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محددات السياسة الخارجية اإليرانية
تأليف :عائشة آل سعد
تلخيص وإعداد :د .حسين الصباغه
@al_sobagha
تحدث الكتاب عن ثالثة أبعاد رئيسية للسياسة اإليرانية:
 -1المحددات الداخلية التي أثرت في سياسة إيران تجاه دول مجلس التعاون الخليجي.
 -2العوامل الخارجية في سياستها الخارجية.
 -3محددات سياسة إيران الخارجية.
كماا تنااول الكتااب المعااااارو النووي اإليراني تااريخيااح حياث أن أول ملااعال نووي حلاااالات علياف إيران كاان في عاا 1953
بإهداء الواليات المتحدة إليران الملاعل في مبادرة (الذرة مقابل السال ) التي أطلقها أيزنهاورفي وقتها.
بدأ العااه معاوار إيران النووي كرمز للهيبة والقوة وعليف قيدت الواليات المتحدة العااه بجعلف ينإا إلا معاهدة ح ر انتعاار
األسلحة النووية .1968
في أولا أيا الثورة أعلن الخميني معارإاااتف التامة للتكنولوجيا النووية وعليف قد دمر بعاااكل جزئي أو كامل مع المحطات
النوويةح لكن تبدل موقف إيران بعد نهاية الحرب اإليرانية العراقية ولجأت إلا روساااايا لبناء الملاعالت من جديد أولها ملاعل
بوعهر.
إ ية إلا
بعد فعال الملاوإاات األوروبية اإليرانية في  2005اساتأنلت إيران جميع العمليات واألنعاطة النووية حتا أحيلت الق ا
مجلس األمن عا  2006وت فرض عقوبات علا إيران من إمنها  11عقوبة أممية و 13عقوبة أمريكية أحادية الجانب.
اعتمدت الواليات المتحدة الدبلوماسية في معالجتها للقإية النووية اإليرانية لثالثة أسباب:
 -1ادراكها ببعد إيران عن بلوغ قدرات نووية عسكرية.
ل نلت إيران إامن محور العار لكن دخول الواليات المتحدة للعراق وأفغانساتان جعل الخيار العساكري إاد إيران
 -2ا
مكلف للغاية.
 -3ل ترى الواليات المتحدة إيران عدوانية أو ال عقالنية كما هو حال لدا حسين.
طموح إيران من برنامجها النووي هو تحويل إيران لقوة كبرى والمسألة لديه هي مسألة فخر وطني.
من األهداف التي جعلت البرنامج النووي العسكري أمرا محتمال:
 -1امتالك السالح النووي سيجعل إيران قوة مهيمنة علا الخليج دون مناز .
 -2ساايمكنها من تعزيز نلوذها في وجف الخلااو اإلقليميين كباكسااتان وإساارائيل وتركيا والسااعودية مما ساا يمكنها من
تلدير ثورتها.
 -3تبني الدبلوماسية اإليرانية خطا متعددا في الملاوإات ورفإه للللقات بإلراره علا تخليب اليورانيو .
ترى إيران في ملاوإاتها النووية ثالثة أمور مهمة:
 -1بينت للعال علا أنف من حقها تطوير التكنولوجيا المدنية.
 -2المسؤولون اإليرانيون حريلين علا ا هار نإجه الدبلوماسي.
 -3ركزوا علا مسألة أن إيران ليست كوريا العمالية أو ليبيا بل هي فاعل إقليمي قوي.
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الهدف من ذلك اقنا اإليرانيين للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بأن إيران يمكن أن تكون عاااريكا موثوقا يمكن االعتراف
بموقعها ودورها اإلقليمي.
أن االتلاق النووي األخير أجبر إيران علا توفير إمكانية لولاول الملتعاين من الطاقة الذرية إلا المنعاات النووي مما يجعلها
من اللعوبة تطوير منلتها العسكرية في ذات المجال.
في المقابل دول الخليج ال ترى في برنامج إيران النووي أي تهديد بقدر ما تراه من قلق تجاه سياسة إيران الخارجية العدائية.
وعليف كان من الممكن أن يكون االتلاق النووي محل تعزيز ثقة مع دول الخليج اإلماراتح قطر وعمان واإاااعاف تحالله مع
السعودية عبر فرص اقتلادية جديدة بين دول المنطقة.
هدف الرئيس خاتمي إلا إنهاء عزلة إيران السااياسااية وبناء الثقة مع دول المنطقة وتطوير التعاون مع تركيا والسااعودية أسااوة
لما قا بف الرئيس رفسنجاني لكنه ل ينجحوا نتيجة المعارإة العديدة داخل النخبة الحاكمة في إيران.
دعمت دول الخليج خاتمي لكنها أدركت أنف ال يساتطيع تنليذ أهداف الساياساة الخارجية مال يتمتع بالدع الكامل من المحاف ين
الذي يقوده خامنئي.
عندما ولاال نجاد إلا الساالطة اسااتندت سااياسااتف الخارجية إلا القومية الراديكالية ومزيج من مبادئ الثورة وأبهة الماإااي
اإليراني الع ي .
كان يرى نجاد أن دول الخليج هي تهديد غير مباعر إليرانح وعليف ل تكن سياسة نجاد مع دول الخليج وديف لعدة أسباب:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

موقف أحمدي نجاد من أن مة الحك الملكية كان أيدولوجيا.
تهديداتف المتكررة بإعاقة المالحة في مإيق هرمز.
المناورات العسكرية المنلذة في مياه الخليج.
المنافسة النلطية.
موقلة بدع الربيع العربي.
تجاهلف لملالح دول الخليج.
دعمف لحزب هللا وحماس بعكل مباعر.

انتخاب روحاني نقطة تحول في سياسة إيران الخارجية مع اتلاقها المبدئي والمبر في العأن النووي .2013
ألاابح في  2013رئيس إيراني منخرط بعااكل علني مع المجتمع الدولي والواليات المتحدة للتولاال إلا اتلاق نووي عااامل
ومتكامل كما حلل في .2015
ان االتلاق النووي اعترف بموقع إيران ودورها كقوة إقليمية معااروعة ووإااعت إيران في موقع يساامح لها بتطوير ملااالح
اقتلادية هائلة مع العديد من اللاعلين الدوليين.
لكن سااوء تقدير إيران وفهمف للربيع العربي جعلها تنخرط في السااياسااة العربية وأغرقاها في اللاارا الطائلي ووإااعاها في
خالف مع مع العال العربي.
بس بب أساعار ساوق النلط بل بسابب تمويلها لحرب العراق الطويلة
تدرك إيران أن الساعودية هي منافساتها اإلقليمية األولا ليس ا
وبالمثل نرى في قطر منافسااتها علا سااوق الغاز في المقابل عالقتها كانت والزالت قوية مع اإلمارات اقتلاااديا وكذلك عمان
والكويت والبحرين.
ن رت دول الخليج إليران بالعدو لسببين:
 -1الترويج للثورة إلطاحة أن متها.
 -2محاوالتها فرض نلسها كقوة مهيمنة بالمنطقة.
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في المقابل ن رت إيران لدول الخليج بالعدو لسببين:
 -1دعمها للدا حسين في حربف إدها.
 -2دعمها للحركات السنية المتطرفة لمواجهة النلوذ اإليراني المتنامي في العرق األوسط.
 -3اعتماد دول الخليج للحلول علا األمن من الواليات المتحدة بدال من إيران.
جذور عد الثقة بين الخليج وإيران:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الحرب العربية اإلساارائيلية عا  1973في ح ر التلاادير النلطي الخليجي ارتلع سااعر البرميل وبدل من أن تدع
إيران وتقف مع دول الخليج رفعت من انتاجها واستلادت من ارتلا أسعار النلط.
ن رة قياديي إيران للملكيات الخليجية علا أنها رجعية ومسؤولين عن تمركز القوات األمريكية بالمنطقة.
دع الخليج للعراق في حربف علا إيران.
رفض دول الخليج عإوية إيران في مجلس التعاون الخليجي.
اتها إيران للسعودية بإغراق السوق النلطية حتا ال تستليد إيران من عائدات اقتلادية ومالية أعلا.
أهمل موقف إيران اإليجابي في حرب تحرير الكويت من قبل الواليات المتحدة ودول الخليج.

إيران ال ترى في دول الخليج تهديدا لها بسبب:
 -1عد قدرة دول الخليج باستثناء السعودية بمنافسة إيران عسكريا وديمغرافيا.
 -2ترى إيران أن مجلس التعاون بجلبف لألمريكيين تهديدا لألمن القومي اإليراني.
بالغت دول الخليج في تلويرها للتهديد اإليراني ألن قدرات إيران العسكرية التقليدية أدنا بكثير من دول الخليج.
تساتغل الساعودية التهديدات اإليرانية في تعزيز موقعها القيادي بالخليج لتعزيز عارعيتها الداخلية في فترات انتقال الخالفة علا
العرش.
كما عااااركت اإلمارات في تعزيز موقعها كحليف للساااعودية باسااا التهديدات اإليرانيةح بينما ن رت الكويت وقطر إلا إيران
كملدر معتدل للتهديد.
اساتغلت بدورها الواليات المتحدة تهديد الجانبين لتحقيق مكاساب ساياساية واقتلااديةح وعلف يجب أن ال تسايطر العقلية اللالرية
علا العالقة اإليرانية السعودية حتا يتمكنا من تحقيق التعاون واألمن اإلقليمي.
تأثير السياسة األمريكية علا السياسات الخارجية اإليرانية/الخليجية:
 -1حيث أنها تهدف إلا تعقيد العالقات بين الطرفين مما يؤدي إلا تلعيد التوترات واستغاللها.
 -2إن السياسات األمريكية ال تمتلك استراتيجية واإحة تجاه المنطقة.
تداعيات االتلاق النووي:
 -1سياسات أكثر عقالنية وتطبيع إيران مع دول الخليج.
 -2سياسات أكثر عدوانية عبر االستمرار بسياسة إيران التوسعية.
 -3تداعيات عرطية تعتمد حسب مواقف كل طرف في المللات الرئيسية.
المدركات اإليرانية للعراكات مع دول الخليج:
 -1عراكات محتملة للتطلع نحو مستقبل معترك.
 -2عراكات غير محتملة باستمرار العداوة.
 -3عراكات معروطة عبر التقد بخطوات تدريجية كل علا حده.
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العوامل المحددة لسياسة إيران الخارجية تجاه دول الخليج:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عالقة دول الخليج بالواليات المتحدة والغرب.
عالقة إيران بالواليات المتحدة والغرب.
العوامل االقتلادية.
األزمة اإلقليمية.
السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة.
تغييرات الن ا في إيران.
التغيير بالسلوك السعودي.

االتلاق النووي مكاسب وخسائر:
 -1أبقت إيران الملاوإاات في ملف النووي مركزة عليها فقط ألنف ال نية لها لتغيير سالوكها الساياساية بعاأن اللاواري
الباليستية.
 -2استغلت إيران المكاسب االقتلادية لتمويل سياساتها التوسعية.
اللائزين:
إيران ووكالئها والقوى األوروبية واللين وروسيا.
الخاسرين:
دول مجلس التعاون الخليجي والواليات المتحدة وإسرائيل.
االنسحاب من االتلاق النووي فائزين وخاسرين:
-1

-2

-3

-4
-5

الواليات المتحدة:
فازت غي اساتثمارات وطلبيات األسالحة من الساعودية واإلمارات والكويت بمبلي يلال إلا  2ترليون دوالر بين عا
.2025-2017
دول مجلس التعاون الخليجي:
تعتبر الساااعودية واإلمارات والبحرين االنساااحاب هو انتلاااار لها ألنف ال يعنيها االتلاق النووي بقدر ما يعنيها ملف
اللاواري البالساتية المهددة لألمن واالساتقرارح كما أن العقوبات علا إيران ساتساتليد منها الساعودية ساواء بالنلط أو
التعامالت الماليةح بينما خساارت عمان ألنها كانت الالعب األساااسااي لالتلاقح وأن الكويت ترى أن سااريان االتلاق
أفإال لساببينح األول اللالقة طريقة فعالة للسايطرة علا برنامج إيران النوويح ثانيا جعلت كل من إيران والساعودية
تحت المراقبة مما يبقيهما منعااغلين ببعإااهما البعض بعيدا عن الكويتح بنما قطر عاعاات في وإااع ملتبس نتيجة
عالقااتهاا مع إي ران وبنلس الوقات الح ر الخليجي عليهاا وعلياف كاانات ترى أن االتلااق هو رؤياة لتحقيق التوازن في
المنطقة.
إسرائيل:
عارإات إسارائيل اللالقة منذ البداية ألنها ل تكن تعامل اللواري الباليستية وعليف ترى في االنسحاب انتلار كبير
لها.
أوروبا وروسيا واللين:
جنت الدول المذكورة أرباح كبيرة من االتلاق النووي وعليف فإن االنسحاب هو خسارة هائلة لها.
إيران:
إن رفع العقوبات األممية نتيجة اللالقة النووية هو رفع العقوبات عن قدرات إيران في تطوير برنامجها اللااروخي
الباليسااتيح كما مكنتها اللاالقة من الحلااول علا  150مليار دوالر من أموالها المجمدةح وعليف فإن االنسااحاب من
الللقة جعلها أكبر الخاسرين بسبب:
أ -قدرة الواليات المتحدة علا فرض عقوبات أحادية الجانب.
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ب -انسااااحااب الواليات المتحادة يعني أن االتلااق بات ورقياا فقط وعلياف يجاب أن يكون هنااك اتلااق جديد وعلياف تقادي
إيران لمجموعة من التنازالت.
ت -من الممكن أن تكون هناك مواجهة مباعاارة بين إيران والواليات المتحدة والتي تؤدي إلا خلل كبير في أسااواق
النلط وأسعاره.
ث -خسارة إيران للعائدات النلطية وحلة سوقية مجزية مما سيعود علا اقتلادها الداخلي.
كما أنف من اللعوبة فرض عقوبات أممية علا إيران لسببين:
 -1أقرب حللاء الواليات المتحدة يعارإون انهاء الللقة بسبب ما سيجنوه من خسائر كبيرة.
 -2ألن إيران باللعل احترمت عروط الللقة وأحكامها وعليف ال داعي للعقوبات.
إن الخطأ االساتراتيجي التي قامت بع إيران هو فعالها في توقع قدرة ترامب علا إلغاء اللالقة ول تقد إيران أي فرلاة لدول
الخليج في تغيير اللاالقة لساالوكهاح كما ل تحاول إيران اسا ترإاااء السااعودية أو اإلمارات لمنعها من تخريب وإلغاء اللاالقة
وعادت عليف إيران إلا خطابها بعأن تدمير دول الخليج وإسرائيل في غإن دقائق.
وعليف في اليمن ل يبقا علا الجبهة اليمنية أما إيران ساوى كساب المعركة عساكريا أو التولال إلا حل ساياساي دون خساائر
ألي من الطرفينح أما في ساوريا فدول الخليج ل تعد تعاارك بعاكل مباعار في اللارا الساوري وأن معااكل إيران في ساوريا
مع الواليات المتحدة وإسرائيل وروسيا أيإا.
أما في لبنان فيجب أن تسود التلاهمات بين إيران والسعودة كما حلل في االنتخابات الرئاسية في مايو .2018
ختاماح إن دول مجلس التعاون الخليجي والواليات المتحدة وإسارائيل تتعااركان الرؤية في تحجي موقع إيران برامجها (النووي
والباليساتي) وإذا رفإات إيران وألارت علا التلاعيد فقد تلابح الحرب سايناريو محتملح وعليف سايكون علا إيران تقدي
تنازالت كبيرة لتحيقي إيجابية في المنطقة.
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