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السيناريوهات اليت تواجه إيران يف أزمات سوراي والعراق واسرتاتيجيات اخلروج منها

امللخص
إن التطرق للتطورات السياسية يف سوراي والعراق، والتحقيق فيها بسبب أتثريها على املنظومة 
األمنية يف منطقة الشرق األوسط، وكيفية توزيع السلطة يف املنطقة، أمر ضروري الختاذ القرارات 
االسرتاتيجية للسياسة اخلارجية جلمهورية إيران اإلسالمية، واملصاحل الوطنية هلا. وحتقيقاً هلذه الغاية 
-ومن أجل تقدمي حتليل دقيق وواقعي للتطورات يف سوراي والعراق، عرب االعتماد على االجتاهات 
يف املاضي واحلاضر، والقوى الدافعة لألزمات، وحاالت عدم احلسم يف الشرق األوسط- ستوضع 
التنبؤ ابلظروف اليت تنتهي  البلدين. وابلطبع، من الصعب  السيناريوهات احملتملة ملستقبل هذين 
على أساسها األزمات يف سوراي والعراق، وذلك بسبب وجود القوى اإلقليمية والدولية وأتثريها 
على التطورات السورية والعراقية. وتشري نتائج هذه الدراسة إىل أن احتمال تشكيل حكومة موحدة 
ومتماسكة يف العراق هو األرجح؛ وبطبيعة احلال، سرتافق العراق املوحد واملتماسك هتديدات وفرص 
إقليمية للدول اجملاورة هلذا البلد. وابلنظر إىل االستقطاب وتوازن القوى يف سوراي، فسيكون مستقبل 

هذا البلد أكثر تعقيداً، ومن املرجح تشكيل حكومة فيدرالية هناك.
الكلمات املفتاحية: إيران، سوراي، العراق، كتابة السيناريو، الشرق األوسط.

السيناريوهات التي تواجه إيران في أزمات سوريا والعراق 
واستراتيجيات الخروج منها

محسن مير حسيني*، إيرج رحيم بور **

* . أستاذ مساعد، كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة يزد، )كاتب ومدير حترير(
** . طالب ماجستري يف الدراسات اإلقليمية، جامعة يزد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

1. املقدمة
تسعى هذه الدراسة -عرب استخدام نظرية »جممع األمن اإلقليمي1« لـ ابري بوزان2 وأول 
ويفر3 وكتابة السيناريو كأمنوذج للبحث يف املستقبل- إىل اإلجابة عن سؤال بشأن السيناريوهات 
تفاعل  تنتج عن  اليت سوف  االسرتاتيجيات  وما  والعراقية،  السورية  األزمتي  إيران يف  تواجه  اليت 
إيران مع القوى اإلقليمية والدولية للخروج من هذه السيناريوهات. ويعرِّف ابري بوزان جممع األمن 
اإلقليمي )Regional Security Complex( كاآليت: »جمموعة من الدول اليت ترتبط خماوفها 
األمنية الرئيسية ببعضها بعضاً بنحٍو ال جيعل من إدراك هتديدات أمنها القومي بصورة منفصلة عن 
األخرى أمراً ممكنًا«. كذلك هناك تعريف آخر مشابه للمفهوم نفسه: »جمموعة من الوحدات اليت 
 )De-Securitization( األمننة تفكيك  ومسارات   )Securitization( األمننة  عمليات  تصبح 
اخلاصة هبا متداخلة حبيث ال ميكن حتليل مشكالهتا األمنية بصورة منفردة«، وتتكون جمامع األمن 
اإلقليمية من سلسلة من أمناط التنافس، والتوازانت، وسلسلة من التحالفات والعداءات بي القوى 

الفاعلة داخل اإلقليم4. 
إن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، اليت أجريت عرب املنهج الوصفي التحليلي، عرب 
مراجعة أداء اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية يف هذه األزمات، تتنبأ بتشكيل ثالثة سيناريوهات 

يف كل من سوراي والعراق، وذلك بشكل منفصل.
إّن تعدد اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية ووجود قطبي من مؤيدي احلكومة، واملعارضة 
سيؤدي إىل اندالع حروب أهلية، وتزايد التشديد على اهلوية الدينية واالنقسامات الطائفية، وهو 
األمر الذي ميهد األرضية للصراع بي القوى الداخلية، واإلقليمية والدولية، وحيوله إىل أكثر األزمات 
تعقيداً يف التطورات احلالية. ويف الواقع، ُتظهر احلرب السورية أن جممع األمن اإلقليمي هو سلسلة 
البلدان أيضاً. ويف حالة العراق، أدت السياسات  البلدان وتشمل العالقات بي  تبدأ من داخل 
األمريكية اخلاطئة يف هذا البلد إىل تسريع احلرب األهلية العراقية وستسعى احلكومة اجلديدة إىل تغيري 
تلك السياسات، ولطاملا كانت املنطقة اجليواسرتاتيجية لغرب آسيا ساحة للصراعات. إن التعقيد 
املوجود يف أمن أعضاء هذا اجملمع األمين يكون على حنو، حيث إن أي تغيري يف جزء منه، يؤثر 

على أمن األعضاء اآلخرين.
1 . regional security complex theory
2 . barry buzan
3 . ole wæver
4 . http://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/201411238447902657.html
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اجلدول رقم 1. خصائص األمن لدول جمتمع األمن اإلقليمي
 

ومحاية  أتمي  أجل  من  معينة،  وآليات  قواعد  تتبع  ج- 
نفسها. )نصري، 2005:599(

أ- لديها خماوف أمنية مماثلة

ب- لديها أوجه تشابه اترخيية وجغرافية وثقافية خصائص األمن لدول 
جمتمع األمن اإلقليمي

ومن هذا املنظور، ميكن عّد إيران وسوراي وحزب هللا ومحاس، إىل جانب العراق، جمموعة 
إقليمية؛ ألن التهديدات والفرص اليت يواجهوهنا أيضاً هلا عناصر مشرتكة. ومن وجهة نظر علماء 
مع  أمنية مشرتكة  ولديها مشكالت  إقليمية  نظام  دولة شبكة  لدى كل  فإن  مدرسة كوبنهاغن، 
البلدان اجملاورة هلا. وبطبيعة احلال -يف مثل هذا السياق- ال ميكن حتليل أمن أي بلد مبفرده يف 
الفضاء العاملي أو الوطين، ولكن ما يبدو معقواًل هو أن نضع البلد يف جمموعته اإلقليمية، مث حنلل 

أمنه أو انعدام األمن لديه )بوزان وويفر، 190:2009 - 185(.
وألن التطورات يف سوراي والعراق انجتة عن املعادالت اإلقليمية والدولية وقد حّولت هذه 
الدول إىل ساحة صراع للمنافسات االسرتاتيجية، فإن الدور الذي تؤديه كلٌّ من هذه القوى مع 
خمتلف املصاحل واألهداف اإلقليمية وعرب اإلقليمية قد أدى إىل تعقيد واستمرار األزمات؛ لذا من 
الداخلية،  التطورات وشرحها، من الضروري االنتباه إىل املستوايت  أجل تقدمي حتليل دقيق هلذه 
واإلقليمية والدولية لألزمة. إن اهلدف الرئيس من هذا املقال هو دراسة "السيناريوهات اليت تواجه 
إيران يف األزمتي السورية والعراقية ومراجعة االسرتاتيجيات احملتملة"، أما هدفها الفرعي هو دراسة 
"أتثري القوى اإلقليمية )تركيا والسعودية وإسرائيل(، والقوى الدولية )روسيا والوالايت املتحدة( على 

هذه السيناريوهات".



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

تنتهي على أساسها األزمات يف سوراي  اليت  التنبؤ ابلظروف  وبطبيعة احلال، من الصعب 
والعراق، وذلك بسبب وجود القوى اإلقليمية والدولية وأتثريها على التطورات السورية والعراقية، 
ولكن يف هذا الصدد، ميكننا تقدمي جمموعة من السيناريوهات للوضع النهائي بناًء على االحتماالت. 
ومع ذلك، فإن الدراسة املتأنية ملستوايت هذا احملور وسيناريوهاته احملتملة ميكن أن تكون مؤشراً 
سيناريوهات  أيضاً  تشمل  أن  املسألة  هلذه  وميكن  النهائي.  الوضع  حنو  االنتقالية  املرحلة  لطبيعة 
أخرى، هلا بعد مكاين أوسع ويتم مراجعتها يف مناطق خمتلفة. ومن خالل هذه السيناريوهات -حىت 
لو مل نتمكن من التنبؤ ابلتطورات- ميكننا على األقل حتديد اهلياكل االسرتاتيجية اليت تؤثر على 

مستقبل سوراي والعراق.
2. خلفية البحث

متكرر،  وبنحو  األحيان  من  وأفريقيا يف كثري  األوسط  الشرق  الدولية يف  األزمات  حتدث 
الداخلي وتعمل على أتجيجه )ابوتشر وآخرون، 219:  الصراع  والعوامل اخلارجية تغذي نريان 
2003(. األزمة هي ظرف غري اعتيادي، إذ ال ميكن التيّقن عند مواجهة مثل هذا املوقف أبنه 
يكون قيداً )هتديد( أم أنه يعّد )فرصة(، )سوري، 2015 : 102(. ومن أهم مسات وخصائص 
النظم  يف  والتغرّيات  واسع  نطاق  وعلى  الشديد  االستقرار  عدم  حاالت  حدوث  هو  اليوم  عامل 
السياسية، وميكن لكبار املسؤولي التنفيذيي معاجلة هذه املشكلة إىل حد ما مبساعدة أسلوب كتابة 
 .)Postma & السيناريوهات، وإن الغرض الرئيس من حتليل السيناريو مل يكن الوصول إىل التنبؤ

Liebl, 2005: 162(
3. األسئلة والفرضيات

تطرح األسئلة املثارة يف هذه الدراسة واإلجابة عنها ضمن ثالثة حماور:
- ما السيناريوهات اليت ستواجهها إيران يف األزمتي السورية والعراقية؟

- ما دور القوى اإلقليمية )تركيا والسعودية وإسرائيل(، والقوى الدولية )روسيا والوالايت 
املتحدة( يف هذه السيناريوهات؟

- ما اسرتاتيجيات إيران ملواجهة هذه السيناريوهات؟
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مستوايت:  ثالثة  على  املقدمة  السيناريوهات  إىل  استناداً  الفرضيات،  تصنيف  يتم 
األفضل، واملتوسطة، واألسوأ، وهي كاآليت:

- فيما خيص العراق: أ- تقسيم العراق، ب- تشكيل حكومة موحدة ومتماسكة، ج- 
احلرب األهلية اليت ستؤدي إىل تفكيك البالد ومتزيقها.

احلرب  احتادية، ج-  تشكيل حكومة  األسد، ب-  نظام  بقاء  أ-  فيما خيص سوراي:   -
األهلية اليت ستؤدي إىل تفكيك البالد ومتزيقها.

4. منهج البحث واإلطار النظري
إن منهج هذا البحث يعتمد على دراسة مستقبلية قائمة على كتابة سيناريو وهي طريقة 
فعالة ومفيدة جداً للتخطيط على املدى املتوسط والطويل يف حاالت عدم احلسم. ويساعد هذا 
املنهج وحدات التحليل على أن يكون هلا اجتاه صحيح حنو مسار األحداث املستقبلية )ليندغرين 
وايندهولد ، 2007:38( ولديه قوة كبرية لتحدي االفرتاضات يف بنية القرار لوحدات التحليل 
التخطيط  تتمثل يف  اهليكل  اليت تكمن وراء هذا  28(. والفكرة   :2008 )علي زاده وآخرون، 
ملستقبل ميكن أن يقلل من املفاجآت ويقوم بتوسيع أبعاد عقول املديرين بشأن اإلمكانيات املختلفة 
)Mietzner & Reger, 2004: 50(، يقال إن السيناريوهات فعالة جداً يف التعامل مع 
حاالت عدم التيقُّن. قيود هذا النهج أتيت حينما خيص األمر ابملواجهة املتزامنة للتيارات والتيارات 
املضادة اليت مل يتم تناوهلا أو التفكري هبا من قبل )Postma & Liebl, 2005: 161(. إن 
اجلهات الفاعلة املؤثرة يف التحوالت، مبجرد حتديدها، تنقسم إىل فئتي ومها: الفئة املتأثرة ابلنفوذ 
والفئة اخلارجة عن السيطرة )بدرام وزايل، 1394: 20(. ختلق القوى الدافعة حداثً أسرع من زمنها 
أو أبطأ من الوقت احلقيقي، مع شدة وقوة متفاوتتي. وتُعّد القوى الدافعة حمركات رئيسة للتغيري 
)ستاري خاه، 1393: 47(. ومبا أن الفهم الصحيح للمستقبل يتطلب حتديد القوى الدافعة، 
ينبغي جيب النظر يف جمموعة متنوعة من القوى الدافعة )حسيين وابقري تشوکامي، 1391: 28(.

العناصر الرئيسة لكتابة السيناريوهات املتعلقة ابلتطورات املستقبلية هي: 
أ- العوامل والقوى الدافعة الرئيسة، ب- حاالت عدم احلسم والتطورات اجليوسياسية.

األمن  ويفر حول جممع  وأول  بوزان  نظرية ابري  البحث على  النظري هلذا  اإلطار  يعتمد 
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اإلقليمي، ومها يف هذه النظرية استطاعا - عرب تسليط الضوء على مفاهيم مثل: اجلوار، والتأريخ 
املشرتك، وأمناط الصداقة، والعداء، والطرق املماثلة لألمننة- أن يدجما مكوانت الثقافة، والتأريخ، 
العناصر املادية والعناصر ما وراء املادية، وإىل  البلدان واجلمع بي  واجلغرافيا يف حتليل مشكالت 
جانب ذلك يدجمان أيضاً تطورات البلدان الداخلية مع العمليات عرب الوطنية والقضااي اإلقليمية 

مع مصاحل البلدان الوطنية )بوزان وويفر 2009: 61-56(.
اجلدول رقم 2. صيغ منطقة الشرق األوسط من منظور نظرية جممع األمن اإلقليمي

صيغ منطقة الشرق األوسط

منطقة الشرق األوسط مع 
وجود عدة بؤر متخاصمة

النظر مبنظار أمين أكثر من النظر 
مبنظار اجتماعي سياسي

 النسيج اإلقليمي لألمن

حساب انعكاسات سلوك 
اجلهات الفاعلة وقراراهتا

عدم املرافقة من قبل اجلهات 
الفاعلة املتنافسة

فكر الردع واملمانعة

عدم التفكري ابآلفاق السياسية 
االجتماعية

كل منطقة لديها صيغة أمنية 
خاصة

ف الصيغ الغربية حلل 
ال جيوز وص

أزمات الشرق األوسط املتداخلة

حدوث أي حدث داخل أو خارج جممع أمين ما ميكن أن يؤدي إىل تغيري يف توزيع السلطة 
أو النظام األمين أو دور ومكانة اجلهات الفاعلة ووضعها أو تغيري يف أمناط الصداقة والعداء داخل 
اجملمع  إىل  لألقاليم  العابرة  القوى  لدخول  الطريق  متهد  التطورات  نتيجة هذه  األمين. ألن  اجملمع 
األمين ولعب األدوار فيه، ولذلك، قد تؤدي األزمة احلالية يف سوراي والعراق إىل التحول اهليكلي 
الذي تطرق إليه ابري بوزان يف ما خيص جممع األمن. وتعمل احلكومات دائماً على إجياد التوازن 
بينها وبي خصومها بسبب خماوفها من املخاطر اليت هتدد بقاءها وأمنها )مارتن ، 2010: 50(.
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4. 1. الصيغة األوىل: منطقة الشرق األوسط مع وجود عدة بؤر متخاصمة
يعّد األمن يف الشرق األوسط لغزاً يف حد ذاته5، وإن صداقة إحدى اجلهات الفاعلة مع 
جهة أخرى، تعين ابلتأكيد العداء مع جهة اثلثة؛ على سبيل املثال: من املؤكد أن قرب تركيا من 
يعين  ال  هولندا  من  فرنسا  قرب  فإن  األورويب،  االحتاد  ولكن يف  وإيران،  يضعف سوراي  إسرائيل 
ابلضرورة إضعاف أملانيا؛ ولذلك، فإن الصيغة األوىل لفهم الصراع العدائي والتفاعالت يف الشرق 
األوسط هي أنه يف هذه املنطقة املليئة ابملغامرات املثرية، كل خطوة تنطوي على انعكاس مضاد 
لألمن. وتشري مراجعة عالقات بلدان املنطقة يف العقد املاضي إىل التشخيص الدقيق لبوزان. ونتيجة 
الصيغة األوىل هي أنه يتعّي على كل جهة فاعلة أن حتسب انعكاسات قرارها وسلوكها، وال تتوقع 

بنحو أساس أن ترافقها اجلهات الفاعلة اليت تنافسها )نصري، 2010(.

4. 2. الصيغة الثانية: النظر مبنظار أمين، أكثر من النظر مبنظار اجتماعي سياسي
إن األمننة6 أو النظر مبنظار أمين إىل القضااي واألمور يف الشرق األوسط، يعود أساساً إىل 
النخبة العالقة يف مرحلة البقاء7 على قيد احلياة، وترى هذه النخب أن بالدهم أو حكومتهم مهددة 
الفاعلة  الردع تشغل أذهاهنم ابلكامل، وعادة ما تفشل اجلهات  ابلعديد من املخاطر وأن فكرة 

املهتمة ابلبقاء، يف التفكري يف املستقبل واآلفاق االجتماعية السياسية )نصري، 2010(.
لقد شهد الشرق األوسط على مدى السنوات الستي املاضية، سبع حروب رهيبة وكانت 
البلدان  لغزو  املذهل  واالستعداد  املتعاقبة  احلروب  جعلت  لقد  حامسة.  نتائج  منها  واحدة  لكل 
البعض مبنظار أمين،  تنظر إىل بعضها  اإلقليمية أن  الفاعلة  املعارضة8، اجلهات  أو ذبح  األخرى 
واستبعدت هذه العقلية تشكيل وتعزيز الروابط والوشائج. على وفق حتليل بوزان، فإن حكومات 
الشرق األوسط -من خالل ماضيها وجتربتها- تعمل على أمننة التحركات احمللية واألجنبية بسهولة، 

وهذه األمننة جتعل دوائر الصراع والتوتر أكثر حدة )نصري، 2010(.

5 . dillema
6 . securitization
7 . survival
8 . politycide
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4. 3. الصيغة الثالثة: النسيج اإلقليمي لألمن
قبل صموئيل  من  اليت طُرحت  احلضارات،  نظرية صراع  إىل حد كبري  النظرية  هذه  تشبه 
هنتنغتون يف عام 1993. ويقسم بوزان العامل على سبع مناطق منفصلة، لكل منها صيغة أمنية 
خاصة هبا، وال ميكن تعميم طريقة حّل النزاعات9 بي املناطق؛ ولذلك، فإن منطقة الشرق األوسط 
-كما هو احلال ابلنسبة ألمريكا وأورواب وشرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية- لديها صيغة أمنية 
خاصة هبا. وهو يعتقد أبن قضااي مثل تداخل التيارات العرقية والقومية والدينية والدينية والدولية 
بسرعة وسهولة، ُتدخل الشرق األوسط يف نزاعات دموية. وتُعّد توصية بوزان الصيغة الغربية حلل 

أزمات الشرق األوسط املتداخلة، تؤدي إىل تفاقم األوضاع )نصري، 2010(.
5. إيران وسوراي والعراق يف منطقة الشرق األوسط

تعد سوراي -بسبب موقعها اجلغرايف واالسرتاتيجي- واحدة من أكثر الدول املهمة يف منطقة 
الشرق األوسط، وتؤثر األزمة السورية وآفاقها املستقبلية على األمن القومي اإليراين ومصاحل هذا البلد 
من جوانب خمتلفة )مريزاده كوهشاهي، 174-173: 2014(، وكانت هلا عواقب إجيابية وسلبية 
على إيران من نواحي خمتلفة )مريزاده كوهشاهي، 181: 2014(. لقد بدأت األزمة السورية يف 
عام 2011، وإن الوجود الواسع النطاق للتيارات اليت تنتمي لتنظيم القاعدة، واجلماعات السلفية 
املدعومة من السعودية، واملخاوف من هيمنتها احملتملة على سوراي، دفعت الدول الغربية إىل أن 
تعمل حبيطة وحذر فيما خيص شن عمل عسكري ضد حكومة بشار األسد، وكذلك تقدمي دعم 

واسع النطاق جلماعات املعارضة السورية )مريزاده كوهشاهي، 176: 2014(.
تعكس اهلوية الشيعية إليران والعراق نفسها يف فهمهما املشرتك لألمن اإلقليمي )دادانديش 
وکوزه  كرکاجلي، 78: 2010(. ويُعّد العراق أحد تلك الدول اليت تشري إسرائيل إليها على أهنا 
»هتديد اجلبهة الشرقية«، اليت تشمل جغرافيا سوراي، واألردن، والعراق، والسعودية )سهرايب وجنيت، 
154:2015(، ولطاملا ابلغت إسرائيل يف خطر األسلحة الصاروخية، والكيميائية، والبيولوجية 

العراقية )سهرايب وجنيت، 155:2015(.

9 . conflict resolution
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5. 1. السيناريوهات اليت تواجه إيران يف العراق
نظراً للظروف االجتماعية والسياسية يف العراق، هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة وهي على 

النحو اآليت:
أ- تقسيم العراق على ثالث دول، كردية وسنية وشيعية، أو دولتي عربيتي )شيعية وسنية(.

ب- تشكيل حكومة موحدة ومتماسكة يف البالد.
ج- تصاعد اخلالفات بي اجلماعات واحلكومة املركزية، وبدء احلرب األهلية.

5. 1.1. آاثر تفكيك العراق على ثالث دول خمتلفة على األمن القومي اإليراين
ما يزال العراق اجلديد ميتلك القدرة على توجيه التوترات وانعدام األمن إىل جمال األمن القومي 
اإليراين، وإن التحدايت الناجتة عن التنافس بي خمتلف اجلماعات العرقية والسياسية داخل العراق 
واآلاثر الضارة لعدم االستقرار واحلرب األهلية والتطرف واالنقسامات العرقية والدينية، ويف هناية 
املطاف احتمال تفكك هذا البلد سيكون من ضمن التحدايت اجلديدة )برزغر،  2006:63(. 
ومبا أن األكراد يف إيران يشكلون حوايل 7 ماليي من أصل 80 مليون نسمة )مركز اإلحصاء 
اإليراين ، 2016( وهذا يعين أهنم يشكلون نسبة حوايل 9 % من السكان اإليرانيي، وتغطي 
املنطقة الكردية حوايل 10 % من املساحة الكلية للبالد، ومن احملتمل أن يكون لتفكك العراق يف 
دولتي أو ثالث أتثري سليب عميق على األمن القومي اإليراين، وقد يثري تشكيل حكومة سنية عربية 
مشاعر العرب القومية يف حمافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اليت ُتستخدم دائماً كأداة ضغط 
من قبل الدول العربية ضد إيران، وهذا سيشكل هتديداً اسرتاتيجياً لألمن القومي اإليراين ومصاحله 

وهتديداً اسرتاتيجياً لرتكيا وسوراي أيضاً.
- التهديدات احملتملة:

أ- ظهور التحركات السياسية )األكراد والعرب السنة( خارج وداخل احلدود.
ب- تزايد اجتاهات التقارب حنو التقاء املناطق الكردية والعربية يف إيران مع العراق.

ج- تزايد االضطراابت على احلدود الغربية للبالد وتسلل العناصر اإلرهابية.
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د- تصاعد النفوذ السعودي يف املنطقة ألسباب مالية ودينية.
- الفرص احملتملة:

إقليمية  فرص  هناك  تكون  فلن  املفروضة،  العقوابت  عن  الناجتة  والقيود  للقدرات  نظراً 
اسرتاتيجية إليران يف حالة حدوث سيناريو تفكيك العراق.

- املعجالت:
أ- زايدة التكاليف األمنية اإليرانية على املدى الطويل بعد تفكك العراق.

وداخل  احلدود  إىل  املعركة  ونقل  للتشيع،  احملورية  النواة  ابعتبارها  إيران  استهداف  ب- 
األراضي اإليرانية.

ج- تغيري أولوية األمة اإلسالمية من الصراع مع إسرائيل حنو العامل اإلسالمي.
القومي  األمن  على  العراق  يف  ومتماسكة  موحدة  حكومة  تشكيل  أتثري   .2.1  .5

جلمهورية إيران اإلسالمية
يعتقد كينيث مايكل بوالك10 أن سياسة إدارة أوابما يف العراق كانت كارثية وعاماًل مهماً 
يف تسريع احلرب األهلية يف العراق، ولقد كان لديه هنج وموقف مناهض للحرب، ورأى أن األولوية 
األوىل للوالايت املتحدة هي حماولة تشكيل حكومة عراقية جديدة حتتضن األكراد والشيعة والسنة 
املعتدلي. ومن املرجح أن يكون هذا السيناريو هو األكثر مالءمة لألمن القومي اإليراين ومصاحل 
هذا البلد )Pollack, 2014(. وهو يعّد وسيلة للحفاظ على املوقع اجليوسياسي وسالمة أراضي 
العراق وإفشال املخططات االنفصالية -مثل مشروع الشرق األوسط الكبري-، ويكون لصاحل األمن 
واملصاحل الوطنية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. وميكن القول إن العراق املوحد واملتماسك راعى 

-يف بعض األحيان- املصلحة الوطنية اإليرانية، وعمل على إبعاد التهديدات عن إيران.
- التهديدات احملتملة:

أ- أن يؤدي العراق املوحد واملتماسك دوراً جيعل إيران متوازنة يف املنطقة.
ب- امليل إىل السعودية بسبب االحتياجات املالية واألمنية.

10 . kenneth michael pollack
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ج- إعادة تعريف دوره يف اجلبهة العربية املتحدة ضد إيران.
د- جميء حكومة موحدة ومتماسكة مع تغيري املواقف جتاه إسرائيل.

- الفرص احملتملة
أ- حصول إيران على مكانة يف العراق من خالل جميء حكومة موحدة ومتماسكة.

ب- تدين نسبة التحدايت اإلقليمية كنتيجة جمليء حكومة موحدة يف العراق.
ج- إعادة تعريف توازن القوى يف منطقة غرب آسيا، عرب تعاون احلكومة املوحدة العراقية 

مع إيران.
د- مشاركة إيران الواسعة يف حتديث البنية التحتية العراقية.
ه- احلفاظ على قوة حمور املقاومة ضد الكيان الصهيوين.

- املعجالت:
أ- جهود القوى اإلقليمية )مجهورية إيران اإلسالمية، وتركيا( للحفاظ على وحدة العراق.
ب- وجود مجهورية إيران اإلسالمية يف العراق من أجل توحيد األكراد والسنة والشيعة.

ج- جهود إيران إلفشال مشروع الشرق األوسط الكبري واجلديد للوالايت املتحدة وإسرائيل.

3.1.5. سيناريو تصاعد حدة التوترات وبدء احلرب األهلية يف العراق
من احملتمل أن ينشأ هذا السيناريو بي احلكومة املركزية واألقليات الكردية والسنية، بعد حل 

مشكلة داعش وطردها من العراق )منتظران وقرابين،82-81: 2017(.
من السمات املهمة للحروب األهلية املشاهبة حلرب العراق، اآليت:

أ- أن تصل احلرب إىل طريق مسدود وذلك بسبب االنقسامات العرقية احلالية.
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ب- الفوضى تصب يف مصلحة اجلماعات املتطرفة.
ج- إن املدة اليت ستستمر فيها هذه احلروب طويلة جداً.

د- متتد هذه احلروب دائماً إىل املناطق األخرى.
اجلدول رقم 3. أسباب انتشار احلرب األهلية بني الدول اجملاورة يف رأي مايكل بوالك

أسباب اتساع رقعة احلرب

النزعات االنفصالية انتشار التطرفاإلرهاب

االنكماش االقتصادي تدخل الدول اجملاورةاهلجرة

ويف أسوأ األحوال، ميكن أن تؤدي احلرب األهلية يف بلد ما إىل حرب أهلية يف بلد جماور 
األزمة  يف  الناشطة  الشيعية  اجلماعات  بي  االنقسامات  إىل  وابلنظر   .)Pollack, 2014(

العراقية، ميكن أن نتوقع ما أييت:
أ- إن اتساع هذه االنقسامات ميهد الطريق أمام املزيد من الوجود والتدخل من قبل اجلهات 

الفاعلة اإلقليمية والدولية.
ب- أن يرفع مسؤولو إقليم كردستان العراق شعاراهتم من أجل االستقالل مرة أخرى.

ج- من احملتمل أن تعيد تنشيط عناصر داعش يف التطورات امليدانية العراقية.
إيران  لسياسة  الرئيس  احملور  على  أتثري سليب  االختالفات  هلذه  العام  لالجتاه  د- سيكون 

اخلارجية اإلقليمية فيما خيص دعم حمور املقاومة.
الوقت  نستطيع يف  ورمبا  اجلوار.  دول  بي  العراقية  األهلية  احلرب  لسيناريو  مؤيدون  هناك 

احلاضر أن نعّد جذور وأسباب نزاعات القادة األكراد يف ما أييت:
أ- حصة كل جمموعة من مقاعد جملس الوزراء وامليزانية.
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ب- العائدات من مبيعات النفط.
)منتظران  واألكراد  والسنة  املركزية  احلكومة  بي  عليها  واملتنازع  ابلنفط  الغنية  املناطق  ج- 

وقرابين،89-87: 2017(.
- التهديدات احملتملة:

أ- ميل العراق حنو السعودية لتلبية احتياجاته املالية واألمنية.
ب- زايدة اخلالفات العرقية داخل حدود العراق.

ج- تصاعد االضطراابت على احلدود الغربية إليران وتسلل العناصر اإلرهابية إىل البالد.
د- اتساع نطاق تواجد القوى الدولية يف العراق للحد من التوترات.

ه- الظهور املتجدد للجماعات الدينية املتطرفة يف املنطقة.
- الفرص احملتملة:

أ- تصاعد قوة أتثري إيران يف حل النزاعات اإلقليمية عرب:
- دعم احلكومة املركزية للتغلب على النزاعات الداخلية.

- التأثري على قادة اجلماعات الناشطة الشيعية وكذلك األكراد من أجل مزيد من التقارب 
مع إيران للسيطرة على األزمة.

ب- إفشال اإلجراءات السعودية يف العراق عرب التعاون مع تركيا.
- املعجالت:

أ- تعزيز إقليم كردستان العراق عسكرايً ومالياً من قبل الغرب حملاربة داعش.
ب- عدم استجابة إقليم كردستان العراق للمساءلة من قبل احلكومة املركزية.

ج- عدم عودة عائدات مبيعات النفط إىل احلكومة املركزية.
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2.5.  السيناريوهات اليت تواجه إيران يف سوراي
نظراً للوضع االجتماعي والسياسي يف سوراي، ستكون هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة وهي 

على النحو اآليت:
أ- بقاء سوراي كدولة موحدة مع وجود النظام احلايل.

ب: جميء حكومة فيدرالية سنية يف سوراي.
ج: استمرار الصراع وتفكك سوراي إىل دول ذات سيادة مستقلة.

1.2.5. بقاء سوراي كدولة موحدة مع وجود النظام احلايل:
إن روسيا وإيران تعتقدان أهنما متكنا حىت اآلن من احلفاظ على النظام السوري، سواء يف 

ظل وجود األسد أو عدم وجوده. العقبات الرئيسة أمام هذا السيناريو هي كاآليت:
أ- إن الوالايت املتحدة ال تتصاحل بسهولة مع قضية بقاء األسد يف السلطة.

ب- نزع سالح املتمردين والتوصل إىل اتفاقات ملنع تسوية احلساابت الداخلية.
ج- عرقلة األمور من قبل السعودية وتركيا فيما خيص بقاء النظام احلايل يف سوراي، طاملا 

كان حتت النفوذ اإليراين.
- التهديدات احملتملة:

أ- تصاعد نفوذ روسيا وقوهتا يف الساحل السوري.
ب- مواءمة مواقف القوى الدولية يف تغيري النظام السوري.

ج- عرقلة األمور من قبل السعودية وتركيا فيما خيص بقاء حكومة األسد.
د- إضعاف مكانة إيران يف سوراي؛ وابلتايل إضعاف حمور املقاومة.

- الفرص احملتملة:
أ- إبقاء األسد على رأس السلطة يف سوراي يؤدي إىل:
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- احلفاظ على مكانة إيران يف سوراي وتعزيز حمور املقاومة.
- تعزيز اهلالل الشيعي.

- إضعاف خطة التحالف العريب اليت طُرَِحت من قبل السعودية.
ب- هتيئة بيئة مناسبة ملشاركة إيران يف إعادة إعمار سوراي.

- القوى الدافعة:
أ- املصاحلة بي اجملموعات املختلفة عن طريق متويل إعادة اإلعمار يف سوراي.

ب- توفري توازن القوى على الساحة امليدانية بي القوى اإلقليمية والدولية.
ج- وصول روسيا إىل القواعد العسكرية على الساحل السوري )وكالة مشرق نيوز، 2017(.

2.2.5. جميء حكومة فيدرالية سنية يف سوراي:
يف الوقت الذي يبدو فيه أبنه ال يوجد تيار مسيطر يف سوراي وقادر على بسط سيادته على 
مجيع مناطق البالد، فإن استمرار هذا الوضع ميكن أن يتخذ هنجاً فيدرالياً للحفاظ على سوراي يف 
إطار حدودها احلالية. ولقد اقرتحت روسيا ضمنياً أهنا قد تتعامل مع االجتاهات الفيدرالية يف سوراي 

لتأمي مكانتها وموقعها على ساحل البحر املتوسط )وكالة مشرق نيوز، 2017(.
العوائق احملتملة أمام جميء حكومة فيدرالية يف سوراي:

أ- تدريب صفوف املعارضة وتنظيمه من أجل مواجهة القوات الراديكالية السنية املعارضة 
والقوات املوالية للنظام من قبل أمريكا.

ب- فوز األغلبية السنية ميكن أن يكون أمنوذجاً للعراق.
ج- انعدام األرضية اخلصبة لرتبية القوى املتطرفة وتصديرها إىل املناطق األخرى.

د- تشكيل قوة سنية كبرية يف سوراي ميكنها أيضاً دعوة القبائل السنية العراقية إىل االعتدال 
.)Pollack, 2014(
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املتمردة  الفيدرالية السنية يف سوراي، ينبغى للجماعات  ومن أجل حتقيق سيناريو احلكومة 
املختلفة أن تتخلى عن خالفاهتا وأن تعمل ككتلة موحدة. ومن انحية أخرى، من املرجح أن تؤيد 
الوالايت املتحدة احلكم السين يف سوراي. وإن تركيا أيضاً تفضل سيناريو جميء حكومة فيدرالية سنية 
يف سوراي على استمرار الفوضى يف هذا البلد أو بقاء األسد يف السلطة. ويبدو أن األكراد سيوافقون 
أيضاً على هذا اخليار، شريطة أن يتمكنوا من احلصول على احلكم الذايت والوالايت الفيدرالية )وكالة 

مشرق نيوز، 2017(.

- التهديدات احملتملة:
أ- جميء احلكومة الفيدرالية السنية بدعم من القوى الدولية.

ب- تقليل مشكالت إيران األمنية حىت نقطة الصفر احلدودية.
ج- تعزيز خطة التحالف العريب اليت مت طرحها من قبل السعودية.

د- إضعاف مكانة إيران اإلقليمية نتيجة جمليء احلكومة الفيدرالية السنية.

- الفرص احملتملة:
أ- احلد من التوترات اإلقليمية على احلدود الغربية وابلتايل تقليل اإلنفاق الدفاعي إليران.

ب- توفري ظروف مناسب ملشاركة إيران يف إعادة إعمار سوراي.
ج- تشكيل الوالايت على أساس العرق واملذهب؛ وابلتايل زايدة النفوذ اإليراين يف الوالايت 

الشيعية.
د- استمرار التوترات بي اجلماعات السنية ودعم اجلماعات العلوية وتعزيزها من قبل إيران 

للوصول إىل حكومة فيدرالية.
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- القوى الدافعة:
أ- أتثري تركيا والسعودية على الساحة السورية لضمان احلكم السين.

ب- تسعى الوالايت املتحدة إىل تشكيل حكومة سنية من أجل اإلطاحة ابألسد.
ج- تشكيل دولة سنية فيدرالية للسيطرة على أزمات غرب آسيا واحتواء إيران يف املنطقة.

3.2.5. استمرار الصراع وتفكك سوراي إىل دول ذات سيادة مستقلة
لقد بدا هذا السيناريو هو األكثر احتمااًل حىت وقت قريب. وإنه من احملتمل أن يصبح غياب 
املستمر يف سوراي، وذلك بسبب اختالف  للنزاع  الرئيسة  سوراي جديدة وموحدة أحد األسباب 
القوى اإلقليمية والدولية يف أسلوب احلكومة السورية املستقبلية ونوعها. ومن انحية أخرى، تكمن 

مصاحل العديد من اجلهات الفاعلة األجنبية يف استمرار الصراع )وكالة مشرق نيوز، 2017(.
إن كعب أخيل احتمال حدوث هذا السيناريو سيكون العوامل اآلتية:

أ- أن تتوصل الوالايت املتحدة إىل اتفاق مع روسيا بشأن نزاعات البلقان.
ب- أن تكون إيران غري قادرة على دعم حكومة األسد على نطاق واسع، يف ظل صمت 

روسيا.
ج- أن تعمل الوالايت املتحدة عرب توسيع التدخل العسكري على احلد من نفوذ إيران يف 

املنطقة.
د- أن تواصل السعودية وبعض الدول دعم أهل السنة واجلماعة.

وعلى أي حال، إذا واجهت عملية االنتقال السياسي مشكلة، ففي ظل هذه الظروف، 
من احملتمل أن يتم االعرتاف رمسياً بتقسيم هذا البلد إىل أنظمة جديدة مبنية على أسس طائفية.

وإن روسيا ستسعى جلهة االحتفاظ بقواعدها على سواحل البحر املتوسط يف سوراي إىل 
إبرام تفامهات واتفاقيات جانبية مع اجملموعات كافة اليت تتمتع بسيادة حكم ذايت )مشرق نيوز، 

2017م(.
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-نقاط الضعف يف هذا السيناريو
على الرغم من أن هذا السيناريو يعدُّ أحد السيناريوهات احملتملة احلدوث يف املستقبل يف 

سوراي، لكن يشوبه نقاط عدة ضعف قد ُأشري إليها يف اجلدول 4.

اجلدول رقم 4. نقاط ضعف سيناريو استمرار االشتباكات وتقسيم سوراي

التيارات  بسبب  سوراي  تقسيم  احتمال  استبعاد  أ- 
املذهبية والعملياتية.

ب- ال تسعى إيران وتركيا والعراق والسعودية رغبًة منها 
ابحلفاظ على االستقرار اإلقليمي إىل تقسيم سوراي بل كل 
واحدة من هذه الدول تسعى خلف مصاحلها يف سوراي.

العوامل املؤثرة على سيناريو تقسيم سوراي

ت- تسعى السعودية إلجياد مكانة خاصة للسنة بعد 
تعزيز سيادة األسد يف هذا البلد.

ث- احلفاظ على وحدة سوراي مثل العراق يفضي إىل 
منطقة غرب  األمريكية واإلسرائيلية يف  املشاريع  هزمية 

آسيا.

ج- مساع ايران إلبقاء األسد يف سوراي واستمرار دورها 
يف لبنان )مشرق نيوز، 2017(.
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- التهديدات احملتملة:
أ- تغيري هنج روسيا جتاه سوراي بسبب االتفاق مع أمريكا على قضية البلقان.

ب- تعزيز األفكار االنفصالية لألكراد يف سوراي.
ت- تعزيز مكانة السعودية يف سوراي نظراً لألكثرية السنية.

ث- عزلة ايران بنحٍو أكرب مع تغرّي اصطفاف القوى اإلقليمية والدولية.
- الفرص احملتملة:

أ- تعاظم تواجد إيران يف الدول الناجتة من تقسيم سوراي.
ب- وحدة هدف إيران والعراق وتركيا والسعودية يف احلؤول دون تقسيم سوراي.

العام السوري ابجتاه احلفاظ على وحدة األراضي؛  الرأي  إيران جلهة توجيه  ت- مساعي 
وابلتايل تعاظم نفوذها يف املنطقة. 

- القوى الدافعة 
أ- اتفاق أمريكا وروسيا بشأن النزاع يف البلقان جلهة التأثري على دعم روسيا إليران واألسد.

ب- تغيري اصطفاف القوى اإلقليمية والدولية مبا خيص مبستقبل سوراي.
ت- مساعي األكراد لضم الشريط احلدودي الرتكي إىل األراضي اخلاضعة لسيطرهتم.

ث- مساعي إسرائيل لزعزعة االستقرار ونشر الفوضى أدى دوراً مؤثراً يف سوراي.
6. تبعات أزمات املنطقة من وجهة نظر مدرسة كوبنهاغن 

نظراً إىل املكوانت الرئيسة لنظرية جممع األمن اإلقليمي ملدرسة كوبنهاغن -اليت تشمل ارتباط 
األمن املتبادل، مناذج الصداقة أو العداوة واجلوار ووجود على األقل العبي اثنيي مؤثريي- سنتطرق 
املاثلة أمام األمن اإلقليمي  التحليلي- إىل توضيح أهم التحدايت  -مستخدمي املنهج الوصفي 

اإليراين الناجتة عن األزمات يف العراق وسورية )مرادي وشهرام نيا  2015 م: 136-138(
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اجلدول رقم 5. تبعات أزمات املنطقة من وجهة نظر مدرسة كوبنهاغن

تصاعد حدة التوترات 
املذهبية يف املنطقة

سباق تسلح يف املنطقة

تغيري موازين القوى يف 
املنطقة 

ف حمور املقاومة   
إضعا

ف مكانة ايران
إضعا

تبعات أزمات املنطقة

السليب  املتبادل  األمن  ارتباط  وجود  بسبب  املنطقة:  يف  ونفوذها  إيران  مكانة  -إضعاف 
يف منطقة الشرق األوسط، والتعاظم السريع لقوة إحدى الوحدات يؤثر سلباً على األمن القومي 
لبقية الوحدات األخرى، ويبلور مسارات املواجهة والنزاعات األمنية. وانطالقاً من قلق السعودية 
البالغ جتاه النفوذ اإلقليمي اإليراين فهي حتاول جاهدة تعزيز مكانتها عرب دعم املعارضي، وتوظيف 
الرئيس  إسقاط  هبدف  الدولية  الضغوطات  بتطبيق  إيران  ابحتواء  املتمثلة  األمريكية  االسرتاتيجية 

األسد )مرادي وشهرام نيا، 2015: 138-139(.
-إضعاف حمور املقاومة: يعتقد “بوزان” أن اختاذ موقف مبدئي واثبت من قبل بعض دول 
الشرق األوسط لدعم الفلسطينيي ضد اسرائيل يعترُب جزءاَ ال يتجزأ عن شرعية هذه احلكومات 
مقابل شعوهبا. ويرى “ستيفن والت” أن صلب تشكيل حتالفات على املستوى الدويل يتمثل يف 
توزان التهديد وليس يف توازن القوى؛ وبناًء عليه فإن التحالف بي احلكومات جيري نتيجة إبداء 

رد فعل اجتاه التهديد.
تعّد سوراي يف املعادالت االسرتاتيجية األمريكية وبسبب احلدود املشرتكة مع إسرائيل وألهنا 
تشكل أحد األركان الرئيسة للمقاومة عائقاً كبرياً جداً، إذ إن أمريكا تسعى إىل تدمري هذا اجلسر 
االسرتاتيجي القائم بي إيران وحمور املقاومة هبدف محاية إسرائيل )مرادي وشهرام نيا، 2015: 

.)138-139
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-زعزعة بنية السلطة وميزان القوى يف املنطقة: يرى “ابري بوزان” أن العنصر الرئيس الذي 
يتحتم إضافته إىل عالقات السلطة يتمثل يف أمنوذج الصداقة والعداوة بي دولتي اثنتي. ففي أي 
جمموعة أمنية إقليمية هناك معامالت جتري بي احلكومات املوجودة يف تلك املنطقة، إذ إن استمرار 
تلك املعامالت وتكرارها يفضي إىل تبلور مناذج للتعامل. وإن أمنوذج التعامل هذا يتأثر ببنية السلطة 
أو توزيع القوى يف املنطقة. وإن التشاهبات والتباايانت تعد األرضية لتبلور نظام إقليمي يقوم على 
ذات اهلوية. بناًء عليه ميكن القول إن األمر الذي منح عالقات اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وسوراي 
هوية مجاعية اثبتة ومستمرة هو تطابق املواقف واسرتاتيجيات السياسة اخلارجية، املصاحل املشرتكة 

الثقافية والعرقية وغريها. )مرادي وشهرام نيا، 2015:139-141(.
التبعية وتنافس دول  الشمال من  املنطقة: تستفيد دول  التسلح يف  -تصاعد حدة سباق 
العامل الثالث بشأن مسألة التزويد ابألسلحة كوهنا مصدراً لالخرتاق، فهذا العامل جيعل دول العامل 
الثالث عرضة للتأثر املتصاعد جتاه األحداث اليت جتري يف احمليط األمين اإلقليمي؛ إذ إن اختالل 
توزان القوى والتغريات اجلارية يف النظام اإلقليمي وتصاعد حدة النزاعات العرقية-الطائفية واستمرار 
التسلح يف  إيران )إيران فوبيا( يف املنطقة سيتسبب يف احتدام سباق  التخويف من  سيناريوهات 

املنطقة وبلوغه الذروة )مرادي وشهرام نيا، 2015: 144-145(.
-احتدام النزاعات الطائفية-املذهبية يف املنطقة: يعتقد “بوزان” أن اخلالفات الطائفية ميكن 
أن تشكل على الداوم مصدراً لالشتبكات واحلروب واسعة النطاق. وقد جتلى أحد أتثريات األزمة 
السورية يف تشكل جمموعات عديدة توسم ابجملموعات اإلرهابية التكفريية وحتت عناوين خمتلفة. 
وميكن اإلشارة إىل التهديدات األخرى اليت ستتسبب فيها األزمة السورية لألمن اإلقليمي اإليراين 
من قبيل زعزعة االستقرار وانعدام األمن اإلقليمي إىل جانب احتدام التوترات الطائفية والتهديدات 
قوهتا  وتنامي  التكفريية  اجملموعات  ظهور  أعقاب  يف  احلدوث  ممكنة  ابتت  اليت  العرقية-املذهبية 

)مرادي وشهرام نيا، 2015: 143-144(.
7.أسباب دعم ايران للحكومتني السورية والعراقية

القومي  األمن  وهتدد  والعراقية  السورية  األزمات  أفرزهتا  اليت  التهديدات  أهم  أحد  يتمثل 
)أسدي،  التكفريية  للتيارات  املتصاعد  التعاظم  يف  املنطقة  وأمن  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية 
2012: 171(. وتسببت هذه األزمة يف تسارع نطاق التوتر العرقي-الطائفي يف املنطقة، واحتدام 
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حنو  على  والسعودية  اإلقليميي كرتكيا  الالعبيي  من  الكثري  مع  اإليرانية  االسرتاتيجية  اخلالفات 
يتحول فيه أي حدث صغري يطرأ على عالقات إيران مع هذه الدول والسيما السعودية يتحول 

بسرعة إىل أزمة )أسدي، 2012: 170(.
جدول رقم 6 أسباب دعم إيران لسوراي والعراق

1.األسباب األيديولوجية

اجلمهورية  دستور  من   154 البند  على  -التأكيد 
اإلسالمية اإليرانية الذي ينص على دعم املستضعفي يف 

العامل ضد سياسات املستكربين وإجراءاهتم.

احلكومات  بي  والعقائدي  األيديولوجي  -التقارب 
احلاكمة يف هذه الدول مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

2.األسباب اإلقليمية:

أ- الدور احملوري للدولة السورية مع أركان حمور املقاومة.

أبعاداً  حيمل  وسوراي  العراق  يف  التكفرييي  وجود  ب- 
إقليمية خطرية.

ت- هدف ايران تقليص التوترات العرقية واملذهبية جلهة 
إهناء احلرب.

3.األسباب االسرتاتيجية:

أ- أهم اخلصائص االسرتاتيجية اليت تتمتع هبا سوراي:

-ممر اسرتاتيجي ابجتاه العامل العريب.

-درع موثوق ضد أمريكا وإسرائيل.

-جسر اتصال مع حزب هللا يف لبنان.

ب: أهم اخلصائص االسرتاتيجية اليت يتمتع هبا العراق:

-وجود أكثرية شيعية.

-امتالك مصادر هائلة للنفط والغاز.

-إمكانية حتوله إىل سوق مناسبة إليران.

-احلدود الطويلة املشرتكة بي البلدين.

-امللكية املشرتكة لنهر أروند )شط العرب(.

-وجود أعراق متشاهبة نوعاً ما يف كال البلدين )موقع 
جممع ألف لتحليل األخبار، 2017(.
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8. التحليل والنتيجة
الشرق األوسط  يف اجلو املشحون واملتآكل مع عدم وجود حسم كبري بشأن بي منطقة 
وهيكلتيها، يتعذر التكهن بسهولة حبدوث سيناريو حمتمل. ويتمثل األمر الرئيس يف أحداث سوراي 
والعراق يف تضرر إيران من استمرار األزمات يف هذه الدول؛ لكن يف اجلانب اآلخر تدعم أمريكا 

وإسرائيل هذا املسار يف الشرق األوسط وترغبان بنظام ودولة ضعيفة منشغلة يف حرب داخلية.
جدول رقم 7 السيناريوهات احملتملة يف سوراي والعراق

ص التوترات اإلقليمية
تقل

السيناريوهات احملتملة

العراق

حكومة منسجمة

التحدايتالفرص:

تغيري ميزان القوى لصاحل إيران.

ص حتدايت املنطقة.
تقل

شرح الدور يف العامل العريب.

دور املوازن.

سوراي

التحدايتالفرص:

حكومة فيدرالية

 تعزيز قوة اجملموعات العلوية من قبل ايران   

ف موقع ايران اإلقليمي
إضعا

ش األمين اإليراين
ص اهلام

تقل

االنفصال عن مسار إيران.

حتسن موقع إيران.

تعزيز مشروع الوحدة العربية السعودي

خلق أجواء مناسبة إلعادة إعمار سوراي
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       8. 1. العراق
أفضت مسألة إجراء االنتخاابت الربملانية واالستفتاء على الدستور إىل تشكل نظام سياسي 
جديد يف العراق وتقسيم املناصب السياسية بي األحزاب. إذ إن سيناريو تشكيل حكومة متحدة 
ومنسجمة هو السيناريو األكثر احتمااًل؛ وعلى الرغم من وجود خطر مع تعاظم السلطة الوطنية يف 
العراق متمثل يف فصل مسار هذا البلد عن إيران، وحيتمل -كما يف السابق- أن يؤدي دور عامل 
املوازن لدور إيران اإلقليمي، وهذا األمر يستهلك طاقة إيران السياسية-األمنية إلزالة هتديد منافس 
عسكري تقليدي يف املنطقة، وكما يف السابق يف حال أدى دوره يف املنطقة يف سياق اجملموعة العربية 

فلن يكون هذا األمر مستساغاً إليران.
جدول رقم 8 إجراءات إيران جلهة تقليص التهديدات العراقية احملتملة

إنشاء قنوات اتصال خمتلفة مع املسؤولي العراقيي

إجراء مشاورات مع الزعماء األكراد والعرب لبحث 
التحدايت والفرص

تعزيز الروح الوطنية والسيما يف النقاط احلدودية للبالد

إجراءات إيران

8. 2.سوراي
القرن احلايل.  السورية أحد أكثر األزمات حتدايً يف منطقة غرب آسيا خالل  تعّد األزمة 
فوجود القوى اإلقليمية والدولية تسبب يف أن تتخذ هذه األزمة أبعاداً دولية وعاملية وأن يكتنفها 
تعقيدات خاصة. وعلى الرغم من أن سوراي قد وضعت خلفها أزمة تطرف ديين، يف الوقت الراهن 
تطبيق السيناريو احملتمل لتشكيل حكومة فدرالية سوراي سيكون ممكناً فقط عن طريق تعزيز التعاون 
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اإلقليمي واحللول السياسية واإلصالحات الداخلية اليت تلقى قبول ودعم الشعب واحلكومة السورية.
8 .2. 1. احللول احملتملة

أ- إجراء انتخاابت حرة مبشاركة اجملموعات كافة.
ب- تعزيز دور مشاركة الناس السياسية يف مستقبل سوراي.

ت- تغاضي القوى اإلقليمية والدولية عن مصاحلها يف سوراي.
8. 2. 2. العوامل املؤثرة يف التوصل إىل اسرتاتيجية اخلروج 

أ- انتصار األسد لدى الرأي العام يف سوراي: يعترب االنتصار الذي حتقق يف حلب انتصاراً 
كبرياً لألسد كما يولد لدى الرأي العام يف سوراي إحساساً ابالنتصار وحيؤول دون تنفيذ سيناريو 

التقسيم.
ب- مستوى التعاون واخلالفات بي روسيا وايران يف سوراي: املخاوف واآلمال: املوارد اآلتية 

تظهر عمق عالقات البلدين:
-هبوط األسطول اجلوي الروسي يف غرب إيران.

-إفصاح روسيا عن نيتها تزويد ايران مبنظومات الدفاع اجلوي املتطورة.
-بيع مقاتالت سوخوي.

وقضااي من قبيل:
-تذمر روسيا من حجم نشاط القوات الربية اإليرانية يف سوراي.

-تذمر إيران من روسيا خبصوص تدريب قوات اجليش السوري وتزويدها ابألسلحة الروسية.
-هدف روسيا احلفاظ على حكومة الرئيس بشار األسد عن طريق التخلي عن أجزاء من 

سوراي القدمية.
-هدف إيران السيطرة على مناطق أكثر يف سوراي جلهة دفع مسألة حتقيق أهدافها قدماً؛ 
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وهذا مؤشر على خالفات هذين البلدين.
املتمردة  اجملموعات  األسد: طبعاً  داخلي ضد حكومة  احلؤول دون تشكيل حتالف  ت- 

فقدت جزءاً من قدرهتا القتالية يف حروهبا ضد بعضها بعضاً.
ث- الفصل بي معسكر الرايض وأنقرة: بسبب تغيري السياسات الرتكية يف مرحلة ما بعد 
االنقالب، سيواجه قيام تنسيق بي معسكر الرايض وأنقرة مشكالت وسيفضي إىل تعزيز سيادة 

األسد.
8 .2 .3. احللول احملتملة للخروج من هذا السيناريو

-حتدي إيران مقابل أمريكا
نظراً إىل عجز احلكومات السابقة جتاه اجنازات التحالف ستسعى حكومة ترامب إىل إلغاء 
سياق  خياراهتا يف  أفضل  روسيا  ختتار  أن  أمريكا  وأتمل  روسيا وسوراي.  جتاه  اخلارجية  سياساهتا 
أهدافها يف سوراي؛ ألن التفاوض يعّد أحد أهدافها االسرتاتيجية؛ لذلك فإن دعم إيران الستمرار 
مسار التفاوض وتقريب وجهات نظر روسيا وتركيا منها من شأنه أن مينع أمريكا من حتقيق أهدافها، 

وتعمل إيران على منع تطبيق أفضل سيناريو أمريكي يتمثل يف إزاحة األسد. 
حتدي إيران ضد إسرائيل: أهم إجراء تتخذه إيران يف هذا السياق يكمن يف احلؤول دون 
سيطرة إسرائيل على جزء من سوراي وحتوهلا إىل أحد الالعبي الفاعلي يف حتديد ماهية مستقبل 

سوراي. 
-خارطة طريق إيران ملواجهة الكيان الصهيوين يف سوراي

أ- يتعّي على إيران يف سياق دعم األسد أن تعمل على احتاد اجملموعات الشيعية مع الدولة.
ب- دفع التوتر القائم بي أمريكا وروسيا ابجتاه القضااي الدولية.

ت- من طريق التعاون مع تركيا وروسيا حتؤول دون تدخل دول كالسعودية وإسرائيل.
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-العقبات والتحدايت املشرتكة يف سوراي والعراق
أ- دميومة األزمات الداخلية والتواجد املتعاقب للقوى اإلقليمية والدولية ستتسبب يف تفكك 

بنية السلطة السياسية وأتثريات سلبية على األمن القومي اإليراين.
التطورات  من  للكثري  أساساً  يشكل  الدول  هذه  يف  العرقي-املذهيب  التعدد  ابت  ب- 

االجتماعية والسياسية اليت يصعب التكهن هبا.
ت- عامل السيادة السياسية يف هذه الدول غري قادر على تعزيز أسس الكياانت احلديثة 

واهلوية الوطنية وتكوين اجملتمع السياسي.
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