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  قراءات
  

  حتوالتها يف إيران: الصعبة اجلمهورية
  اخلارجية وسياساتها الداخلية

  عتريسي طالل
  

  . صفحة 272. 2006 الساقي، دار: بيروت
  

 اإلقليمية التوازنات نظام على طرأت التي واجليوستراتيجية السياسية للمتغيرات إيران استجابة الكتاب هذا يتناول
 للفرص ويعرض والعراق، أفغانستان على األميركية املتحدة الواليات حربي ضوء يف األوسط الشرق منطقة يف

 القوات تموضع من الناجت اجلديد اإلقليمي التركيب نتيجة اإلسالمية اجلمهورية على املطروحة والتحديات
  .العراق احتالل عقب األوسط الشرق قلب ويف اإليرانية، احلدود على األميركية

 آليات على الوقوف ضرورة تراعي إنما وحدودها، ودوافعها إليران اإلقليمية السياسة حتليل يف املساهمة وهذه
 بالغرب العالقة إدارة يف وبالتايل القرار صنع عملية يف التحوالت هذه تأثير إلبراز الداخلية السياسية التحوالت

  .النووي البرنامج مقدمها ويف إليران القومي األمن ومصالح حتديداً، املتحدة والواليات عامة،
 حتركت والعراق أفغانستان واحتالل سبتمبر/أيلول 11 وبعد الباردة، احلرب انتهاء منذ إيران، أن املؤلف ويؤكد

 أمنها يف واإلقليمية الدولية املتغيرات هذه أثر من باحلد الكفيلة البدائل عن البحث هو األول: اجتاهين يف بقوة
 جتنب هو الثاين واالجتاه الشمالية؛ وكوريا والصين وروسيا أوروبا نحو فتوجهت وموقعها، ودورها اإلقليمي
 كارثة بعد إقليمية حرب أي وتفادي لها، األميركي احلصار من الرغم على املتحدة الواليات مع املباشرة املواجهة

 اجلوار مع للتعامل معقدة سياسات إىل حتتاج سوف ولذلك. أعوام 8 استمرت التي اإليرانية – العراقية احلرب
 الكويت، احتالل بعد العراق على الدولية احلرب جتاه" احلياد" سياسة التزام ومنها القومي، أمنها حلماية اإلقليمي

 اخلليج منطقة يف األجنبية القوات رفض يف االستمرار مع الحقاً، صدام نظام إلسقاط األميركية احلرب وكذلك
  .األميركية بالسياسة االلتحاق ورفض

" الوقائية" األميركية احلرب من مستهدفة تكون قد بأنها شعرت التي الدول أبرز من كانت إيران أن الباحث ويرى
" الهدف" حتديد تم وعندما. وتشجيعه اإلرهاب بدعم أصالً  متهمة وهي ،2001 سبتمبر/أيلول 11 بعد اإلرهاب ضد

 معه، املتحالف القاعدة وتنظيم أفغانستان يف طالبان نظام أي عليه، احلرب ستشن الذي الدويل – األميركي
 التي نفسها املناقشة وهي احلرب، هذه إزاء" القومية املصالح" حفظ كيفية بشأن املناقشة فوراً إيران يف انطلقت
  :التاليين السؤالين خالل من وذلك العراق، على ستشن التي احلرب إزاء ستتكرر

  املهاجمة؟ األميركية القوة مع التصادم إيران مصلحة من هل  •
 باخملاطر مقارنة جانبها، إىل والوقوف للهجوم تتعرض التي القوة عن الدفاع إيران مصلحة من هل  •

  اإليرانية؟ احلدود من األميركي االقتراب عن ستنجم التي االستراتيجية
  

  :التايل النحو على اإليراين يالسياس السلوك بصوغ سمحت أن السؤالين هذين عن اإلجابة شأن من وكان
  .املتحدة الواليات مع املباشرة املواجهة يف إليران مصلحة ال  )1(
 القوة إىل االنضمام يف مصلحة لها وليس( اجملاورة الدولة على احلرب تمنع أن إيران استطاعة يف ليس  )2(

  ).املستهدفة
  .القومي ألمنها تهديداً) يزال وال( شكل نظام من التخلص إيران مصلحة من  )3(

 عنوان حتت إيران ستدرجها العراق، على وثم أفغانستان على احلرب من املوقف حصيلة أن إىل الباحث ويخلص
 صدام، نظام سقوط بعد لها معاد جديد نظام قيام دون للحؤول استطاعت إذا تعمل أن على ،"اإليجابي احلياد"

 القومية املصالح" عليها استقرت التي الصيغة هذه أن إىل ويشير. اجلديد النظام يف لها نفوذ مواقع وإليجاد
 الواليات مع القطيعة استمرار إىل يدعو من بين واسع داخلي سجال بعد إليها التوصل تم اإليرانية" والوطنية
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 يرى من وبين اجملاورة، الدول يف العسكرية قواعدها ومن األميركية السياسات من اخملاوف إىل مستنداً املتحدة،
  .معها العالقات وتطبيع املتحدة الواليات مع للحوار" الذهبية الفرصة" تفوت أالّ  إيران على أن

 العراق، على احلرب مع التعامل يف إيران جانب من" اإليجابي احلياد" أن إىل دراسته يف عتريسي الدكتور ويذهب
 أي يف التورط عدم على وحرصها لها، األميركي االستهداف من إيران خماوف األوىل بالدرجة تعكس سياسة هو

 ضربة توجيه تبرر أو املواجهة، هذه مثل تبرر التي األمنية أو السياسية الذرائع توفير عدم وعلى مباشرة، مواجهة
 من املتحدة الواليات منع وعلى الردع، قوة امتالك على احلرص قاعدة على وإنه. العقوبات من مزيد فرض أو

 االجتاهات هذه اختلفت وإن العراق، احتالل بعد ما مرحلة مواجهة يف اإليرانية االجتاهات ستلتقي إيران، مهاجمة
 الوحدة على والتركيز االحتالل ضد املقاومة جانب إىل الوقوف بوجوب قائل بين ومكوناته الردع شروط حول

 الداخل يف" السياسية املشاركة تعظيم" بعد املتحدة الواليات مع العالقات بتطبيع ينادي آخر وبين الداخلية،
  .إصالحية استراتيجيا وتنفيذ

 بغداد، سقوط بعد ما إىل كابول سقوط منذ اإلقليمية إيران استراتيجيا تُصوَّر التحليل يف املنحى هذا إىل واستناداً
 إيران تشعر لن ذلك ومع. والدفاع للردع الدائم االستعداد مع التورط تتجنب دفاعية استراتيجيا أنها على

 ظل يف" األبرز اإلقليمية القوة" إىل تتحول ببساطة تتركها لن ،"اجلديدة جارتها" املتحدة، الواليات ألن باالطمئنان
 الشرق يف السياسية التسوية ورفض الفلسطينية، املقاومة منظمات دعمها إيران ومواصلة بينهما القطيعة استمرار
 جوهري تبدل إىل يشير ما القريب املستقبل يف يُتوقع ال وعليه. نوويةال الطاقة تطوير ببرنامج والتمسك األوسط،

 حالها على ستبقى" التي اإليراين النووي امللف أزمة فيها بما وإيران، املتحدة الواليات بين املتقابلة السياسات يف
 لئال األدنى حده يف وجعله اإلنتاج هذا وتأخير النووية للطاقة إيران إنتاج تقييد" لـ سعياً" والتفاوض التوتر من

  ."نووي سالح إىل حتويله من تتمكن
 يف األوىل اإلقليمية القوة فصارت إيران عليها حصلت التي" االستراتيجية املكاسب" عن احلديث معرض يف إنه إالّ

 العراق يف القديم الدولة نظام تفكيك بعد ما مرحلة يف الفراغ أن إىل باإلشارة املؤلف يكتفي العراقية، القوة غياب
 يف ضغوطها املتحدة الواليات تشدد مهما أنه إىل ومنبهاً بقوة، فيه إيران شاركتها بل وحدها واشنطن تمأله مل

 القوة وهي إيران مصلحة إىل املائلة العراقية املعادلة يف االختالل تغير لن فإنها إيران، مع النووية املواجهة إطار
  .معها التعاون إىل الالعبين جميع يحتاج التي اإلقليمية

 منذ اإلقليمية إيران لسياسة عتريسي الدكتور مقاربة بشأنها تدور التي الرئيسية اإلشكالية نظرنا يف هي هذه
 دون من وربما مباشر تأثير ذات املتحدة الواليات يجعل الباردة احلرب انتهاء أن الديني النظام قيادة أدركت
 والصين، وروسيا واليابان األوروبي االحتاد فيها بما العامل، دول وأن والدولية، اإلقليمية القضايا كل يف منازع
 هذا ضوء يف إيران مصلحة من وأن العامل، يف واملهيمنة الوحيدة العظمى القوة هذه مع الصدام لتجنب تسعى

. معها التصادم عن تبتعد وأن األميركية، للقوة مباشر استفزاز أي بدورها تتجنب أن الدويل التوازن يف االختالل
 االختالف أبواب فتحت والتي للعراق األميركي االحتالل عقب استجدت التي والتحديات الفرص إشكالية تضاف

" اجلديد اجلار" املتحدة، بالواليات الصعبة العالقة إدارة بكيفية يتعلق فيما اإليراين الداخل يف واالجتهاد
 للموازنة املتباينة اإليرانية بالتقديرات املتعلقة تلك مثل فرعية إشكاليات تأتي هذه ومن. اإلسالمية للجمهورية

 للعراق األميركي االحتالل بعد لها ستتعرض التي التهديدات حجم مقابل يف لطهران، املتاحة الفرص حجم بين
 تملكها" أوراق" على تبني التي كتل أو. واجلنوب والشمال والغرب الشرق من واحلصار بالعزلة شعور من أنتج وما

 أو أمني إقليمي مشروع أي يف طهران جتاوز يمكن ال أنه مقولة إىل وصوالً وفلسطين ولبنان العراق يف إيران
  .واالستبعاد بالتهميش ينذرها ما أو باالطمئنان، معه تشعر ال ما تعرقل أن األقل على قدرتها يف ألن سياسي

 املفاهيم، مناقشة أو النقدي التحليل يغيّب الذي اإليجابي العرض بأسلوب الباحث يتناولها اإلشكاليات هذه وكل
 إزاء" التكيف عدم" مثل أُخرى مفاهيم أو اإليرانيين، عند خاص مدلول له الذي" اإليجابي احلياد" مفهوم مثل

 السياق يف ملدلوالتها حتديد أو تدقيق إىل حتتاج التي" الفرص تفويت" أو" الردع استراتيجيا" أو األميركية الهيمنة
 عدم" مثل ملتبس مفهوم شأن يف الغموض دائرة يف يبقى املتطلب أو املتأين القارئ بأن ذلك فيه، ترد الذي

 إىل مدفوعاً  نفسه يجد فإنه اإليرانية الدفاعية" الردع استراتيجيا" معنى يف التمحيص إىل منه خرج وإذا ،"التكيف
 كونها دفاعياً وليس هجومي مضمون ذات إياها االستراتيجيا هذه إن القول إىل تذهب أُخرى بتحليالت املقارنة
 األكاديمي، النص يف اإلغراق ليس هنا واملقصود! وفلسطين ولبنان العراق يف العربية التوازنات حدود تخترق
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 اخلط يضيع بحيث االستراتيجي السياسي النص مع التعامل يف السائدة االستسهال نزعة جتنب إىل التنبيه وإنما
  .املعرفة من احلقل هذا يف والصواب اخلطأ بين الفاصل
 يصل واملالحق الوثائق من بعدد املتن يف مثقالً تراه فصول، 8 على تتوزع صفحة 272 يف يقع الذي والكتاب
 تضم التي املالحق تأتي أن يستحسن كان أنه حين يف صفحة، 160 نحو إىل تتضمنها التي الصفحات جمموع
 عن بدراسة فائضاً يبدو بل فحسب، الفهارس يفتقد ال الكتاب أن عن فضالً. الكتاب من أخير جزء يف الوثائق
 الدراسات من النوع هذا حتكم التي السياقات يف نظرنا يف تندرج ال إليران، الرسمي وغير الرسمي العربي اإلدراك

  .بذاتها قائمة دراسة كونها بها خاص آخر كتاب نسيج لتكوّن يتركها أن باملؤلف األحرى وكان السياسية،
 أنها التوثيقية، الناحية من جداً  املفيدة عتريسي الدكتور حماولة على يؤخذ قد املوضوعية، القيمة باب يف أنه غير

 على احلفاظ وهي اإليرانية، اخلارجية السياسة يف الكبرى واالستراتيجيات األهداف يحدد نظري إطار إىل تفتقر
 إسرائيل ومعارضة التحرر وحركات املسلمين حقوق عن والدفاع القومية، والسيادة اإليرانية األراضي وحدة

 حتتاج الثالثة، أهدافها طريق وعلى. شيعية أسس على إسالمي جمتمع وبناء املتحدة، الواليات سيما وال والغرب،
 الدفاع األهداف؛ هذه لتحقيق تصوره يمكن الذي األدنى احلد ووه والتنسيق التعاون إىل اإلسالمية إيران جمهورية

 اجلماعي األمن أن حين يف والتنسيق، التعاون إقامة يكفيه املثال سبيل على األراضي ووحدة القومية السيادة عن
 االحتاد ثم ومن إيران مع ائتالفاً تشكل أن يمكن التي الدول هي ما الثالثة، إيران أهداف إطار يف. االئتالف يستلزم
  معها؟

  نوفل ميشال
  والدويل العربي القسم رئيس

  اللبنانية" املستقبل" جريدة يف
   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


