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مل تعــد إيــران تُخفــي تدخالتهــا يف الشــئون الداخليــة 

ــد  ــي أدت إىل تصاع ــلبية الت ــا الس ــة أو أدواره ــدول املنطق ل

ــل إنهــا عــى العكــس  ــة املختلفــة، ب حــدة األزمــات اإلقليمي

مــن ذلــك بــدأت يف إلقــاء الضــوء عــى مثــل تلــك التدخــالت، 

ــة  ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــارشة للق ــه رســائل مب ــدف توجي به

ــه  ــن تجاهل ــم ال ميك ــم مه ــا رق ــات بأنه ــك األزم ــة بتل املعني

ــول إىل  ــة للوص ــود املبذول ــل الجه ــوف تعرق ــا س ــا، وأنه فيه

تســويات سياســية لهــا إذا مل تتوافــق مــع مصالحها ومســاعيها 

ــرق األوســط. ــا اإلقليمــي يف ال ــم دوره لدع

ــياق  ــذا الس ــت يف ه ــران حرص ــإن إي ــك، ف ــن دون ش وم

ــية، ال  ــة الرئيس ــوى الدولي ــام الق ــدم اهت ــتثار ع ــى اس ع

ســيا الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بتلــك التدخــالت، حيــث 

مــا زالــت األخــرة متنــح األولويــة لتنفيــذ إيــران بنــود االتفــاق 

النــووي الــذي تــم التوصــل إليــه يف 14 يوليــو 2015، خاصــة 

أن إدارة الرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا التــي أوشــكت عــى 

نهايــة واليتهــا، تعتــره مبثابــة إنجــاز مهــم يعــوض -يف رؤيــة 

ــا  ــت به ــي ُمني ــة الت ــات املتتالي ــدة- اإلخفاق ــات عدي اتجاه

السياســة الخارجيــة التــي تبنتهــا يف األعــوام الثانيــة املاضيــة، 

ال ســيا تجــاه األزمــات الدوليــة واإلقليميــة الرئيســية، عــى 

ــن  ــالم ب ــة الس ــورية وعملي ــة والس ــن األوكراني ــرار األزمت غ

ــل والفلســطينين. إرسائي

مبررات عديدة:

لكــن الالفــت يف هــذا الســياق، هــو أن إيــران بــدأت 

يف تقديــم مــررات عديــدة لتفســر تدخالتهــا املســتمرة 

ــيس  ــالل تأس ــن خ ــة، م ــدول املنطق ــة ل ــئون الداخلي يف الش

ــة.  ــات محلي ــات مســلحة وجاع ــع تنظي ــة م ــات قوي عالق

وكان آخــر تلــك املــررات مــا جــاء عــى لســان قائــد منظمــة 

ــال، يف 15  ــذي ق ــة »الباســيج« محمــد رضــا نقــدي، ال التعبئ

أكتوبــر 2016، إن »حــدود إيــران هــي االهتــام باإلنســانية، 

أنــه  مضيًفــا  البــر«،  مــن  املصطنعــة  الحــدود  وليــس 

ــا  ــي وضعه ــرة الحــدود الت ــا يف دائ ــد خدماتن »يجــب أال نقي

املســتعمرون«.

الترصيحــات ليســت  تلــك  بالذكــر هنــا أن  والجديــر 

جديــدة، حيــث ســبق أن أشــار أكــر مــن مســئول إيــراين إىل 

اتســاع املجــال الحيــوي إليــران، عــى غــرار مستشــار املرشــد 

ــى  ــابق يحي ــوري الس ــرس الث ــد الح ــكرية قائ ــئون العس للش

رحيــم صفــوي، الــذي قــال، يف مايــو 2014، أن »النفــوذ 

اإليــراين ميتــد حتــى البحــر املتوســط«، وعــي يونيس مستشــار 

ــارس 2015، أن  ــال، يف م ــذي ق ــات ال ــئون األقلي ــس لش الرئي

ــة«. ــة اإليراني ــة لإلمراطوري ــت عاصم ــداد أصبح »بغ

هــذه الترصيحــات يف مجملهــا تطــرح داللتــن رئيســيتن 

ترتبطــان باالتجاهــات العامــة للسياســة الخارجيــة اإليرانيــة: 
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األوىل، أن إيــران غــر راضيــة عــن حدودهــا القامئــة، وتــرى أن 

توازنــات القــوى الدوليــة، يف بعــض املراحــل التاريخيــة، أدت 

إىل تقليــص مســاحتها الجغرافيــة حتــى وصلــت إىل حدودهــا 

الحاليــة. وقــد بــدا ذلــك جليًّــا يف ترصيحــات أدىل بهــا 

ــدات  ــع معاه ــا إىل أن توقي ــاروا فيه ــون أش ــئولون إيراني مس

اســتقطاع  إىل  أدى  الدوليــة  القــوى  بعــض  مــع  عديــدة 

ــة. ــن األرايض اإليراني ــعة م ــاحات واس مس

ــدة،  ــدو جدي ــة ال تب ــك الرؤي ــإن تل ــك، ف ــن دون ش وم

حيــث كان التطلــع إىل مارســة دور عابــر للحــدود أحــد 

محــددات السياســة التــي تبنتهــا إيــران قبــل انــدالع الثــورة 

اإلســالمية عــام 1979، إال أنهــا اكتســبت أبعــاًدا جديــدة بعــد 

ــى  ــد ع ــذي اعتم ــالمية، ال ــة اإلس ــام الجمهوري ــيس نظ تأس

أســس عقائديــة تتجــاوز إىل حــد كبــر حــدود إيــران الحاليــة، 

ــا واســًعا لتدخــالت إيــران التــي باتــت  وتفــرض مجــاال حيويًّ

مُتثــل مصــدًرا رئيســيًّا لتهديــد أمــن واســتقرار كثــر مــن 

ــة  ــعارات أيديولوجي ــتخدام ش ــدأت يف اس ــد أن ب ــدول، بع ال

لتدخالتهــا عــى غــرار »نــرصة املســتضعفن« و«محاربــة 

املســتكرين« و«إقامــة الحكومــة العامليــة لإلســالم«، رغــم أن 

إيــران -يف كثــر مــن األحيــان- تتغــاىض عــن تلــك الشــعارات 

ــا. ــع مصالحه ــا تناقضــت م إذا م

ــة، أن إيــران ســوف تواصــل تدخالتهــا يف املنطقــة  والثاني

الفــرة  يف  فرضتهــا  التــي  الســلبية  التداعيــات  كل  رغــم 

ــة  ــات اإلقليمي ــتمرار األزم ــق باس ــا يتعل ــواء في ــة، س املاضي

املختلفــة دون بــروز مــؤرشات تزيــد مــن احتــاالت الوصــول 

إىل تســويات بشــأنها يف الفــرة املقبلــة، أو فيــا يرتبــط 

بتصاعــد حــدة التوتــر يف عالقــات إيــران مــع كثــر مــن القوى 

ــى  ــا، ع ــي تتبناه ــة الت ــة للسياس ــة نتيج ــة باملنطق اإلقليمي

عكــس التوقعــات التــي كانــت تشــر إىل أن صعــود الرئيــس 

حســن روحــاين إىل الســلطة يف عــام 2013 ثــم الوصــول 

لالتفــاق النــووي يف عــام 2015 رمبــا يــؤدي إىل تقليــص حــدة 

ــة. ــن دول املنطق ــر م ــع كث ــات م ــر وتحســن العالق التوت

اهتمام بـ«داعش«:

ــى  ــران ع ــرص إي ــر ح ــن تفس ــق، ميك ــذا املنطل ــن ه م

اإلعــالن عــن تفكيــك خاليــا تابعــة لتنظيــم »داعــش« ســعت 

إىل اخــراق الحــدود مــن أجــل تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 

ــارس  ــة ف ــم محافظ ــب حاك ــار نائ ــد أش ــران. فق ــل إي داخ

هــادي باجوهيــش، يف 14 أكتوبــر 2016، إىل أن أجهــزة األمــن 

ــرًصا مــن  ــة تضــم 11 عن ــك خلي ــة متكنــت مــن تفكي اإليراني

ــة،  ــالم اإليراني ــائل اإلع ــت وس ــك، أعلن ــل ذل ــب. وقب األجان

يف بدايــة أغســطس 2016، أن الســلطات نجحــت يف إفشــال 

اإليرانية-العراقيــة،  الحــدود  اجتيــاز  إرهابيــن  محــاوالت 

عمليــة  إحبــاط  اســتطاعت  األمــن  أجهــزة  أن  وكشــفت 

ــران. ــة طه ــذ يف العاصم ــوف تُنف ــت س ــرة كان ــة كب إرهابي

خــالل  مــن  تســعى  إيــران  إن  القــول  ميكــن  ورمبــا 

اإلعــالن املتكــرر عــن تفكيــك خاليــا إرهابيــة تابعــة لتنظيــم 

»داعــش« حاولــت دخــول أراضيهــا لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة، 

ــى  ــة ع ــة خاص ــاء وجاه ــا، إضف ــن: أوله ــق هدف إىل تحقي

تدخلهــا يف األزمتــن الســورية والعراقيــة تحديــًدا، حيــث مــا 

ــق  ــد يف دمش ــار األس ــام بش ــًا لنظ ــدم دع ــران تق ــت إي زال

وللحكومــة العراقيــة يف بغــداد، كــا ســاعدت يف تكويــن 

وتدريــب ميليشــيات طائفيــة مــن لبنــان والعــراق وباكســتان 

وأفغانســتان لتعزيــز قــدرة النظــام الســوري والحكومــة 

ــا. ــان له ــي يتعرض ــوط الت ــة الضغ ــى مواجه ــة ع العراقي

وهنــا، فــإن إيــران تحــاول مــن خــالل اإلعــالن عــن تفكيك 

خاليــا إرهابيــة اإليحــاء بــأن دورهــا الداعــم للنظــام الســوري 

والحكومــة العراقيــة يهــدف إىل الدفــاع عــن مصالحهــا وأمنها. 

ــتغالل  ــالل اس ــن خ ــعى م ــران تس ــإن إي ــرى، ف ــارة أخ وبعب

ــا  ــا متقدًم ــل دفاًع ــن ميث ــا للطرف ــد أن دعمه ــك إىل تأكي ذل

ضــد التنظيــات اإلرهابيــة قبــل وصولهــا إىل أراضيهــا.

وبالطبــع، فــإن حــرص إيــران عــى توجيــه تلــك الرســالة 

يعــود إىل االنتقــادات الحــادة التــي تتعــرض لهــا بســبب تلــك 

ــة،  ــن الســورية والعراقي ــاه األزمت ــا تج ــي تبنته ــة الت السياس

ــدة- إىل اســتنزاف  ــة اتجاهــات عدي ــا لرؤي ــي أدت -وفًق والت

قــدرات إيــران املاليــة والعســكرية، واســتمرار األزمتــن حتــى 

اآلن دون تســوية.

بإمكانيــة  الدوليــة  القــوى  إقنــاع  محاولــة  وثانيهــا، 

تأســيس رشاكــة أمنيــة ملكافحــة اإلرهــاب متثــل إيــران فيهــا 

ــيًّا  ــوًرا رئيس ــتمرار مح ــك باس ــل ذل ــد مثَّ ــيًّا. وق ــا رئيس طرفً

يف ترصيحــات املســئولن اإليرانيــن. فعــى ســبيل املثــال، 

ــاين،  ــس روح ــب الرئي ــس مكت ــان رئي ــد نهاوندي ــر محم اعت
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يف 15 ســبتمر 2015، أن االتفــاق النــووي ميكــن أن يكــون 

مقدمــة للتعــاون بــن إيــران والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

يف مكافحــة اإلرهــاب، رشط التــزام األخــرة ببنــود االتفــاق. 

وبعبــارة أخــرى، فــإن إيــران تســعى إىل تعزيــز قدرتهــا 

عــى املشــاركة يف عمليــة إعــادة صياغــة الرتيبــات األمنيــة 

واالســراتيجية يف املنطقــة، بعــد أن وصلــت إىل تســوية 

ــل يف  ــي تتمث ــة، والت ــوى الدولي ــع الق ــية م ــا الرئيس ألزمته

الرنامــج النــووي، باعتبــار أنــه ميكــن التعويــل عليهــا، وفًقــا 

لرؤيتهــا، يف ملــف مكافحــة اإلرهــاب الــذي يحظــى يف 

الفــرة الحاليــة باهتــام خــاص مــن جانــب القــوى الدوليــة، 

ال ســيا بعــد تنفيــذ عمليــات إرهابيــة عديــدة داخــل بعض 

الــدول الغربيــة، مثــل فرنســا وبلجيــكا.

لكــن هــذه الجهــود يف مجملهــا تواجــه عقبــات ال تبــدو 

هينــة. ففضــال عــن اســتمرار اتهــام إيــران بدعــم اإلرهــاب، 

فــإن الصعوبــات التــي مــا زالــت تحــول دون رفــع العقوبات 

ــركات  ــن خــالل الســاح لل ــا، م ــة املفروضــة عليه الدولي

ــة بالتعامــل معهــا؛ تُبقــي كل املســارات  واملصــارف األجنبي

الخاصــة بهــذا االتفــاق مطروحــة بشــكل ســوف يحــول دون 

ــة  ــدول الغربي ــران وال ــن إي ــة ب ــة رشاكــة حقيقي ــل أي تفعي

حــول مكافحــة اإلرهــاب خــالل املرحلــة املقبلــة.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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