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رغم العقوبات ستواصل إيران حضورها االقليمي ..وهذه هي أ
السباب
فاطمة الصمادي
ملخــص :ف� مايــو /أيــار  2018وضــع وزيــر الخارجيــة أ
المـ يـر يك مايــك بومبيــو  12ش�طــا قــال أن عــى إيـران الوفــاء بهــا
ي
كخطــوات ســابقة إلنهــاء العقوبــات الـ ت
ـ� أعيــدت بالكامــل عقــب انســحاب واشــنطن مــن االتفــاق النــووي مــع إيـران،
ي
الي ـر نا� ف� الخــارج والتحالفــات الـ ت
ـ� عقدتهــا إي ـران ف ي� الع ـراق وســوريا
ـوذ
ـ
النف
وعنــد النظــر ف ي� هــذه الـ شـروط فــإن
إ
ي ي
ي
الم�كيــة ،وبــكل وضــوح تطلــب الدارة أ
أ
ف
ولبنــان واليمــن وفلسـ ي ن
ال يم�كيــة
إ
ـط� ،تأخــذ مســاحة بــارزة ي� قائمــة الـ شـروط ي
ـ� غـ يـر الرسـ ي ن
مــن إي ـران أن تنهــي عالقاتهــا بمجموعــة مــن الالعبـ ي ن
ـم� ،الذيــن نســجت إي ـران عــرى العالقــة معهــم
القليمــي إلي ـران .وبتعبـ يـر آخــر فــإن إدارة ترامــب
عــى مــدى عقــود ،والــذي مهــدوا بشــكل أو بآخــر أرضيــة النفــوذ إ
أ
الســامية أن تنســلخ عــن جلدهــا ،وتقــدم تعريفــا جديــدا لطرهــا الفكريــة والسياســية يتضمــن
تطالــب الجمهوريــة إ
ف
ض
ت
الــ� مازالــت محكومــة بمفــردات الخطــاب الثــوري،
بالــرورة إجــراء تحــول ي� أولويــات السياســية الخارجيــة ،ي
ف
اليرانيــة.
والمســتمدة بصــورة كبـ يـرة مــن فكــر آيــة هللا الخمي ـن ي  ،وهــو أمــر مــا ي ـزال مســتبعدا ي� السياســة إ

االسراتيجية أ
ت
ال يم�كيـة الحالية
القليمي ،فإن السـؤال الـذي تطرحه
الشـكالية الرئيسـية المتعلقـة بنفـوذ إيـران إ
بالعـودة إىل إ
التخل� عن ملفات اسـتثمرت فيهـا عىل مدى
تجـاه إيـران يتعلـق بقـدرة هـذه العقوبـات على « لجم إيـران» وإجبارهـا عىل
ي
والـى بـدت مالمحـه واضحـة حـىت
سـنوات بفعـل الضغـط االقتصـادي والسـياس واالجتماعـي الـذي سـتفرضه العقوبـات ت
ي
ي
أ
ف
قبـل اسـتئناف الحزمـة الثانيـة منهـا ،وتجىل بصورة أساسـية ي� انهيـار الريال أمام الـدور ال يم� يك .وهـذه العقوبات مصممة
بشـكل تقـوم فيـه بشـل قـدرة إيـران االقتصاديـة مما يجعلهـا ف ي� أزمـة أمـام مواطنيهـا ،وعاجـزة ف ي� الوقت ذاته عـن مواصلة
دعـم حلفائها.
أ
ف
ن
ت
نوفمر  2018عند تصديـر النفط وحده ،بل سـتطال عدة
ثـا�/
ب
الـى جـرى إعادتهـا ي� شت�ين ي
لـن تقـف العقوبـات ال يم�كيـة ي
اليرانيـة الوطنيـة أو أي ش�كات
اليـر ن يا� ،سـوا ًء مـع ش�كـة النفـط إ
قطاعـات ،أبرزهـا مايهـدد أيـة معاملات متعلقـة بالنفـط إ
ت
إيرانيـة أخـرى ،وتتضمـن ش�اء النفـط ،والمنتجـات ت
نئ
اليرانيـة ،وقطاعـي
الب�وليـة ،والب�وكيماويـات .وتطـال أيضـا
المـوا� إ
اليرانيـة للشـحن البحـري ش
و�كاتها
اليرانيـة للنقـل البحـري ،والخطـوط إ
النقـل البحـري ،وبنـاء السـفن ،لتتضمـن الخطـوط إ
ت
الـى سـتطال المعاملات البنكيـة حيـث سـتعاقب الواليـات المتحـدة أي
التابعـة .ولعـل مايحكـم مـن حلقـة العقوبـات ي
اليرانيـة ،كمـا تفـرض عقوبـات شـاملة عىل
اليـر ن يا� ،أو المؤسسـات الماليـة إ
مؤسسـات أجنبيـة تتعامـل مـع البنـك المركـزي إ
ين
ين
التأمـ� ،وعقوبـات على قطـاع الطاقـة
التأمـ� وإعـادة
خدمـات التحويلات الماليـة ،وتطـال العقوبـات أيضـا خدمـات
ف
إ ن
و� قطاع الشـحن
اليـر يا� .وبحسـب مايـك بومبيـو ،فـإن الحزمـة الجديـدة مـن العقوبات شـملت  50بنـكاً إيرانياً وفروعهـا  ،ي
اليرانيـة ( )Iran Airو67
الطران الوطنية إ
والطاقـة  ،اسـتهدفت العقوبـات أكرث من  200شـخصية وسـفينة إضافـة إىل ش�كة ي
مـن طائراتهـا .ف ي� المجمـوع  ،تـم إدراج أكرث مـن  700شـخصية حقيقيـة ووكاالت وطائرات وسـفن إيرانية ف ي� قائمـة العقوبات
الم�كيـة وتوقفـت  20دولـة عـن ش�اء النفـط اليـر نا� رضوخـا للضغوطـات أ
أ
ال يم�كيـة ،ومـن المتوقـع أن يرتفع العـدد خاصة
ي
إ ي
الـى أطلقهـا وزيـر وزيـر الخزانـة أ
ت
ين
مانوشـ�.1
ال يم� يك سـتيف
مـع التهديـدات ي
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ت
ال� سـتواجهها إيـران أن شـبكة ( )SWIFTللتحويالت المالية ،سـتخضع لعقوبات إذا قدمت خدمات مراسـلة
ويعمـق مـن التعقيـدات البنكيـة ي
ت
الـى واجهتهـا حكومة
ماليـة للمؤسسـات الماليـة إ
اليرانيـة الخاضعـة للعقوبـات ،ويمكـن فهـم ي
تأثر هـذه الخطـوة بالعـودة إىل الصعوبـات ي
والـى تمثلـت بصعوبة حل مشـكالت النظـام البنك اليـر نا� مع البنـوك ف� الـدول أ
ت
ن ت
الخرى مما أعـاق بصورة
ي إ ي
ي
ي
روحـا� حـى مـع رفـع العقوبـات ي
كبرة التحويلات البنكية.
ي
إيران المسكونة بهاجس الدور
ف
الطـار
صحيـح أن حضـور إيـران ي� الخـارج ،وعلى امتـداد سـاحات مختلفـة يأخـذ عناويـن ثوريـة أيديولوجيـة واضحـة ،إال أن اللجـوء إىل إ
أ
ف
كثرة يفض ي إىل تناقضـات تجعـل مسـألة الفهـم
تفسر السـلوك
اليديولوجـي وحـده اليسـاعد ف ي�
السـياس إ
اليـر ن يا� ،بـل إنـه ي� جوانـب ي
ي
ي
والتفسر عسرة ،وربمـا يكـون مـن أ
ن ف
و� مقدمتـه
وتفسر السـلوك
الجـدى اللجـوء إىل علـم السياسـية لفهـم
السـياس الخارجـي إ
ي
ي
ي
اليـر يا� ،ي
ي
أ
ف
ت
الـى يعيشـها اقتصادها ،وهو سـؤال بقـي مطروحا ويعـاد طرحه مع
الدعـم الـذي تقدمـه إيـران لحلفائهـا ي� الخـارج على الرغـم مـن الزمة ي
اليرانية باتت
كل عقوبـات كانـت تواجههـا إيـران .2ويمكـن بصـورة أساسـية التوقـف عـن نظريـة الـدور ،انطالقًـا من كـون السياسـة الخارجيـة إ
ال�كيبة وعامـل أ
ف
القليمـي تحوي ثالثة أبعاد؛ هـي :ت
الرض ،وعامل الجغرافيـا ف ي� البعد
محكومـة بثنائيـة التهديـد والفرصـة ،كمـا أنهـا ي� وجهها إ
الجيوسـياس ،والعامـل إ ن
نسـا� ف ي� بُ ْعـد الوسـاطة.
ال ي
ي
اليـر نا� عـن دور إقليمـي ودول ت
اليـر ن يا� عىل مواصلـة تقديم
مهمـا لمعرفـة خلفيـات إرصار صانـع القـرار إ
معرف بـه مدخلا ً ًّ
ويشـكِّل البحـث إ ي
ي
الدعـم للحلفـاء ف ي� الخـارج؛ وذلـك على الرغـم ممـا تعانيه البلاد من وضع اقتصـادي حرج كانـت العقوبـات المفروضة عىل إيـران منذ عقود
أحـد أسـبابه الهامة.
ت
�ن
ت
ويأ�
إن مـا يسـميه
هولسـى ) (K. Holstiالقيـام بالـدور؛ ينطلـق بصورة أساسـية من ما تحمله النخبة السياسـة من تصورات للـدور الوط ي  ،ي
ي
محكومـا بعدد من الخصائـص االقتصادية ،واالجتماعيـة والثقافية للدولة.3
ذلـك
ً
اليرانية
الشـارة إىل نتائـج دراسـة تحليل مضمـون 4أجرتها الباحثـة وحملت عنـوان :توجهات السياسـة الخارجيـة إ
وفيمـا يتعلـق بالـدور يمكـن إ
الولويـات أ
عقـب االتفـاق النـووي ..أ
ن
الير ي ن
ين
اني�،
البيـا� رقـم  ،11أن ما نسـبته  ،%86وهي نسـبة غالبة مـن
والدوار .ويظهـر الرسـم
المسـؤول� إ
ي
الير ي ن
ين
اليـر نا� ،ف� ي ن
اني� من إشـارة أو حديـث عن الدور
ح� خلا ما نسـبته ( )%14من ترصيحات
المسـؤول� إ
يواظبـون على الحديـث عـن الـدور إ ي ي
الير ن يا� .
إ

(المصدر :دراسة للباحثة ،مركز الجزيرة للدراسات)
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و� الربـع أ
ف
ن
الير ي ن
ين
اني� عـن دور إليـران إىل ( ،)%90فيما
البيـا� رقـم )2017/11؛ ارتفعـت نسـبة حديـث
الول مـن العـام ( 2017الرسـم
المسـؤول� إ
ي
ي
خلا مـا نسـبته ) %(10منهـا مـن أي حديث أو إشـارة إىل هـذا الدور.

وبالعـودة إىل النتائـج المتعلقـة بطبيعـة الـدور نـرى أن الترصيحـات الصـادرة ف ي� العـام 2016
اليـر نا� عمـدوا إىل ت
ال� ي ز
الير ي نا� عن دور إقليمي
ويشكِّل البحث إ
دورا قياديًّـا ف ي� المنطقة
كـ� على دور إليـران يكـون ً
نجـد أن صنـاع القـرار إ ي
ودول ت
ف
مهما لمعرفة
مع�ف به مدخال ً ًّ
ي
والعالـم ً
ثانيـا بنسـبة ( ،)%40فيمـا
أول بنسـبة ( ،)%41كمـا أنـه دور مهـم ي� مكافحـة إ
الرهـاب ً
الير ن
عىل
ا�
ار
ر
الق
صانع
ار
رص
إ
خلفيات
إ
ي
تحدثـت نسـبة ال تصـل إىل  %5عـن انخـراط إيـران ف ي� المنظومـة الدوليـة ،ونسـبة ال تتجـاوز ()%1
مواصلة تقديم الدعم للحلفاء ف
الخارج؛
�
ي
أ
وذلك عىل الرغم مما تعانيه البالد من وضع عـن السـعي لـدور مهيمـن وتصديـر الثورة .وفيمـا يتعلق بالربـع الول من  2017جـاءت تصورات
الير ي ن
ين
تصـورا بـدور قيـادي إليـران بما يزيد عـن النصف
اليـر ن يا� لتعكـس
انيـ� للـدور إ
المسـؤول� إ
اقتصادي حرج كانت العقوبات المفروضة
ً
ف
ت
عىل إيران منذ عقود أحد أسبابه الهامة
الرهـاب بنسـبة (،)%29
الـى تؤكـد على دور إيـران ي� مكافحـة إ
بنسـبة ( ،)%52تلتهـا التصـورات ي
فيمـا رأت نسـبة تصـل إىل ( )%7أن هـذا الـدور يتم َّثـل ف ي� االنخـراط بالمنظومـة الدوليـة ،ونسـبة
5
ت
الـى تتعلـق بتصديـر الثـورة تعطـي ش
مـؤ�ا على تراجع هذا
تصـل إىل  %2رأتـه يتمثـل بـدور مهيمـن يتضمـن تصديـر الثـورة  ،ولعـل النسـب ي
أ
أ
ف
�ن
التخل عنه بـل يمكن القول
العنـوان ببعـده اليديولوجـي الـذي كان سـائدا ي� العقـد الول مـن عمر الجمهورية إ
ي
السلامية ،لكن ذلـك اليع ي
ف
ت
غر ش
اليرانيـون « الـدور القيادي».
مبـا�ة متضمنـا ي� مـا يطلق عليـه الساسـة إ
يـأ� بصـورة ي
أنـه ي
ت
ال� تسـعى لفهم سـلوك الدولة ش
و�ح دوافع ومحركات هذا السـلوك
وبالعودة إىل نظريات سـلوك الدولة ) ،(Theories of state behaviorي
ت
الـى حكمت
الخارجـي؛ الـذي يرتبـط بصـورة ي
كبرة بالمحيـط الـذي يحيـط بتلك الدولة وتتحـرك داخله ومـن خالله ،نجـد أن طبيعة العالقات ي
بج�انها العـرب تغيب عنها الثقة ،ويرافقها شـعور التهديـد المتبادل.
إيـران بمحيطهـا إ
القليمـي وعلى وجه التحديـد ي
أ
ت
اليـر ن يا� ف ي� الخـارج لها مـآرب أخرى ،قد
الـى رافقـت سـلوك إيـران الخارجـي ،لكن عصـا النفوذ إ
ال يمكـن التقليـل مـن المقـوالت اليديولوجيـة ي
تتفـوق على الشـعارات .وتبـدو نظريـة الواقعيـة الكالسـيكية ) ، (Classical Realismمفيـدة عىل هذا الصعيـد؛ خاصة فيما يتع َّلـق بالهدف،
السـاس لسـلوك الدولـة ،ويظهـر أ
والمـن هو هـدف كل الـدول ،6وهـو المحرك أ
فهـي تجـادل بـأن البحـث عـن القـوة أ
الير ن يا�
الداء
السـياس إ
ُ
ي
ي
بال�امن مع إضعـاف الخصوم أ
كـ� على «القـوة أ
واضحـا ت
والمـن” ،ولتحقيـق هذا الهدف تسـعى إيـران إىل زيـادة قوتهـا ت ز
لل� ي ز
والعـداء ،ف ي�
ميلا ً
ً
سـعي واضـح تل�جيـح كفتهـا ف� ي ز
القليمـي( تشـكل الحالـة اليمنيـة مثاال واضحـا عىل هذه الحالـة) ،وعليه فـإن مجمـل أداء إيران
مـ�ان القـوى إ
ي
أ
ف
ت
ن
كمنافسـ�؛ باعتبـار أن القـوة إذا لم تكـن ي� يد
يـأ� ف ي� إطـار جمـع ومضاعفـة عنـارص القـوة ،ويجـري النظـر إىل كل دولـة مـن الـدول الخرى
ي
ي
الدولـة ذاتهـا فهي خطـر عليها.7
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ت
اللهي»،
ويلتقـي ذلـك ً
ال� تُصـاغ بعبـارات دينيـة مألوفة تتع َّلـق بعضهـا بـ»القانـون إ
أيضـا -مـع مـا يُطلـق عليـه :المصلحـة الذاتيـة للدولـة يويتع َّلـق بعضهـا آ
ين
يتم ف ي�
المسـتوي�
الخـر بـ»القانـون الطبيعـي ،”8ويمكـن توسـيع نمـوذج الـدور؛ بحيـث يشـمل
الداخل� والخارجي؛ حيـث ُّ
ي
الدوار السياسـية ف� إطـار االنسـاق السياسـية مـن الداخـل ،وبحـث هيـكل أ
الول بحـث أ
أ
الدوار وتوزيعاتهـا وتفاعالتهـا فيمـا يتع َّلق باالنسـاق
ي
أ
الفرعيـة أو بالنسـق الـكل ،بحيـث يجري بحث أ
ت
ت ز
ال� يشـغلها
السـياس
الدوار السياسـية ف ي� إطار النسـق
ي
ي
الدول/الخارجي ،وال� يك� عىل الدوار ي
ي
ت
9
تـأ� مجمـل فعاليـات الحـرس الثـوري وفيلـق القـدس بصـورة خاصـة ،بعيدة عـن هذه االنسـاق ببعدها
السياسـيون/الدول/الجماعات  ،وال ي
الداخل� والخارجـي ،والتغـادر إطـار الهـدف المتعلـق بتحصيل القـوة ومزيد مـن القوة.
ي
ف
ف
وبالعودة إىل
الطـار العـام
نظريات سلوك الدولة ( Theories of stateوليـس جزافـا القـول أن مـا يشـكل ي� حقيقتـه فعلا يحتكـم ي� إ
ت
ش
ال� تسعى لفهم سلوك الدولة و�ح دوافع
ت
 ،)behaviorي
يـأ� بعناويـن أخـرى تتضمـن الـدور والحضـور
لمقـوالت تصديـر الثـورة ،قـد ي
ومحركات هذا السلوك الخارجي؛ الذي يرتبط بصورة
كب�ة بالمحيط الذي يحيط بتلك الدولة وتتحرك داخله بمسـحة أيديولوجيـة واضحـة ،إذ تراهـن إيـران على أن هـذا الوجـود خطـوة ف ي�
ي
ت
تغير الجغرافيـا السياسـية للمنطقـة ،وهـو مـا َع ب َّر عنـه بوضـوح نائـب
سـبيل
ي
ال� حكمت إيران
ومن خالله ،نجد أن طبيعة العالقات ي
ف
ن
ن
«� العـراق ،لدينا جيش
بمحيطها إ
القليمي وعىل وجه التحديد ي
بج�انها العرب قائـد الحـرس الثوري ،الج�ال ي
حسـ� سلامي ،بقولـه :ي
تغيب عنها الثقة ،ويرافقها شعور التهديد المتبادل
السلامية ،ويفـوق تعـداده حـزب هللا ف ي� لبنـان ش
عرات
شـع� متصـل بالثـورة إ
بي
المـرات ،فضلا عـن مقاومـة حلقـة المقاومـة المركزيـة ف� سـوريا ،على أ
الرض
ً
ي
المعبئـ� والمر ي ن
ين
يغر موازين القوى
هنـاك جيـش مـن النـاس
تبطـ� بالثورة إ
السلامية ..إن حاصـل هذه المجاهدة العاشـورائية من شـأنه أن ي
السلامية”.10
لصالـح الجمهوريـة إ
الخر يميل إىل تسـمية أ
وإن كان بعـض قـادة الحـرس يميـل إىل إعطـاء المصطلح أبعادا جيوسياسـية فـإن البعض آ
المور بمسـمياتها ،فالدالئل
ن
سـليما� «باتت واضحـة للعيان؛ حيـث وصلت إىل
السلامية إىل عـدد مـن المناطـق كمـا يقول قائـد فيلق القدس قاسـم
على تصديـر الثـورة إ
ي
كل مـن اليمـن والبحريـن وسـوريا والعـراق ت
تتحدث عـن أن «نفوذهـا بات يمتد
وحـى شـمال إفريقيـا» ،11ولـوال هذا الدعم لـم يكن إليـران أن َّ
من اليمـن إىل لبنان».12
الیمن مشاغلة السعودية واست�نز افها
ال يمكـن مقارنـة الملـف اليمن ي مـن حيـث كلفتـه على إيـران بالملـف السـوري ،بل يمكـن القول بأنـه من أقـل الملفات كلفـة وأعظمهـا فائدة،
أ
ف
الكرى ي ن
بـ� بريطانيـا وروسـيا ف ي� أفغانسـتان قبـل قـرن مـن الزمـان،
وإن كان التنافـس إ
اليـر ن يا� السـعودي ي� اليمـن يعيـد إىل الذهـان اللعبـة ب
ت
الـى تتمحور حـول التنافس ،دخلت لعبـة أمنية بك�ى عىل مسـتوى المنطقة عنوانهـا اليمن ،وهذا
ولذلـك فـإن العالقـات السـعودية إ
اليرانيـة ي
التنافـس يحمـل ماهيـة أيديولوجية وأخرى ت
اسراتيجية.
ين
للحوثيـ� ،وتدريبهـم وتقـول بأن
تنكـر إيـران رسـميا دورهـا ف ي� تقديـم السلاح
سـياس فقـط وتميـل إىل تسـويق روايـة مفادهـا أن «”البلـد الـذي كان
دعمهـا
ي
تأسـيا
ُّ
يعـد السـاحة الخلفيـة للسـعودية والقاعـدة ،يبلـور اليـوم تيـارا ثوريـا ً
ف
السلامية ي� إيـران ،تمكـن من إزاحة النظام المسـتبد العميل السـابق،
بالثـورة إ
وهـو آ
الن بصـدد تأسـيس حكومة شـعبية مسـتقلة” ،13لكـن هذا االنـكار ينقضه
عسـكري� إير ي ن
ين
ين
انيـ� تباهـوا
مسـؤول�
ترصيحـات تفلـت مـن وقـت آلخـر مـن
بمـا أنجرتـه إيـران ف� اليمـن ،وينقضـه أيضـا تقريـر أ
للمـم المتحـدة ف ي�  2017أن
ي
ت
الـى أطلقهـا الحوثيـون على السـعودية مصدرهـا إيـران.
الصواريـخ ي
4

وليس جزافا القول أن ما يشكل ي ف� حقيقته فعال
ف
الطار العام لمقوالت تصدير الثورة ،قد
يحتكم ي� إ
ت
يأ� بعناوين أخرى تتضمن الدور والحضور بمسحة
ي
أيديولوجية واضحة ،إذ تراهن إيران عىل أن هذا الوجود
ف
تغي� الجغرافيا السياسية للمنطقة
خطوة ي� سبيل ي
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ف
عل� عبـد هللا صالـح ،وهي
منـذ  2010 – 2004دخـل الحوثيـون ي� سـت مواجهـات مـع ي
ال يمكن مقارنة الملف ن
ت
كبرة ف ي� بنـاء هويـة مغايـرة ،ويمكـن على صعيد
الـى سـاهمت بصـورة ي
ي
اليم� من حيث كلفته عىل إيران المواجهـات ي
بالملف السوري ،بل يمكن القول بأنه من أقل الملفات العالقـة ي ن
بـ� إيـران والحركـة الحوثيـة العودة إىل نظريـة البنائية تهتم أساسـا بمصدر
الير ي نا�
كلفة وأعظمها فائدة ،وإن كان التنافس إ
التغر أو التحـول وفهـم كيفيـة إدراك المجموعـات المختلفـة لهوياتهـا ومصالحها،
ي
أ
ف
السعودي ي� اليمن يعيد إىل الذهان اللعبة ب
الك�ى حيـث أن التحـول الحقيقـي ف� الحركـة مـن حيـث الهويـة وفهـم المصلحة حـدث �ف
ي ن
ي
ي
ب� بريطانيا وروسيا ي ف� أفغانستان قبل قرن من الزمان
ت
هـذه الفرة ،فقـد أصبحـث هـذه الجماعـة تعـرف نفسـها مـن خلال مصالحهـا مع
إيران .14
وسياسـيا فـإن تعزيـز قـدرة الحركـة الحوثيـة ودخولهـا إىل بنيـة السـلطة (ضمـن أي حـل سـياس ت
مقرح) ،يتسـق بشـكل واضـح مـع المنافـع
ي
القليميـة إليـران ،واسـتثمار هـذا التقـدم وتوظيفـه مـن شـأنه أن يقوي مـن موقع إيـران ف ي� غرب اسـيا وشـمال افريقيا ،وقد تحدثت دراسـات
إ
ف
�ن
ن
الحوثي� وسـيطرة أنصار هللا على اليمن يع ي تشـكل الضلع الرابـع ي� التحالف
اليرانيـة عـن أن انتصار
إيرانيـة وعـدد مـن الرسـائل الجامعيـة إ
ي
ت
االسراتيجي إليـران ف ي� المنطقة ومحارصة السـعودية بالشـيعة .وسـيكون هذا
الـذي بنتـه إيـران (جبهـة المقاومـة) ،وهـذا يع�ن ي اتسـاع العمق
الضلـع مؤثـرا ف ي� التنافـس وموازنـة التهديد مع السـعودية.15
ت
ت
االسراتيجية المهمـة بالنسـبة إليـران ،إذ أن تمثيـل هذه
الـى تصـل اىل ثلـث السـكان هـو واحـد مـن الفـرص
إن وجـود هـذه الكتلـة الزيديـة ي
تغيرا ف ي� توجهات السياسـة الخارجية خاصـة فيما يتعلـق بالعالقة مع
الكتلـة ف ي� بنيـة السـلطة وتعظيـم دورهـا
السـياس مـن شـأنه أن يوجد ي
ي
إيـران ويجعلهـا عالقة ت
اسراتيجية.
تـرى إيـران أن القضـاء عىل أنصار هللا ف ي� اليمن سـيجعلها تواجه فراغا جيوسياسـيا وترى ف ي�
وسياسيا فإن تعزيز قدرة الحركة الحوثية ودخولها
جيوسـياس وأيديولوجـي من الممكن ان يوجـه �ض بة لمحـور تحالفات إيران
ذلـك تهديـدا
ي
إىل بنية السلطة (ضمن أي حل سياس ت
مق�ح)،
ي
أ
ف
ف
ش
القليمية إليران ،ي� الرق الوسـط ،ولذلـك فإن وجود قوة شـيعية مسـتقرة وقوية ي� اليمـن ،وإذا تمكنت
يتسق بشكل واضح مع المنافع إ
هـذه القـوة مـن أن تصبـح جزءا مؤثـرا ف
السـياس من شـأنه أن يعطي إيران
ار
ر
الق
صناعة
�
واستثمار هذا التقدم وتوظيفه من شأنه أن
ي
ي
ف
ف
ت
يقوي من موقع إيران ي� غرب اسيا وشمال افريقيا ورقـة اسراتيجية تعظـم مكاسـبها ي� المنطقـة ،ولذلك فاليمن وعىل الرغـم من صعوبات
أ �ن
الير ن يا�.
والسـياس إ
ي
إيـران االقتصاديـة ملف مؤهـل بقوة لمزيد من االسـتثمار الم ي
سوريا ..ضغط الخصومات إقليميا ودوليا
ف
المسـاك ش
بمـؤ�ات قوية ُّ
تدل على تراجع إيران عن تسـليح
ي� العـام  2015هبطـت أسـعار النفـط إىل نحـو  ، %50ومـع ذلـك كان مـن الصعـب إ
الرق أ
الحـركات المواليـة لهـا ف ي� ش
الوسـط؛ وإن كان ذلـك أثَّـر على إنفـاق هـذه الحـركات وشـبكاتها االجتماعيـة ومشـاريعها االقتصاديـة؛ ففي
سـوريا واصلـت إيـران توفر المعـدات العسـكرية والمستشـارين لنظـام أ
أك� مـن أي وقت ض
السـد ،وبـدت مرصة ث
مـى عىل مواصلـة الدعم
ي
ف
16
على الرغم مـن االنخفـاض ي� أسـعار النفط .
أ
اليرانيـة تجـاه الثـورة السـورية جـاءت شـديدة ت ز
االلـ�ام بالنظريـة الواقعيـة ،17وكذلك
ورغـم عناوينهـا اليدولوجيـة الواضحـة فـإن السياسـة إ
النظريـة الواقعيـة الجديـدة 18فحفـظ النظـام السـوري وحمايتـه يصـب ي ف� خانـة حفـظ النظـام ي ف� إيـران فضلا عن حفـظ المصالـح الوطنية
والقليميـة إليـران ،وعـزز مـن هـذا التوجـه دخـول ي ن
العبـ� كرث بمصالـح متضاربة إىل السـاحة السـورية ،وصاحب ذلـك حالة من غيـاب الثقة
إ
آ 19
�ن
المتبـادل ،وهـو مـا أوجـد لعبـة جيوسياسـية تقـوم على قاعـدة أن فوز أحـد أطرافهـا يع ي خسـارة الطـرف الخر .
5
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تغي� نسـق العالقـات القائم
إن مـا أقلـق إيـران أن تحـوالت السـاحة السـورية تعن ي ي
إن ما أقلق إيران أن تحوالت الساحة السورية
ف
أ
ف
ن
ض
تأمـ� بقـاء نظـام السـد ،ي ن
ين
تغي�
لتأم� أمنهـا .واضافة
تع� ي
ي
نسق العالقات القائم ي� أالمنطقة ،وأن ي� المنطقـة ،وأن مصالحهـا تقت ي
مصالحها ض
تأم� بقاء نظام السد ،ي ن
تقت� ي ن
لتأم�
ي
السلامية فيمـا يتعلق بسـوريا لديها مصالـح إقليمية
إىل أمنهـا الوطن ي فالجمهوريـة إ
ن
أمنها .واضافة إىل أمنها
السالمية
الوط� فالجمهورية إ
ي
ودوليـة20وي ف� إطـار نظريـة «توازن المصالح» لراندل شـويللر 21قد تعـرف الدول وتتابع
فيما يتعلق بسوريا لديها مصالح إقليمية ودولية
أهـداف سياسـتها الخارجيـة ف� ضـوء الخـوف( أ
المـن) والطمع(تحقيـق المكاسـب)،22
ي
والمـزج بينهمـا .23حيـث تقـوم الـدول ،وهـذا مـا تفعلـه إيـران ،بصياغـة سياسـاتها
الخارجيـة وتنفيذهـا على أسـاس مزيـج مـن السـلطة والمصالـح ،لذلـك ،فقـد سـعت ف ي� سياسـتها الخارجيـة ،إىل الحفـاظ عىل وضـع النظام
القصى من أ
القائـم ف� سـوريا ،بهـدف تحقيـق الحـد أ
المن ،أو بهـدف تعظيم القدرة ،ونتيجة لذلـك ،دخلت ف ي� تحالفات ليـس فقط من أجل
ي
ف
24
خلـق حالـة مـن التـوازن ي� حـال فقـدان القـوة وتحمل الخسـائر ،ولكـن أيضـا لتحقيق الربـح وتعظيـم المنافع .
اليـر ن يا� ف ي� سـوريا لـم تكـن إيـران بمنأى عـن العقوبـات ،بل كانـت ترزح تحـت عقوبات
عندمـا انطلقـت الثـورة السـورية ،ومـع قـرار التدخـل إ
حـوال  1.1مليون
الير ن يا� ،وقـد انخفضت إىل
شـديدة طالـت النفـط والبنـوك ،فقـد اسـتهدفت العقوبات بصـورة قوية صادرات النفـط الخام إ
ي
ف
الير ن يا�
صدرتها إيـران خالل عـام  ،2011وقاد ذلـك انكماش االقتصـاد إ
يوميـا َّ
يوميـا ي� نهايـة عـام  ،2013أقـل ًّ
جـدا مـن  2.5مليـون برميل ًّ
برميـل ًّ
ف
اليـر نا� ،وأصبح العديد مـن عملياته ومن القـروض ث
العقوبات
متع�ا ،كما َق َّل َصـت
ُ
بنحـو  %5ي� عـام  ،2013كمـا انخفـض أداء القطـاع الخـاص إ ي
ً
قـدرة إيـران على ش�اء المعـدات؛ ومـع ذلـك فـإن العقوبـات لـم تح ْـل دون دعـم إيران لنظـام أ
ين
والمقاتلـ� ،وكذلك
السـد بالمـال والسلاح
َُ
ف
ف
ف
وغ�ها مـن المجموعات الموالية إليـران ي� ش
ال�ق
الحـال بالنسـبة إىل الميلشـيات الشـيعية ي� العـراق ،وميلشـيا أنصـار هللا الحوثيـة ي� اليمن ،ي
أ
الوسط.25
ورغم كل ما يقال عن موقف مقتدى الصدر
المعارض إليران ،إال أن الواقع يقول بأنه تلقى
أ
خرة للسـاحة العراقيـة ،وكيـف أصبـح العبـادي
إن نظـرة رسيعـة إىل المجريـات ال ي
الدعم منها عىل مدى سنوات .ودعمت إيران
تز
ين
بـ� ليلـة وضحاهـا خـارج اللعبـة السياسـية ،بعـد ترصيحـات بـأن العـراق سـيل�م المؤسسات التابعة للصدر وساهمت ي ف� هيكلتها،
اليـر نا� ف� العراق ،ف
بالعقوبـات على إيـران ،تعطـي ش
و� بناء شبكة خدمات اجتماعية لمنارصي الجماعة
مـؤ�ات واضحة عىل قوة النفـوذ إ ي ي
ي
وأنهـا قـادرة على توظيـف ذلـك كلمـا دعـت الحاجـة .ورغـم كل مـا يقـال عـن موقف
مقتـدى الصـدر المعـارض إليـران ،إال أن الواقـع يقـول بأنـه تلقـى الدعم منهـا عىل مدى سـنوات .ودعمت إيـران المؤسسـات التابعة للصدر
ف
ف
26
لويك�
أم�كيـة جـاءت ي ف� وثيقـة مرسبـة ي
و� بنـاء شـبكة خدمـات اجتماعيـة لمنـارصي الجماعـة  ،وتحدثـت تقديـرات ي
وسـاهمت ي� هيكلتهـا ،ي
اليـر نا� للميلشـيات العراقيـة تـراوح ي ن
بـ�  100و 200مليـون دوالر سـنويًّا.27
ليكـس عـن أن الدعـم
المـال إ ي
ي
ئ ف
مجتـى الحسـي�ن رسيعـا على ترصيحـات حيـدر العبـادي بشـأن ت ز
الـ�ام العقوبـات
عل� خامن ي ي� العـراق ،ب
رد ممثـل مرشـد الثـورة آيـة هللا ي
ي
أ
ال يم�كيـة على إيـران ووصفهـا بــ «الترصيحـات ّ
أمركا” .ورسيعا كانت
تعر عـن “انهزامـه
النفس تجـاه ي
اللمسـؤولة « ،وأن مواقـف العبـادي ب ّ
يّ
السـياس ف ي� العـراق تقـول بـأن إيران لم تكتفـي بالرد والنقد لمـا صدر عن العبادي ،بـل استشـعرت �ض ورة التحرك لحماية
تطـورات المشـهد
ي
نفوذهـا هناك.
الير ن يا�
“تعديل السلوك” إ
ف
القليميـة خاصـة فيمـا يتعلـق بتصاعـد التوتـر � العالقـة ي ن
بـ� إيـران والسـعودية ،ومـا يرافـق ذلـك مـن تقـارب
تخ�نـا مجريـات العالقـات إ
ب
ي
أ
الير ن يا�” ،لن تحققـه العقوبات،
ائيل� ،وتشـابك ذلـك مـع القلق المن ي إليران ،أن هدف واشـنطن المتمثـل ب «تعديل السـلوك إ
سـعودي ارس ي
أ
القليمـي ،ففـي ي ن
تعتر واشـنطن سياسـة إيـران مزعزعـة لمن واسـتقرار
اليـر ن يا� لتعزيـز النفـوذ إ
بـل قـد تشـكل سـببا لمزيـد مـن السـعي إ
حـ� ب
6

رغم العقوبات ستواصل إيران حضورها االقليمي ..وهذه هي أ
السباب

الخ�اء
ملخص ب

أ
تخ�نا مجريات العالقات إ
ب
القليمية خاصة فيما يتعلق بتصاعد التوتر ش
تغي� سـلوكها،
الرق الوسـط وتبحـث عـن سـبل لحمـل طهران على ي
ن
ي ف� العالقة يب� إيران والسعودية ،وما يرافق ذلك من تقارب سعودي
أ
أ
ف
�ض
القليمـي ورة لمنهـا القومـي وإضافة لمن
تـرى طهـران ي� نشـاطها إ
ارسائيل ،وتشابك ذلك مع القلق ال أ ن
م� إليران ،أن هدف واشنطن
ي
ي
أ
أ
للرق الوسـط باعتبـاره ي ز
المنطقـة ،کمـا تنظـر ش
الحـ� المثـل لمواجهة
الير ي نا�» ،لن تحققه العقوبات ،بل قد
المتمثل ب «تعديل السلوك إ
الضغـوط أ
ال يم�كية.
القليمي
الير ي نا� لتعزيز النفوذ إ
تشكل سببا لمزيد من السعي إ
ف
اليـر نا� ت
حـى ي ن
بـ� النخبـة السياسـية الصانعـة للقـرار بشـأن االنفاق على الملفات
ومـع ذلـك اليمكـن القـول بوجـود حالـة اجمـاع ي� الداخـل إ ي
ف
الير ي ن
الير ن يا� حسـن أحمديان إىل وجـود انتقادات داخليـة تالحق هذه
انيـ� اليومية،
ويشر الباحـث إ
القليميـة ي� وقـت تتعاظـم فيـه حاجـات إ
إ
ي
الرؤيـة28؛ فقـد جـري تكـرار شـعارات مناوئـة لسياسـة طهـران إالقليمية ي ف� عـدد من المظاهـرات كان آخرهـا ي ف� يوليو/تمـوز .2018
کب�ة ً
أصلا إن قيسـت بما يضخه
وبينمـا يرفـض المتظاهـرون اسـتثمارات طهـران إ
القليميـة ،يـرد معارضوهـم بـأن تلك االسـتثمارات ليسـت ي
القليميـون ،وأن الـذود عـن أمـن إيـران القومي يتقدم على الحسـابات المالية.
أعـداء إيـران ومنافسـوها إ
أ
اليرانيـة السـعودية ،فسـقوط النظام
اليرانيـة تجـاه سـوريا بمعـزل عـن طبيعـة العالقـات إ
واليمكـن بحـال مـن الحـوال النظـر إىل السياسـة إ
السـوري مـن وجهـة نظـر مخططـي السياسـة أ
المنية ف ي� إيران من شـأنه أن يضعـف من مكانتها ف ي� مواجهتها مع السـعودية .ومن شـأنه أن يقود
االسراتيجي إليران مقارنة بالسـعودية ت
ت
وحـى تركيا.
إىل خلخلـة نفوذهـا ف ي� العـراق ،بـل إن سـوريا كانـت سـببا ف ي� تعاظـم الوزن
اليرانية ف ي� سـوريا ويقولون
تميـل شـخصيات إيرانيـة منهـا القائـد السـابق للحرس الثوري رحيم صفـوي إىل الحديث عن المصالـح االقتصادية إ
ويشر ف ي� حديثه إىل اسـتثمار إير ن يا� ف ي� الفوسـفات السـوري وأن
بصـورة علنيـة أن إيـران يجـب أن تجن ي مكاسـب اقتصاديـة لقاء ما قدمته هنا،
ي
29
كث�ا مـن الجـدل ي ف� الداخـل إالير ي ن
ا�
الفرصـة مواتيـة التفاقيـات اقتصاديـة طويلـة المـدة مـع الحكومـة السـورية  .أثـارت ترصيحـات صفوي ي
ف
ت
ين
ال�
وانتقدهـا تيـار أحمـدي نجـاد بشـدة ،حيـث أن تقديـم
متطوع� للموت ي� سـوريا من أجل المكاسـب االقتصاديـة يبدو مهينا للشـعارات ي
اليرانيـة مـن نقاشـات وجـدت طريقها إىل
جـرى رفعهـا ك”حمايـة حريـم آل البيـت” و”حفـظ محـور المقاومـة” .ومـع ذلـك ال تخلـو السـاحة إ
ف
نرة المصالـح ث
أك� مـن أي وقت م�ض .
إ
العلام بشـأن إعـادة اعمـار سـوريا ،وحصـة إيـران مـن الكعكة السـورية ،ي� خطـاب تعلو فيه ب
نتيـــــــــجة
ف
ف
يؤمـن غـاري هوفبـاور وفريقـه وهـم مـن أصحـاب الباع ي� دراسـة العقوبات ،بجـدوى العقوبـات ي� السياسـة الخارجية ،وهو مـا تحدثوا عنه
الشـه� “إعـادة النظـر ف ي� العقوبـات االقتصاديـة» 30الـذي أصبـح مرجعـا أساسـيا لدعـاة الحفـاظ عىل نظـام العقوبـات .ومع ذلك
ف ي� كتابهـم
ي
تغي� سـلوك
فـإن نتائـج دراسـتهم لــ 200حالـة مـن العقوبـات (منذ الحـرب العالميـة وإىل اليوم) تقول بـأن ثلث هذه الحـاالت فقط قادر إىل ي
ف
ين
يشر إليه
الطـرف الواقـع تحـت هـذه العقوبـات ،بـل إن
بكثر وهي ي� حـدود  %5وفق ما ي
باحثـ� آخريـن يقولـون بأن النسـبة تقـل عن ذلك ي
أ
ف
کریسـتیان فـون زوسـت ،رئيس وحدة دراسـات المن والسلام ي� معهـد الیبنیتس.31
ف
ف
ف
القليمية ومـا يرافق ذلـك من أعبـاء اقتصادية
ي� إيـران هنـاك قناعـة راسـخة ي� أذهـان صنـاع القـرار بـأن حضـور إيـران ي� عـدد مـن الملفـات إ
هـو �ض ورة البـد منهـا لضمـان أمنهـا القومـي .وبالضافـة إىل مقتضيـات أ
المـن ،تذهـب إيـران إىل أبعـد مـن ذلـك وال تخفي سـعيها بتوظيف
إ
ُ َّ
ف
والتأث� عىل ي ز
القليمي
لتغير الجغرافيـا السياسـية للمنطقـة،
هـذا النفـوذ
القليمي ،وموازنـة التهديد إ
مـ�ان القوى بما يصـب ي� صالح دورهـا إ
ي
ي
ض
ين
التفـاو� فيمـا يتعلـق بعدد من الملفـات ،ولذلك ورغم الكلفـة العالية واحـكام حلقة العقوبات سـتواصل إيران
وتحسـ� وضعهـا
والـدول
ي
ي
ف
تمويـل وجودهـا الخارجـي ،واالنفـاق عىل حلفائهـا ي� المنطقة.
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 - 1فاطمة الصامدي ،هل تحقق العقوبات عىل إيران ما يريده ترامب؟ ،مركز الجزيرة للدراسات 7 ،نوفمرب :2018
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 - 2الصامدي ،فاطمة ،ملاذا تواصل إيران املأزومة اقتصاديًّا دعم حلفائها؟ ،مركز الجزيرة للدراسات 22 ،فرباير /شباط :2015
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309:
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7 - Toledo, Peter, Classic Realism and the Balance of Power Theory, Glendon Journal of International Studies, Vol 2005( 4),pp62-52:
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/gjis/article/viewFile/31924/35205
 _ 8باوترش،دايفد  ،النظريات السياسة يف العالقات الدولية ،ترجمة :رائد القاقون ،مرجع سابق ،ص .276 ،275
9 - Adigbuo, Ebere Richard, National Role Conceptions: A New Trend in Foreign Policy Analysis, chapter 2 of doctoral thesis titled Nigeria?s
National Role Conceptions: the Case of Namibia (1990-1975).submitted to the University of Johannesburg –South Africa in 2005:
http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_647-2011.pdf
 - 10سالمی:خیانت فتنه گران تبدیل فرصت به تهدید بود (سالمی :خیانة دعاة الفتنة كانت تهديدا تحول إىل فرصة) ،موقع مرشق 9 ،دي  1394شميس:
AA-%D8%86%D9%A7%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%DB%85%D9%A7%D8%84%D9%B3%D8%/375689/https://www.mashreghnews.ir/news
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AF%D8%88%D9%A8%AF-%D8%8C%D8%AF%DB%D8%87%AA%D9%D8%-87%D9%A8%%D8
 - 11شوقي،فرح الزمان  ،إيران تبارك تقدُّم «الحوثيني» وتتحدث عن تصدير ثورتها ،العريب الجديد 4 ،من يناير/كانون الثاين :2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/ef131-925853f4-a-78b38-665c964705c9a
:واليتي يتحدث عن نفوذ إيراين من اليمن إىل لبنان ،صحيفة الحياة 16 ،ديسمرب/كانون األول  2014تاريخ الدخول  11فرباير /شباط 12 - 2015
http://alhayat.com/Articles/6281398/%D%88%9D%84%9D%8A%7D8%9A%D%8AA%D8%9A-%D8%9A%D%8AA%D%8AD%D%8AF%D%8AB%D%8B%9D%-86%9D%86%9D%81%9D%88%9D%8B%-0D%8A%5D8%9A%D%8B%1D%8A%7D%86%9D8%9A-%D%85%9D-86%9
%D%8A%7D%84%9D8%9A%D%85%9D%-86%9D%8A%5D%84%9D%-89%9D%84%9D%8A%8D%86%9D%8A%7D86%9
:املدير العام لـ»فارس» :املؤامرة النفطية هي الوجه ،وكالة فارس لألنباء 7 ،من فرباير/شباط 13 - 2015
http://arabic.farsnews.com/iran/news/1393111800168
 - 14علیرضا سمیعی اصفهانی  ،مهدی محمدی عزیز آبادی ،جاسب نیکفر ،ژئوپلتیک هویت و تأثیر آن بر راهربد امنیتی ایران و عربستان در تحوالت یمن(الجغرافيا السياسية
للهوية وتأثريها عىل االسرتاتيجية األمنية إليران واململكة العربية السعودية يف التطورات يف اليمن) ،فصلية “پژوهشهای سیاسی جهان اسالم” ،الدورة الخامسة ،العدد ،1394 ،2
صص 27-1
 - 15سید محسن آل سید غفور ،احسان کاظمی  ،سید محمد موسوی دهموردی ،تبیین رقابت اسرتاتژیک جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در یمن ( بيان التنافس
االسرتاتيجي بني الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والعربية السعودية يف اليمن) ،فصلية (سياست خارجي) 22 ،سبتمرب  ، 2015العدد  ،114السنة  ،29صص 167-145
 - 16الصامدي ،ملاذا تواصل إيران املأزومة اقتصاديًّا دعم حلفائها؟ ،مرجع سابق.
 - 17فاطمة الصامدي ،من تونس إىل سوريا ..كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟ ،ورقة قدمت يف مؤمتر « »:العامل الخارجي وإشكاليات االنتقال الدميقراطي يف البلدان
العربية بعد عام  ،»2011والذي عقد يف تونس يف الفرتة  22 -20سبتمرب 2018
 -18ميزان القوة :وفق هذه النظرية فإن البقاء ( )survivalوكذلك األمن هي األهداف األساسية التي تسعى إليها الدول وتوظف يف سبيلها كافة امكانياتها الداخلية والخارجية.
أنظر
p137 ,)2008 ,Kenneth N. Waltz ,Realism and International Politics, (New York: Routledge
ووفقا ملا يفرتحه والتز التنبؤ فأن القوة وسيلة وليست هدفا يف حد ذاته ولذلك فالدول يف عملية التحالف تقوم باملحافظة عىل التوازن ( )balancingمفضلة الطرف الضعيف
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: أنظر. للحيلولة دون سيطرة دولة بعينها،) أي االنضامم إىل الطرف القويbandwagoning( عوضا عن
T.V. Paul , Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy, International Security International Security
71-46.p ,2005 Summer,1 Issue ,30 Volume
 كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟.. من تونس إىل سوريا، فاطمة الصامدي- 19
 «واقع گرایی نوکالسیک و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران» (الواقعية الكالسيكية الجديدة والسياسة،)ش1390( ، سيد جالل الدين، دهقاين فريوز آبادي-20
248  ص، ش1390  صيف،2  العدد،25  السنة،» دورية «سیاستخارجی،)الخارجية لجمهورية إيران اإلسالمية
 يرى “راندل شويللر” ورواد الواقعية الكالسيكية االجديدة أن الدول الصغرية واملتوسطة ليست مجربة عىل مسايرة الركب عىل أساس عجزها عن تحقيق توازن قوى مع-21
 عن طريق توظيف الدول الصغرية،” هي اسرتاتيجية “توازن املصالح،الدول الكربى وأن هذه الدول ميكنها تجنب تهديدات الدول الكربى من خالل تطبيق اسرتاتيجية أخرى
: أنظر. وهي القوة التي ميكن من خاللها إضفاء الرشعية أو نزعها عن سياسات القوى الكربى يف منطقة معينة،واملتوسطة ملا يسميه “شوييللر” بالقوة املعنوية
:)2018  حزيران6  (شوهد يف2018  ابريل30 ، املعهد املرصي للدراسات، اسرتاتيجيات الدول الصغرى يف مواجهة القوى الكربى، بلخريات،حسني
https://eipsseg.org/%D%8A%7D%8B%3D%8AA%D%8B%1D%8A%7D%8AA%D8%9A%D%8AC%D8%9A%D%8A%7D%8AA%D%8A%7D%84%9D%8AF%D%88%9D%-84%9D%8A%7D%84%9D%8B%5D%8BA%D%8B%1D%-89%9D%81%9D8%9A-%D%85%9D%88%9D%8A%7D%8AC%D
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عن املؤلف
باحثــة أردنيــة متخصصــة يف الشــأن اإليــراين تعمــل حاليًّــا باحثًــا أ َّول يف مركــز الجزيــرة
للدراســات وتــرف عــى األبحــاث املتعلقــة بإيـران .حاصلــة عــى الدكتــوراه مــن إيـران عــن
رســالتها حــول املضامــن النســوية يف ســينام املــرأة اإليرانيــة .عملــت أســتاذًا مســاعدًا يف
قســم الصحافــة واإلعــام بجامعــة الزرقــاء ،وأســتاذًا مســاعدًا يف كليــة اإلعــام بجامعــة الــرق
األوســط .لديهــا عــدد مــن الكتــب واألبحــاث منهــا« :التيــارات السياســية يف إيـران» ،و»نســاء
يف معــرك السياســة» ،و»التقــارب اإليراين-األمــريك :مســتقبل الــدور اإليــراين» ،و»إيــران
والعــرب» (مؤلَّــف مشــرك) ،و»تنظيــم الدولــة اإلســامية :النشــأة والتأثــر واملســتقبل»
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