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 اللحاف الطويل: ملن تقرع األجراس؟وفخ أسطورة إيران 

 

 

يكفي من الصراعات، أكثر من تلك اليت أتسست على أسطورة التمدد اإليراين  ليس مثة معادلة أخذت من الشرق األوسط ما

يف املنطقة. إذ حتولت أسطورة اللحاف اإليراين الطويل إىل معادلة شاخت أيديولوجياهتا يف مواجهة متغريات النظام الدويل وحتدايته 

 .لى التنمية وأمن الطاقة، كفاعل وحيد يف رسم حمددات العالقة داخل النظام الدويلاآلخذة بتطورات بنيوية تقوم ع

املتتبع ملالمح احلصاد اإليراين يف مواجهة الضغط اخلليجي، يالحظ الضرابت السريعة واملتتالية اليت تلقتها السياسة اإليرانية 

الدولة اليت ظلت مصّرة على تصدير الصيغة املختلفة لنظامها . ف4102مؤخراً، السيما بعد تبلور التحالف اخلليجي الثالثي عام 

السياسي كنظام للناس كافة، بدت اليوم وكأهنا تلملم أوىل حصادها املر، بدًء من الصدع الذي ظهر يف جدار التمكني الطائفي يف 

مة صل، ما أدى إىل انصياعها مرغالعراق، حيث انكشف اللحاف الطويل عن عقيدة طائفية، اهنارت أمام أول اختبار هلا يف املو 

 .لتشكيل حكومة وحدة وطنية

  

 :والدويل اإلقليمي الصعيدين على املر احلصاد إيران:

 إحرا  السعودي إىل–، فقد أدى الدعم اخلليجي اإلمارايتاً موقع اجلمهورية اإلسالمية واضح إقليمياً، بدى الشرخ الذي طال

ي يف املنطقة، وإخراجها من املعادلة السياسية يف مصر، واإلطاحة أبحالم القادة اإليرانيني الدولة اليت تقود حركات اإلسالم السياس

 ".دإّن مصر حباجة إىل مخيين جدي"ه: اليت اختصرها هامشي رفسنجاين منذ اليوم األول للثورة يف مصر بقول

ك ر إخفاقاهتا  إدارة ملفات احلركات اجلهادية، أبأما على الصعيد الدويل، فقد ُمنيت الدولة اليت طاملا ابتزت الغرب بدرايتها يف

حني استُبِعدت من التحالف الدويل ضّد تنظيم الدولة اإلسالمية، وهو االستبعاد الذي جاء بعد أن نفذ ص ر الغرب من املفاوضات 

ة، وأّن موضوع اسب إيرانية وطنيالطويلة. الذي أيقن أّن التفاوض مع إيران بشأن برانجمها النووي، جمرد حالة براغماتية لتحقيق مك
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ملفها النووي خٌط أمحر، السيما وأهنا حصرت مفاوضاهتا مع الغرب يف تقدمي تنازالت يف مناطق نفوذها على حساب السماح هلا 

 .مبتابعة برانجمها النووي

، جمرد مناورة إيرانية لكسب 4102يف نوفم ر/تشرين الثاين  0+5املعادلة اإليرانية آنفة الذكر، أظهرت التفاهم اإليراين مع دول 

الوقت خبصوص برانجمها النووي، وفرصة للتحرك حبرية يف مناطق متددها، السيما يف سورية اليت ترى فيها فرصة ساحنة لوالدة ورقة 

 .جديدة على شاكلة الورقة اللبنانية

لذي ة اإلسالمية واجهة املشهد السوري، اتدرك إيران أّن موقعها يف سورية أصبح جمرد مسألة وقت، فقد تصدر تنظيم الدول 

 .بتموضعات جديدة لقوى جديدة -ككل حرب-حتول إىل حرب دولية ستنتهي 

 

 :إيران مع أموره حيسم الغرب

يلزم بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية، مقابل ما يقدمه الغرب من مكاسب بشأن برانجمها النووي، وهو  لطاملا أومأت إيران بتقدمي ما

ه الغرب الذي حسم أموره يف التعامل مع إيران، ابلتزامن إعالن البيت األبيض فشل التوصل إىل اتفاق معها، عشية إعالن ما ال يريد

أوابما اسرتاتيجيته الطويلة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، وهو ما أاثر حفيظة مرشد اجلمهورية اإلسالمية الذي هدد الوالايت املتحدة 

 .الت اليت عانتها يف العراق، ما يعين اعرتافاً إيرانياً مبرحلة جديدة من إيديولوجيا العنف واجلهاد املستمرأبهّنا ستواجه نفس املشك

بنوع من احلرب النفسية لتغطية فشلها أمام الرأي العام اإليراين، الذي بدا  -من على صحفها-هلذا كله صّعدت إيران مؤخرًا 

جرته من مشكالت اجتماعية آخذة ابلتفاقم بشكل متصاعد، يف الوقت الذي مل جيد فيه متملماًل من سياسات بالده اخلارجية، وما 

كان. ماإلعالم اإليراين إال معزوفته القدمية اليت هتدد هبا املنطقة والعامل، بوجود امليليشيات التابعة إليران والشبيهة حبزب هللا يف كل 

 .طورة حلافها الطويل املمتد من العراق إىل سورية إىل لبنان فاليمنوهلذا كله بدت إيران متمسكة أكثر من أي وقت مضى أبس
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 :اإليديولوجي الرهان يف إيران موقع

نقطة حتول يف اتريخ السياسة اإليرانية يف صراعها مع منطقة اخلليج العريب، اسُتبِعدت خالهلا عن طاولة  4102شهد العام 

مروراً ابلتحالف الدويل ضد  4وجنيف 0ليجية أتخذ ابلتماسك والتبلور، فمنذ جنيفاملفاوضات، يف الوقت الذي كانت فيه الرؤية اخل

تنظيم الدولة اإلسالمية ومؤمتر ابريس للسالم، ظلت إيران بعيدة عن مائدة التفاوض املباشر، يف الوقت الذي تتمدد فيه بلحافها 

 .الرّث يف العديد من اخلاصرات الرخوة يف املنطقة

، إىل تراجع دور حركات اإلسالم السياسي يف الثورات العربية، مما دفع الوالايت 4102اإليراين -األمريكيأدى فشل التفاهم  

املتحدة األمريكية البتداع مسارات براغماتية جديدة إلعادة متكني حتالفاهتا مبا يصب ورؤية التحالف الثالثي اخلليجي )السعودية 

صراعات داخلية وخارجية مع إيران يف ملفات شائكة تبدأ من الصراع على الدور  ةثواإلمارات البحرين(، حيث تشهد الدول الثال

 نفوذها قاإلقليمي بينها وبني اململكة، مروراً ابحتالهلا اجلزر اإلماراتية الثالث، وانتهاء ابالدعاءات اإليرانية بتبعية دولة البحرين ملناط

، على آليات التعامل األمريكي مع الدولة املقلقة )إيران(، من 4102اإليراين  –انعكست تداعيات فشل التفاهم األمريكي 

صل ابلفعل ح خالل هتيئة مناخ دويل يضطلع بتكوين رؤية جامعة للشعب األمريكي يف حال فشل املفاوضات اجلارية معها، وهو ما

سورية املعتدلة األخري على دعم املعارضة ال عندما أحال أوابما اسرتاتيجيته ضد تنظيم الدولة اإلسالمية إىل الكونغرس، قبل أن يوافق

 .ابلسالح، ما يضع إيران من جديد أمام أهم ملفاهتا يف سورية

منذ هناية حكم اإلخوان املسلمني يف مصر، أتكدت القناعات األمريكية بعدم قدرة القوتيني اإلقليميتني إيران وتركيا يف تشكيل 

فقد  حالف اخلليجي، ابلرغم من الرغبة األمريكية حينها بدعم القوتيني اإلقليميتني،حتالف يف منطقة الشرق األوسط على حساب الت

، لتؤكد الرغبة األمريكية لدعم اإلخوان املسلمني 4102جاءت زايرة وزير اخلارجية األمريكي جون كريي للقاهرة أوائل مارس/آذار 

، يف حماولة للضغط (1) تا على مصر خالل فرتة الرئيس حممد مرسييف سياق من التفامهات اإلقليمية مع تركيا وإيران، اللتان انفتح

 .)(2 مهب التجاذابت واملصاحل اإلقليمية، ويف مقدمتها اخلطر اإليراين على القوة اخلليجية ووضعها يف 

ن وتركيا والسعودية(، امل تتوقف القناعات األمريكية عند حدود الرتاجع عن فكرة أوابما إبقامة توازن إقليمي بني القوى الثالث )إير 

اذ بدت هذه الفكرة غري متحققة، بسبب احلاجز النفسي العميق بني القوى الثالث، فقد انقلبت عقيدة التطييف اإلقليمي على 
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صانعيها )إيران وتركيا(، األمر الذي انعكس على الثقافة اجلماهريية لشعوب املنطقة، مما أفرز حاجزًا نفسيًا مل تستطع من خالله 

 .والايت املتحدة أن حتقيق معادلة التوازن بني القوى الثالثال

  

 اخلارجي واالستنزاف الداخل حتدايت بني قتصادي:اال الرهان يف إيران موقع

ليج العريب عزم كل من الدولتني األهم يف اخل  يف معمعة الثورات العربية، أدت سياسات االستفزازات اإليرانية يف املنطقة إىل

ململكة العربية اإليراين أرسلت ا-اإلمارات( إلبراز قوهتما كلما اقتضت احلاجة لذلك، فتزامناً مع مرحلة التفاهم األمريكي)السعودية و 

، من خالل العديد من اللقاءات الصحفية للمسؤولني السعوديني يف واشنطن -وعلى العلن–إىل واشنطن مؤكدة   برسائلها  السعودية

 41  القوة األعظم يف املنطقة، أوهلا أّن اململكة متثل مهد اإلسالم، وأهّنا تشكل  اليت جتعل من بالدهم أّن هناك العديد من األسباب

ومشال أفريقيا، وأهّنا حتوز ربع الدخل القومي للدول العربية، كما أهّنا عضو مهم يف جمموعة   ابملئة من الدخل القومي للشرق األوسط

ابملئة من تداول بورصات املنطقة، وأّن مخس  51يف العامل، وأّن البورصة السعودية متثل أكثر من العشرين الدولية األوىل اقتصاداًي 

يث نتا  النفط ومشتقاته، وهي الدولة الثالثة يف العامل من حر شركات يف الشرق األوسط، ختتص إبشركات سعودية من أصل عش

مليار دوالر. وهي الدولة األوىل يف العامل يف  511الـ   ثروات الشخصيةمليار دوالر، بينما تتجاوز ال 051احتياطها النقدي البالغ 

مليون برميل  04.5جمال تصدير النفط، واملتقدمة أبشواط بعيدة عن غريها يف جمال البنية التحتية إلنتا  النفط، والقادرة على تصدير 

 .برميل يومياً  4.511.111يومياً، فضالً عن احتياطي يف القدرة على إنتا  

لذلك، من املستبعد على املدى القريب، أن يصل األمر أبك ر دولة اقتصاد يف العامل )الوالايت املتحدة(، أّن تقلل من مكانة 

 ومنزلة منتج الطاقة الرئيس يف العامل )اململكة العربية السعودية( لتشكيل حتالف مع دولة )إيران(، التزال حائرة بني املقاومة وإعادة

 .(3) النظام العاملياالندما  يف 

أظهرت دولة اإلمارات العربية املتحدة قدرهتا يف إعادة ترميم البيت اخلليجي ابلتنسيق مع اململكة العربية   يف التوقيت ذاته

السعودية والبحرين، وتشكيل التحالف الثالثي الذي قلب موازين القوى يف منطقة الشرق األسط لصاحل دول اخلليج العريب، حيث 

التجربة اإلماراتية منوًا اقتصاداًي بدى أكثر منوًا ومتاسكًا يف خضم ثورات الربيع العريب، إذا ما قيس ابلضغوط واالهنيارات  أظهرت
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االقتصادية للتومان اإليراين؛ بسبب االستنزاف الذي عانته من دعم حلفائها والعبيها غري الدوليني يف العديد من مناطق متددها، يف 

 4102شهد العام   الداخلية للوحدات السياسية املكونة للنظام الدويل، فقد   ور فيه ماهية القوة لصاحل متاسك البىنالوقت الذي تتبل

اإلمارات على املركز األول يف العامل يف مؤشر مرونة األعمال، والثانية على صعيد الشرق األوسط والرابعة عشر عاملياً يف مؤشر   تربع

يب الذي اعتمد على أساس مستوى دخل الفرد من إمجايل الناتج القومي واملخاطر السياسية، حيث أحرزت قوة االقتصاد، وهو الرتت

 .(4) 2410لعام ” إف إم غلوابل” ن مؤسسةنقطة من أصل مئة، وذلك وفقاً ملؤشر املرونة الصادر ع 70,07اإلمارات 

ا ألوسط، أن تتنازل بسهولة عن مكانتها يف فرض إرادهتأبقوى اقتصادايت الشرق ا  لذلك من املستبعد أيضاً، أن يصل األمر

دوار ل العامل آخذة أبمهية األيف العديد من امللفات املتشابكة مع إيران ، السيما وأّن حمددات األمن القومي يف دو   السياسية

بااتً يف حتمل التبعات إال األكثر قدرة وث قتصادية، وليس اإليديولوجية على الطريقة اإليرانية، ولن يكون الرابح يف الصراعات الدوليةاال

االقتصادية، وهو ما أثبتته السعودية واإلمارات على أرض الواقع يف احلالة املصرية، اليت شكلت أعقد امللفات إلعادة ترتيب القوى 

تبعدت إيران وارتبكت ملاذا اساإلقليمية يف املنطقة، بل وشكلت األساس يف تشكيل التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، وإال 

 تركيا؟

لقد وقعت الدبلوماسية اإليرانية يف فخ أسطورة حلافها الطويل، الذي ابت مؤشرًا النقالب السحر على الساحر، فها هي اليوم 

تواجه ابإلضافة لتحدايهتا الداخلية استنزافات خارجية لدعم مناطق متددها، حيث تواجه مصريها لوحدها سواء يف حميطها اإلقليمي 

 .يف كال احلالتني تبقى آخر أوراقها مرهونة ابحلالة السورية، اليت أصبحت حرابً دولية ضد اإلرهابأو يف صراعها مع الغرب، و 

تؤول إليه آخر حروهبا، سواء يف اليمن احملسوم أمره دولياً خبضوعه حتت الفصل السابع من امليثاق،  إذاً، تقف إيران اليوم أمام ما

راد، كمكون عراقي داخلي على حساب القوة اخلارجية إليران، أو يف سورية اليت أو العراق اآلخذ بتحوالت يف القوة لصاحل األك

 .ستنتهي فيها احلرب الدولية. وككل احلروب اليت البد هلا أن تنتهي، لن يكون موقعاً إليران يعيد استنساخها كما كانت

 

 الشاكر خالد حممد د.

 ابحث وأكادميي سوري

 وثوالبح للدراسات الشرق مستقبل مركز خاص
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