مليار  الُملحقيـــة التجار�َّ

ة العراقية  ة، المنافس األكثر تأثيًرا في الع�قات ا�قتصاديَّ  تركيا، الجارة اإلقليميَّ
ّ

َعد
ُ

دو�ر، وت

مـــع جواره اإلقليمّي حتى ٢٠١٨م، وتأتي في المرتب�ة األولى من حيث التب�ادل التجارّي مع العراق 

ر بشكٍل سلبّي في 
ِّ
ة ب�نوع المستثمر�ن قد تؤث  توجهات الحكومة العراقيَّ

َّ
ب�سبة ٢٢٪، غير أن

إيران وتركيا، في ضوء ا�نفتاح ا�قتصادي الذي تأمل المملكة العربي�ة السعودية تحقيقه (6).

كما تعمل إيران عن طر�ق المنطقة الرمادية على الحيلولة دون تمكين الضغوط األمر�كية من 

ة التواصل مع الفاعلين من غير الدول �الحالة مع حزب  التأثير في األمن القومي اإليراني، فعمليَّ

ن عنصر الضغط على الو�يات  هللا في لبن�ان أو حماس في فلســـطين والحوثيين في اليمن تؤمِّ

المتحدة األمر�كية ومناورتها في مناطق خارج حسابات الضغوط والعقوبات المستهدفة.

كذلك تعمل إيران على مواجهة الضغوط األمر�كية عن طر�ق التأثير في حلفاء الو�يات 

المتحدة األمر�كية فـــي المنطقة، دون الدخـــول معهم فـــي مواجهٍة مباشـــرة، وتفرض هذه 

ح المرشد   صرَّ
ْ

ة، خصوًصا بعد أن ز�د من عناصر قوة إيران التفاوضيَّ
َ
الِخيارات تعقيداٍت أكبر وت

 إيران لن تتفاوض مع الو�يات المتحدة األمر�كية، ولن تقبل بالشروط التي 
َّ

علي خامنئي بأن

تسعى الو�يات المتحدة األمر�كية إلى فرضها على إيران. فالخبرة اإليراني�ة في إدارتها لألزمات 

جه نحو تغيير الموقف عن طر�ق ز�ادة القوة وعدم ا�ســـتجابة للضغوط المفروضة 
ّ
تجعلها تت

عليها من ِقَبل المجتمع الدولي.

 طبيعة الضغوط األمر�كية تجاه إيران حتى ٢٠٢٠م لم تُكن 
َّ

وبالمجمل يمكن القول: إن

مة له،األمر الذي أعطى  ع الخاص بالخبراء اإلســـتراتيجيين أو األهداف المصمَّ
ُّ

بمستوى التوق

 
ً

ــران فرصة للتصعيد في مناطق النفوذ للتقليل من تأثير الضغوط في الداخل اإليراني. فض� إلـي

ن �ل مناطق التأثير والفعل اإلستراتيجي بال�سبة إلى إيران،   مسار الضغوط لم يؤمِّ
َّ

عن ذلك، فإن

 يكون مجال المناورة أوسع بال�سبة إلى إيران، وهذا ما ُيمكن م�حظته 
ْ

األمر الذي أسهم في أن

ة التأثير والنفوذ في مناطق العمق الجيوبولي�يكي. في قياس النفوذ اإليراني من حيث قابليَّ

ثانًيا: الواليات المتحدة ودعم سياسات التأثير في نفوذ إيران اإلقليمي
ت إدارة 

َّ
 لتراكم الفعل اإلستراتيجي اإليراني، وتزايد نطاق التأثير في مناطق النفوذ، تبن

ً
ن�يجة

الرئ�ـس دونالـد ترامـب ِخيـارات إسـتراتيجية جديـدة قـادرة علـى تحقيـق التأثيـر الـذي تقصده 

الضغوط الموجهة إليران، وِمن أهم هذه الِخيارات ما يأتي:

1. العمل في المنطقة الرمادية
ارتكزت إدارة ترامب علـى إسـتراتيجية قائمـة علـى أسـاس مـا ُيعرف بـ«العمـل فـي المنطقة 

الرماديـة» مـن أجل مواجهـة النفوذ اإليراني المتزايد في منطقة الشـرق األوسـط رغم الضغوط 
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المسـتمرة(7). وُب�َيـت هـذه اإلسـتراتيجية علـى أسـاس تقييـم سياسـة الضغـوط وا�سـتجابة 

 من قدرة إيران على المواجهة، فالضغوط األمر�كية الموجهة إلى إيران 
ِّ

المتوقعـة مـن إيران للحد

ن ذات تأثيٍر واضٍح بسبب إم�اني�ة إيران من المناورة في المنطقة الرمادية، األمر الذي عزز 
ُ

لم تك

من فكرة العمل في منطقة المناورة من أجل تحقيق ا�ستجابة المرجوة.

ترتكز هذه الرؤ�ة على تضييق مصادر الدعم اإلستراتيجي إليران. على سبي�ل المثال العراق، 

 بأمن المصالح بال�ســـبة إلى الو�يات المتحدة األمر�كية 
ًّ

ا ُمخ�
ً
َوفق هذا المنظور، أصبح طرف

بسبب وجوده في إطار المنطقة الرمادية، كذلك الحال بال�سبة إلى الفواعل من غير الدول في 

ة إح�ل الردع وإعادة تقسيم مناطق  مَّ تضمنت اإلستراتيجية عمليَّ
َ
اليمن ولبن�ان وسور�ا، وِمن ث

ا إلستراتيجياٍت قائمة على أساس منطقة الهدف والمنطقة الرمادية 
ً

العمل اإلستراتيجي َوفق

ة في هذا الخصوص(8). ألجل تأمين الفاعليَّ

ا في  ـــل جانًب�ا ُمهمًّ
ِّ
مث

ُ
 المناورة فـــي منطقة الفرص ت

َّ
ـــا لمنطق التحليل اإلســـتراتيجي فإن

ً
َوفق

إيجاد فرص جديدة للمواجهة، فهي تعمل على خلق الفرص المطلوبة ل�ســـتمرار في الضغط، 

سم به 
َّ
ه للفعل من التأثير وتحقيق األهداف المرجوة، وهذا ما ي� ة الطرف الموجِّ وإضعاف قابليَّ

الفعل اإلســـتراتيجي اإليراني الذي ينقل الضغوط إلى المنطقة الرمادية من أجل تقليل تأثيرها 

في الداخل.

 نت�ائج عدم ا�متث�ال من جانب إيران، بحسب تقدير إدارة الرئ�س دونالد ترامب، 
ّ

 أن
ّ

و� شك

أسهمت في تبني اختي�ار ا�نسحاب من ا�تفاق النووي والمشاغلة في المنطقة الرمادية، وِمن 

 عن تعز�ز التحرك 
ً

مَّ تستهدف السياسة الجديدة مواجهة تزايد عناصر القوة اإليراني�ة، فض�
َ
ث

من الناحية اإلســـتراتيجية إلضعاف النفوذ اإليراني في منطقة جوارها اإلقليمي، وهذا ما جعل 

إدارة دونالد ترامب تركز على عدة مضامين في سلوكها اإلستراتيجي حيال إيران(9).

�اها الرئ�ـــس دونالد ترامب تجاه إيران 
ّ
 إســـتراتيجية الضغوط التي تبن

َّ
بهذا يمكن القول إن

تهدف إلى احتواء التمدد اإليراني في المنطقة الرمادية، و�عمل كذلك على وقف إمدادات القوة 

التي تحصل عليها إيران �اقتراٍب غير مباشـــر لتعز�ز م�انتها على المستوى الداخلّي والخارجّي، 

وهذا ما تبلور بش�ل ٍواضح منذ منتصف عام ٢٠١٩م.

٢. تقييد قوة إيران الناعمة في مناطق النفوذ
لعبـت الو�يات المتحدة علـى وتر تن�امي الوعي الشـعبي في العـراق ولبن�ان ضـد مخاطر النزعة 

ا في تراجع معد�ت تأثير القوة الناعمة اإليراني�ة في العراق  ة اإليراني�ة، و�ظهر ذلك جليًّ الطائفيَّ

ولبنـ�ان مـن خـ�ل تصو�ـت الناخبيـن العراقييـن فـي انتخابـات برلمـان ٢٠١٨م لصالح تحالف 

م 
ُ

«سائرون» العابر للطائفية، وخروج ا�حتجاجات في ٢٠١٨م وخ�ل يوليو وسبتمبر ٢٠١٩م، ث

احتجاجات أكتوبر ٢٠١٩م، إلخ، وكذلك ا�حتجاجات في لبن�ان في نوفمبر ٢٠١٩م، التي شملت 

اعتراضاٍت على دور إيران(10).

ة الفارســـية لـــم يمنح إيران   اقتران الثورة اإلســـ�مية في إيران بالُهو�َّ
َّ

إلى جانب ذلك، فـــإن

�اه، فالقَيم 
ّ
الجاذبي�ة التي تبحث عنها لتقرن فعلها اإلســـتراتيجي في الخارج بالتأثير الـــذي ت�بن
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�ة، ذات  ا�جتماعية والنفوذ الثقافي وع�مة األمة في الخارج، وكذلك الدبلوماسية الشعبيَّ

 ت�مس القوة الصلبة فـــي هذا المجال(11)، وهذا 
ْ

دة يصعب إيجاد نفـــوٍذ لها دون أن طبيعٍة مقيَّ

مـــا جعل إدارة الرئ�س دونالد ترامب تعمل على تعز�ز قوتها الناعمة في دول المنطقة الرمادية، 

 من المحتوى الذي تستهدفه.
ً

األمر الذي جعل فرص إيران في ا�نتقال نحو القوة الناعمة فارغة

ا من الصعوبات األخرى التي ترتبط بالمنافسة في 
ً

 التوجه األيديولوجي إليران يواجه عديد
َّ

إن

ة في النجف  مناطـــق النفوذ والتي قد تصل في أحيان كثيرة إلى التعارض، �الحالة مع المرجعيَّ

رات من 
ِّ

على مستوى العراق أو طبيعة الخ�ف المذهبي مع شيعة اليمن وسور�ا، وهذه المؤش

شأنها أن تجعل محيط إيران غير مواٍت في مسار القوة الناعمة(12).

ــران الناعمة فـــي مناطق النفـــوذ، والذي  ـــا التحدي الـــذي يواجه قوة إـي
ً

لقـــد أصبح ملحوظ

ف م�محه في عام ٢٠١٩م مع بداية حراٍك شعبّي في العراق وفي مناطق النفوذ 
َّ

بدأت تتكش

 القوة الصلبة قد أوجدت 
َّ

الجيوبولي�يكي وكذلك في لبن�ان بعد إخفاقات كبيرة، وهذا يدل على أن

ل في مواقف الشعوب تجاه إيران.
ُّ

ل وانتقل بش�ٍل سلبّي مع أول تب�د
َّ

ا غير حقيقّي تب�د
ً

نفوذ

٣. الردع وتشتيت عناصر القوة اإليرانية
ا من أر�ان تعز�ز إستراتيجية الضغوط األمر�كية تجاه إيران هو تشت�ت عناصر القوة 

ً
 واحد

َّ
إن

اإليرانيـ�ة علـى مسـتوى الداخـل والخارج، وقد طورت الو�يات المتحدة من ضغوطهـا من أجل 

مواجهة تمادي إيران في تعز�ز نفوذها، وذلك على النحو اآلتي:

 
ً

 حدود إيران الممتدة البر�ة والبحر�ة فرصة
ّ

َعد
ُ

أ. تكثيف الضغوط على دول الجوار اإليراني: ت

 من تأثير العقوبات، فالو�يات المتحدة 
ِّ

أتاحت لها إم�اني�ة مواجهة الضغوط األمر�كية والحد

ها تعمل على مراجعة سياساتها 
َّ
ين غير أن رغم سماحها للعراق باستيراد الغاز والكهرباء اإليرانيَّ

بشأن ا�ست�ن�اءات المسموح بها للعراق بشأن استيراد الغاز والكهرباء، وتحاول تأمين بدائل 

 من تأثير إيران ونفوذها في العراق، كما تضغط علـــى الحكومة العراقية من أجل 
ِّ

من أجل الحد

ها على حصر الســـ�ح بي�د الدولة، وإعادة ا�عتب�ار إلى األجهزة 
ِّ
تحجيم نفوذ الميل�شـــيات، وحث

ة، وجاء التهديد األمر�كي بإغ�ق الســـفارة في بغداد للضغط على الحكومة  ة الرسميَّ السياديَّ

العراقية لكبح جماح الميل�شيات المسلحة(13).

وفي سور�ا �انت إستراتيجية تحرك القوات األمر�كية تستهدف باألساس حرمان إيران من 

فط، ومؤخًرا أصدرت الو�يات المتحدة قانون قيصر، الذي سيترك آثاًرا 
ِّ
السيطرة على آبار الن

�ة في جهود حزب هللا وإيران في سور�ا. كما ضغطت الو�يات المتحدة على تركيا ودول  ســـلبيَّ

ما في مجال  الجوار األخرى من أجل التزام العقوبات األمر�كية المفروضة على إيران، و� ســـيَّ

 كبير للمطالب األمر�كية 
ٍّ

 إلى حد
ً

فط والطاقة مع إيران، وقد أبدت هذه الدول استجابة
ِّ
تجارة الن

خشية التعرض للعقوبات.

ب. اســـتهداف قائد فيلق القدس وضرب الميل�شيات اإليراني�ة: �ان استهداف قائد فيلق 

القدس قاســـم سليماني في ٠٣ ين�اير ٢٠٢٠م، ومعه نائب الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، 

أقوى الرســـائل األمر�كية إلى إيران، وهي الرسالة التي تركت أثرها بصورٍة رئ�سية في إيران 
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ــة السياســات ومستويـات التأثيــر الواليـات املتحـدة ونفوذ إيـران اإلقليمـي:  فاعليَّ

ا له دور رئ�س فـــي تنفيذ مخططات إيران 
ً
ا بـــارز

ً
ـــ�ا وقائد ا وطنيًّ

ً
ا، إذ كان ســـليماني رمز خارجيًّ

ة، ودور كبير في الت�سيق بين الميل�شيات التابعة إليران في المنطقة، بما يخدم مصالح  اإلقليميَّ

ة وجود ت�سيق وتب�ادل أدوار  ة(14)، وقد ســـبق هذه الرسالة الُمهمَّ إيران و�عزز من أوراقها اإلقليميَّ

أمر�كية-إسرائيلية بشأن استهداف تمركزات الميل�شيات اإليراني�ة في سور�ا، ومقراتها التي 

 عن تدمير الو�يات 
ً

 لألسلحة خ�ل عام ٢٠١٩م، فض�
َ

قيل إنها تحتوي على مستودعاٍت ومخازن

المتحدة مقرات تابعة لحزب هللا خ�ل ٢٠١٩م وبداية ٢٠٢٠م، وإعادة النظر في مسألة ا�ن�شار 

العسكري في العراق وسور�ا ومنطقة الخليج(15).

�ة جديدة لمواجهة خطر إيران: وهي جهود متواصلة تقوم بها الو�يات  ي مبادراٍت أمنيَّ
ِّ
ج. تبن

المتحدة على المستوى الدولّي واإلقليمّي، كما هي الحال في تشكيل مجموعة وارسو التي بدأت 

ٍع دولّي من أجل مواجهة خطر   أكبر تجمُّ
َ

أول اجتماعاتها في ين�اير ٢٠١٩م، والتي استهدفت حشد

إيران، وإن �انت �فتة المؤتمر تحت شعار تأمين ا�ستقرار في الشرق األوسط(16)، وهي الجهود 

ن نهاية 
ِّ

التي تتصل بت�دشين التحالف الدولي لحماية حر�ة الم�حة في مياه الخليج، الذي ُدش

فطية في مياه الخليج 
ِّ
ة والن عام ٢٠١٩م، بعد تكرار ا�ســـتهدافات اإليراني�ة للناق�ت التجار�َّ

 عن الترت�ب�ات األمني�ة مع بعض دول المنطقة وفي مقدمتها دول الخليج 
ً

وبحر عمان(17)، فض�

ُطٍر أمني�ة جديدة لمواجهة خطر إيران �الناتو العربي.
ُ
من أجل خلق أ

ة القوة وإعادة تقييم الضغوط ثالًثا: االنعكاسات على إيران.. قابليَّ
ران اإلقليمي، التـي مزجت بين  أدت الِخيارات األمر�كية المتنوعة تجاه التعامـل مـع نفـوذ إـي

ة نت�ائج، أهمها:
َّ

الضغوط والردع والعمل على المناطق الرمادية، إلى تحقيق ِعد

1. إخفاق إستراتيجية »تأمين محيط إيران«
ما بين مرحلة الرئ�س جورج بوش ا�بن وباراك أوباما أسـهمت الضغوط األمر�كية في أن تعمل 

إيران على تركيز منظورها األمنّي الخاص بمجال نفوذها بما ُيعرف بإستراتيجية «تأمين محيط 

ل جوهر التصورات التي طرحها رئ�س منظمة الطاقة الذّر�ة اإليراني�ة علي 
ِّ

شك
ُ

إيران»، التي ت

أكبر صالحي، والقائمة على تنظيم برنامج يعمل على تأمين جوار إيران وبش�ٍل محدد عبر تقو�ة 

ين في المنطقة وهما السعودية وتركيا. وقد �قت هذه  الع�قات وتوثيقها مع محور�ن ُمهمَّ

ن أكثر من 
ُ

ها لم تك
َّ
 أن

َّ
التصورات ترحيًب�ا مناسًبا لها منذ أواخر عام ٢٠١٠م وبدايات عام ٢٠١١م، إ�

 جميع المقدمات الخاصة بهذه اإلستراتيجية 
َّ

مقدمة بسبب تطور األوضاع في سور�ا(18)، إذ إن

ة، فقد حاولت  قـد حاول القادة في إيران صياغتها لتكون ذات تأثيٍر مناسـب فـي الب�ئ�ة اإلقليميَّ

 عن 
ً

�ة  أمنيَّ
ً

إيران تأمين المقدمات األساسية ألن تكون فكرة «تأمين محيط إيران» إستراتيجية

طر�ق جملٍة من المواقف والمبادرات التي سبق طرحها، خصوًصا من خ�ل رغبة وزارة الدفاع 

اإليراني�ة في عام ٢٠٠٦م في توقيع معاهدٍة للدفاع واألمن في المنطقة(19).

ها لم تتمكن من بن�اء 
َّ
ورغم رغبة إيران الكبيرة في تأمين متطلبات هذه اإلستراتيجية، فإن

صياغاٍت إستراتيجية حقيقية متكاملة، بسبب تطور أحداث الصراع في سور�ا والموقف 
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ا في المصالح الحيو�ة اإليراني�ة.  ل جانًب�ا ُمهمًّ
ِّ
التركي والسعودي منها، فما تعني�ه سور�ا إليران ُيمث

 سياساتها 
ّ

ن رؤ�ة دول الخليج لألمن تبحث في التقارب مع إيران في ظل
ُ

إلى جانب ذلك لم تك

�ا بحزمة من العقوبات األممية، التي تعمل على إفقادها  ا وأمنيًّ التوسعية، بل تطو�قها اقتصاديًّ

القدرة في ممارسة أدواٍر إســـتراتيجية في المنطقة، وهذا ما �انت تستهدفه دول الخليج، التي 

ة على إيران سوف َيز�د من الضغط عليها با�نعزال   استمرار العقوبات ا�قتصاديَّ
َّ

�انت ترى أن

ســـهم بش�ٍل تدر�جّي في تصحيح 
ُ

ة العقوبات المفروضة على إيران سوف ت ا(20). فجديَّ إقليميًّ

 مبادرة «تأمين محيط إيران» هي محاولة لتغيير هذا السلوك 
َّ

سلوك إيران اإلقليمي، و�ب�دو أن

وا�نتقال من المنحى الصلب في إدارة القضايا ذات المصالح المشتركة إلى منحى التفاهم 

والحوار في هذا المجال.

٢. تراجع تأثير اإلصالحيين وصعود دور الحرس الثوري
 طبيعة السياسات التي بدأ اإلص�حيون اعتمادها منذ وصول الرئ�س اإليراني حسن روحاني 

َّ
إن

إلى السـلطة أسـهمت بشـكٍل كبير في إعادة تقييم وضع رئاسـة إيران مقابل سـلطة الحرس 

الثـوري، خصوًصـا في الِملفات الخاصة ببعض قضايا األمن القومي. فالِملف النـووي اإليراني 

 في نظر قادة الجيل الثاني في إيران 
ّ

والتقدم في المفاوضات لحين توقيع ا�تفاق النووي �ان ُيَعد

سـة الحرس الثوري(). وهذا من شأنه أن  سـة الرئاسـة على حساب مؤسَّ انتصاًرا كبيًرا لدور مؤسَّ

يمنـح الباحثين والمختصين في الدراسـات المتصلة باألمن القومي اإليرانـي م�مح التب�دل في 

منطق التفكير بحسابات القوة داخل إيران.

سة الرئاسة في إيران تنعكس بش�ٍل   طبيعة النت�ائج المتكررة للحوارات التي تقوم بها مؤسَّ
َّ

إن

ة للفعل اإلستراتيجي ومسار اعتماد القوة الناعمة كبديل عن القوة  كبير على المســـارات الفعليَّ

 التطورات الناتجة عن الجوانب الناعمة � تنعكس بش�ٍل نهائّي في السلوك 
َّ

الصلبة، رغم أن

سة الرئاسة واعتماد القوة الناعمة كِخيار  السياسي الخارجي، فعلى الرغم من نجاحات مؤسَّ

 ذلك لم يمنع من تحو�ت مفاجئة لصالح 
َّ

في الع�قة مع الو�يات المتحدة األمر�كية، فإن

 استمرار 
َّ

سة الحرس الثوري بدأت مع سياسات الرئ�س دونالد ترامب تجاه طهران. غير أن مؤسَّ

المناورة في المنطقة الرمادية أضعف من دور رئاســـة الجمهور�ة ووزارة الخارجية في استمرار 

العمل في قناة الحوارات، وجعل إستراتيجية الضغوط األمر�كية ت�تقل من وزارة الخارجية إلى 

وزارة الدفاع في هذا المجال.

ة بعد مقتل سليماني ٣. الخالف حول التوجهات الخارجيَّ
�ان من بين أهّم م�مح التب�دل في ِخيارات التفكير داخل إيران هو المراجعة الخاصة بالسياسات 

اإليراني�ة في الخارج بعد مقتل الجنرال قاسـم سـليماني، فالحرس الثوري ما بين قياداٍت تسـعى 

إلى مراجعة السياسات السابقة للحرس في المحيط اإلقليمي، وقيادات ترى أنه لم يُعد الوقت 

ل ا�تجـاه األول قادة الحرس من جيل 
ِّ
مناسـًبا للحرب مع الو�يات المتحـدة األمر�كية(21). وُ�مث

 أفضـل ِخيـار لحماية حـدود إيران يبقـى مرتبًطا بالوسـائل الصلبة، في 
َّ

الثـورة الذيـن يعتقـدون أن
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ت في ما سبق إلدارة التهديدات 
َ

ِمد
ُ

 جميع الِخيارات التي اعت
َّ

حين يرى الجيل الثاني من القادة أن

والمخاطر المحيطة بإيران انعكست بش�ٍل سلبّي عليها، ولعل أبرز معياٍر لهذا التقييم هو الوضع 

جه نحو رعاية الفصائل 
ّ
 تفكير الجيـل الثاني من القادة يت

َّ
مَّ فإن

َ
فـي العراق وسـور�ا ولبن�ان، وِمن ث

التي لها صلة بإيران لكن مع إعادة تقييم تستدعي عدم إثارة رد فعل أمر�كي عنيف كما حدث مع 

استهداف الجنرال سليماني(22).

ي�شغل كثير من القادة في إيران بتقييم العمل في مناطق النفوذ أو المناطق الرمادية بحسب 

تشـــخيص الخبراء اإلســـتراتيجيين األمر�كيين، فالوضع اإلســـتراتيجي بعد مقتل سليماني 

سيكون له تداعيات كبيرة من حيث التأثير في هذه المناطق، فِمن ناحية التخطيط والتنفيذ 

 عدم وجود 
َّ

إلســـتراتيجية األمن القومي، إذ �ان سليماني يحتل تأثيًرا كبيًرا في هذا الجانب، فإن

قـــادة لهم قدرة على اإلقناع في الخارج والتأثير في ِخيارات الحلفاء ســـيكون له تداعيات في 

مجال تنفيذ التكتي�ات التي لها صلة باألمن القومي اإليراني(23). وفي ا�تجاه نفســـه، يمكن 

تشخيص المش�لة ذاتها في مناطق العمق الجيوبولي�يكي، ففي العراق �ان لمقتل نائب رئ�س 

الحشـــد الشعبي أبو مهدي المهندس تأثير في ضبط حركة الفصائل والمتطوعين داخل وخارج 

الحشد الشعبي، فِمن الصعب تأمين وجود قادة يمتلكون ال�ار�زما التي يمتلكها المهندس 

في هذا المجال.

 مقتل الجنرال قاسم سليماني أحدث مراجعاٍت كبيرة في تقييم الفعل 
َّ

 أن
ّ

ا � يقبل الشك وِممَّ

ل نقطة البداية في تعديل مســـارات 
ِّ
اإلســـتراتيجي اإليراني تجاه المحيـــط اإلقليمي، فهو ُيمث

ة حول تقييم السلوك  الضغوط األمر�كية نحو إيران، إذ قد أسهمت في بدء مناقشاٍت جديَّ

ة على الواقع.  ة الِخيارات في تحقيق مكاســـَب فعليَّ بع مع المحيط اإلقليمي ومدى جديَّ
َّ
المت

 أساليب استمرار القوة 
َّ

 ا�تجاه الم�شـــدد الذي يرتبط بالمرشـــد يجد أن
َّ

ومن حيث المبدأ، فإن

العسكر�ة هي ما يضمن قدرة إيران في مواجهة التحديات، وِمن الصعب تغيير هذا المسار، 

ألنه قد ُيفِقد إيران كثيًرا من عناصر القوة التي تبحث عنها أو تحتاج إليها للتعامل مع التهديدات 

 هذا الســـلوك بحاجة إلى مراجعٍة 
َّ

والمخاطر المحيطة بها، في حين يجد ا�تجاه اإلص�حي أن

 اســـتمرار ا�ســـتخدام المفرط للقوة الصلبة 
َّ

بعد بروز عدة معطيات، في مقدمتها ا�عتقاد بأن

ُيفِقد إيران عمقها اإلســـتراتيجي في مناطق النفوذ، ففي العراق تراجع في تأيي�د سياســـة إيران، 

خصوًصا في محافظات الوسط والجنوب العراقي بعد مظاهرات أكتوبر ٢٠١٩م.

 الثقل السياســـي في التعام�ت اإليراني�ة مع محيطها بدأ بالتراجع لعدم 
َّ

إلى جوار ذلك، فإن

نجاح الحوارات السياسية المتعددة األطراف مع جهاٍت لديها ثقل حكومّي، ففي العراق يعكس 

حراك أكتوبر م�مح جديدة لتوجٍه سياسّي تجاه إيران لن يكون بنفس المنحى الذي �ان عليه 

ة في لبن�ان  ة والسياسيَّ  عن تدهور األوضاع ا�قتصاديَّ
ً

في مرحلة ما قبل أكتوبر ٢٠١٩م، فض�

وضعف ِخيارات إيران في الدعم والمساعدة بسبب العقوبات المفروضة عليها.

سات ذات الطابع الثوري هو ال�ار�زما التي يمتلكها  ا من أهّم عناصر القوة في المؤسَّ
ً

 واحد
َّ

إن

ات الصادرة عنها. و�ظهر في تحليل معظم   بت�أثيرها ل�شمل مجمل السلوكيَّ
ّ

القائد، والتي تمتد



• السنة الرابعة • العدد الثان�ي عشر • أكتوبر 962020 مجلة الدراسات اإليرانية

ات القادة من الجيل األول الذين يتحركون في نطاق الحرس الثوري، �العميد إسماعيل  ســـلوكيَّ

قاني، أو محمد حســـين زاده، عدم وجود التأثير والكار�زما �التي يتمتع بها قاسم سليماني(24)، 

األمر الذي سيعمل على إضعاف إستراتيجية إيران في المنطقة الرمادية.

٤. تقييد قدرة إيران على دعم برامج التسليح وإيصال األسلحة إلى وكالئها
 سياسات إيران قائمة على أساس ا�ستجابة، فهي تتعامل َوفق األفعال السياسية الصادرة 

ّ
َعد

ُ
ت

ة المؤثرة في المنطقة، فطهران تعمل على أساس السياسات الموجهة نحوها  من القوى الدوليَّ

من الخارج، وهذا ما يميز السياسـات اإليراني�ة في مرحلة الرئ�س أوباما بالمقارنة مع سياسـاتها 

 طبيعة المرونة التي تعامل بها الغرب بشـ�ٍل عام مع 
َّ

فـي مرحلـة الرئ�ـس دونالد ترامب. غير أن

قت بش�ٍل واضح بعد رفع العقوبات أسهمت في تعز�ز جهود 
َّ

ة التي تحق إيران والوفرة ا�قتصاديَّ

ة مثل الصوار�خ البال�سـتي�ة. فعلى الرغم من  إيران المسـتمرة لحيازة وتطو�ر األسـلحة التقليديَّ

 ا�تفـاق النـووي يواصـل الحظر المفروض على بيع أنظمة األسـلحة الرئ�سـة إليران، فإنه أقل 
َّ

أن

وضوًحا بشـأن مسـألة بيع طهران ألنظمة األسـلحة الرئ�سـية. وفي �لتا الحالتين، يسمح إليران 

بشـراء أنظمة األسـلحة الخفيفة والصغيرة أو بيعها، وسوف تسـهم ز�ادة الموارد المالية إليران 

في تعز�ز هذا الجانب بش�ٍل أكبر(25)، وبالعكس سوف تسهم العقوبات القاسية واستهداف 

شـب�ات التهرب من العقوبات في تحجيم قدرة إيران علـى دعم ميزانيـ�ة الدفـاع وتطو�ر برامج 

ران علـى تقديـم الدعم المادي والعسـكري   مـن قـدرة إـي
ّ

الصوار�ـخ البال�سـتي�ة، كمـا سـيحد

للميل�شيات، وهذا في النهاية يضعف نفوذها وتأثيرها في اإلقليم.

٥. العالقة مع الميليشيات وتراجع التأثير في مناطق النفوذ
ات التـي تتصـل بالفصائـل فـي مناطـق المحيط  ل في السـلوكيَّ

ّ
 قضية التب�د

َّ
فـي المقابـل، فإن

الجيوبولي�يكي إليران بعد حادثة الجنرال سليماني فيها تأثير كبير في اإلدراك الذي يتصل 

 عمليـة ا�نتقـال فـي مسـار القـوة 
َّ

ُسـس ومداخـل التخطيـط اإلسـتراتيجي اإليرانـي. ورغـم أن
ُ
بأ

ة يمكن التعامل معها، المؤشـر األول هو  ـرات ُمهمَّ
ِّ

 في هذا الجانب ث�ثة مؤش
َّ

غير واضحة، فإن

ة للعـراق، التي أصبحت واضحة بعد تولـي ال�اظمي الحكومة،  التغيير في التوجهات السياسـيَّ

 ِخياًرا مصحوًبا بتردد بعض الكتل السياسـية، خصوًصا في ضوء البي�انات التي 
ّ

الذي �ان ُيَعد

صدرت من بعض فصائل المقاومة الرافضة لت�ليفه.

رة في لبن�ان والعراق تدعم الِخيارات الحكومية بالتفاوض 
ِّ
والمؤشر الثاني هو وجود جهاٍت مؤث

 �انت مثل هذه 
ْ

 من الحلفاء المهّمين لها بعد أن
ّ

َعد
ُ

مع الو�يات المتحدة األمر�كية أو دول أخرى ت

الحوارات مرفوضة من ِقَبل إيران.

 جزًءا كبيًرا في السياسة اإليراني�ة تجاه العراق ولبن�ان يفقد كثيًرا من 
َّ

والمؤشـــر الثالث أن

ر عن رفض الوجود اإليراني. فاعليت�ه في مناطق النفوذ، وقد صاحب ذلك حراك اجتماعي ُيعبِّ

ـــرات واعتماد مسارات جديدة في الفعل اإلستراتيجي أصبح يشكل 
ِّ

 د�لة هذه المؤش
َّ

إن

 مدى قدرة 
َّ

ة، غير أن إحدى ضرورات الفعل اإلستراتيجي التي تهتّم بها إيران تجاه الب�ئ�ة اإلقليميَّ
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القوة الناعمة في إحداث التأثير الذي يرتبط بغايات إيران يبقى محل نقاش داخل قياداٍت في 

سة المرشد بش�ٍل عاّم، وهذا ما يرتبط بطبيعة التغييرات  الحرس الثوري بش�ٍل خاّص، ومؤسَّ

التي طرأت على مستو�ات القيادة وال�ار�زما التي يمتلكها الطرفان في هذا الصدد.

ة ة والتجاريَّ ٦. تقييد حركة إيران الماليَّ
ة في المنطقة  ة والتجار�َّ ا من أهّم م�مح الضغوط األمر�كية هو تقيي�د حركة إيران الماليَّ

ً
 واحد

َّ
إن

ة وعجٍز   �� البلدين يعاني من أزماٍت اقتصاديَّ
َّ

ا في العراق ولبن�ان، والواضح أن
ً

الرمادية، وتحديد

 عن 
ً

د الحركة المالية إليران في هذه المناطق، فض� ة، األمر الذي سـُيقيِّ كبيـٍر فـي الموازنة الماليَّ

ًرا واضًحا على صعوبة التعامل مع 
ِّ

 مؤش
ّ

سات غير إيراني�ة ُيَعد  شمول العقوبات ألطراف ومؤسَّ
َّ

أن

إيران بنفس الطرق التي �ان ُيتعامل بها في السابق.

٧. تعقيد التمدد الجيوسياسي
مـن أهّم نت�ائج الضغوط األمر�كية على إيران إضعاف نفوذها في مناطـق العمق الجيوبولي�يكي 

الذي بدأ يشهد تب�د�ت في مراكز ان�شار القوة من جهة، وتحو�ت في مراكز التأثير من جهٍة 

 كبيـًرا فـي مجـال التأثير، ففـي حالة 
ً

أخرى، إذ أحدثت التحو�ت السياسـية في العراق انتقا�

ا في التوافق بين ال�شكي�ت المكونة له، خصوًصا ما ُيعرف بألو�ة 
ً

الحشد الشعبي نرى ضعف

 عدم ا�نسـجام بين هذه ال�شـكي�ت 
َّ

مَّ فإن
َ
العتب�ات والمتطوعين وفصائل المقاومة، وِمن ث

 الحراك 
َّ

 تنعكس على إيران. إلى جانب ذلك فإن
ْ

س تحو�ت جديدة من الممكن أن قد يؤسِّ

الذي تشهده مناطق العمق الجيوبولي�يكي سواء في لبن�ان أو اليمن سوف يز�د من تعقيدات 

ا�ستمرار بفرض النفوذ في هذه المناطق.

 لتطو�ر الو�يات المتحدة إلســـتراتيجيتها 
ً

 طرح إيران مبادرة أمن هرمز كانت ن�يجة
ّ

ولعل

ما تكثيف الحضور  والضغوط المكثفة التي فرضتها عناصر اإلستراتيجية على إيران، و� سيَّ

 من 
َّ

الدولّي العســـكرّي في الخليج، الذي أدى بدوره إلى حرمان إيران من تنفيذ تهديداتها وحد

فط(26)، والمبادرة باألساس تركز 
ِّ
عملياتها للتأثير في حركة الم�حة والتجارة وصادرات الن

علـــى إيجاد صيغة تفاهٍم ذات طابٍع إقليمّي لتحقيق األمن فـــي المنطقة، مع تحيي�د دور القوى 

ة رفضت عرض إيران وآثرت   القوى اإلقليميَّ
َّ

 عدم الثقة بسلوك إيران فإن
ّ

ة، لكن في ظل الدوليَّ

وجود صيغٍة أمني�ة ذات طابٍع دولّي.

خالصــــة
وطبيعـة  ت�ن�اسـب  جديـدة  ِخيـارات  اعتمـاد  إلـى  ران  إـي تجـاه  األمر�كيـة  الضغـوط  انتقلـت 

التحـول فـي القوة اإليراني�ة، وقد حاولت الو�يات المتحدة األمر�كية أن تعمل على إضعاف 

ران فـي مناطـق النفـوذ، ولعـل هـذا األمـر يرتبـط بشـكٍل أو بآخـر بمـا ُيعرف بالحـزم المتقلبة إـي

مـت إلـى الرئ�ـس دونالـد ترامـب مـن ِقَبـل رئ�ـس 
ّ

د
ُ

«The capricious assertiveness» التـي ق

ة  المجلـس األوروبـي دونالـد تاسـك لمعالجـة القضايـا التـي تتصـل بالمسـائل التجار�ـة وفاعليَّ
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العقوبات بشـأن عدة دول، في مقدمتها إيران(27)، إلى جانب التأثير في حركة إيران في المنطقة 

الرماديـة أو مناطـق العمق الجيوبولي�يكي، إذ من دون تقليل نفوذ إيران في هذه المناطق � يمكن 

التأثير في القوة اإليراني�ة.

وقد أحدثت هذه السياسات الجديدة أثرها بصورٍة �فتة بال�سبة إلى إيران، خصوًصا في ضوء 

التب�دل فـــي الضغوط األمر�كية تجاه منطقة العمل الرمادية إليران، ونظًرا إلى ضرورات األمن 

ة �عتماد نمط القوة في السياســـة الخارجية، وِمن  القومي اإليراني، إلى جانب انتقاداٍت داخليَّ

 إيران سوف تكون أمام ِخيارات معقدة في األغلب س�ستدعي عدم اللجوء إلى التصعيد 
َّ

مَّ فإن
َ
ث

والمواجهة العسكر�ة مع الو�يات المتحدة األمر�كية، واللجوء إلى ا�نخراط والتفاهم، بجانب 

تغيير نمط تعاطيها باعتماد القوة الناعمة كبديٍل للحفاظ على تأثيرهـــا ونفوذها اإلقليمّي في 

ة   الو�يات المتحدة والقوى اإلقليميَّ
َّ

ما أن ظل التحديات التي تواجهها على هذا الصعيد، و� سيَّ

 جواٍر طبيعية تحترم مبادئ ُحســـن الجوار، وعدم 
َ

ا � ترغب من إيران إ� أن تكون دولـــة
ً

تحديد

�اء.
َّ
التدخل، والتعاون البن
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ــة السياســات ومستويـات التأثيــر الواليـات املتحـدة ونفوذ إيـران اإلقليمـي:  فاعليَّ

المراجـــع والمصـــادر

(1) علــي فــارس حميــد، صانعــو اإلســتراتيجيات: مدخــل لدراســة الفكــر اإلســتراتيجي العالمــي، (بيــروت، دار 
الرافديــن للطباعــة والنشــر، 2017م)، ص112. 

(2) George Friedman, The Middle Eastern Balance of Power Matures, 31 Mar 2015, accessed on: 12 
Aug 2020. https://bit.ly/3jHaYbp 
(3) (( Lara Jakes, Edward Wong, Julian E. Barnes, U.S. Maintains Pressure on Iran, Stalling Diplomacy 
While Expecting Attacks, (Feb. 27, 2020), accessed on: 12 Aug 2020. https://nyti.ms/36LB9u2 
(4) (( Eric Edelman, General Charles Wald, Comprehensive U.S. Strategy Toward Iran After the 
JCPOA, JINSA’s Gemunder Center Iran Task Force, (September 2018), P.14, accessed on: 2 Sep 
2020. https://bit.ly/33DGYro 

(5) فايــق حســن، العالقــات االقتصاديــة العراقية-اإليرانيــة بيــن أُُســس التعــاون ومحدداتــه، مجلــة القانــون والعلــوم 
السياســية، (العــراق: كليــة القانــون جامعــة القادســية، المجلــد 5، العــدد 29-28، ديســمبر 2015م)، ص313-325. 

(6) عبــد الــرؤوف مصطفــى الغنيمــي، آفــاق الــدور اإليرانــي فــي ضــوء االنتخابــات التشــريعية العراقيــة 2018م، 
تاريــخ االطــالع: 17 ســبتمبر 2020م.  مايــو 2018م)،  اإليرانيــة (رصانــة)، (23  للدراســات  الدولــي  المعهــد 

https://bit.ly/30GUfNS
(7) Michael Eisenstadt, Kori Schake, David Deptula, U.S. Strategy Toward Iran: Restoring Deterrence, 
Enabling Diplomacy, The Washington Institute for Near East Policy, (4 Feb 2020), accessed on: 21 
Sep 2020. https://bit.ly/3luccr5
(8) Ibid. 
(9) (( Kenneth Katzman, Paul K. Kerr, Iran Nuclear Agreementand U.S. Exit, Congressional Research 
Service,( July 20, 2018), p.23, accessed on: 21 Sep 2020. https://bit.ly/3lrpOmU 
(10) Hamed Mohagheghnia, Hadi Sharafi, Bijan Rabiee, The Role of Islamic Republic of Iran’s Soft 
Power in the Middle East, International Journal of Scientific Study (Mandsaur: International 
Journal of Scientific Research and Management Vol 5, Issue 4, July 2017), p.4. 
(11) Ibid, p.6. 
(12) Michael Eisenstadt, The Limits of Iran’s Soft Power, The Washington Institute for Near East 
Policy, (23 MAR 2011), accessed on: 16 Sep 2020. https://bit.ly/2GORjaM 
(13) المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة (رصانــة)، التهديــد األمريكــي بإغــالق المقار الدبلوماســية فــي العراق.. 

https://bit.ly/33FCT5M .دوافع وتداعيات، (05 أكتوبر 2020م)، تاريخ االطالع: 19 ســبتمبر 2020م
(14) المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة (رصانــة)، اســتهداف ســليماني: دالالت التوقيــت وتهديــد أمن المنطقة، 

https://bit.ly/30KmYRM .(05 يناير 2020م)، تاريخ االطالع: 19 سبتمبر 2020م
(15) نيفيــن الحديــدي، نيابــة عــن واشــنطن.. إســرائيل تضــرب أذرع إيــران فــي العــراق، (29 أغســطس 2019م)، 

https://bit.ly/3iEUP4T .تاريــخ االطــالع: 19 ســبتمبر 2020م
(16) المعهــد الدولــي للدراســات اإليرانيــة (رصانــة)، اجتمــاع وارســو ومواجهــة خطر إيران.. األبعــاد واالحتماالت، 

https://bit.ly/3nwPqQU .(15 يناير 2019م)، تاريخ االطالع: 08 أكتوبر 2020م
ــج، (07 ــي الخلي ــة المالحــة ف ــة حماي ــدأ مهّم ــات المتحــدة يب ــوده الوالي ــف عســكرّي تق ــس 24، تحال (17) فران

https://bit.ly/2I9XZBa .نوفمبــر 2020م)، تاريــخ االطــالع: 08 أكتوبــر 2020م
(18) ســيد حســين موســويان، تأميــن محيــط إيــران والمنطقــة، مجلــة شــؤون األوســط، (بيــروت: مركــز الدراســات 

اإلســتراتيجية، العدد 139، 2011م)، ص5. 



• السنة الرابعة • العدد الثان�ي عشر • أكتوبر 1002020 مجلة الدراسات اإليرانية

(19) أشــرف محمــد كشــك، معضلــة متجــددة.. أمــن الخليــج فــي الرؤيــة اإليرانيــة، مجلــة السياســة الدوليــة،
(القاهــرة: مؤسَّســة األهــرام، العــدد 196، 2014م)، ص81. 

(20) رفعــت ســيد أحمــد، مالمــح تشــكيل نظــام إقليمــي جديــد.. فــروض الواقــع ودوافــع الخــارج، مجلــة حمورابــي 
للدراســات، (بغــداد: مركــز حمورابــي للدراســات اإلســتراتيجية، العــدد 8، 2013م)، ص 8.

(4) Hamed Mohagheghnia, Hadi Sharafi, Bijan Rabiee, Ibid, p.5. 
(21) Erin Cunningham, Steve Hendrix, Iran’s Revolutionary Guard Corps wrestles with new reality 
after killing of its chief military strategist, Washington post, (Feb. 22, 2020), accessed on: 13 Sep 
2020. https://wapo.st/3lCQQrF 
(22) Ibid. 
(23) Michael Eisenstadt, Operating in the Gray zone; countering Iran’s Asymmetric Way of 
War, (Washington: The Washington Institute for Near East Policy, January 2020), p.9. 
(24) (( Ali Alfoneh, The Quds Force After Suleimani, Arab Gulf States Institute in Washington, 
(May 29, 2020), accessed on: 15 Sep 2020. https://bit.ly/3iLLXu9 
Michael Eisenstadt and Other, The Regional Impact of a Post-Sanctions Windfall for Iran, (25)

 .(Washington: The Washington Institute for Near East Policy, August 14, 2015), p3
(26) روح اهلل ســوري، مبــادرة هرمــز للســالم.. المبــادرة التــي تفصلهــا مســافة كبيــرة عــن النجــاح، (ترجمــة) 
https://bit. .مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، (02 فبرايــر 2020م)، تاريــخ االطــالع: 13 ســبتمبر 2020م

ly/3jIawts
(27) Jiang Shixue, The future of US-EU relations, China.org.cn, (July 17, 2018), accessed on: 14 
Sep 2020. https://on.china.cn/2GIYVvA 


