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 مقّدمة

لت السياسات اإليرانية في 
ّ
، معضلة كبيرة 1979ما بعد الثورة التي أطاحت الشاه عام ة مرحللطاملا شك

اإليرانية منذ ذلك الوقت، وتعهد  -األميركية  الرغم من تدهور العالقاتعلى لعدد من دول املنطقة والعالم. و 

من واالستقرار في منطقة اإلدارات األميركية املتعاقبة بالوقوف في وجه السياسات اإليرانية التي تقَوض األ 

 الشرق األوسط، إال أّن طهران استطاعت دوًما أن تدفع بأجندتها قدًما إلى األمام.

، غزت الواليات املّتحدة والتحالف الدولي العراق، ما أدى إلى انهيار البوابة الشرقية للعالم 2003عام في 

التي العربي، وقد فتح ذلك الباب واسًعا أمام النفوذ اإليراني املتسارع في املنطقة، ولم تستطع الدول العربية 

وذلك الفتقارها إلى الرؤية البعيدة،  ،ملدأن توقف هذا ا من املفترض أن تكون مهّيأة للتصدي اإليراني

 .ستراتيجيةاال رؤية ال عالوة علىواملؤسسات الفاعلة والسياسات طويلة األمد، 

هأ النظام اإليراني، أثبت ةّد املخالل تلك 
ّ
ة في استخدام املوارد، واستغالل يأسرع في التحّرك، وأكثر كفا ن

س واللعباملواقف غير املوّحدة للخصوم، 
َ
، وألجل ذلك فقد نجح في والتمّتع برؤية واضحةطويل،  ِبَنف

 أّن االتفاق النووي 
ّ
الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران بعد عقد من الزمان، أطلق أيدي مواصلة التمدد، إال

االنظام اإليراني في املنطقة 
ً
غير مسبوق، وبلغ النفوذ اإليراني في املشرق العربي مداه خالل بضع  إطالق

 قط.سنوات ف

طريقة التعاطي األميركية مع إيران  في، بدا أّن هناك نّية إلجراء تغييرات 2017عام  ترامبمع مجيء إدارة 

الرغم من النبرة القاسية للرئيس األميركي تجاه على في عدد من امللفات أبرزها االتفاق النووي اإليراني. و 

في السياسات األميركية تجاه طهران، لكن مع  إيران خالل العام األّول من واليته، لم يحصل تغيير كبير

، بدا أّن 2018التغييرات التي أجريت على عدد من املناصب الرفيعة في اإلدارة األميركية في آذار/ مارس 

 احتمال املواجهة مع إيران أعلى من السابق.

  ترامبترصد هذه الورقة سياسات إدارة 
ّ
قة باملوضوع التي تجاه إيران من خالل الوثائق الرسمية املتعل

مب استراتيجية إدارة تر اتبحث الورقة نقاط الخلل في و ّول لإلدارة األميركية، جرى نشرها خالل العام األ 

تجاه النظام اإليراني، والكيفية التي يمكن من خاللها مواجهة النفوذ اإليراني املتزايد في املنطقة من خالل 

 استراتيجية موحّدة.
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:
ا

 إيران تجاه مباإدارة تر استراتيجية  أوًل

 الوثائق الرسمية املتعلقة بإيران -1

 تجاهاستراتيجيته الجديدة  ترامب، أعلن الرئيس األميركي دونالد 2017أكتوبر تشرين األول/  13في 

ب اإلعداد لهذه االستراتيجية نحو  1إيران
ّ
شات مع الكونغرس وحلفاء ناقأشهر من املداوالت وامل 9تطل

الواليات املّتحدة، وجاءت املوافقة النهائية عليها بعد التشاور مع أعضاء مجلس األمن القومي األميركي. 

ية أهمية لكونها جاءت بالتزامن مع التصريحات املتتالية آنذاك عن سحب الرئيس ستراتيجكتسبت هذه اال ا

عادة  ُيتبعبعد عرضه عليه من الكونغرس وهو اإلجراء الذي  األميركي الثقة من االتفاق النووي مع إيران

 .2ايوًم  90بشأن االتفاق كل 

هي: تحييد تحركات إيران املزعزعة لالستقرار،  ،ةرئيسية على ستة عناصر ستراتيجتقوم هذه اال 

سيما الحرس  وتنشيط التحالفات التقليدية والشراكات اإلقليمية ضدها، وحرمان النظام اإليراني وال

ه الشرير، ومواجهة خطر الصواريخ البالستّية، وحشد املجتمع الدولي إلدانة خرق نشاطالثوري من تمويل 

عتقاالت التي تجري بحق املواطنين األميركيين، واألهم من ذلك منع الحرس الثوري لحقوق اإلنسان ولال 

 .نوويالنظام اإليراني بشتى السبل املتاحة من الحصول على السالح ال

ية األمن القومي استراتيج، صدرت 2017ديسمبر كانون األول/ شهرين فقط، أي في  ىبحوال ذلك بعد

، وعادة ما تحدد سياسات اإلدارة األميركية تجاه ترامبولى في عهد الرئيس ية األ ستراتيجوهي اال  ،3األميركي

. تقبال دى املنظور خالل السنوات املامل فيوستظل تواجهها  ،عدد كبير من املخاطر والتحديات التي تواجهها

ية كانت يرانّن الجمهورية اإل أيران، ومن املمكن مالحظة إل ية أجزاًء منها ستراتيجلقد خصصت هذه اال 

مّرة مقابل مّرة واحدة  11 ىحوال ةذ ورد اسمها مباشر إالعنصر األبرز واألكثر تكراًرا وحضوًرا في الوثيقة، 

 بتاًتا. تذكريل املثال، وغياب تام لتركيا التي لم لكل من السعودية ومصر على سب

زت على خطرها املتزايد على الواليات املّتحدة،  ،عكست هذه الوثيقة الصورة السلبية إليران
ّ
ورك

زت الوثيقة على الصيغة الوصفّية واستقرارها وتهديدها حلفاء الواليات املّتحدة إضافة إلى أمن املنطقة
ّ
. رك

 : باآلتيلحيثيات الخطر اإليراني، لتوجزها 

 تقويض املنطقة.لدكتاتورية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تسعى  ▪

 تهدد إيران وحلفاء الواليات املّتحدة وترتكب األفعال الوحشية بحق شعبها.  ▪

                                                           
1  President Donald J. Trump’s New Strategy on Iran, The White House, 13 October 2018. 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-new-strategy-iran/  
2 Iran nuclear deal: Trump 'will not sign off agreement’, BBC, 13 October 2017. 
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41605412  
3 National Security Strategy of the United States of America, The White House, 18 December 2017. 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-new-strategy-iran/
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41605412
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf
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 أميركا.، وتدعو إلى تدمير اتدعم الجماعات اإلرهابية علنً  ▪

 ي اإلرهاب حول العالم.يرانيدعم النظام اإل  ▪

ي على تطوير قدرات بالستية متطورة، ولديه القدرة على استئناف عمله على يرانيعمل النظام اإل  ▪

 األسلحة النووية.

 غياب حال استغلتبطريقة عمل إيران في املنطقة، أشارت الوثيقة إلى أّن طهران  ما يتعلق وفي

زيادة نفوذها وتأثيرها من خالل الشركاء والوكالء، ونشر األسلحة والتمويل. وذكرت أّن االستقرار من أجل 

لكتروني السيبراني، وتواصل إدامة ا تزال تطور قدراتها الباليستية، وتقوم بنشاط خبيث في املجال األمإيران 

 .دائرة العنف في املنطقة ما يتسبب بأضرار جسيمة للمدنيين

ولى، لم تورد الوثيقة خطوات مواجهة الخطر اإليراني الذي وصفته أو األ ية ستراتيجبخالف اال 

السياسات املطلوبة لتحقيق هذا الهدف، واقتصرت اإلشارة املباشرة فيها إلى ثالثة توصيفات عمومية جًدا، 

 ر، وال توحي بجدّية املوقف األميركي.اودائمة التكر 

ت املّتحدة تنشر مستويات متعددة من أنظمة الدفاع في هذا السياق، أشارت الوثيقة إلى أّن الواليا

الصاروخي التي تركز على كوريا الشمالية وإيران لحماية األراض ي األميركية ضد الهجمات الصاروخية، وأّن 

وفي املجال النووي ذكرت  .هذه األنظمة ستكون قادرة على القضاء على التهديدات الصاروخية قبل إطالقها

ات املتحدة ستعمل مع حلفائها لردع الجماعات اإلرهابية األجنبية التي تهدد الواليات الوثيقة أن الوالي

حزب هللا اللبناني، وأّنها ستعمل مع بمثل  ،، بما في ذلك الجماعات املدعومة من إيرانوعرقلتها املّتحدة

 .يمتالكها السالح النوو االتي تؤدي إلى كلها ق ائالشركات من أجل حرمان إيران من الطر 

، تحّدث وزير الخارجية األميركي آنذاك ريكس تيلرسون عن 2018يناير من العام ون الثاني/ نكافي 

، وذلك خالل كلمة له في معهد هوفر التابع ةية األميركية الجديدة في سوريستراتيجالخطوط العريضة لال 

 .4إلى أجل غير مسمى ةلجامعة ستانفورد األميركية، مؤكًدا أن واشنطن قررت البقاء في شرق سوري

م عنها تيلرسون آنذاك، فإن الوجستراتيجوفًقا لهذه اال 
ّ
سيهدف إلى  ةد األميركي في سوريو ية التي تكل

، أهمها على اإلطالق: منع عودة "داعش" و"القاعدة"، ومنع سيطرة األسد على كامل عّدة تحقيق أمور 

ن السوريين إطاحة األسد. أما استقراًرا ة، ومواجهة النفوذ اإليراني، ومنح سوريةسوري
ّ
األدوات  كافًيا يمك

فاوضات األممية، ودعم أبناء املناطق التي تية، فهي دعم الستراتيجالتي ستستخدمها واشنطن في هذه اال 

خرج
ُ
، وتشكيل ةداعش منها وتوفير الخدمات األساسية لهم، والضغط ملنع إعمار املناطق األخرى في سوري أ

ل امليليشيات الكردية عمادهاأل 30قوة حدودية من 
ّ
 .ف مقاتل تشك

                                                           
4 Tillerson outlines plan for long-term US military role in Syria, The Hill, 17 January 2018. 
http://thehill.com/policy/international/369412-tillerson-outlines-plan-for-long-term-engagement-in-syria  

http://thehill.com/policy/international/369412-tillerson-outlines-plan-for-long-term-engagement-in-syria
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 ،محدوًدا جًدا ةية األميركية املخصصة لسوريستراتيجيبدو الشق املتعلق بمواجهة إيران في اال 

ما يتعلق بمواجهة  ال يتوافق مع النبرة العالية للرئيس األميركي فيو وال يقترن بأي سياسات عملية،  ،وضبابًيا

 .ةنتقل إلى سورياوسط مؤخًرا  ثقل طهران في الشرق األ علًما أّن  ،النفوذ اإليراني

 لوثائقاملتعلقة بهذه ا تاملشكال  -2

كبيرة تجعل  تتجاه إيران، لكّنها تعاني مشكال  ترامبيات مجتمعة سياسة إدارة ستراتيجتعكس هذه اال 

 
ً

 ، لعل أهّمها:إمكان نجاح مواجهة التمدد اإليراني ضئيال

هذه النصوص الرسمية الثالثة التي تعكس نظرة اإلدارة األميركية هي نصوص غير  غير متجانسة: .أ

ِعّد متجانسة مع بعضها، وكأّن كل منها 
ُ
ا على وقائع واعتمادً  ،وفي سياق منفصل ،بشكل منفصل عن اآلخر أ

عود ذلك إلى ية حقيقية ملواجهة إيران. ربما ياستراتيجا على غياب منفصلة، وهذا بحد ذاته يعد مؤشًرا قويً 

التي تعانيها املؤسسات األميركية من حيث التضارب في التوجهات واألولويات إضافة إلى الشواغر  شكالتامل

 الكبيرة التي تمنع االستفادة منها، وهي ظواهر بدأت بالبروز في عهد إدارة أوباما.

ِعّد يمكن مالحظة غلبة الطابع الوصفي على الصياغات التي  وصفّية الطابع: .ب
ُ
تعّدي  جرِ ي، ولم تأ

ه من املفترض ملثل هذه الوثائق أن تشير إلى اإلجراءات التي إ، في حين ةمحدود صورةبال إذلك 
ّ
تخذسن

ُ
 ت

مدى استعداد اإلدارة لتحويل الكالم  كوالسياسات التفصيلّية الرديفة لها أو امللحقة بها بحيث يعكس ذل

و املتوافرة لديها بالنظر إلى أيم الخطر اإليراني إلى فعل ملواجهته من خالل الخيارات املتاحة و الناجم عن تق

 القائمة. تغيراتواملقدراتها 

اقعية ومتضاربة: .ج و األهداف املشار إليها في أكثير من النقاط الواردة في عدد من السياسات  غير و

و االستفادة منه، وهو يعكس عدم فهم أتطبيقه  هذه النصوص غير واقعي وال يمكن بأي حال من األحوال

 ع كاف  
ً

 األدوات الالزمة للتعامل معها. لىلألوضاع على األرض، فضال

 للشك  ةية األميركية في سوريستراتيجإعالن الخطوط العريضة املتعلقة باال 
ً

عدم قدرة  فيلم يترك مجاال

وعلى الرغم من أن عدًدا آخر  ،ييرانالنفوذ اإل  ما يتعلق بمواجهة هذه اإلدارة في تحقيق الهدف املنشود في

من املسؤولين األميركيين في اإلدارة الحالية أو السابقة كانوا قد قالوا مراًرا بأنهم لن يكرروا أخطاء العراق، 

أسوأ مما فعلوه في العراق. الوصفة األميركية الجديدة ستخلق مجموعة من  ةإال أن ما يفعلونه في سوري

 .ضرار التي ال يمكن إصالحها بأثر رجعيالكوارث واأل 

في حين فشل كلها أن يحققوا األهداف املذكورة أعاله  ةكيف من املمكن أللفي جندي أميركي في سوري

نتشار أفضل؟ وكيف من املمكن لال  أوضاعأكثر من مئة ألف من أقرانهم في العراق في تحقيق أمر مماثل في 

عمار إ؟ وهل التخلي عن إعادة ةي في أماكن أخرى من سورييراننفوذ اإل األميركي في شرق البالد أن يدفع ال

و يدفع األسد إلى تقديم تنازالت؟ وهل من املمكن أن يؤدي دعم أبعض املناطق سيحد من نفوذ إيران 

 نفوذ إيران؟ ال يوجد أي مؤشر حقيقي على ذلك. تها( إلى مواجهPYD/YPGامليليشيات الكردية )
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ا:   جديدة في مسار  املواجهة مع إيرانتحّوًلت ثانيا

ا -1  إدارة أميركية أكثر تشددا

ثنين من أهم ثالثة مسؤولين لديه على ا ترامبالرئيس األميركي دونالد  غّير، 2018مارس آذارر/ في شهر 

 5اإلطالق. استبدل وزير الخارجية ريكس تيلرسون بمدير االستخبارات املركزية األميركية مايك بومبيو،

الجمهوري  6مستشاره لألمن القومي هربرت ماكماستر بجون بولتن، ترامب استبدل، عّدة ا بأياموبعده

نأميركية عدة  اتاملتشدد الذي سبق له وعمل في إدار  للواليات  ابن سفيرً في عهد إدارة جورج بوش اال  وُعّيِ

رئيس األميركي وزير دفاعه جيمس ال استبدالّن إمكان إاملّتحدة في األمم املّتحدة. إضافة إلى هذه األسماء، ف

يس أيًضا، 
ّ
 .7ابقى قائًم يمات

قيلتما يمّيز هذه األسماء التي 
ُ
دوًما دور صمام األمان في اإلدارة األميركية، وكان دورها  ؤديتأّنها كانت  أ

موقفه  أّنها تقّيد ظنيالعشوائية وغير العقالنية. لكن الرئيس األميركي كان  ترامبا في موازنة تصرفات مهًم 

مام، وأّن هذا التغيير سيتيح سياسة أكثر تشدًدا تجاه تجاه إيران، وال تدفع بأجندته في هذا امللف إلى األ 

 إيران.

سجل بومبيو وجون بولتن باألدلة التي تشير إلى موقفها املتشدد من إيران، على األقل من الناحية يحفل 

نه نظام أي على يرانكارثة، كالهما ينظر إلى النظام اإل االتفاق النووي اإليراني  ّد يعكالهما  8الكالمية.

ه كارثة، فيما أف االتفاق النووي بصأهمية مواجهة املد اإليراني. بومبيو و  ى دكتاتوري خطر، وكالهما ير 
ّ
ن

ه أسو أبنفسه وصف بولتن االتفاق 
ّ
الرجالن ال يخفي عمل استرضائي ارتكبته الواليات املّتحدة في تاريخها.  أن

نشر مقاالت  وقد ،9ا إلى تغير النظام اإليراني في كل مناسبةهما بهذا الخصوص. جون بولتن يدعو دوًم مواقف

شر في النيويورك تايمز عدة 
ُ
، ذاك الذي ن

ً
عنوان "إليقاف قنبلة إيران، بعن هذا املوضوع لعّل أكثرها جدال

 يجب علينا قصف إيران".

رت جًدا، لكن إيران إقليميً  هتجاّن أجندة واشنطن املتشددة أالرغم من على 
ّ
ن تأتي متأخرة خير أا تأخ

 تأتي أبًد 
ّ
مًرا كافًيا ما لم يكن هناك أا. في املقابل، فاّن املواقف الشخصية لبعض املسؤولين ليست من أال

ن توقيت هذه التغييرات داخل إسياسة متماسكة يمكن من خاللها توظيف هذه املواقف. في هذا السياق، ف

ول في ّن االتفاق النووي سيكون محور االهتمام األ أنها تشير إلى إاإلدارة األميركية مهم لناحية الداللة، إذ 

                                                           
5 Scott Shane, Mike Pompeo, a Hawk Who Pleased the President, Moves From Spying to Diplomacy, The New York Times, 13 March 2018. 
 https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/pompeo-cia-trump-secretary-of-
state.html?mtrref=www.google.com.tr&gwh=1931B69B3728DC5949E6E33C79CA723E&gwt=pay  
6 Who is John Bolton, Trump's new national security adviser?, The Guardian, 23 March 2018. 
https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/22/who-is-john-bolton-trump-national-security-adviser  
7 Robert F. Worth, Can Jim Mattis Hold the Line in Trump’s ‘War Cabinet’?, The New York Times, 26 March 2018. 
https://www.nytimes.com/2018/03/26/magazine/can-jim-mattis-hold-the-line-in-trumps-war-cabinet.html  
8 Robert Windrem & William Arkin, What Mike Pompeo means for the Iran nuclear deal, NBC News, 14 March 2018. 
https://www.nbcnews.com/storyline/iran-nuclear-talks/what-mike-pompeo-means-iran-nuclear-deal-n856571  
9 Robert Mackey, Here’s John Bolton Promising Regime Change in Iran by the End of 2018, The Intercept, 23 March 2018. 
https://theintercept.com/2018/03/23/heres-john-bolton-promising-regime-change-iran-end-2018/  

https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/pompeo-cia-trump-secretary-of-state.html?mtrref=www.google.com.tr&gwh=1931B69B3728DC5949E6E33C79CA723E&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/pompeo-cia-trump-secretary-of-state.html?mtrref=www.google.com.tr&gwh=1931B69B3728DC5949E6E33C79CA723E&gwt=pay
https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/22/who-is-john-bolton-trump-national-security-adviser
https://www.nytimes.com/2018/03/26/magazine/can-jim-mattis-hold-the-line-in-trumps-war-cabinet.html
https://www.nbcnews.com/storyline/iran-nuclear-talks/what-mike-pompeo-means-iran-nuclear-deal-n856571
https://theintercept.com/2018/03/23/heres-john-bolton-promising-regime-change-iran-end-2018/
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ه اال ستراتيجاال 
ّ
 ،201810مايو أيار/ شهد شهر  إذختبار األول لها كذلك، ية األميركية تجاه إيران، ولعل

ما  سيما في ضع اإلجراءات وهو ما يعني تحديد مصير االتفاق النووي الإلى و  ناقشةاملاالنتقال من وضع 

 .نفالت القيود املتعلقة باستمرار تطوير إيران لقدراتها الصاروخية البالستية ودور إيران اإلقليميايتعلق ب

 إعادة اختبار اًلتفاق النووي اإليراني -2

 بتمزيق االتفاق النووي مع إيران، قائ قبل بضعة أشهر من وصوله إلى البيت األبيض، وعد ترامب
ً

ه ال
ّ
 بأن

في مناقشة اتفاق ما بقدر ما شاهد ذلك في االتفاق الذي توصلت إليه  غياب الكفايةلم يشهد أبًدا في حياته 

مزق االتفاق )على األقل حتى يا، لم عندما أصبح ترامب رئيًس . 11إدارة أوباما مع نظام الخامنئي في طهران

 اآلن(، إذ إن ع
ً

 وابعض الدول التي رفضت االتفاق من أساسه أوصَ  لى عدًدا من الخبراء واملستشارين فضال

االتفاق ألّن الهدف في نهاية املطاف ليس االتفاق بحد ذاته، وإنما الخطوات التي من شأنها أّن  بأال يمزق 

 .تقّيد إيران وتحد من توسعها الجيوسياس ي والجيوعسكري في املنطقة

حقيقة ال يمكن تغييرها. بوصفه اإلدارة األميركية إلى التصالح مع االتفاق النووي وقبوله  هميدعو بعض

مجموعة األزمات الدولية ذكرت في تقرير لها مؤخًرا أّن "ترامب هو الرئيس األميركي األول الذي يدخل املكتب 

تتعدى إيران العتبة النووية  دون أن يكون عليه أن يقلق من أّن من البيضاوي في أكثر من عقدين من الزمان 

ربما يكون هذا االدعاء صحيًحا إذا افترضنا أن إيران لن  .12اكتشافها" جري يدون أن من إلى التسلح النووي 

في حال قامت األخيرة بالغش  الئماملتغش أو أّن الواليات املّتحدة ستستطيع كشف إيران في الوقت 

إيران تتمتع بتاريخ طويل من سلوك الغش والخداع، والواليات ّن إوالخداع، لكن الوقائع التاريخية تقول 

 .الئماملاملّتحدة لم تستطع في مناسبات عدة اكتشاف الغش اإليراني في الوقت 

يرون أّن هناك طريقة أفضل للضغط على إيران من خالله معظمهم ن لتمزيق االتفاق اليوم و املعارض

درجة  امشددً  تطبيًقاالدفع باتجاه تطبيقه ، و 14ما تلتزم به، فرض عقوبات عليها بين13تحسين االتفاقوهي 

ص منه أو 
ّ
ة نزلبملى الغش أو ارتكاب األخطاء، وعندها يصبح االتفاق عتحمل الجانب اإليراني على التمل

تطبيق العقوبات املفروضة على باتباع هذه السياسة بضغوط تتعلق  جري يحفرة للجانب اإليراني، على أن 

 .ما يرتبط باإلرهاب، وفرض مزيد من العقوبات الجديدة عليها في سيما إيران ال

                                                           
10 Donald Trump gives his European allies 120 days to get a better deal with Iran, The Economist, 18 January 2018. 
https://www.economist.com/news/united-states/21735070-unfortunately-they-do-not-think-better-one-available-donald-trump-gives-
his-european  
11 Th Iran Deal: Challenges Ahead, HFW, 16 January 2016. 
http://www.hfw.com/The-Iran-deal-challenges-ahead-June-2017  
12 Saving the Iran Nuclear Deal, Despite Trump's Decertification, Crisis Group, 13 October 2017. 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/saving-iran-nuclear-deal-despite-trumps-
decertification  
13 Amos Yadlin and Avner Golov, Don't tear up the Iran deal, make it better, USA Today, 12 January 2017. 
https://www.usatoday.com/story/opinion/2017/01/12/trump-dont-kill-iran-nuclear-deal-column/96408314/  
14 Peter Harrel , Don't tear up Iran nuclear deal — more sanctions strengthen US hand, The Hill, 16 November 2016. 
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international-affairs/306381-dont-tear-up-iran-nuclear-deal-impose-more-sanctions  

https://www.economist.com/news/united-states/21735070-unfortunately-they-do-not-think-better-one-available-donald-trump-gives-his-european
https://www.economist.com/news/united-states/21735070-unfortunately-they-do-not-think-better-one-available-donald-trump-gives-his-european
http://www.hfw.com/The-Iran-deal-challenges-ahead-June-2017
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/saving-iran-nuclear-deal-despite-trumps-decertification
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/saving-iran-nuclear-deal-despite-trumps-decertification
https://www.usatoday.com/story/opinion/2017/01/12/trump-dont-kill-iran-nuclear-deal-column/96408314/
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international-affairs/306381-dont-tear-up-iran-nuclear-deal-impose-more-sanctions
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 هذا خيار ممكن وقد يكون محبّ 
ً
ا لدى النخبة العسكرية األميركية، لكن ما سيقوله مستشار االمن ذ

ا بالنسبة إلى الرئيس األميركي حتمال كبير أن يذهبا باتجاه اهناك  ،القومي ووزير الخارجية سيكون مهمًّ

في نهاية املطاف  اّن هذه الخطوة ستصب أوتوماتيكيً أاملستقبل، لكن هذا األمر ليس كافًيا للقول بإلغائه في 

ية مواجهة إيران، ما لم يكن هناك ما يتبعها ويحرم النظام اإليراني من االستفادة من استراتيجفي خدمة 

 و االنسحاب منه.أإنهاء االتفاق 

من اإلدارات األميركية السابقة  كثيرالخطاب الحاد تجاه إيران ليس كافًيا ملواجهتها، فقد كان خطاب 

، لكّن خطواتها غير املحسوبة أّدت إلى تقديم خدمات عظيمة لألجندة اإليرانية في منطقة طهرانحاًدا تجاه 

ية املطاف إلى تقديمه على طبق ّدى في نهاأاق الذي حتالل العر امن وليس أدل على ذلك  ،الشرق األوسط

 .15من ذهب إلى إيران

مر استهداف نفوذ اإليراني اإلقليمي وأال يكون األ  جري يإضافة إلى ذلك، سيكون من املهم بمكان أن 

و أحول أولوية امللفات ذات الطابع الداخلي  مناقشة تمحصوًرا بالداخل اإليراني فقط، إذ لطاملا ثار 

و أذرعه في الخارج، لكن ما يمكن استخالصه من التجربة أالخارجي، وحول أولوية استهداف النظام اإليراني 

ه ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر في أي 
ّ
 ية متكاملة ملواجهة إيران.استراتيجاإليرانية في املنطقة ان

 

ا: 
ا
 الخاصرة الرخوة إليران في سوريةثالث

 عبر إبعاد األسد تقويض النفوذ اإليراني -1

ة األميركية في سورية، ف اوفًق 
ّ
نع عودة التطّرف واإلرهاب ملن واشنطن تسعى إللخطوط العريضة للخط

نشر جنودها أو تكليفهم بهذه املهّمة.  املقاربة العسكرية فقط عبر من خالل جري يلكن ذلك ال يمكن أن 

ب معالجة جذور األزمة وليس هناك مبدأ ثابت وأكيد بهذا الخصوص، فمنع عودة اإلرهاب وا
ّ
لتطرف يتطل

زمة وليست سبًبا لها، والتعامل معها عسكرًيا عارض من عوارض األ  حضمنتائجها. الحركات املتطرفة هي 

نما يؤدي إلى تراجعها الجماعات املتطرفة تكتيكًيا، ويمهد الحًقا لظهور نماذج إو  ،زمة األساسيةال يحل األ 

 منها. أأسو 

 ،عّدةقة في هذا املجال، فقد أعلنت واشنطن االنتصار على القاعدة في العراق مرات لدينا تجربة ساب

 ،لصعود مجدًداإلى اعامين، عادت القاعدة  ىالو ، لكن بعد ذلك بح2011وسحبت جنودها بشكل كامل عام 

ا، وذلك ألّن جذور األ 
ً
ا وبطش

ً
الحكومة في زمة في العراق واملتمثلة وظهر بعدها تنظيم "داعش" األكثر تطرف

 الطائفية وداعميها اإلقليميين وعلى رأسهم إيران بقيت قائمة.

                                                           
15 Tim Arango, Iran Dominates in Iraq After U.S. ‘Handed the Country Over’, The New York Times, 15 July 2017. 
https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html  

https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html
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السلطة، وهذا األمر في البقاء بيتطلب بالضرورة عدم السماح لألسد  ةمنع التطرف واإلرهاب في سوري

 الرغم من تحّسن وضع األسد فيعلى يخدم أيًضا الهدف املتّمثل في مواجهة النفوذ اإليراني والضغط عليه. 

ّن ذلك ال أال إالعامين املاضيين بسبب سياسات واشنطن من جهة ودعم إيران وروسيا من جهة أخرى، 

ّن نتيجتها ستؤدي يجب أن يعني التسليم ببقائه في السلطة. تأييد إجراء االنتخابات ليس السياسة املثلى، أل 

 لى تجديد سلطته سنوات أخرى.إعلى األرجح إلى جعله شرعًيا و 

يعني بقاء النفوذ اإليراني القوي في البالد والتخلص منه يعني التقدم خطوات باتجاه تحجيم  بقاء األسد

 ، وهذا يتطلب:االنفوذ اإليراني في البالد عمليً 

هو املخرج السياس ي الوحيد لحرمان األسد شخصًيا  1 تفاق جنيفام بما نّص عليه التز سياسًيا: اال ▪

نشاء إولحرمانه كذلك من البقاء في السلطة. فالقرار ينص على من محاولة اكتساب أي شرعيه مستقبلية 

ب إعادة لكن هذا األ  .16هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات، وهذا يعني تجريد األسد من صالحياته
ّ
مر يتطل

الدفع باألجندة السياسية ملختلف الدول على هذا األساس. ومن حسن الحظ أّن هذا القرار مّدعم بقرارات 

هّمية عندما تميل كّفة القّوة إلى جانب من يطالب بها. أكن القرارات واالتفاقات الدولية تصبح أكثر دولية ل

 .ةد العسكري ضد األسد وحلفائه في سوريو وهذا يتطلب تعزيز الوج

تطبيق القرارات الدولية املتعلقة بمعاقبة األسد وهذا يحتاج إلى الحشد إلى قتصادًيا: هناك حاجة ا ▪

حرمان النظام السوري من املوارد عامل مهم جًدا لجعل حملته  .قتصاديلتزام االتجاه واالا االسياسًيا بهذ

ضد املدنيين أصعب، ولحرمانه من تمكين سيطرته الكاملة على البالد ولرفع التكلفة على الداعمين 

 األساسيين له ومنهم إيران بطبيعة الحال.

املتعلقة بمواجهة إيران يجب أن تتضمن قيام القوات األميركية بالرد  اتعسكرًيا: إحدى املهم ▪

 و ستخدام نظام األسد للسالح الكيماوي أو أي مكونات كيميااالقوي والحاسم على 
ً

ية متصلة به، فضال

إقامة منطقة آمنة إلى الرد على استخدام السالح ضد املدنيين. قد يحتاج ذلك في مرحلة من املراحل  لىع

و معدات أحظر جوي أيًضا، وتطبيق قرارات األمم املتحدة التي تمنع إيران من تصدير أسلحة  وربما

 عسكرية.

 ة القوات األميركيةمهّم  عبر تغيير منع تمدد إيران  -2

هدف واضح وال مهمة محددة بعد القضاء على  ةن في سوريدين اآل و ليس لدى الجنود األميركيين املوج

كيف سيكون باإلمكان مواجهة النفوذ اإليراني من خالل االنتشار  اأيضً ، ومن غير املفهوم "داعش"

املفترض بهذه القوات أو في مناطق معّينة من شرق البالد.  ةالعسكري األميركي على الحدود الشمالية لسوري

                                                           
اكير، الغموض غير البنّاء في مسار فيينا: قراءة في بيان مجموعة : د.علي حسين بلمزيد من التفاصيل حول مسار جنيف، يمكن مراجعة الدراسة الخاصة للباحث في هذا الموضوع  16

 https://goo.gl/RWCDCT: يتاآلعلى الرابط  2015 /11 /19العمل الدولية لدعم سورية، 

https://goo.gl/RWCDCT
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ز على الحدود مع لبنان و ن تكون في مواقع داخل العمق السوري للضغط على الوجأ
ّ
وفي د اإليراني الذي يترك

 مناطق معينة من حلب بشكل أكبر.

ي عن التحالف العبثي مع امليليشيات 
ّ
تحويل املهّمة العسكرية للقوات األميركية يتطلب أيًضا التخل

ن تقوم بمواجهة النفوذ اإليراني بأي حال من أ( ألنه من غير املنتظر لهذه القوات PYD/YPGالكردية )

لتي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع فصائل الجيش السوري ّن عملية "غضن الزيتون" اإ ثماألحوال، 

ا في مواجهة األسد الحر في عفرين أظهرت أّن امليليشيات الكردّية ضعيفة وال يمكن االعتماد عليها عسكريً 

 ّنها تريد ذلك.أفترضنا اأو إيران، حتى لو 

 جري يومن املمكن أن  ،قادرةعتماد واشنطن على حليف دولتي، أي على دولة اهذا الوضع يتطلب 

تشاطر األهداف معها بشأن إخراج األسد وتقليص النفوذ اإليراني في البالد، وهذه الخصائص غير متوافرة 

ن تقّدم تنازالت ألنقرة من أجل تغليب أفي دولة مثلما هي متوافرة في تركيا. سيكون على الواليات املّتحدة 

 ثال:األجندة املشتركة، منها على سبيل امل

التخلي عن دعم امليليشيات الكردية واستبدال هذا الخيار بالعمل املشترك مع تركيا ومع ما تبقى  ▪

 من املعارضة السورية السياسية والعسكرية، من ضمنها األطياف الكردية غير املؤيدة لألسد.

واالستعداد ، استخدام األسد ألي نوع من األسلحة الفتاكة ضد مواطنيهمع عدم التساهل مطلًقا  ▪

 للرد على ذلك.

مر ، وهذا األ غرافي الجارية من إيران بمباركة من نظام األسدو محاولة عكس عملية التغيير الديم ▪

لعودة باللسماح لالجئين السوريين  ةالعمل على تهيئة منطقة آمنة على األقل في شمال سوريقد يتطلب 

 ب سياسًيا واقتصادًيا.وتحويل هذه املناطق التي ال تخضع لألسد إلى نموذج جاذ

 .العمل على بناء جيش سوري جديد ▪

منة وفي املساعدة على عمار في املناطق اآل مارات في عملية إعادة اإل استخدام أموال السعودية واإل  ▪

 لعالقة التي تربط بين اإلدارة األميركية وهاتين الدولتين.إلى ابناء الجيش السوري نظًرا 

 

ا:   هة إيرانملواجالبعد اإلقليمي رابعا

طبيعة النفوذ اإليراني في البلدان العربية، من  عالوة علىرتباط امللفات اإلقليمية ببعضها، ابالنظر إلى 

و من خالل امللف السوري. قد أن ينجح الضغط على إيران من خالل امللف النووي لوحده، أغير املنتظر 

يساعد ذلك على تحقيق بعض النجاحات املحدودة في حال اعتماد السياسات الصحيحة واألدوات 

ية ملواجهة إيران ما لم تأخذ في الحسبان البعد اإلقليمي املتداخل للنفوذ استراتيج، لكّن ال أمل ألي ةالئمامل



 
 11 

هل هذه العناصر سيّمكن إيران االستفادة منها في الرد على أي ّن تجاأاإليراني وأذرع إيران اإلقليمية، ذلك 

 و في تخفيف الضغط عليها.أتحرك يستهدفها 

ا متوازًيا في إطار اهناك ثالثة ملفات على وجه التحديد تتطلب 
ً
هتماًما خاًصا من اإلدارة األميركية وتحّرك

ي املبذول ملواجهة إيران، وهي:
ّ
 الجهد الكل

 ليجيةزمة الخملف األ  -1

مع من كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر ّن األزمة الخليجية املفتعلة أال يوجد خالف على 

كثيرون  ظني، وهو أمر ترامبقطر ما كان لها أن تحصل لوال وجود ضوء أخضر من الرئيس األميركي دونالد 

ه أ
ّ
مايو من أيار/ في  الرئيس األميركيها األميركية التي حضر -إّبان استضافة الرياض للقّمة اإلسالمية جرى ن

إلى تفتيت املحور الذي كان قائًما ضد إيران في املنطقة، وأدخل دول املحور في  أدت األزمة هذه .2017العام 

مارات ومصر( من جهة و)قطر وتركيا والبلدان اإلسالمية( من جهة أخرى. مواجهة بعضهم )السعودية واإل 

 اقتصادًيا(.مالًيا و )واألميركي ( واقتصادًيا زمة هو الجانبين اإليراني )سياسًياهذه األ وقد تبّين أّن املستفيد من 

تها إلى فقط، عند حدود العالقات الثنائية بين هذه الدول  انعكاسات األزمة الخليجية لم تقف
ّ
بل تخط

وإيران لحماية نفسها  أكثر فأكثر باتجاه كل من تركيابدورها تجهت االدول األخرى في املحيط اإلقليمي التي 

لم تكتف األزمة الخليجية بإحداث  من تداعيات السياسة العشوائية ملحور الدول الذي تقوده السعودية.

ا في األصل ضد ميليشيات إيران الصراع الذي كان موجهً  ت، بل نقلحسبف املستوى السياس ي في انقسام

يةح توأطلق ،في املنطقة إلى داخل البيت العربي واإلسالمي
ّ
ية تشتت الجهد وال يستفيد  - رًبا داخلية سن

ّ
سن

ال الجانب اإليراني مع ازدياد العداء الشعبي لسياسات الواليات املّتحدة في املنطقة، وفقدان دول إمنها 

 املحور الذي تقوده السعودية إلى الشرعية الشعبية الالزمة لتحّركاتها اإلقليمية.

هذه املعطيات ستفشل في مواجهة التمدد اإليراني  بالحسبانال تأخذ ية أميركية تجاه إيران استراتيجأي 

لكي تستطيع  17زمةاإلقليمي. تفادي حصول مثل هذا األمر يتطلب أن تقوم الواليات املّتحدة بإنهاء األ 

 وسيكون لزاًما عليها في هذا السياق أّن تقود االستفادة من الجهد املشترك في صد التمدد اإليراني إقليمًيا.

ن تعطي ألتحلي باملسؤولية املتوخاة منها، و إلى االسعودية واإلمارات إلى سياسات أكثر نضًجا وأن تدفع 

 الضمانات الالزمة للدول املتضررة وعلى رأسها قطر بعدم تكرار ما جرى.

، لكنها ستساعد ضمن كلًياعامل الثقة املفقود  عوضتسعلى الرغم من أّن مثل هذه اإلجراءات لن 

 ية الكبرى في مواجهة النفوذ اإليراني.ستراتيجاال 

                                                           
17 Ali Bakeer, Will the GCC crisis be resolved in 2018?, Aljazeera- English, 26 December 2017. 
 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/gcc-crisis-resolved-2018-171225114355719.html  

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/gcc-crisis-resolved-2018-171225114355719.html
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 ملف حزب هللا -2

والعراق واليمن  ةتعداها إلى دول أخرى على رأسها سوريينما إقتصر على لبنان، و ينشاط حزب هللا ال 

، ملا 2011إضافة إلى عدد من البلدان في املنطقة وحول العالم. لو كانت مثل هذه الضغوط موجودة عام 

لقد أثبت الحزب في السنوات القليلة  .18ةإلى جانب نظام األسد في سوريكله زب أن يرمي بثقله استطاع الح

ا يزال أقوى ذراع خارجية للنظام في العالم ماملاضية مدى اعتماد النظام اإليراني عليه إقليمًيا، فهو كان و 

 العربي.

ه وبموازاة هذ
ّ
إلى دفعه ، فإن فوذ اإليراني في املنطقةالجهد املطلوب للحد من الن اهذه املعطيات تعني أن

نكماش، يتطلب ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية على أذرع إيران اإلقليمية، وعلى رأسها ال ا

ص من قدرته على الرد عند األ  يةحزب هللا، وذلك لحرمان النظام اإليراني من استخدامها بحر 
ّ
زمات، ما يقل

 واملالية واألمنية امللقاة على عاتقه.ويزيد من األعباء السياسية 

 ملف العراق -3

د هذا النفوذ منذ االحتالل إلى وذلك نظًرا  ملهّمات،مواجهة نفوذ إيران في العراق تعّد من أصعب ا
ّ
توط

 مختلًفا، فبعد 2003األميركي لبغداد عام 
ً

. خالل السنوات القليلة املاضية، أخذ النفوذ اإليراني هناك شكال

نتقلت طهران ااملؤسسات الرسمية واألحزاب السياسية بشكل كبير، في ت قدرة طهران في التأثير أن تشّبع

حة أصبح لها سطوة تفوق إلى 
ّ
استنساخ نموذج حزب هللا اللبناني، وأنشأت ميليشيات عسكرية مسل

 .رادتها على التوجهات الرسمية وعلى أي سياس ي في البالدإاملؤسسات الرسمية وقادرة على فرض 

هذا الوضع يتطلب من واشنطن تكثيف انخراطها السياس ي واالقتصادي مع بغداد بشكل ثنائي  

 وإقليمي على أسس منها:

دماجه في العملية السياسية بحيث يصبح قادًرا على إالحرص على توحيد املكّون السني في العراق و  ▪

ا من خالل ذلك أيضً  جري يدور محوري يقوم من خالله بموازنة النخبة الشيعية املوالية إليران على أن  أداء

 سياسة متعّدية للطوائف تشمل األكراد والشيعة الوطنيين غير املوالين إليران.

 الحد من النفوذ اإليراني صلحةملدعم الجهد التركي والخليجي لزيادة تأثيرهم السياس ي واالقتصادي  ▪

 في البالد قدر املستطاع.

على الئحة اإلرهاب الدولية ة الئمامل وضاعاأل دراج امليليشيات الشيعية املسلحة في إالعمل على  ▪

غير شرعي  الشيعية املوالية إليران عمل امليليشيات ستجعل هذه الخطوةوحشد الدعم الدولي لذلك. 

 وس
ً

 .الرسميةحد من الدعم املقدم إليها من الدوائر تمستقبال

                                                           
 .2013يونيو  /حزيران 18سرائيل تحمي ظهر حزب هللا والنظام السوري، صحيفة العرب، إنظر: علي حسين باكير، ا  18

 https://goo.gl/asosJc 

https://goo.gl/asosJc
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 خاتمة

يات املتضاربة لإلدارات األميركية املتعاقبة وغياب رؤية موّحدة للتعامل مع إيران إضافة ستراتيجأدت اال 

إلى ضعف حلفاء واشنطن اإلقليميين إلى نتائج كارثية على املنطقة، ونتيجة لذلك أصبحت طهران في موقع 

وراق الخارجية ة قدرتها على استخدام مزيد من األ أقوى من أي وقت مض ى لناحية التمدد اإلقليمي، ولناحي

فاوضات، وقد جعلها ذلك أكثر ثقة تو الأو في التحضير للمساومات أفي مواجهة الضغوط التي تمارس عليها 

ه سيكون أبنفسها، ما يعني 
ّ
 إخراجهن

ً
نفوذها فيها ما لم  من املناطق التي استوطن امن الصعب مستقبال

 بمنطق شمولي. مرالتعامل مع األ  جرِ ي

مستعدة لتغيير املشهد، على األقل  ترامبّن إدارة الرئيس األميركي أثمة عدد من املؤشرات التي تدل على 

يات والوثائق الرسمية التي عّبرت من خاللها عن نّيتها مواجهة النفوذ ستراتيجمن الناحية الكالمية. لكن اال 

له النظام اإل ذاإليراني وإزالة الخطر ال
ّ
ال تقّدم كثير من اإلجابات بقدر ما تطرح  ،يراني على املنطقةي يمث

كثير من التساؤالت. يتوقع كثيرون أن تؤدي التغييرات التي حصلت في مواقع مهمة في اإلدارة إلى تحويل 

 األقوال إلى أفعال.

 
ُ
طرح رؤية متكاملة وواقعية وقابلة للتطبيق تعكس جّدية سيكون من الصعب تحقيق ذلك ما لم ت

إيران في املنطقة وتعمل إلى ا واضًحا على وجود سياسة تقتض عدم التسليم املوقف األميركي وتعطي مؤشرً 

على توظيف القدرات األميركية املتاحة إلى جانب قدرات حلفائها في املنطقة ملواجهة هذا الخطر املتصاعد. 

 
ً

إلى ألميركية، لكّنه ليس كافًيا لدفع إيران الختبار مدى جّدية اإلدارة اا الئًم مامللف النووي قد يكون مدخال

يشكل نقطة ضعف تستوجب أولوية االستهداف خارجًيا، وهو ما  ةلتراجع، فنفوذها املتزايد في سوريا

  زمة الخليجية، وعزل أذرع إيران اإلقليمية، ووضع مزيد من الضغوط عليها في العراق.يتطلب بدوره حل األ 
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