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 1اإليراين على مقتل سليماين نظرة فاحصة على رد الفعل 

 فابريزو مينييت

 مقدمة

ة قتلت اجلنرال قاسم سليماين، قائد  ، أعلن البنتاجون أن غارة  املنقضي يف الثاين من يناير أمريكية بطائرة مسّير
  الرئيس  ح قتها صر  مطار بغداد الدويل. و يغادر فيه كان   يف الوقت الذي ،فيلق القدس يف احلرس الثوري اإلسالمي

 ةاألمريكي قواتلعلى اا ا وشيك  ألنه يشكل هتديد   ؛نه أعطى األمر بقتل اجلنرال اإليراينأبريكي دوانلد ترامب األم
ن سليماين كان إ قائال  احللفاء يف العراق. ودافع وزير الدفاع األمريكي مارك إسرب عن قرار البيت األبيض، قوات و 

أن الوالايت  إسربتايل فهو هدف مشروع. وأضاف على منشآت عسكرية أمريكية، وابل هجمات   خيطط لشنر 
مة كهذه يف إيران، من املؤكد أن قتل شخصية مؤثرة ومهفاملتحدة ال تريد الدخول يف حرب مع إيران. ومع ذلك، 

ويف  ،خامنئي، سيكون له تداعيات خطّية داخل السياسة اإليرانية ىعلذات عالقة مباشرة ابملرشد األعلى 
 وقطاع غزة.   ،والعراق  ،واليمن  ،مثل سوراي  ؛طهران نفوذ املناطق اليت تقع حتت  

الضغط يف أعقاب محلة  ،املتحدة وإيران التوتر بني الوالايت يف مستوى  ع  ا ارتفإىل  ،ابلتأكيد  ،ى احلادث  لقد أد  
دفاعها عن  يف معرض  و  .منظمة إرهابية أجنبيةها واشنطن على طهران، وتصنيف فيلق القدس شن  اليت ت   القصوى

جمات هلالثوري اإليراين استخدم موارده للتخطيط  أن احلرس  األمريكية اخلارجية  وزارة   ذكرتعملية القتل، 
مسلحة رمسية )هلا أصول برية   الثوري اإلسالمي قوة    احلرس  شار إىل أن  ي  على الوالايت املتحدة وحلفائها.  وتنفيذها  

يدعم الذي ألمن الداخلي، وفيلق القدس سؤوليات امب تضطلعاليت وحبرية وجوية( تضم ميليشيا الباسيج الوطنية، 
 املنطقة.يف  املوالية إليران  كومات  احلاحلركات و 

 
 

 ق التحرير: فريمالحظة  1

ا بعض االحتماالت اليت تشّي إىل إمكانية أن يكون له واضع  ، سليماين  قاسم   األمريكية تصفية الوالايت املتحدةا حول منظور ا حتليلي   م هذا التقرير  قدر  ي  
عني  " كما هو احلال دائم ا، هتدف  و . تطرف واإلرهابهناء الإو  ،احلل ويف دعم االستقرارمن املساعدة يف  املنطقة، بدال  على استقرار سلبية أتثّيات أكثر 

املؤلف  هذا التقرير عن رؤية عربر  دون أتييدها آلراء مسامهيها ابلضرورة، حيث ي   النظر من وجهات   واسع ومتنوع   طيف   إىل نشر   "أوروبية على التطرف
 أو )وجهة نظر كاتبه ابلدرجة األوىل(..  مبفرده

https://www.cnbc.com/2020/01/07/slain-iranian-generals-planned-attack-on-americans-was-days-away-esper-claims.html
https://www.state.gov/designation-of-the-islamic-revolutionary-guard-corps/
https://www.state.gov/designation-of-the-islamic-revolutionary-guard-corps/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190415_33.aspx
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
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  احلرس الثوري اإليراين منظمة إرهابيةتصنيف 

 ة ابإلضافة إىل أتثّيات  ومالي ةاقتصاديلتأثّيات متواضعة إرهابية  تصنيف احلرس الثوري اإليراين منظمة  ى لقد أد  
أعلنت اللجنة العليا لألمن القومي اإليراين أن القوات األمريكية يف منطقة الشرق  ،أوال  . واضحةسياسية وقانونية 

إرهابية، مما زاد من فرص شن هجوم على القوات األمريكية يف سوراي والعراق. وجتدر اإلشارة إىل أن  األدىن قوات  
قانون من  302شئت مبوجب املادة نسلطة وزارة اخلارجية األمريكية يف حتديد منظمات إرهابية أجنبية قد أ  

فإن إيران ليست فقط  ،(، وابلتايلPL 104-132) 1996وعقوبة اإلعدام الفعالة لعام  ،مكافحة اإلرهاب
بنشاط يف اإلرهاب وميوله ويشجعه كأداة من أدوات   شارك  الثوري اإليراين ي   احلرس   لإلرهاب، بل إن   راعية   دولة  

 .احلكم. احلرس الثوري اإليراين هو الوسيلة الرئيسة للحكومة اإليرانية لتوجيه وتنفيذ محلتها اإلرهابية العاملية

أبنه مجاعة إرهابية تنشط  صنفي  م ينظت قائدالنظر القانونية، كان من األسهل إصدار أمر ابلقضاء على  من وجهة  
وتعمل ضد املصاحل األمريكية. ورغم أنه ال يوجد نزاع مسلح حقيقي بني الوالايت املتحدة وإيران،  ،يف املنطقة

إىل  اإلشارة   هنا جتدر  . و لقرار ترامب بقتل سليماين اقانوني  منح غطاء   ،إرهابية احلرس الثوري كمنظمة   فإن تصنيف  
. ةأرامكو السعوديالنفط التابعة لشركة  صايفصاروخي على م هجوم   بشنر  اأمر  سليماين طى عيف شهر مايو، أأنه 

ة بطائرات   هجوم   أخرى بشنر  ويف شهر أغسطس، أمر مرة    وقعتاألخّية،  يف األشهر  و على إسرائيل.  مسّير
ليشيات يسيطر عليها ين قبل مها مت مجيع  ذ  فر  هجمات صاروخية متعددة ضد القواعد األمريكية يف العراق، ن   

إجبار قوات التحالف على مغادرة العراق حىت إىل هتدف سليماين  احلرس الثوري اإليراين. كانت اسرتاتيجية  
عرب  العدوان اإليراين ردعمن قتل سليماين  كان اهلدف  و . ولةتتمكن امليليشيات الشيعية من السيطرة على الد 

 يف املستقبل.  ميليشياهتا

 ن على مقتل سليماين رد الفعل اإليرا

عسكري للثأر من مقتل سليماين. ورغم حقيقة  قيامه برد  عقب الضربة األمريكية، أعلن النظام اإليراين على الفور 
 ا رد  ت ذ  هنا نف  فإعسكري تقليدي،  يف اشتباك   ،أن إيران مل تكن يف وضع ميكنها من مواجهة الوالايت املتحدة

تستضيفان اللتان مها و ربيل، أوقاعدة يف  ،مها قاعدة عني األسد اجلوية ؛راقيتنيهامجت قاعدتني عحيث  ،تقليداي  
فإن على مقتل سليماين،  ترد  هنا إان أن تقول لطهر مسح اهلجوم أن  يف حني  للتحالف. و  وقوات   ،أمريكية قوات  

ملموسة ابلبنية  اضرار  أإيران وقد أحلقت تقليدي مع واشنطن.  تصعيد  حدوث ها النسيب كان يهدف إىل جتنب رد  

https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735/text?overview=closed
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735/text?overview=closed
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735/text?overview=closed
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735/text?overview=closed
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735/text?overview=closed
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735/text?overview=closed
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وإخطار احلكومة العراقية ابلتحرك قبل  ،يف الساعات األوىل من الصباح تنفيذ اهلجوم ربع، إيران لكن التحتية، 
 .همن أتثّي ت ل  قد قل  مباشرة،    اهلجوم    شنر  

إيران شنت ف ،األول يتعلق أبساليب الرد التقليدية :طهران  من ردر اليت ميكن استنتاجها الحظات بعض املهناك 
واالشتباك مباشرة مع الوالايت املتحدة من  ،مبا يكفي لالنتقام ملقتل سليماين اومتناسب   احمدود   عسكراي   اهجوم  

 -عسكراي  الضعيفة - طهران ضرب من املرجح أن تفخالل ضرب القواعد اليت تستضيف قواهتا. ومع ذلك، 
وكالء شيعة يف الشرق األوسط. لذا،  عرب ،ماثلةمت متعددة غّي من خالل هجمات   ،وحلفائها ،امريكألمصاحل 

ني ولتالد بني األسابيع القليلة املاضية اليت وقعت يف حداث تعترب األو  ،اقائم  فإن خطر التصعيد العسكري ال يزال 
كال اجلانبني   مناخلطاب  على الرغم من أن هلجةف .من اهلدوء النسيب مباشرة بعد عقود   واجهة  ما تكون ملأقرب 

اسرتاتيجية الضغط القصوى املتمثل يف زيج املمن شبه املؤكد أن  فإنه من التصعيد، واحلدر  ئةهد تدف إىل الهت
إىل جانب اهلشاشة االقتصادية والسياسية اإليرانية،   ،على مدى السنوات القليلة املاضية ،للوالايت املتحدة

فرباير  هر االنتخاابت الربملانية اإليرانية يف شعقد ت اجلدير ابلذكر أنه من املقرر أن و  سيؤدي إىل تصاعد التوترات.
فجررت ، لكن العقوابت اإلضافية اليت يوشك البيت األبيض على اعتمادها جملس الشورى اإلسالميلتجديد 

 الغرب.  جتاها  أكثر تشدد    هنج  تبين    يقود إىلميكن أن   ،اساخن    اداخلي    اسياسي    انقاش  

 من التدابّي لفرض عقوابت املزيد  األمريكية  اإلدارة   اختذت  على اهلجوم اإليراين على العراق،  ردر  يف و يناير،  10يف 
وغّيه من كبار القادة،  ،اإليراينأمني اجمللس األعلى لألمن القومي على قيادة طهران، مبا يف ذلك علي مشخاين، 

العقوابت االقتصادية اإلضافية، اليت تستهدف قطاعات النسيج صحيح أن إىل جانب تدابّي اقتصادية صارمة. 
ابلنسبة اسرتاتيجية الضغط األقصى املعتمدة حىت اآلن. لكن ماذا يعين ذلك ز تعزر  يف إيران،  تعدينوالتصنيع وال

 إليران؟

   الدبلوماسية القسرية

للعمل العسكري. الضغط  بديال   اخيار  الوالايت املتحدة فرضتها يف البداية، اعت ربت العقوابت الدولية اليت 
إيران عن بعض السلوكيات  اءثنإلهو ضغط عقايب بطبيعته  -املعروف ابسم الدبلوماسية القسرية- االقتصادي

ألن العامل الرئيس هو مستوى  ؛ا اسرتاتيجية راحبةن الدبلوماسية القسرية ليست دائم  . ومع ذلك، فإتوجهاتوال
 واحد اسرتاتيجية عقوابت املتحدة من جانب   الوالايت   . وقد تبنت  ة لهقاوممدى املارس و الضغط الذي مي  

http://www.electionguide.org/elections/id/3273/
https://www.state.gov/intensified-sanctions-on-iran/
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يف اخلارج،  ةال اإليرانيو مس األؤو . تتعلق هذه التدابّي بتجميد ر اوسياسي   اقتصاداي  هتدف إىل عزل إيران حقيقية، 
وحظر استّياد السلع واخلدمات مثل النفط والغاز، وجتميد أصول البنك املركزي واملؤسسات املرتبطة ابلنظام. 

بيع ختفيفها من خالل  ىوإن كان جر   ،ا يف توترات اقتصادية يف قطاع تصدير النفطت أيض  عقوابوتسببت ال
 مشروعة.بطرق غّي شحنات غّي  

الدويل هنج الردع والضغط على طهران. وأسفر ذلك عن  ، اعتمد اجملتمع  2015و 2012ة بني عامي يف الفرت 
واخنفاض صادراته من النفط اخلام بشكل كبّي، ومل تتمكن احلكومة  ،سنواي  % 9انكماش االقتصاد اإليراين بنسبة 

املراقبني   دفع هذا األمر   البنوك األجنبية.مليار دوالر من االحتياطيات اإليرانية احملتجزة يف    120من احلصول على  
تدابّي أخرى مثل احلوار أو إرادة تصاحبها مل  عقوابت مصّيها الفشل ماأن اسرتاتيجية الاعتبار واحملللني إىل 

 عسكري.التفاوض أو التهديد املوثوق به ابلقيام بعمل 

فرض عادة العمل الشاملة املشرتكة وإالوالايت املتحدة من اتفاق خطة انسحاب ، أعلن ترامب 2018مايو  يف
 2015كان عام   تتعلق ابلربانمج النووي اإليراين. مبوجب االتفاق، اسابق  ، اليت مت رفعها عقوابت أحادية اجلانب

 ،وإيران   ،الوالايت املتحدةبني    -خطة العمل الشاملة املشرتكة-  التوقيع على اتفاق نووي متعدد األطرافقد شهد  
العقوابت على اقتصاد أتثّي  منطهران خماوف طة صت اخلقل  وأملانيا.  ،وروسيا ،والصني ،وفرنسا ،ةواململكة املتحد

. مبوجب االتفاق فع اليت اعتمدهتا األمم املتحدة واالحتاد األورويب كانت سرت   التقليديةن التدابّي أل انظر   ؛ولةالد 
وبعض العقوابت األمريكية املفروضة على خمتلف  ،على التجارة األمريكية مع إيران - العام احلظر   ظل  لكن و 

ومع التخلي عن خطة العمل  .ساراي   -وانتهاكات حقوق اإلنسان ،القضااي، مبا يف ذلك دعم الفصائل املسلحة
أغسطس  6الصادر يف  13846األمر التنفيذي رقم املتحدة، مبوجب  الوالايت   الشاملة املشرتكة، أعادت  

يف يناير   ، اليت سبق إلغاؤها أو تعديلها، األحكام السابقة املتعلقة ابلعقوابت املفروضة على إيران 2018
2016. 

للعقوبة، اخضاع حظر، أو  على حيث ينص    ،للغاية  اصارم  وفيما يتعلق ابلعقوابت الذكية، يبدو القانون األمريكي  
مع بعض األشخاص أو الكياانت املدرجة يف القوائم اليت أعدهتا  التعامالتحىت ابلنسبة للشركات غّي األمريكية، 

 (. OFACهيئة مراقبة التبادل األجنيب التابعة لوزارة اخلزانة األمريكية )مكتب مراقبة األصول اخلارجية 

 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_glk.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_glk.pdf
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 للتهديدات تصور اإليراينال

 امالي    ادعم  مت  ذا شقني بشأن السياسة اخلارجية: فمن انحية، قد    اهنج  ، مارست طهران  واتالسنتلك    ر  داى معل
 أخرى ومن انحية   .للحركات اإلرهابية، وأنشأت مناطق نفوذ يف مجيع أحناء الشرق األوسط واقتصاداي   اوأيديولوجي  

مبا يف ذلك اجلامعات  ،املنظمات الدينية والثقافية أنشأت شبكة عاملية من -من خالل أدوات القوة الناعمة-
 .عيةالشي  ااأليديولوجينشر  دف  هبواملنظمات املدنية    ،اإلعالم  لووسائ  ،واجلمعيات اخلّيية

 الوالايتتنطلق العقيدة االسرتاتيجية إليران من إدراك أهنا، على الرغم من كوهنا قوة إقليمية، ال تستطيع منافسة 
لكنها ال متلك قدرات صنع السالح،  نوواي   اتقليدي. فرغم أن لدى طهران برانجم   املتحدة األمريكية يف صراع  

ات برية أو حبرية أو جوية. ورغم أن لديها برانمج من منص  نووية ميكن إطالقها  ليس لديها أسلحة  فلذلك 
أن العقوابت  أييت هذا يف ظلر  الوالايت املتحدة.    صواريخ عابرة للقارات تسمح هلا بضرب     متتلكالفإهنا    ،صواريخ

الدولية املمتدة لسنوات جعلت من املستحيل عليها حتديث حىت أبسط أنظمة األسلحة. انهيك عن أن طهران 
 موثوق هبم يقفون إىل جانبها.  يس لديها حلفاء  ل

مع االستفادة من - لدخول يف حروب ابلوكالةاب ،ضعف العسكريلتغلب على هذا الاإليراين ل كان احلل  لذا،  
مثل امليليشيات الشيعية يف العراق، ونظام بشار األسد  ؛طق نفوذهااالصراعات الداخلية يف الدول الضعيفة يف من

بناء شبكة من التحالفات للتنافس ل -حزب هللا املسلحة يف لبنان ومجاعةملتمردين احلوثيني يف اليمن، يف سوراي، وا
نكر بشدة حبيث ميكنها أن تمعقول،  لطهران احلفاظ على إنكار يتيح  مع حلفاء أمريكا اإلقليميني. هذا النهج 

داف سياستها اخلارجية أبقل قدر من أهمواصلة تنفيذ  تيح هلا، ويمتورطة ابلفعلكون تتورطها حىت عندما 
رت طهران سالحها األكثر فعالية، القدرة على خوض املعارك من ، طو  واتالسن املخاطر العسكرية. وعلى مرر  

هذه احلرب  يف طليعة   ودون خسائر يف األرواح للجنود اإليرانيني. ،مع ميزة جتنب املواجهة املباشرة وكالئهاخالل 
شد األعلى اإليراين  املر سليماين، عني   مقتلغّي املتماثلة، يوجد احلرس الثوري، ال سيما فيلق القدس. وبعد 

 القدس.   فيلقل  اقائد    إمساعيل قآين

هدف إىل استغالل نقاط يي ذ الاملتماثلة القدرات اإليرانية غّي  إىل جانب   ،ّي التقليديةبني عناصر احلرب غ اجلمع  
هذا املبدأ احلرس الثوري  ذ  . ينفر  ة وحلفائها يف املنطقةللوالايت املتحد اخطّي   اهتديد  ل شكر  ي   ،ضعف اخلصم املتفوق

مع الصواريخ وأساطيل القوارب  ،ا إىل جنبجنب   ،اإليراين واجليش التقليدي، ابعتماد تكتيكات حرب العصاابت

https://www.unitedagainstnucleariran.com/sites/default/files/expansion/iran%27s_ideological_expansion_report.pdf
https://www.iiss.org/-/media/files/publications/iran-dossier/irans-networks-of-influence-in-the-middle-east--in-summary.pdf?la=en&hash=AB2DFB74A1938C2E23CFC9EC3C7633340296CAE5
https://www.terrorism-info.org.il/en/responses-iran-initial-assessment-impact-eliminating-qasem-soleimani-commander-qods-force-islamic-revolutionary-guards-corps/
https://nationalinterest.org/feature/exposed-irans-super-strategy-crush-america-war-13152?nopaging=1
https://nationalinterest.org/feature/exposed-irans-super-strategy-crush-america-war-13152?nopaging=1
https://nationalinterest.org/feature/exposed-irans-super-strategy-crush-america-war-13152?nopaging=1
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 لتجارةل اخطّي   اهتديد  ل سوف تشكر  الصغّية واأللغام البحرية، اليت، إذا استخدمت بكفاءة يف مضيق هرمز، 
التخريب على الطريقة السنية   يمانتو  ،إسرائيل واململكة العربية السعودية جتاه اتتهديد لل طهران . إن تصور دوليةال

 خصومها اإلقليميني.  ملواجهة    عقيدة اسرتاتيجيةيف املنطقة يعين أن إيران تبنت 

 اسرتاتيجية الردع النشط اإليرانية 

لتهديدات الداخلية أو اخلارجية، وتطوير ل التصدي: إىل حتقيق هدفنيلطهران  اسرتاتيجية األمن القومي دف  هت
ن تصبح القوة أب، لسياسة اخلارجيةلحتقيق أهم هدف  دف  هبة( ماثلقدراهتا العسكرية )التقليدية أو غّي املت

احلد من الوجود هو ، هذه السياسة اخلارجيةأهداف من بني  األمر احليوياإلقليمية املهيمنة يف الشرق األوسط. 
تعتربها  وجود مجاعات سنية يف منطقة النفوذ اإليرانيةاحلد من األمريكي يف املنطقة قدر اإلمكان، إىل جانب 

بني  ل اجلمع  شكر  . وي  اسرتاتيجية ردع نشطةطهران قدراهتا من خالل تبين  رتطو  . وعالوة على ذلك، إيران ختريبية
  هذا الردع النشط.  أساس   ،الشركاء والوكالء  من خالل  ماثلة  تغّي امل اوقدراهت  ،اهتا التقليديةدر ق

كرادع يف حالة وقوع هجوم على آخر، ابإلضافة إىل التهديد التقليدي،   استخدام هتديد   وتشمل هذه العملية  
إيران. فالردع السليب يقوم على اهليمنة العسكرية يف حني أن الردع النشط يقوم على اهليمنة التصعيدية، ولذلك 

حتسني وضعه االسرتاتيجي. تستخدم بشأن كيفية  العدو يف حّية علفمن املمكن تصعيد الصراع إىل مستوى جي
العسكرية. وتستند اسرتاتيجيتها يف املقام األول إىل القدرة على االنتقام من طهران جمموعة معقدة من القدرات 

. ولذلك، فإن اا ابهظ  مثن   د العدو  كبر  املهاجم من خالل شبكة معقدة من الشركاء والوكالء املسلحني، حبيث ت  
ىل حتقيق أهداف إا أيض  العقيدة االسرتاتيجية ال تقوم على جتنب الصراع التقليدي فحسب، بل على السعي 

  غّي التقليدية، والعمليات ابلوكالة.  السياسة اخلارجية من خالل الدعاية، واحلرب  

 احلرب ابلوكالة 

بسبب القيود املفروضة على  ؛قد أظهرت إيران ابستمرار تفضيلها الستخدام وكالء للتدخل يف الشؤون اإلقليميةل
مما يقلل إىل أدىن حد من خطر التصعيد. إن  ،معقول لى إنكار  ورغبتها يف احلفاظ ع ،قدراهتا العسكرية التقليدية

 -واسعة من امليليشيات الذي أمكن حتقيقه بفضل عالقاهتا مع طائفة  - العمليات غّي التقليديةاعتماد إيران على 
أساسي لسياستها اخلارجية واسرتاتيجيتها الدفاعية. وفيلق هو عنصر  ،ماعات املسلحة واملنظمات اإلرهابيةمن اجل

https://www.aei.org/research-products/report/iranian-concepts-of-warfare-understanding-tehrans-evolving-military-doctrines/
https://www.iiss.org/-/media/images/comment/analysis/2017/december/2-mcinnis2125.ashx?la=en&hash=5D7DB6620751D0FAC63EE6112FE110E1C6045E05
https://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/HCSS_StratMon_Back_to_the_Brink.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/112916_McInnis_Testimony.pdf
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وتقدمي الدعم مثل املساعدة املالية،  ،هو األداة الرئيسة لطهران للقيام مبثل هذه العمليات غّي التقليدية ؛القدس
 والتدريب، والدعم العسكري.

ىل إطهران  اندفعي ،االحتاد األورويبقبل والتشدد السياسي من  ،ل الوالايت املتحدةبفرض العقوابت من ق   إعادة  
ودعم اجلماعات املتشددة واملتطرفة. تستخدم إيران مصطلح  ،تقوية شوكة وكالئها يف العراق وسوراي ولبنان واليمن

 ،يف مجيع أحناء الشرق األوسط ،واجلهات الفاعلة غّي احلكومية ،حتالفها مع الدول وصف  " لحمور املقاومة"
لطهران بزايدة عمقها  -حلفاء أقوايءوجود من خالل ضمان - احملورهذا ملواجهة النفوذ الغريب. يسمح 

بصمت ولكن بفعالية للتهديدات  -من خالل شبكة نفوذها- يران االسرتاتيجي ونفوذها يف املنطقة. وتتصدى إ
اليت تشكلها اجلماعات السنية املتطرفة، والدول املتنافسة، والوجود العسكري الغريب يف املنطقة. من وجهة نظر 

أن القادة العسكريني اإليرانيني ميكن  رفعولكن اهلجوم على أحد أ ،ا، كان القضاء على سليماين انجح  تكتيكية
 من األحداث اليت يصعب التنبؤ هبا.  ر سلسلة  فجر  ي  

من خالل إرسال أسلحة ومستشارين عسكريني وأموال إىل  ،ن املرجح أن تزيد طهران من التزامها جتاه العراقم
ومقاطعة املصاحل الغربية يف مجيع أحناء الشرق األوسط، خاصة وأن أكراد العراق يبدون يف  ،احلكومة يف بغداد

 .اا م عترب  إىل إيران ابعتبارها شريك    ومن املرجح أن ينظروا  ،مرتددين يف تقدمي الدعم للغرب  الواقع 

من االستبداد، جيعله  أخرى، فإن التشرذم االجتماعي والسياسي العراقي العميق، الذي شكلته عقود   من انحية  
وي والكبّي يف العراق إىل نظام صدام حسني اإليراين الق للنفوذ اإليراين. يعود النفوذ   ا سهال  ا وهدف  ا جد  ضعيف  

اليت مت تدريبها على حماربة القوات األمريكية يف العراق. كما  احلشد الشعيبمثل  امليليشيات الشيعيةويستمر مع 
نسخة أهنا الشيعية املتحالفة مع إيران  امليليشيات   للعراق. وقد أثبتت   للغاز الطبيعيد الرئيس أن طهران هي املورر  

وآخر للرعاية االجتماعية، تعمل  ،ا عسكراي  ثقافية متتلك جناح  -ركة اجتماعية: حعراقية من "حزب هللا" اللبناين
 مستقل عن الدولة.  بشكل  

. ويعود ذلك إىل أن سوراي هي قناة ومن املرجح أن تستمر يف ذلك ،لنظام األسد يف سوراي، قدمت إيران الدعم  
االتصال الرئيسية إليران مع "حزب هللا" الشيعي يف لبنان، الذي يعترب األداة الرئيسة يف املواجهة بني طهران 

لحة وأس اوتدريب   ،ت طهران مساعدات عسكرية مباشرةم  وإسرائيل. ومنذ بداية احلرب األهلية السورية، قد  
  ا مباشر   اهتديد  األخّي ابعتباره . وي نظر إىل اأيض   "داعش"للميليشيات الشيعية لدعم النظام السوري، وحملاربة تنظيم 

وعقبة أمام سيطرة الفصائل الشيعية يف العراق. لقد عملت إيران جاهدة للدفاع عن نظام  ،لألمن القومي اإليراين

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-01-24/irans-axis-resistance-rises
https://carnegie-mec.org/2017/04/28/popular-mobilization-forces-and-iraq-s-future-pub-68810
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/hashd-al-shaabi.htm
https://tradingeconomics.com/iran/exports/iraq
https://www.brookings.edu/opinions/how-will-iraq-contain-irans-proxies/
https://www.brookings.edu/opinions/how-will-iraq-contain-irans-proxies/
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بذل القادة و يران كمدافع رئيس عن النظام. إل واليةامل لقوات  حيث تعمل ا ،األسد ضد اجلماعات املتمردة
إليران على الرغم  اس  رئي ااألسد يف السلطة، الذي كان حليف  كبّية إلبقاء الرئيس السوري بشار   اود  اإليرانيون جه
 العلمانية.  همن أيديولوجيت

اإليراين لألسد. وي عزى ذلك إىل أن األسد هو احلليف  الدعم   ، من املرجح أن يزداد  ة النظر االسرتاتيجيةوجهمن 
، اارضة السنية إىل احلكومة. وأخّي  املعوصل القوي الوحيد لطهران يف املنطقة، وألن الفشل يف دعمه ميكن أن ي

من احلدود  اانطالق  اجم "حزب هللا" يف لبنان يعمل نظام األسد كرادع للميليشيات السنية اليت ميكن أن هت
 السورية.

( 1982ستواصل إيران إقامة عالقات دفاعية قوية مع "حزب هللا" يف لبنان، أهم وأقدم شريك هلا )منذ عام 
إيران  وعضو رئيس يف "حمور املقاومة" الذي يضم مجاعات فلسطينية معارضة إلسرائيل. عالوة على ذلك، تتقاسم  

السياسية والدينية نفسها مع احلزب، وكالمها يعارضان الوجود األمريكي يف املنطقة. ومع ذلك، وعلى  املصاحل
الرغم من الروابط السياسية واأليديولوجية الوثيقة، حتافظ اجلماعة الشيعية على استقالهلا الذايت يف الشؤون 

ومن مث الوالايت   ،الضغط املستمر ضد إسرائيلالداخلية اللبنانية. وتستخدم طهران اجلماعة الشيعية للحفاظ على  
 املتحدة.

"املمر الشيعي"، الذي  يعكس هدف إيران االسرتاتيجي لبناء ،سمى "قوس النفوذ" يف الشرق األوسطااللتزام مبا ي  
. وهذا قد يتيح إليران البحر األبيض املتوسطوميناء لبنان على  ،وسوراي ،يربط اجلمهورية اإلسالمية جبنوب العراق

 .اأيض   ليس فقط توسيع نفوذها، بل تغيّي التوازن االسرتاتيجي للقوى يف الشرق األوسط

احلوثيني ز إيران عالقتها مع املتمردين ومن أجل احلفاظ على هيمنتها من خالل احلرب غّي املتماثلة، ميكن أن تعزر  
وكما ذكر قائد القيادة املركزية األمريكية،  ،للتجارة الدولية مهمةيف اليمن. ذلك أن خليج عدن هو منطقة عبور 

يف السنوات القليلة املاضية، كانت هناك زايدة يف القدرات العسكرية للمتمردين تتطابق مع طريقة العمل اإليرانية  
متعدد املستوايت من  له أمام الكوجنرس، عن دفاع   شهادةفوتيل، يف يف مضيق هرمز. لقد حتدث اجلنرال جوزيف 

ميثل ذات النهج اإليراين النموذجي للحرب غّي  صواريخ، وأنظمة الرادار، واأللغام، والقوارب املتفجرة، ماال
القوة والنفوذ على الساحل اجلنويب الغريب من شبه اجلزيرة العربية. ومن خالل  املتماثلة الذي يستخدم الستعراض  

دون الدخول  ،عالقتها مع احلوثيني، متكنت طهران من ممارسة ضغوط غّي مباشرة على اململكة العربية السعودية
 عسكرية مباشرة.  هة  يف مواج

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
https://tcf.org/content/commentary/middle-east-iran-deal/
https://www.centcom.mil/Portals/6/Documents/Transcripts/29MarchGENVotelHASHearingTestimony.pdf?ver=2017-04-12-075229-070
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 البحث عن حلفاء جدد أقوايء 

العقوابت االقتصادية دفعت إيران إىل االقرتاب من شركاء جدد، مثل تركيا والصني، الذين مل يكونوا راغبني يف 
من القوة النووية لطهران. ويف السنوات األخّية، ذاته  يف الوقت  ومل يكونوا قلقني  ،التخلي عن النفط اإليراين

 واستثمارات إليها.  والصني، صادرات    اهلند    ت الصادرات الروسية إىل إيران ثالث مرات، وأرسلت  تضاعف

ورغم إعفاء تركيا ملدة ستة أشهر من عقوابت استّياد النفط اخلام اإليراين، انتقد أردوغان قرار الوالايت املتحدة 
من العقوابت األمريكية، وأكد أن التجارة  على املوقف الرتكي ات على طهران. وأكد أردوغان جمدد  بفرض عقواب

، 2018يف عام  ابرميل يومي   170,000يف املتوسط  وكذلك استّياد النفط اخلام، الذي بلغ ،مع إيران ستستمر
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التقارب السياسي بني  .مليارات مرت مكعب سنواي   10لغاز يف حني بلغت واردات ا

يوليو. وأطلقت تركيا وإيران، إىل جانب  15، بعد االنقالب الفاشل يف 2016يف عام قد حدث أنقرة وطهران 
. ومبا أن أكرب املشرتين للنفط منهممبا يعود ابلنفع املتبادل لكل ، أستاان" حلل األزمة السورية حماداثتروسيا، "

 فإن وارداهتما من إيران. ويف الواقع، اهلند والصني، فليس هناك ما مينعهما من زايدة  امه ،اخلام اإليراين والسعودي
يف شراء  ولهو السبيل الوحيد لضمان استمرار هذه الد ابعتبار ذلك  ؛على أسعار الرباميل اخصم   تقدم طهران 

لو استخدمت الصني احلجم الكامل للواردات املسموح هبا، فإهنا ستواصل استّياد  فالنفط اخلام. ومع ذلك، 
 . 2018شراؤها بني يناير وسبتمرب    جرىاليت ألف برميل   655قل من متوسط % أ45النفط من إيران بنسبة  

 اخلالصة

 جنحةز األوحفر  ،ز شعبية إيران يف اخلارجأكثر من املطلوب. فقد عز   اعكسي   ايبدو أن مقتل سليماين كان له أتثّي  
أسرة  اوزار شخصي   ،دة ثالثة أايميف السياسة الداخلية اإليرانية. وأعلن خامنئي احلداد الوطين مل ااألكثر تطرف  

 وتعهد ابالنتقام ملقتل سليماين. ،سليماين. ويف الوقت نفسه، أدان الرئيس اإليراين حسن روحاين العمل األمريكي

يف املرتبة الثانية بعد خامنئي  وحيل   ،يف إيران  احد أقوى الشخصيات وأكثرها نفوذ  أابعتباره ي نظر إىل سليماين 
لفيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراين، كان سليماين القوة  اابعتباره قائد  و ه قناة مباشرة معه. الذي كان لدي

  مركز الثقل العسكري جلهود اهليمنة اإلقليمية اإليرانية، هوصفبالدافعة وراء العمليات العسكرية اخلارجية إليران. و 
 ضاهى يف صفوف احلرس الثوري.ال ي    ااسرتاتيجي    اكان خمطط  

https://atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/soleimani-killing-threatens-to-break-open-us-iranian-conflict/
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الرد الوحيد. هو  ،يف العراق من فرتةالذي وقع  ،الرد العسكرييكون ومن غّي املؤكد أبي حال من األحوال أن 
تشارك فيه امليليشيات الشيعية يف سوراي والعراق ولبنان واليمن.  كما  ،أكثر اسرتاتيجية إيران لردر  ختطط أن حيتمل 

إيران على تصعيد التوترات يف  يف مبدأ الردع النشط، وستكون قدرة   احامس   ادور   أن املتمردين احلوثيني يعلبون
 لى الوالايت املتحدة.خليج عدن هي املفتاح للضغط على اململكة العربية السعودية، وابلتايل ع

سبتمرب املاضي.  14اململكة العربية السعودية يف ضد قد يتم تنفيذ هجمات مماثلة للهجوم فعالوة على ذلك، 
ستطور قدراهتا السيربانية    -شأهنا شأن العديد من الدول الصغّية ذات القدرات العسكرية احملدودة- ذلك أن إيران 

إلجراء. ولكي يكون لديها حلفاء أقوايء، ميكن إليران أن تغّي مركز ثقل اليت تضمن إمكانية إنكار مثل هذا ا
وتوسيع تعاوهنا السياسي والعسكري. ويف  الصينيةسياستها اخلارجية من خالل املشاركة يف مبادرة احلزام والطريق 

وأذربيجان  فنزويالو  السودان وجنوب أفريقيا و  روسياو  ع مانوثيقة مع بيالروسيا و  الواقع، تتمتع طهران بعالقات  
وتركمانستان وأوكرانيا وكوراي الشمالية. عالوة على ذلك، يهدف النهج االسرتاتيجي  تركياوبوليفيا وابكستان و 

 ،من احلدود اللبنانية والسورية ،ط على إسرائيلمن إيران إىل لبنان، ومن مث الضغ ممر بري آمن اإليراين إىل إنشاء
 سواء.  على حدر  

الدولية للطاقة الذرية، يف العام املاضي، من أن إيران جتاوزت حدود األنشطة  الوكالة   إىل ذلك، حتققت   ابإلضافة  
طهران عن خفض التزاماهتا مبوجب خطة  أعلنت، 2020يناير  5التفاقات الدولية. ويف ل اوفق   ؛املقررةالنووية 

العمل الشاملة املشرتكة، وإلغاء القيود املتعلقة بعدد أجهزة الطرد املركزي. ويف البيان نفسه، قالت إهنا مستعدة 
. وابلنظر إىل أن الوالايت املتحدة قد فعرلت سلسلة جديدة عقوابتفعت الر   الستئناف التزاماهتا الدولية فقط إذا

السياسة الداخلية بشكل كبّي من العقوابت االقتصادية األكثر صرامة من العقوابت السابقة، فإهنا ميكن أن تغّير 
مه روحاين، ذي قد  أظهر االعتذار المع ذلك، ما هو مرغوب فيه. و ع أقل موااتة بكثّي  حبيث تصبح  ،اإليرانية

 يف إجراء حوار بني الطرفني. أوكرانية، أنه ال يزال هناك أمل    عندما أسقط صاروخ إيراين طائرة  
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