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1 Julien Barnes-Dacey, Ellie Geranmayeh, Hugh Lovatt, “The Middle East’s New Battle Lines”, European 

Council On Foreign Relations, May 2018. http://www.ecfr.eu/mena/battle_lines/  

http://www.ecfr.eu/mena/battle_lines/
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 مقدمة

نقةة  وم  اتتداد الفان املتجابهان الغريمان في الشرق األوسط بتمزيق املحيهدد الت

 من الدول وما "دون  الفاعليناملنافسة بينهما للهيمنة، أصبحت املواجهة بين تبكة إيران من 

لسعودية كز على اململكة العربية اتالتي تر -الدول"، والجبهة املضادة للحلفاء الغربيين التةليديين 

في املنقةة  لةد أصبح الخط املركزي للمعركة لخط هي ا-واإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل 

 تلتف عليه السياسة اإلقليمية، 
ً
 الفاصل بين االئتالفين محورا

ً
تقورات لفهم العديد من ال ومفتاحا

 الجيوسياسية في الشرق األوسط 

: فاملنافسة بين الرياض وطهران، والتي تم لعبها  ليست هذه الدينامية
ً
 وساطةبجديدة كليا

لعةد ا طوالكانت واحدة من الخصائص املميزة للمنقةة على األقل  سلسلة من النزاعات بالوكالة،

املاض ي  لكن في السنوات األخيرة، انتشر التنافس بينهما في جمي  أنحاء املنقةة وانخدع فيه حلفاء 

جدد لكال الجانبين  وم  ازدياد عدد ساحات املعارك اإلقليمية وترابقها بشكل أكبر، هناك خقر 

 وس ، وربماأنقةة مترارة محلية إلى اندالع حريق مباتر بين الدول يجتاح  متزايد من أن تؤدي

الواليات  الةاض ي بانسحابيجتذب روسيا والواليات املتحدة  إن قرار الرئيس دونالد ترامب 

  ؛املتحدة من االتفاقية النووية م  إيران يخاطر اآلن بصب الزيت على النار
ً
ناك إلى أن هذلك نظرا

أن اإلدارة األمريكية لديها طموحات لتغيير النظام في إيران  تزيد هذه املنحنيات بشكل تلميحات إلى 

عيد املنافسة النووية إلى  ،كبير من التوترات املتبادلة
ُ
 اإلقليمية املشتعلة  العداواتوت

فهناك ساحة معركة واحدة تستضيف عةدة مربكة من الصراعات –تبين سورية املخاطر 

، على سبيل املثال، انقلةت طائرة إيرانية بدون طيار من قاعدة 8102فبراير /اطاملتداخلة  في تب

 
ُ
 أ

ً
نشئت ملواجهة "الحرب األهلية" السورية، وقامت بعملية توغل في إسرائيل  األمر الذي أثار انتةاما

 إلسةاط طائرة مةاتلة إسرائيلية بواسقة صواريخ 
ً
، والذي أدى الحةا

ً
 هائال

ً
 إسرائيليا

ً
عسكريا

سورية مضادة للقائرات  وأعةب ذلك استهداف إسرائيلي مكثف للةوات العسكرية اإليرانية 

أدى إلى تفاقم املخاوف من احتمال نشوب حرب أوس  بين الدولتين  لم  ماوقواعدها في سورية، 

يزداد خقر نشوب حرب مباترة حيث  ،يعد هناك أي ش يء مثل الصراع املحلي في الشرق األوسط

 .بين الدول 



   

الجديدة األوسط الشرق  معركة خطوط  4 

 

التصدع املتقور  فهو يبين تحالف حلفاء إيران والنفوذ خط  توضيحيهدف هذا التةرير إلى 

اإلقليمي والتحالف املضاد الذي تم تشكيله ملواجهة هذه التحالفات  ويحتوي على مةاالت تصف 

 نةاطالالفاعلة  ثم يضيف أجزاء أخرى تحدد  الرئيسةمواقف ودواف  جمي  الجهات اإلقليمية 

ا ويصف كيف أنه-سلسلة من الصراعات املترابقة في جمي  أنحاء املنقةة - ة الرئيسةالساخن

 من النزاع اإلقليمي األكبر  وهو 
ً
كيف تض  البلدان األوروبية نفسها  بالحسبان يأخذتشكل جزءا

 ذلك بسبب ؛في مكانها الصحيح للحفاظ على مصالحها، التي ترتبط بالصراعات في الشرق األوسط

 .جغرافي وتدفق الالجئين وانتشار التقرفال الةرب

لةد قاوم األوروبيون حتى اآلن الرغبة في احتضان التحالف املناهض إليران بالكامل  لكن 

املخاوف من السلوك اإليراني اإلقليمي، باإلضافة اآلن إلى الضغوط املكثفة من الحلفاء اإلقليميين 

التخلي عن الصفةة النووية اإليرانية، دفعت واملحاوالت الفاتلة ملن  الواليات املتحدة من 

، يجادل هعلي الرديتقلب األوروبيين إلى تشديد مواقفهم  إن الدور اإلقليمي إليران هو دور إتكالي و 

هذا التةرير كيف أنه يجب على األوروبيين أال يشجعوا على نهج يرى أن املواجهة هي الوسيلة 

النهج سوف يؤدي إلى نتائج عكسية، يلعب على نةاط الوحيدة لتحةيق هذا الهدف  إن مثل هذا 

قوة إيران ويؤدي إلى اتساع نقاق الصراع  في أعةاب خروج ترامب الصعب من الصفةة النووية، 

سيصبح من الضروري على األوروبيين أكثر من أي وقت مض ى تأكيد هذا املوقف لتجنب ما يبدو 

 بشكل متزايد 
ً
 خقيرا

ً
 جديد نحو حريق إقليمي  اندفاعا
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 اإلقليمي إيران نفوذ: التحدي

عندما تنظر الدول األوروبية واإلقليمية إلى الشرق األوسط، فإنها ترى مستوى غير مسبوق 

من النفوذ اإليراني  تمارس طهران درجات متفاوتة من السيقرة في العراق ولبنان وسورية واليمن 

  إن حلفاء أوروبا 8112للعراق عام  أكثر بكثير مما كانت عليه قبل غزو الواليات املتحدة-

يرون أن نفوذ إيران العسكري بوساطة  –ل مجلس التعاون الخليجي وإسرائيلدو –التةليديين 

 ألمنهم
ً
 مباترا

ً
ل تهديدا

ّ
  2تبكة تركائها ُيشك

لةد نسجت طهران بعناية تبكة من الحلفاء اإلقليميين من الدول وما دون الدول الذين 

في صعودها ]إيران[  ففي العراق، تةف القبةة السياسية بشكل عام لجانب يجدون أنفسهم اآلن 

طهران  يتداخل الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني م  األجهزة األمنية العراقية، وال سيما بفعِل 

مجموعة من املليشيات والةوات تبه العسكرية التي نشأت من أجل الةتال ضد تنظيم "الدولة 

باإلضافة إلى صالتها بالنخبة السياسية الشيعية العراقية، انخرطت إيران   3اإلسالمية" "داعش"

في صالت اجتماعية مكثفة م  املجتم  الشيعي العراقي، وشجعت ماليين الحجاج اإليرانيين على 

 في إقليم كردستان 
ً
 للعراق، واستثمرت أيضا

ً
 هاّما

ً
 تجاريا

ً
َعدُّ إيران تريكا

ُ
  ت

ً
السفر إلى العراق سنويا

 للكهرباءح
ً
 حيويا

ً
عد مزودا

ُ
ُح أن تتكثف هذه العالقات وتتوس  إلى مناطق جديدة 4يث ت -  وُيَرجَّ

                                                           
2 See Scott Peterson, “How Iran, the Mideast's new superpower, is expanding its footprint across the region 

– and what it means”, Christian Science Monitor, 17 December 2017, available at:  

https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2017/1217/How-Iran-the-Mideast-s-new-superpower-

is-expanding-its-footprintacross-the-region-and-what-it-means.  
3 See Renad Mansour, “More Than Militias: Iraq’s Popular Mobilization Forces Are Here To Stay”, War on 

the Rocks, 3 April 2018, available at 

 https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popular-mobilization-forces-are-here-to-

stay.  
4 See Michael Knights, “The IRGC may try to divert Iraq’s electricity payments”, Washington Institute for 

Near East Policy, 5 April 2018,  

http://www.washingtoninstitute.org/policy-nalysis/view/the-irgc-may-try-to-divert-iraqselectricity-

payments.  

 

https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2017/1217/How-Iran-the-Mideast-s-new-superpower-is-expanding-its-footprintacross-the-region-and-what-it-means
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2017/1217/How-Iran-the-Mideast-s-new-superpower-is-expanding-its-footprintacross-the-region-and-what-it-means
https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popular-mobilization-forces-are-here-to-stay
https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popular-mobilization-forces-are-here-to-stay
http://www.washingtoninstitute.org/policy-nalysis/view/the-irgc-may-try-to-divert-iraqselectricity-payments
http://www.washingtoninstitute.org/policy-nalysis/view/the-irgc-may-try-to-divert-iraqselectricity-payments
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 عن خقط إلنعاش مشروع خط أنابيب يحمل 
ً
على سبيل املثال، أعلنت بغداد وطهران مؤخرا

   5النفط من كركوك العراقية إلى إيران، ومن ثم للتصدير إلى بلدان أخرى 

هللا، الحليف األقرب إليران، على كل من املجالين السياس ي ، يهيمن حزب في لبنان

والعسكري، إذ يمتلك بشكل فعال حق النةض )الفيتو( على عملية صن  الةرار في الدولة  بالنسبة 

 ملمثل متحالف ما دون الدولة بإمكانه الهيمنة على املجال 
ً
 ناجحا

ً
إليران، ُيَعدُّ حزب هللا نموذجا

 في املجال السياس ي ، ويحتل في األمني 
ً
 مركزّية

ً
 نهاية املقاف مكانة

الذي كان والده أحد -، طوال "االنتفاضة الشعبية" ضد ]الرئيس[ بشار األسد في سورية

قام اإليرانيون - 0822و 0821العراقية بين عامي -الداعمين الةالئل لقهران في الحرب اإليرانية

التي -ي اإليراني والةوات البرية املدعومة من إيران بزيادة دعمهم "للنظام"  لةد كان للحرس الثور 

دور -تم نشرها إلى حد كبير على تكل ميليشيات، م  مجندين من سورية والعراق وأفغانستان 

فعال في ضمان بةاء ]الرئيس[ األسد وتحةيق نصره الفعلي  م  استمرار الصراع السوري، وفر 

 إليران  8102ذي بدأ في عام التدخل العسكري السعودي األخير في اليمن ال
ً
 جديدا

ً
ما زاد –مدخال

مساعداتها للمةاتلين الحوثيين، ونةل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية املزعوم وغيرها من 

   6املساعدات العسكرية

  

                                                           
5 “Oil seen as real prize of Iran’s Kurdish adventure”, Reuters, 14 November 2017, 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-oil-insight/oil-seen-as-realprize-of-irans-kurdish-

adventure-idUSKBN1DE1UY.  
 http://undocs.org/en/S/2018/68  8102انظر تةرير فريق خبراء األمم املتحدة عن اليمن من يناير  6

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-oil-insight/oil-seen-as-realprize-of-irans-kurdish-adventure-idUSKBN1DE1UY
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-oil-insight/oil-seen-as-realprize-of-irans-kurdish-adventure-idUSKBN1DE1UY
http://undocs.org/en/S/2018/68
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ِّكو
 اإلقليمية إيران استراتيجية محر 

 :الستراتيجية إيران اإلقليمية رئيسانهناك محركان 

 
ا
 من فواعل خارجية متفوقة  تعّدهإلى ردع ما ، تسعى إيران أول

ً
 وتيكا

ً
 حةيةيا

ً
تهديدا

  ال يضاهي الجيش اإليراني التةليدي، الجيش اإلسرائيلي أو السعودي، ناهيك عن الواليات 
ً
عسكريا

ب عازمة على هندسة تغيير النظام في طهران  وترامبكلّيتها التي يرى الةادة اإليرانيون أنها  –املتحدة 

للتدخل العسكري، مثل مستشار األمن الةومي جون بولتون، األمر  الرئيسينباملؤيدين  املحاط

زن هذا االختالل في توا  تبنت إيران تكتيكات غير متماثلة ملواجهة 7الذي عزز هذا الشعور في طهران

 ،باستخدام حلفاء مثل حزب هللا لالحتفاظ بالةدرة على ضرب أعدائها عن بعد الُةوى؛ ذلك

ضد  أخرى الي من  الهجمات املباترة  كما حافظت على برنامج صاروخي يعمل كةوة ردع وبالت

   8الهجوم املباتر من قبل املزيد من األعداء اإلقليميين املدججين بالسالح

 
ا
 وازن تفي تشكيل  هامإيران م  مفاهيمها التهديدية، وتقالب بدور سياس ي  تتضافر ، ثانيا

اإلقليميين سعوا،  وحلفاءهار طهران، إن الواليات املتحدة   فمن وجهة نظ9لةوى اإلقليميا

  ورفضت إيران 10الوسائل االقتصادية والعسكرية والسياسية بفعلوفشلوا، في احتواء إيران 

                                                           
اململكة العربية السعودية ثالث أكبر بلد في العالم من حيث اإلنفاق وفةا ملعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، كانت  7

)بعد الواليات املتحدة والصين وروسيا(  تستورد اململكة العربية  8102، وراب  أكبر تركة في عام 8102العسكري في عام 

دوالر على الدفاع  باملةارنة، مليار  6 22أنفةت  8102السعودية ثاني أكبر حصة من األسلحة على مستوى العالم، وفي عام 

مليار دوالر في العام نفسه  "اإلنفاق العسكري العالمي: الزيادات في الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا،  6 08أنفةت إيران 

 متاح على:  8106أبريل  82النةصان في البلدان املصدرة للنفط"، معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، 

https://www.sipri.org/media/press-release/2017/worldmilitary-spending-increases-usa-and-europe  

Saeed Kamali Dehghan, “Nearly half of US arms exports go to the Middle East”, Guardian, 12 March 2018, 

available at https://www.theguardian.com/world/2018/mar/12/nearly-half-of-us-arms-exports-go-to-

themiddle-east.  
   8106مةابلة املجلس األوروبي للعالقات الخارجية م  مسؤول إيراني، حزيران  8
 املرج  السابق  9

الكلمة التي ألةاها وزير الخارجية اإليراني محمد ظريف في اجتماع املجلس السنوي لالتحاد األوروبي، برلين، يونيو  10

8106، 

-tumultuous-a-in-role-europes-26062017-zarif-javad-keynoteby-https://www.mixcloud.com/ECFR/ecfr

east-middle 

https://www.sipri.org/media/press-release/2017/worldmilitary-spending-increases-usa-and-europe
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/12/nearly-half-of-us-arms-exports-go-to-themiddle-east
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/12/nearly-half-of-us-arms-exports-go-to-themiddle-east
https://www.mixcloud.com/ECFR/ecfr-keynoteby-javad-zarif-26062017-europes-role-in-a-tumultuous-middle-east
https://www.mixcloud.com/ECFR/ecfr-keynoteby-javad-zarif-26062017-europes-role-in-a-tumultuous-middle-east
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يديولوجية، أي نظام إقليمي يهدف إلى استبعادها  إنها تسعى بداف  من خليط من الةومية واإل 

   11لرسم النتائج السياسية التي تحافظ على مصالحهاالستخدام وجودها العسكري على األرض 

االستراتيجية التي  املداخلعلى هذا األساس، قامت إيران ببراعة باستغالل سلسلة من و 

ويرجح أن تكون األخيرة ]اليمن[ فرصة –وقعت في طريةها  من العراق ما بعد الغزو إلى حرب اليمن 

استغلت طهران  –في صراع موحل مستعص   هاتسةط م  حلفائ الرياضمنخفضة التكلفة لجعل 

 دون الدولة، غالبما  ظروفها ببراعة عظيمة  لةد كانت قدرة إيران على تربية وتمكين الفاعلين
ً
ا

 واحدة من أعظم نةاط قوتها  هي الصراع، أوقات طوالبقريةة طائفية صريحة، 

ة  حتى أنها تمكنت من لةد نجحت إيران على الدوام في قيادة التحالفات اإلقليمية املعةد

هم نشقتأالحفاظ على عالقاتها م  تركيا وققر وتعميةها، ومن  تصادم أنشقتها وأعمالها م  

دعم تركيا وققر للجانب اآلخر في الحرب السورية  أدى االنكماش األخير في  رغم ،وأعمالهم

ران لتعزيز أمام إي ملجاالتااملزيد من فتح  العالقات بين اململكة العربية السعودية وتركيا وققر إلى

  وعلى نقاق أوس ، استخدمت إيران املصالح املشتركة في سورية لتأمين 12عالقاتها م  هذه الدول 

   13عالقات استراتيجية متسعة م  روسيا

                                                           
11 See Javad Zarif, “Iranian Foreign Minister: ‘Arab Affairs Are Iran’s Business’”, Atlantic, 9 October 2017, 

available at https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/iran-persian-gulf-jcpoa/542421.  

هناك اآلن اجتماعات منتظمة رفيعة املستوى بين إيران وتركيا، أبرزها األزمة السورية  قام الرئيس رجب طيب  12 

  بعد مدة قصيرة 8102، بينما سافر الرئيس حسن روحاني إلى أنةرة في أبريل 8106أردوغان بزيارة إلى طهران في أكتوبر 

لعربية املتحدة لةقر، ذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية زيادة بنسبة من مةاطعة اململكة العربية السعودية واإلمارات ا

 في الصادرات غير النفقية إلى ققر  2٪ 006

See Sepehr Arefmanesh “Iran Exports to Qatar Up 117%”, 19 November 2017, Financial Tribune, available 

at https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/76398/irans-economic-ties-with-

qatar-booming-exportsup- 117; Thomas Erdbrink, “For Iran, Qatar Crisis Is a Welcome Distraction”, New 

York Times, 4 July 2017, available at https://www.nytimes.com/2017/07/04/world/middleeast/for-iran-

qatar-crisis-is-a-welcome-distraction.html.  
  8102م  خبراء روس في الشرق األوسط، فبراير  CFRمةابلة  13

See Ellie Geranmayeh and Kadri Liik, “The new power couple: Russia and Iran in the Middle East”, ECFR, 13 

September 2016, available at: 

http://www.ecfr.eu/publications/summary/iran_and_russia_middle_east_power_couple_7113. 
 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/iran-persian-gulf-jcpoa/542421
https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/76398/irans-economic-ties-with-qatar-booming-exportsup-
https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/76398/irans-economic-ties-with-qatar-booming-exportsup-
https://www.nytimes.com/2017/07/04/world/middleeast/for-iran-qatar-crisis-is-a-welcome-distraction.html
https://www.nytimes.com/2017/07/04/world/middleeast/for-iran-qatar-crisis-is-a-welcome-distraction.html
http://www.ecfr.eu/publications/summary/iran_and_russia_middle_east_power_couple_7113
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 رغمفيديولوجيتها املعادية للغرب  إلةد قامت البراغماتية اإليرانية في بعض األحيان بموازنة 

تحدة، كانت طهران منفتحة على التفاوض م  واتنقن من أجل تحةيق األمن عداوتها للواليات امل

 ول حعلى غرار ما حدث بعد الغزوات التي قادتها الواليات املتحدة للعراق وأفغانستان، و -الةومي 

 البرنامج النووي اإليراني 

 
ً
  وُيَعدُّ مؤكدا

ً
هران على على أنشقتها اإلقليمية  يحافظ أصدقاء ط أن إيران تواجه قيودا

وقد يدفعون نحو املزيد من االستةاللية التي تعني أنهم ليسوا خاضعين  ،درجة من االستةاللية

 للمصالح اإليرانية  
ً
وجود صلة وثيةة م  طهران، كان "نظام ]الرئيس[األسد"  هذا، ورغمكليا

  اعتمادهماوحكومة حيدر العبادي في العراق حريصين على الحد من 
َ
العبادي  على طهران  حافظ

  في هذه 14على روابط قوية م  واتنقن وسعى لتحسين العالقات م  اململكة العربية السعودية

الداعم العالمي له، وبذلك حرم إيران من الدور الحاسم  بصفتها األثناء، استند األسد إلى روسيا ا

 كحكم نهائي في الصراع السوري 

  تت مرتفعة التكاليفاستراتيجية إيران إن 
ً
ر حمل البالد اآلن مسؤولية تحةيق االستةراأيضا

في موق  أصولها في جمي  أنحاء املنقةة، وهي املهمة األكثر صعوبة في ظل تزايد املعارضة اإلقليمية 

ألنشقتها  في الداخل، كانت التكلفة االقتصادية ألنشقة إيران موضوع نةد داخلي، ارتفعت 

  عالوة على ذلك، عمل منافسو إيران 810615سمبر دي/احتجاجات كانون األول  فياألصوات ضدها 

 بموجب االتفاقية النووية التي خففت العةوبات على البالد 
ً
–على إعاقة إعادة تأهيلها اقتصاديا

ُح  أن تةوم واتنقن بتكثيف جهودها ملن  إيران من جني أي فوائد من صفةة نووية لم  لكن ُيرجَّ

 تعد الواليات املتحدة مشمولة فيها  

ه كم ، وهي أول عملية 8106زيران ح/بية التي وقعت في طهران في يونيوفي الهجمات اإلرهاا أنَّ

داعش" تنفيذها في العاصمة اإليرانية، قوضت حجج تدخل الحرس الثوري اإليراني ملحاربة "يدعي 

إظهار أن هذه التدخالت يمكن أن تحرض على الهجمات االنتةامية املنقةة، بسبب "داعش" في 

                                                           
14 “Saudi Arabia’s use of soft power in Iraq is making Iran nervous”, The Economist, 8 March 2018, available 

at https://www.economist.com/news/middle-east-andafrica/21738405-kingdom-eyeing-southern-iraq-

which-iran-considers-its-backyardsaudi.  
15 See Asa Fitch, “Iran’s Spending on Foreign Conflicts Raises Protesters’ Ire”, Wall Street Journal, 2 January 

2018, available at 

 https://www.wsj.com/articles/irans-spending-onforeign-proxies-raises-protesters-ire-1514920398.  

https://www.economist.com/news/middle-east-andafrica/21738405-kingdom-eyeing-southern-iraq-which-iran-considers-its-backyardsaudi
https://www.economist.com/news/middle-east-andafrica/21738405-kingdom-eyeing-southern-iraq-which-iran-considers-its-backyardsaudi
https://www.wsj.com/articles/irans-spending-onforeign-proxies-raises-protesters-ire-1514920398
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 من منعها  إن استخدام "نظام األسد" ]املزعوم[ لألسلحة الكيماوية في سورية  في
ً
–الداخل بدال

ية الحرب العراق فيأن قام صدام حسين باستخدام الغاز  إيران منذ منظور  في انتهاك للحرماتهو و 

 أدى في بعض األحيان إلى إثارة جدل داخلي ساخن حول دور إيران في الصراع -اإليرانية

جار يوفي الوقت الحالي، تجد إيران أن هذه التكاليف قابلة لإلدارة  يسلط كايهان بارز ، هذا

 وجهة النظر اإليرانية، ترى طهران موقف الردع الخاص بها على أنه حماية 
ً
الضوء في مةاله مبرزا

ن م فعالة للبالد ضد التهديدات املحلية وموازنة التباين العسكري التةليدي م  الجهات املدعومة

الواليات املتحدة  يؤكد املةال على قناعة الةادة اإليرانيين بأن السياسة األمريكية والعربية 

 ملواجهة إيران ستفشل في نهاية املقاف  املرسومة

قد يدف  الصراع اإلقليمي املستمر إلى املزيد من التدقيق الدولي والداخلي لدور إيران  ولكن، 

 من العةوبات االقتصادية الةاسية واملعارضة  كما يتبين من تغير ميزان الةوى 
ً
اإلقليمي، فإن عةودا

 من الةوات 
ً
 كبيرا

ً
الداخلية لم تثبت فعاليتها في إضعاف اليد اإليرانية  طاملا أن هناك عددا

األمريكية متمركزة في العراق وأفغانستان بالةرب من حدود إيران، فمن املرجح أن يةوم الحرس 

حتفاظ بوجوده األمني الفعال في جمي  أنحاء املنقةة  أما بالنسبة ملعارضة الثوري اإلسالمي باال 

قرار الحرس الثوري اإليراني في هذا الشأن  وكذلك األمر  فيأال يكون لها تأثير كبير  فُيمكُن  الداخل

إما عن طريق اإلدانة الغربية، أو العةوبات املحددة املفروضة على -بالنسبة للضغط الخارجي 

كلها لم تنجح في إجبار إيران على تغيير سلوكها  –العسكري الصّد الثوري اإليراني، أو  الحرس

 بشكل جوهري 
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 إيران مواجهة: املنبثقة الفعل ردة

اإلقليميون إلى نفوذ إيران املتنامي على أنه تحد  حاد  فبالنسبة للمملكة  إيران ونافسمينظر 

 العربية السعودية واإلمارات العربية املت
ً
نقةة، في امل ملوق  كل منهما حدة، تشكل طهران تهديدا

ِ نَّ الجهود اإليرانية لتمكين املتقرفين السُّ  ذلك بسبب-الداخلي  والستةرارهما
ّ

تنظر   16يعةة والش

الرياض إلى دعم إيران للجماعات الشيعية في اليمن والبحرين واملنقةة الشرقية باململكة العربية 

 بصفته  ،السعودية
ً
 للمصالح السعودية  ترى إسرائيل أن الوجود املتنامي للجماعات  تهديدا

ً
مباترا

املرتبقة باإليرانيين بالةرب من حدودها )األولى في لبنان واآلن في سورية( هو أكبر تهديد استراتيجي 

  17قموحات طهران النووية والصواريخ البالستيةبالنسبة ل لها، وكذلك

املشترك لكل من إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة  لةد تالقى في نهاية املقاف الهدف

واململكة العربية السعودية املتمثل في احتواء وكبح النفوذ اإلقليمي اإليراني  وتشترك هذه الجهات 

أن أي محاوالت للتواصل  يحسبون في اعتةادها بأنه ال يمكن مواجهة إيران إال بالةوة  إنهم 

 م  هذا البلد هي عب
ً
 عن مقالبها الخاصة –ثية وخقرة دبلوماسيا

ً
وألن  ،ألن طهران لن تتخلى أبدا

  18هذه العملية ستضفي الشرعية على املكاسب اإليرانية غير املةبولة في املنقةة

إحدى الُةوى  كانإلدارة األمريكية الحالية ضد إيران الذي تبنته ا التشجي  الةوي  إنَّ 

حور الخقابي امل فةد جعَل مواجهة إيراناملوقف املناهض إليران،  عمةتالتي  الرئيسة

  تنقلق دواف  هذه اإلدارة من قناعاتها الراسخة بأن إيران، 19الستراتيجية ]واتنقن[اإلقليمية

بعد تنظيم "داعش"، هي التهديد الرئيس للنظام اإلقليمي املدعوم من قبل الواليات املتحدة  

 سلفه  مسار مختلف عن  اتباع مساروبتعبير آخر هو رغبة الرئيس ترامب في 

                                                           

 في إيران في إثارة صعود اإليديولوجيات السنية املتقرفة   0868ألةى مسؤولون سعوديون كبار بالالئمة على ثورة  16 

See Patrice Taddonio, “Saudi Official Makes Rare Reflection on Kingdom’s Role in Rise of Extremism”, 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/saudi-official-makes-rare-reflection-on-kingdoms-role-in-

rise-of-extremism/ 
  8102م  خبراء روس في الشرق األوسط، فبراير  CFRمةابلة  17
   8102مسؤول سعودي، فبراير  RCFقابلة 18
 8102للشرق األوسط وتمال أفريةيا، يناير  ECFRتعليةات من مسؤول أمريكي كبير خالل منتدى  19

See also “Remarks by President Trump on Iran Strategy”, White House, 13 October 2017, available at 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy. 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/saudi-official-makes-rare-reflection-on-kingdoms-role-in-rise-of-extremism/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/saudi-official-makes-rare-reflection-on-kingdoms-role-in-rise-of-extremism/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy
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إيران إيتزيون ومحمد اليحيى، فإن موقف ترامب املتشدد شج  الجبهة كل من وكما أتار 

 بشكل فعال أكثر من أي وقت مض ى  ووكالئهاواجهة طهران ملمحاوالت بدف  الاملناهضة إليران على 

 لى تسوية م م  ضغط إدارة أوباما على الةوى اإلقليمية للوصول إكبير  وهذا يتناقض بشكل

   20بعضها البعض، وهو موقف أدى إلى إضعاف قدرتها واستعدادها لتحدي طهران

ِ من وجهة نظر دول الخليج السُّ ف
ّ
ية وإسرائيل، فإن وصول إدارة أمريكية متشددة جديدة ن

 
ً
  قد وفر فرصة

ً
با وترى   21بها الحتواء إيران بقريةة كانت مستحيلة في عهد الرئيس السابق ُمَرحَّ

انسحاب ترامب من االتفاق هو  أنَّ ى اإلقليمية التي شجعت على انهيار االتفاق النووي الةو 

كي أوس  ضد موقف إيران اإلقليمي  وفي هذا املوضوع، شج  البيت يأمر  ضغطاستعداد النقالق 

تنسيق الجهود اإلقليمية املناهضة إليران وشج  على املزيد من السيقرة على األبيض بشكل فعال 

  22مية للةتال ضد طهران على األرض )جزء من محاولة إعادة تبني نهج "أمريكا أوال"(اإلقلي

أن ترى اإلدارة األمريكية هذه الجهود املناهضة إليران كأساس لهندسة إقليمية  وُيرّجح

جديدة يمكنها أن تعزز مصالحها املشتركة م  إسرائيل، حليفها الرئيس في الشرق األوسط  يرى 

  لتسري  تقبي وهاّمة مكنةأن تشكيل جبهة موحدة مناهضة إليران هي طريةة مالبيت األبيض 

ِ السُّ "العالقات بين إسرائيل ودول الخليج 
ّ
وربما، لفتح القريق أمام التةدم نحو اتفاق سالم - *"ِة يَّ ن

  23يصب في مصلحة إسرائيل فلسقيني-إسرائيلي

                                                           
20 Jeffrey Goldberg, “The Obama Doctrine”, Atlantic, April 2016, available at 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525.    

م  مسؤول خليجي رفي ، أتار إلى أن "أوباما غض القرف عن سياسات إيران اإلقليمية  8102" في مارس ECFRمةابلة "

 ."اليات املتحدة أرادت إعقاء األولوية لالتفاق النوويألن الو 

مةابالت أجرتها املفوضية األوروبية م  مسؤول أمني ودبلوماس ي رفي  املستوى في إسرائيل والخليج العربي تحت  21 

  8102آذار / مارس -حكم تشاتام هاوس، تباط / فبراير 
22 Maria Abi-Habib, “U.S., Middle East Allies Explore Arab Military Coalition”, Wall Street Journal, 15 

February 2017, available at  https://www.wsj.com/articles/u-s-middleeast-allies-explore-arab-military-

coalition-1487154600.  

 في عالقتها م  إسرائيل، فهي عالقات سياسية بحتة، وورود كلمة "سنية" في  * 
ُ
املذهب الديني لدول الخليج ال يلعب دورا

 عادة ما تستخدمه مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم الغربية الكبرى  ]املترجمة[
ً
 طائفيا

ً
 السياق ال يخرج عن كونه تحريضا

23 “National Security Strategy of the United States of America”, White House, December 2017, p. 49, 

available at https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSSFinal-12-18-2017-0905.pdf.  

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525
https://www.wsj.com/articles/u-s-middleeast-allies-explore-arab-military-coalition-1487154600
https://www.wsj.com/articles/u-s-middleeast-allies-explore-arab-military-coalition-1487154600
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSSFinal-12-18-2017-0905.pdf
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   24ان قد تسرع عملية التقبي  هذههناك بالفعل أدلة على أن الكراهية املشتركة تجاه إير 

وكما يةول إيتزيون، فإن إسرائيل تنظر إلى ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان كشريك في 

اإلسرائيلي االستراتيجي الذي يمتد من الخليج إلى إسرائيل  – "نيالسُّ "إحياء مفهوم "الجسر البري" 

تنياهو إلى تحسن العالقات م  الرياض كوسيلة فعالة عبر األردن  كما ينظر رئيس الوزراء بنيامين ن

ب تزايد بسباملتنامي يحدث  "نيالسُّ "–لتهميش الةضية الفلسقينية  هذا التعاون اإلسرائيلي 

، وتعاون أمني منخفض بشكل أكبر ، وتشارك املعلومات االستخباراتيةاالقتصادّي نفتاح اال 

 إذن في العالقات الدبلوماسية بين الجانبين، كما حدث تحس  25املستوى، بما في ذلك في اليمن

  26ورد في التةارير ازدياد عدد االجتماعات السرية بين كبار املسؤولين الخليجيين واإلسرائيليين

وكجزء من هذا التعاون الوثيق، تتحدث اآلن الرياض وأبو ظبي عن تةاسم املسؤولية في "تسري  

زيادة الدعم، بما في عن طريق مه الواليات املتحدة الستراتيجي" ]ضد إيران[ الذي ستدع الصّد 

   27املعدات العسكرية املتةدمةتأمين وتوفير  ذلك

  

                                                           
24 See ECFR timeline of Israeli-Arab normalisation, available at: 

 http://www.ecfr.eu/page/-/FEPS_timeline.jpg?v=1513874931.  

  8102وروبي لإلسكان م  مسؤولين أمنيين إسرائيليين وخبراء، فبراير مةابالت املركز األ  25 
26 See Yasser Okbi and Maariv HaShavua, “Did the Saudi Crown Prince make a covert visit to Israel?”, 

Jerusalem Post, 11 September 2017, available at:  

https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Did-the-Saudi-Crown-Prince-make-a-covert-visit-to-Israel-

504777; and Jeffrey Heller and Stephen Kalin,“Israel has held secret talks with Saudi Arabia over Iran 

threat, says minister”, Independent, 20 November 2017, available at 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-saudi-arabia-secret-talks-iranthreat-

middle-east-yuval-steinitz-benjamin-netanyahu-crown-a8064566.html.    

  8102م  مسؤول دبلوماس ي خليجي كبير، مارس  ECFRمةابلة م   27 

http://www.ecfr.eu/page/-/FEPS_timeline.jpg?v=1513874931
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Did-the-Saudi-Crown-Prince-make-a-covert-visit-to-Israel-504777
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Did-the-Saudi-Crown-Prince-make-a-covert-visit-to-Israel-504777
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-saudi-arabia-secret-talks-iranthreat-middle-east-yuval-steinitz-benjamin-netanyahu-crown-a8064566.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-saudi-arabia-secret-talks-iranthreat-middle-east-yuval-steinitz-benjamin-netanyahu-crown-a8064566.html
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 إليران املناهضة الجبهة تواجه التي التحديات

تشكيل تحالف فعال ونشط ال يزال بعيد  أنَّ  –والدعم األمريكي–املصالح  يظهر رغم تةارب

السعودية واإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل حول هدف  اململكة العربية التةتاملنال  في حين 

تمنعها من العمل كائتالف  وهذا يتناقض م  قدرة  رئيسةهناك عةبات تبةى تامل ضد إيران، 

 ها كل الةيود املفروضة علي رغمواحد، استةقاب طهران األكبر على تعبئة مواردها وحلفائها بمركز 

سرائيل ودول الخليج أقرب إلى بعضها البعض بشكل في الوقت الذي أصبحت فيه إهذا، و

ال تك فيه، هناك قيود واضحة حول إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا دون إحراز تةدم في 

أن اململكة العربية السعودية مهتمة في  من أنه رغمكما يحذر اليحيى،    28الةضية الفلسقينية

لسعودية واإلسرائيلية في مواجهة إيران غير التةرب إلى إسرائيل، فإن "التةاط " بين املصالح ا

مكتمل  يبدو من غير املحتمل أن تتمكن الرياض من الحصول على دعم عام كاف وغقاء دبلوماس ي 

إقليمي لالضقالع بعمليات عسكرية مشتركة، وتقبي  العالقات الدبلوماسية م  إسرائيل ما لم 

 في عملية السالم م  فلسقين 
ً
وهو أمر ال تزال ]إسرائيل[ ال تبدي أي اهتمام -تحةق األخيرة تةدما

  29به

عالوة على ذلك، تعاني الرياض من قيود تشغيلية كبيرة  فال تستقي  اململكة العربية 

السعودية تخصيص موارد كبيرة ملجابهة واسعة م  إيران  وهي مةيدة بسبب ضعف الجيش 

بن سلمان املحلية واألجندة  السعودي، والتحديات الداخلية املتعلةة بتوطيد سلقة محمد

م تةلل ل الحساباتاالقتصادية، واألولويات السياسة الخارجية املتعلةة باليمن وققر  غير أن هذه 

من تصميم الرياض على مواجهة النفوذ اإليراني، ولكن هذه الةيود أرغمتها في الوقت الراهن على 

ى تحدي سلقة طهران في لبنان، والتحول االنسحاب من الحرب السورية، وإعادة الجهود الرامية إل

 نحو مسار أكثر تصالحية في العراق 

                                                           

   8102مةابالت م  خبراء أمنيين إسرائيليين، فبراير  28 

See also “Netanyahu’s Speech on Iran in Munich”, Haaretz, https://www.haaretz.com/middle-east-

news/full-textnetanyahu-s-speech-on-iran-in-munich-1.5826934.  

  8102م  مسؤول دبلوماس ي خليجي كبير، مارس  ECFRمةابلة م   29 

See also Jeffrey Goldberg,“Saudi Crown Prince: Iran’s Supreme Leader ‘Makes Hitler Look Good’”, Atlantic, 2 

April 2018, available at https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-

salman-iran-israel/557036.     

https://www.haaretz.com/middle-east-news/full-textnetanyahu-s-speech-on-iran-in-munich-1.5826934
https://www.haaretz.com/middle-east-news/full-textnetanyahu-s-speech-on-iran-in-munich-1.5826934
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036
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يشك املسؤولون اإلسرائيليون في قدرة الرياض على تةديم دعم فعلي في الةتال املناهض 

سرائيل عن دور إيران في سورية ولبنان، فنجدها قد تصرفت بمفردها إإليران  وعندما تتحدث 

 من املساعدة للرد على ذلك بينما تقلعت 
ً
إلى السعودية للحصول على الدعم الدبلوماس ي بدال

 في تحمل مخاطر إضافية لدعم املصالح السعودية في سوري
ً
 ةالعسكرية )إسرائيل غير راغبة أيضا

  واألكثر من ذلك، ال يوجد "كتلة سنية" متحدة وراء الجهود املناهضة إليران  فاململكة 30أو لبنان(

إلمارات العربية املتحدة هما املسؤولتان، رغم أنهما لديهما مصالح وسياسات العربية السعودية وا

لةد اصقدمت الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية لبناء محور سني مناهض    31متباينة في اليمن

ى حصول الةاهرة عل رغمإليران بعةبات، كما هو واضح في رفض مصر املتكرر لتةديم دعم فعلي )

سعودية كبيرة(  وكما يوضح ياسر الشيمي في مةاله، فإن الرئيس عبد الفتاح  قروض ومساعدات

 في الحرب ؛السيس ي ليس لديه الرغبة في االلتزام بالةتال ضد إيران
ً
 بل وربما يرى طهران حليفا

 اإلقليمية ضد التقرف 

ة  لعربيوفي الواق ، أدت املواقف السعودية واإلماراتية إلى زيادة االنةسامات بين الدول ا

فةد انخرطت الرياض وأبو ظبي في صراع إقليمي على جبهتين، وبفعل ذلك، فتحت مداخل جديدة 

ف في الذي كان يهد-لةقر  حصارهماللتأثير اإليراني  وكما يوضح إبراهيم فريحات في مةاله، فإن 

ثر جية أكاملةام األول إلى تةليص دعم الدوحة لجماعة اإلخوان املسلمين والسعي إلى سياسة خار 

دول مجلس التعاون الخليجي من الداخل  كما دف  ققر التي كانت ذات يوم  فيقد أثر -استةاللية 

 
ً
 فّعاال

ً
  32في تحالف الرياض العسكري في اليمن، إلى االقتراب من طهرانتريكا

 

                                                           

  8102مةابالت م  خبراء أمنيين إسرائيليين، فبراير  30 
31 See Stephen Kalin and Noah Browning, “Saudi Arabia and UAE suffer Yemen setback as allies fall out”, 

Reuters, 2 February 2018, available at  

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-arabia-and-uae-suffer-yemen-setback-as-allies-

fall-outidUSKBN1FM1S3.  
32 See Ian Talley and Gordon Lubold, “The Real Danger in Qatar-Gulf Feud is Iran, U.S.Officials Say”, Wall 

Street Journal, 10 April 2018, available at: https://www.wsj.com/articles/u-s-worries-qatar-rift-is-pushing-

emirate-toward-iran-1523391182.  

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-arabia-and-uae-suffer-yemen-setback-as-allies-fall-outidUSKBN1FM1S3
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-arabia-and-uae-suffer-yemen-setback-as-allies-fall-outidUSKBN1FM1S3
https://www.wsj.com/articles/u-s-worries-qatar-rift-is-pushing-emirate-toward-iran-1523391182
https://www.wsj.com/articles/u-s-worries-qatar-rift-is-pushing-emirate-toward-iran-1523391182
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سمحت أزمة ققر إليران بفتح طرق إلى أنةرة، قام محمد بن سلمان باتهام تركيا بعد أن 

  ويشير غاليب داالي، إلى أن هذا النهج قد 33"مثلث الشر" م  إيران والجماعات املتقرفةبتشكيل 

 
ً
 تجاه السعودية، في حين أجبر الواق  في سورية  أثار غضب تركيا وجعلها تتخذ نهجا

ً
أكثر حذرا

 للةواعد الروسية واإليرانية 
ً
 أنةرة على اللعب وفةا

، ال يزال الرئيس ترامب غير موثوق 
ً
 في خقابه املناهضكبير   إلى حّد   أخيرا

ً
   وبينما كان متصلبا

إليران، لم يةم بعد بتخصيص موارد ذات معنى للمهمة املناهضة إليران، كما أن تناقضات 

علةة على دور الواليات املتحدة في الشرق  الضبابيةسياسته األوس  تسلط الضوء على حالة 
ُ
امل

نووي ال يعني أنه مستعد لتةديم دعم عسكري أكبر األوسط  إن انسحاب ترامب من االتفاق ال

تشير إلى أنه ]ترامب[ يتوق  أن يةوم  جميعها للحرب اإلقليمية ضد إيران  والواق  أن املؤترات

 
ً
 وإحباطا

ً
الحلفاء اإلقليميون بتحمل عبء إدارة املواجهة على األرض  لةد ولدت هذه العوامل ترددا

 في املنقةة  وكان 
ً
واتنقن في سورية، حيث لم تحتفظ الواليات  ترددإسرائيل، و  عدم رضاواضحا

وقد أدت تصريحات   34تبني اإلدارة سياسة مناهضة إليران رغم ،املتحدة إال بوجود عسكري صغير

الرئيس ترامب العامة األخيرة التي تعلن رغبته في بدء انسحاب أمريكي كامل من سورية إلى زيادة 

ا، تعتةد دول الخليج أن زيادة تركيز إدارة ترامب املناهضة إليران    ومن جانبه35مخاوف إسرائيل

لكنهم -ي اليمن ف حملتهامبيعات األسلحة رفيعة املستوى وموقفها املتساهل تجاه في تتجلى بالفعل 

 
ً
 اتخاذ إجراءات أكثر مباترة

ً
  36األرضعلى  ضد طهران يريدون من واتنقن أيضا

ليمية قادرة على الوقوف في مواجهة ضد إيران  فالجهات بعد جبهة إق وقصارى الةول: لم نرَ 

 من دمج الجهود ف-تركز بشكل أكبر على ردع إيران في محيقها املباتر  الرئيسةالفاعلة 
ً
ي نهج فبدال

 
ً
نجد في نهاية املقاف أن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة في اليمن،  ،أكثر اتحادا

تستمر الجهات الفاعلة اإلقليمية في انتظار أن تةوم الواليات املتحدة بالةيادة -ية وإسرائيل في سور 

                                                           

 ،8102 مارس 6، رويترز، ""األمير السعودي يةول إن تركيا جزء من" مثلث الشر ": اإلعالم املصري  33 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-turkey/saudi-prince-saysturkey-part-of-triangle-of-evil-

egyptian-media-idUSKCN1GJ1WW.  

  8102م  مسؤول إسرائيلي كبير، فبراير  FRECمةابلة م   34 
35 See “US officials: Trump-Netanyahu call grew tense over plans to leave Syria”, Times of Israel, 5 April 

2018, available at: https://www.timesofisrael.com/us-officials-trumpnetanyahu-call-grew-tense-over-

plans-to-leave-syria.  

  8102م  مسؤول خليجي كبير، مارس  ECFRمةابلة م   36 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-turkey/saudi-prince-saysturkey-part-of-triangle-of-evil-egyptian-media-idUSKCN1GJ1WW
https://www.reuters.com/article/us-saudi-turkey/saudi-prince-saysturkey-part-of-triangle-of-evil-egyptian-media-idUSKCN1GJ1WW
https://www.timesofisrael.com/us-officials-trumpnetanyahu-call-grew-tense-over-plans-to-leave-syria
https://www.timesofisrael.com/us-officials-trumpnetanyahu-call-grew-tense-over-plans-to-leave-syria


   

الجديدة األوسط الشرق  معركة خطوط  17 

 

  وفي حين أن واتنقن لم تكن مستعدة بعد لتةديم مثل 37قبل نةل املواجهة إلى املستوى التالي

استةقاب واتنقن إلى معركتها في نهاية والسعودية على مثل إسرائيل  تعمل دول  هذا الدعم، 

 لعدم إمكانية التنبؤ فيما يخص موقف ترامب، وموقف إدارته املواجهة إليران، املقاف  و 
ً
نظرا

 فةد تنجح الجبهة املناهضة إليران في تحةيق هذا الهدف 

  

                                                           
37 See the regional perspective essays that accompany this report. 
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 خطير مشهد

مة تبني الدول اإلقليمية املدعو  أنَّ حتى وبدون تشكيل جبهة متماسكة معادية إليران، يتبّين 

 .ر تصادمية م  إيران له بالفعل عواقب وخيمةمن الواليات املتحدة ملوقف أكث

 إلى حرب بين هذا، و
ً
في الوقت الذي لم يةم أي من القرفين باتخاذ خقوات تؤدي فعليا

 ألحد كبار 38إنهما مستعدان لتكثيف مواجهتهما املسلحة ن:يةوال  كليهماالدول، لكن 
ً
سؤولي م  ووفةا

 إقليمية مدمرة ملدة الدول الثالث املناهضة إليران، فإن االستراتيجي
ً
، ولكنها  21ة قد تثير حربا

ً
عاما

  ليست لدينا أية نية لتةاسم املنقةة في الخلفلن نهدئ منقةتنا بالوقوف »مواجهة ضرورية: 

ةد أدى هذا ل 39«م  إيران     ما لم تدرك إيران أن سياساتها غير ناجحة  ستستمر في الجري خلفها 

  دمةصو خاوف التصعيد بشكل غير موادث الخقيرة، أثارت املوقف بالفعل إلى سلسلة من الح

تي يعتةد ال-ففي أعةاب سلسلة الهجمات األخيرة التي استهدفت الحرس الثوري اإليراني في سورية 

الكر »حذر املرتد اإليراني األعلى من أن أيام -على نقاق واس  أن إسرائيل هي من قامت بتنفيذها 

   40ستةوم بمواجهة أعدائها بةوة وتعهد أن إيران« والفر قد ولت

 ، قام املتمردون الحوثيون بإطالق صواريخ بالستية إيرانية على الرياض عدةفي اليمن

أن تضرب هذه  فإن احتمال، نشودة  في حين أن هذه الصواريخ لم تضرب األهداف امل41مرات

اتر بمام سعودي الصواريخ املدن السعودية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير، بما في ذلك انتة

 ضد األهداف اإليرانية 

إلى األجواء  8102فبراير طائرة بدون طيار إيرانية في تباط/، أدى دخول في سورية

اإلسرائيلية إلى انتةام جوي إسرائيلي سري ، تاله إسةاط طائرة مةاتلة إسرائيلية غير مسبوق 

                                                           

 8102يناير /، كانون الثانيECFRسؤول سعودي كبير في جلسة املائدة املستديرة التي نظمتها تعليةات مل 38 
ً
:   انظر أيضا

 "نصر هللا: لسنا مناضلين للحرب، لكننا على استعداد للةتال"،

Naharnet, 21 September 2017, available at www.naharnet.com/stories/en/235720.  
39 ECFR interview, January 2018. 
40 “Supreme leader serves notice to Iran's enemies: Era of ‘hit and run’ is over”, Al-Monitor, 30 April 2018, 

available at https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/04/iran-khamenei-reaction-pompeo-us-

trump-region-influence.html.  
  http://undocs.org/en/S/2018/68. 8102انظر تةرير فريق خبراء األمم املتحدة عن اليمن، يناير  41

http://www.naharnet.com/stories/en/235720
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/04/iran-khamenei-reaction-pompeo-us-trump-region-influence.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/04/iran-khamenei-reaction-pompeo-us-trump-region-influence.html
http://undocs.org/en/S/2018/68
http://undocs.org/en/S/2018/68
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    في42تصعيد أوس  بين الدول وابل من الصواريخ السورية  أثارت الحادثة املخاوف من بواسقة 

تل أسفر عن مة ماأبريل التالي، تنت إسرائيل غارات جوية على قاعدة التيفور السورية، /نيسان

 
ً
سبعة من مةاتلي الحرس الثوري اإليراني  وفي وقت الحق من ذلك الشهر، تنت إسرائيل هجوما

 ج 02زعم أنها أدت ملةتل على قاعدة أخرى مدعومة من إيران، يُ 
ً
 إيرانيا

ً
  نظرت إيران إلى 43نديا

انبين تحول قوي في قواعد االتتباك بين الج على أنهالعملية التي استهدفت مةاتليها بشكل مباتر، 

ن وجود كل من الةوات األمريكية والروسية في سورية يوحي بأن ذلك قد إ  44ووعدت برد مةابل

 ال يتقلب الكثير لتدويل حرب بين دول املنقةة 

رغم -، دفعت محاولة السعودية إلجبار رئيس الوزراء سعد الحريري على االستةالة نفي لبنا

يمية البالد ملنافسات إقل بتعريضالبلد نحو االنهيار السياس ي  وهدد ذلك –أنها سرعان ما تراجعت 

  45أنه محاولة سعودية لتحريض هجوم عسكري إسرائيلي على حزب هللابدا خقيرة، بما في ذلك ما 

 إلى ف الرياض من ذلك لم تهد
ً
 إضعاف موقف حزب هللا في لبنان فةط، ولكنها كانت تهدف أيضا

للرد مباترة على دعم حزب هللا املزعوم للحوثيين  أبرزت هذه األحداث الترابط املتزايد بين مختلف 

  46النزاعات اإلقليمية

لحة، يرانيين باألسبتزويد االنفصاليين اإل  املزعوم كما أن قيام اململكة العربية السعودية

 إلى كيف يمكن
ً
يتحول  نأ باإلضافة إلى تهديد محمد بن سلمان بنةل املعركة إلى إيران، يشير أيضا

  لقاملا خشيت اململكة العربية السعودية من دعم إيران 47التهديد بالحرب إلى صراع كامل ناضج

ة ن املواجهات الجوية الةقريلألقليات الشيعية في املنقةة الشرقية  وتشير التةارير األخيرة أ

                                                           
42 See “Israel and Iran square off in Syria”, The Economist, 15 February 2018, available at 

https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21737044-brink-and-backisrael-and-iran-

square-syria.  
43 Ben Hubbard, “Missile Attack in Syria Reportedly Kills at Least 16, Raising Regional Tensions”, New York 

Times, 30 April 2018, available at: https://www.nytimes.com/2018/04/30/world/middleeast/strikes-syria-

iran-israel.html.  
44 Comment by senior Iranian security expert, April 2018. 
45 ECFR interviews with Israeli security officials and experts, February 2018. 
46 ECFR interviews with Saudi officials and security analysts, March 2018. 
47 “Saudi intelligence agency reportedly brought weapons into Iran”, Times of Israel, 25 January 2018, 

available at https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/saudiintelligence-agency-reportedly-brought-

weapons-into-iran.   
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اإلماراتية هي خقر حةيةي يمثل انتةال الصراع املناهض إليران إلى ما وراء حدودها الجيوسياسية 

  48التةليدية

ثل في سورية واملم الرئيسةالةوة العاملية -واألكثر من ذلك، هناك بعض الةلق من أن روسيا 

 تسمح بتفاقم التوترات  –الوحيد الذي ال يزال يتحدث إلى جمي  األطراف 
ً
قد تبدي جهودا

  على خلفية ذلك، هناك خقر كبير 49والحفاظ على صراع خفيف الوتيرة كوسيلة لتعزيز موقفها

س   يسفر عن تصعيد أو  مامن انهيار الصفةة النووية اإليرانية بالكامل بعد االنسحاب األمريكي، 

الةضية النووية مةلق  قد تةرر طهران  إن التفكك الظاهر للجهود السياسية الدولية ملعالجة

 ،يزيد من احتمالية لجوء إسرائيل ودول أخرى إلى الضربات العسكرية ماتوسي  برنامجها النووي، 

الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه التةدم اإليراني  ومما ال تك فيه أن إسرائيل واململكة  بحسبانها

اد  احتضان موقف معلتحفيز أمريكا على أنه طريةة  إلى هذا األمر على تنظرانالعربية السعودية 

أن  حتمليُ سنوات من تصنيف الةضايا النووية واإلقليمية، ورغم بالكامل لإليرانيين في املنقةة  

إيران املتنامي من محاولة الواليات املتحدة ربط  موقفتةود التداعيات حول االتفاق النووي و 

  وهذا سيؤدي ذلك إلى تفاقم 50تصعيد اإليراني في املنقةةإلى ال ،الةضايا اإلقليمية والنووية

 الديناميات املحفوفة باملخاطر التي تتكشف بالفعل في جمي  أنحاء الشرق األوسط 

 املصالح األوروبية

محايدة في هذا الصراع اإلقليمي  لها روابط عسكرية واقتصادية عميةة  أوروبا ليست

األمر الذي يةزم عالقاتها م  طهران  تعترض  ،ناهضة إليرانالجذور م  جمي  الدول في الجبهة امل

 تعّدهفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة بشدة على ما 
ُ
 تزعزع لالستةرار في سورية، : دور إيران امل

ً
 حديدا

التهديد الذي تشكله إلسرائيل، دعم املليشيات الشيعية في لبنان والعراق  دعم املةاتلين الحوثيين 

 التورط في نشر الصواريخ في املنقةة في اليمن؛ و 

                                                           
48 Noah Browning, “Iran could be winner, U.S. a loser from UAE-Qatar tensions”, Reuters, 5 February 2018, 

available at: 

https://uk.reuters.com/article/us-gulf-qatar-emiratesanalysis/iran-could-be-winner-u-s-a-loser-from-uae-

qatar-tensions-idUKKBN1FP1J6.  
49 Dima Adamsky, “How Russia Shapes the Middle East”, Yedioth Ahronoth, 20 February 2018, 

http://www.mideast-mirror.com.  
50 Comments from senior Iranian official, April 2018. 
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تريد الحكومات األوروبية من إيران أن تةوم بتخفيف دورها كذريعة لتحةيق االستةرار في 

 في األتهر األخيرة-الصراعات اإلقليمية 
ً
 جديدا

ً
سعى األوروبيون إلى  إذ ،وهو موقف اكتسب زخما

كن هناك آراء متباينة حول ما يمكن توقعه إقناع الواليات املتحدة بااللتزام باالتفاق النووي  ل

 فيالتأثير  على مستوى بشكل واقعي من إيران في هذا الصدد، وكذلك حول فائدة العةوبات 

 الحسابات اإليرانية 

ولكن، في السعي لتحةيق هذه األهداف، ينبغي على األوروبيين عدم تبني أساليب الجبهة 

تحتاج الفواعل قليمي إليران تحديات حةيةية، املناهضة إليران  في حين يقرح السلوك اإل

إلى التأكد من أن مواجهة إيران بشكل أكبر ستؤدي على األرجح إلى زعزعة استةرار الشرق  األوروبية

السنوات األخيرة، شجعت كل طوال وخلق تحديات أكبر للمنقةة وألوروبا  في الواق ،  ،األوسط

ي باستخدام الةوة العسكرية، املزيد من املغامرات اإليرانية محاولة ملجابهة السلوك اإليراني اإلقليم

 موقف طهران حسنت و 

تةف سورية واليمن كأمثلة مقلةة على هذا النهج الكارثي   اليوم،في الشرق األوسط 

 من و 
ً
عدسة معادية إليران  منظور هناك، أدت الصراعات التي نظر إليها الفاعلون الخارجيون جزئيا

 في املنقةة  ال يوجد أي سبب على اإلطالق لالعتةاد بأن النتيجة إلى إطالق يد طهر 
ً
ان مباترة

 ملزايا طهران االستراتيجية والتكتيكية 
ً
 ستكون مختلفة هذه املرة، نظرا

الّية بوساطة يمكن   أكثر فعَّ
ً
 الحفاظ على تركيز مكثف علىللفواعل األوروبية أن تلعب دورا

ترات اإلقليمية  بالنسبة إلى الواليات املتحدة وأوروبا وروسيا، الجهود الرامية إلى نزع فتيل التو 

فإن لها ميزة واضحة واحدة يمكن استخدامها بفعالية في املنقةة: وهو إمكانية وصولها إلى جمي  

جال مالجهات اإلقليمية الفاعلة  يجب على األوروبيين استخدام هذه اإلمكانية في العمل على فتح 

 امل ميقلياإلةوى التوازن 
ً
 من القرفين ال يمكن أن يحةق نصرا

ً
بني على أساس االعتراف بأن أيا

  وقد يتقلب هذا النهج أيضا بعض الخيارات الصعبة بالنسبة ألوروبا، والتعامل غير املريح 
ً
مقلةا

 عن إيران  ولكن بالنظر إلى 
ً
م  حلفائهم في الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية، فضال

مر الذي أثاره انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق األ –يف املحتملة لحريق إقليمي أوس  التكال

 يتعين على األوروبيين الةيام به  في الفصل الختامي من -النووي 
ً
 سياسيا

ً
فإن ذلك يمثل استثمارا

هذا التةرير، يض  املؤلفون سلسلة من التوصيات املتعلةة بالسياسات التي يمكن للفواعل 

 لتحةيق هذه الغاية  ألوروبيةا
ً
 اعتمادها سعيا
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 أوروبي تحالف بناء

 تيتؤدي إلى زعزعة االستةرار والالتي نشقة األيشعر املسؤولون األوروبيون بةلق متزايد إزاء 

، حذر الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون من 8102لجبهة املعادية إليران  في أوائل عام تةوم بها ا

  في الواق ، يجب على الدول األوروبية أن تشعر بالةلق من القريةة التي تدف  تحركات قد تثير ذلك

 إلنهائه، وإغراق 
ً
بها الجبهة املعادية إليران التي تهدد بتعزيز نوع السلوك اإليراني الذي تسعى ظاهريا

أن املسؤولين األوروبيين يعارضون بشكل واس   ورغم  اتالشرق األوسط في املزيد من الصراع

ناورة اإلقليمية اإليرانية، إال أنهم يصفون بشكل خاص األعمال السعودية في اليمن ولبنان وققر امل

 ."بأنها "متهورة" و"غير مسؤولة" و"خقيرة

بينما تناضل الحكومات األوروبية من أجل استةرار البلدان بالةرب من الحدود الجنوبية 

  التي تتبنىألوروبا، ينبغي عليها مةاومة إغراء دعم السياسات 
ً
 مواجهة م  إيران ً  في حين حصريا

لحلفاء األوروبيين، فمن املرجح أن يكون غير ا دعمتشير لأن هذا النهج قد يبدو وسيلة مناسبة 

 فعال في احتواء إيران في املنقةة 

من  املزيدإثارة  بفعِل  ،عالوة على ذلك، قد يأتي ذلك بنتائج عكسية على أوروبا وحلفائها

 من دعم العنف  وب
ً
خقوط املعركة الجديدة في الشرق األوسط، يجب على  إحدى جبتهيدال

 لتخفيف حدة التوتر، 
ً
تعامل الن قيادة وتوجيه املزيد مبوساطة الحكومات األوروبية أن تعمل معا

الصحيح م  إيران إلدارة أكبر قدر ممكن من أنشقتها اإلقليمية ذات اإلتكالية  إن محادثات 

)االتحاد األوروبي وفرنسا وأملانيا وإيقاليا واململكة املتحدة( م  إيران هي  2بي + االتحاد األورو 

لح اتخاذها –نةقة انقالق جيدة  يوجز هذا التةرير عدة خقوات مةترحة أدناه 
ُ
والتي كان من امل

 بعد االنسحاب األمريكي من االتفاقية النووية اإليرانية 

ن بين الةادة األوروبيين إلقامة تحالف أوروبي قد يكون الرئيس ماكرون في أفضل وض  م

يدعم تخفيض التصعيد اإلقليمي   إن موقفه املعلن حول التقورات اإلقليمية الداعية إلى توسي  

الصراع م  إيران، واملشاركة املسبةة في حل أزمة لبنان، والعالقة الجيدة م  دونالد ترامب والةادة 

عمال أل اقد يمنحه فرصة متميزة للتةدم في جدول  كّل ذلك ان،اإلقليميين، بما فيهم محمد بن سلم

ق عن طري ،هذا  يجب على فرنسا أن تسعى إلى بناء دعم سياس ي أوروبي واس  النقاق لهذا الجهد

تجمي  مجموعة من الدول األعضاء املهتمة بالسعي إلى إزالة التصعيد في املنقةة، بما في ذلك 
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اليا والسويد  يجب أن تعمل هذه الدول بشكل وثيق م  أكبر ممثلي أملانيا واململكة املتحدة وإيق

االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، لتحريك الثةل الدبلوماس ي واالقتصادي 

 لهذه الجهود 
ً
 الجماعي لالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه دعما

تجابة الفات املخصصة والتي تم تشكيلها اسيتقل  هذا االئتالف األوروبي للتوس  في التحقد 

من تهدئة التوترات في لبنان في أعةاب استةالة رئيس الوزراء سعد الحريري في -ألزمات مختلفة 

 إلى الدفاع عن الصفةة النووية ومحاولة نزع فتيل العداء بين ققر ودول الخليج  ،الرياض
ً
وصوال

بعض األحيان عناصر من داخل املؤسسات  وقد تضمنت هذه التحالفات املخصصة في ،العربي

األمريكية مثل البنتاغون ووزارة الخارجية والكونغرس  سوف يحتاج الةادة األوروبيون إلى بذل 

 جهود قوية ومستدامة لتشجي  الرئيس ترامب ومستشاريه وإقناعهم باعتماد نهج بديل 

لحصول على مساعدة ، يجب على الدول األوروبية أيضا اتحالفهاجهود بناء  سياق في

التي  في حل األزمة أسهمتالوسقاء التةليديين في الخليج مثل الكويت وعمان، وربما مصر )التي 

  في الشرق األوسط  في ظل الوض تضقلُ  بدور  رئيس  أعةبت استةالة الحريري(  روسيا أيضا التي 

حذرهم  غمر زن في املنقةة، الحالي، يتقل  الفاعلون اإلقليميون بشكل متزايد إلى موسكو كةوة توا

بشأن أهدافها النهائية  يجب على أوروبا أن تكون حذرة من املشاركة اإلقليمية م  روسيا، الفاعل 

ُح الذي ال تتفق مصالحه عادة م  املصالح األوروبية،  أن يستفيد ]الفاعل الروس ي[ من  ويرجَّ

 ر املنقةة ديالفوض ى التي ت

خلق فرص وساطة لحث عن فرص للعمل م  موسكو وم  ذلك، سيتعين على أوروبا الب

إقليمية، بغض النظر عن مدى عدم االرتياح الذي يبديه تدهور العالقات بين روسيا والغرب  

ففي نهاية املقاف، يجب على الدول أن تستند في إعادة بناء أمن الشرق األوسط على مجاالت 

 من املواجهة  وما لم يكن املمث األوس التةارب 
ً
لون اإلقليميون مستعدين للمشاركة في حوار بدال

 أن ُح فال ُيَرجَّ بّناء، وحلول توافةية متبادلة، واإلقرار ببعض مصالح كل منهم ومفاهيم التهديد، 

يكون هناك تنسيق إقليمي مستدام في حل الصراعات  لتحةيق هذه الغاية، تحتاج املنقةة إلى 

 يات األمنية طويلة األمد إطار ملعالجة عدم االستةرار والصراع والتحد

 يمكن بناء منظمة مماثلة ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا توفر 
ً
 للحوار اإلقليمي مكانا

بشأن السيادة واستخدام الةوة  ولتثبيت صحة ذلك،  الرئيسةواالتفاقات التي تعكس املبادئ 
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بين الفواعل اإلقليمية  يجب أن تحدث هذه العملية في مناخ مناسب  في الوقت الراهن، إن العداء

الجهود املبذولة إلنشاء بنية فوقية أوس ، وربما يحد من املحاوالت املستةبلية للةيام  سيعوق 

 الحسبانبذلك  وم  وض  هذا في 
ً
، ينبغي على األوروبيين اآلن التركيز على ما يمكن تحةيةه واقعيا

 لتهدئة التوترات وبناء الثةة على أساس محلي خاص بكل بلد 

الحد من األضرار والحيلولة دون نشوب حرب بين الدول في املنقةة  على املدى الةصير،   0

 لحل محركات الصراع 
ً
يجب على الفواعل األوروبية التركيز على الجهود املصممة خصيصا

 املحلية في مختلف املسارح  لتحةيق ذلك، يجب عليهم:

  يجبرائيل في سوريةعلى نحو عاجل بين إيران وإس عملية خفض التصعيدتسهيل : 

أن تكون األولوية الفورية الستخدام الةنوات الدبلوماسية إليران لتوضيح الخقوط 

  افي تجاوزهالحمراء اإلسرائيلية بوضوح في سورية والتحذير من عواقب استمرار طهران 

 
ُ
  يجب أن تشمل هذا املشاركة

ُ
كل كبير بشالتي لديها عالقات وثيةة، وتؤثر -روسيا  األوروبية

-جمي  األطراف  ينبغي على األوروبيين أن يدفعوا باتجاه التوصل إلى تسوية إسرائيلية  في

إيرانية في سورية )األمر الذي يبدو أن الواليات املتحدة غير مهتمة به(  وهذا يتقلب 

حساسية لإلقرار بشرعية املخاوف األمنية اإلسرائيلية والخقوط الحمراء حول وجود 

رانيين في مرتفعات الجوالن، باإلضافة إلى محاوالت إيران لترسيخ مكانة قواتها في وكالء إي

سورية على املدى القويل   لكن على األوروبيين أن يوضحوا للةادة اإلسرائيليين )م  

 ال يستقيعون إخراج اإليرانيين من سورية  يجب على 
ً
زمالئهم األمريكيين( أنهم واقعيا

ي الذين عملوا في السابق كةناة بين إسرائيل وحزب هللا في لبنان، أعضاء االتحاد األوروب

ففي الجزء الذي  .مثل أملانيا، تقوير قنواتهم املحدودة في األجزاء التي أقاموها بالفعل

 أن تدعو إلى عودة األمم 
ً
يسيقر عليه السوريون من مرتفعات الجوالن، يمكن ألوروبا أيضا

 مثلما قامت  (UNDOF) اكةوة مراقبة فض االتتبكاملتحدة 
ً
في أقرب وقت ممكن  تماما

قوة األمم املتحدة املؤقتة ملراقبة فض االتتباك في لبنان، بتوفير قنوات هامة لالتصال 

تشكيك إسرائيل التةليدي في قوات املراقبة التابعة لقرف  رغموفض النزاع بين الدولتين 

  .ثالث

 يجب أن تستمر املحادثات األوروبية : اليمنفي  اإليراني  -السعودي  تعميق الصراع  منع

والتأكيد على الضرورة امللحة إلنهاء الهجمات  ،الجارية م  إيران حول الةضايا اإلقليمية
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ن مثل م الحّد  وتأثير  ،الصاروخية التي ينفذها الحوثيون على اململكة العربية السعودية

األوس   رغم خقابهم املتشدد، تحسين العالقات األوروبية اإليرانية  فيهذه اإلجراءات 

يحتاج السعوديون إلى مخرج من الصراع في اليمن  في هذا، يوفر التزام إيران في الحرب 

املمكن  إن االنةسامات داخل مجلس التعاون  املخرَج ، حتى وإن يكن على نقاق ضيق

 قد يتمكن األوروبيون  يخلةانالخليجي وعدم تدخل الواليات املتحدة 
ً
 فراغا

ً
ملئه  من أيضا

)التي يةودها اآلن مبعوث  عن طريق إعقاء دف  جديد لدبلوماسية األمم املتحدة في اليمن

 عن طريقالعمل م  األمم املتحدة  األمم املتحدة( مارتن غريفيث، بريقاني الجنسية(  

تعزيز التفاعل م  الجهات الفاعلة املحلية، ينبغي على األوروبيين بناء عالقات وظيفية م  

على األرض لتكون بمثابة جسر يربط بين الجهات الفاعلة الدولية  الرئيسةصائل الف

واإلقليمية  الةيام بذلك سيساعد على خلق عملية سالم تستوعب الخقوط الحمراء 

   51ملختلف األطراف

 :لصراعات ا فييجب على أوروبا أن تداف  بشكل استباقي عن االستةرار اللبناني  عزل لبنان

هذا يعني االستمرار في الدف  بةوة ضد أي إجراء خارجي يمكن أن يخل بالتوازن و  .اإلقليمية

السياس ي الحساس للبلد  يجب على الدبلوماسيين األوروبيين إبالغ إسرائيل وإيران 

واململكة العربية السعودية بأن أي خقوات قد تؤدي إلى زعزعة االستةرار في لبنان ستؤدي 

لدى إسرائيل واململكة العربية السعودية مخاوف مشروعة  إلى ردة فعل سياسية أوروبية 

حول استمالة حزب هللا للدولة اللبنانية، لكن الحفاظ على توازن الةوى السياس ي الحالي 

 الستةرار لبنان   األساسيبةى الشرط 
ً
 أيضا

ً
الحفاظ على الهدوء على الحدود وُيَعدُّ هاّما

 دبلوماسيين األوروبيين إبالغ إيران بأن بناء بنيةالشمالية إلسرائيل  وباملثل، يجب على ال

تحتية عسكرية جديدة في لبنان، والذي من تأنه أن يغير ميزان الةوة الهش هناك، غير 

مةبول على حد سواء  ينبغي على األوروبيين أن يواصلوا جهودهم لتعزيز دور الةوات 

 لحزب هللا 
ً
 املسلحة اللبنانية كةوة موازنة مركزيا

                                                           
51 Adam Baron, “The Importance of Being Envoy: Advice to the new UN Representative to Yemen”, ECFR, 

11 April 2018, available at  

www.ecfr.eu/article/commentary_advice_to_the_new_un_representativ_martin_griffiths.  

http://www.ecfr.eu/article/commentary_advice_to_the_new_un_representativ_martin_griffiths
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 يجب على األوروبيين رعاية مشاركة الرياض املتجددة م  الحكومة  لتقدم في العراق:دعم ا

في بغداد والجهات الفاعلة العراقية األخرى، التي تتناقض بشدة م  أكثر مواقفها عدوانية 

في مكان آخر  يجب على األوروبيين أن يبنوا على أساس هزيمة تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

نحاء العراق عن طريق تشجي  التنسيق السعودي م  بغداد حول "داعش" في معظم أ

وإعادة دمج املناطق ذات األغلبية السنية في البنى الوطنية  ،جهود تحةيق االستةرار

واإلصالح السياس ي واالقتصادي  عالوة على ذلك، يجب على األوروبيين دعم أي جهد 

 ين طهران والرياض تبذله بغداد لتوفر منصة اختبار إقليمية أوس  تجم  ب

 "التجمع وراء الجهود اإلقليمية والدولية الرامية لالستقرار في مرحلة ما بعد "داعش 

بما أن النضال  يساعد على التعويض عن تردد الوليات املتحدة في القيام بذلك: ما

ضد تنظيم "داعش" يتةاط  م  العديد من االنةسامات اإلقليمية )بما في ذلك بين اململكة 

عربية السعودية وإيران(، فإنه يمكن أن يةدم فرصة لفتح مجال تخفيض التصعيد  م  ال

حرص الرئيس ترامب على تخفيض التزامات الجيش األمريكي وتحةيق االستةرار في 

سورية، ينبغي على الدول األوروبية أن تنظر في تعيين مبعوث خاص رفي  املستوى لجهود 

ق السياسة األوروبية واملوارد، باإلضافة إلى توضيح ما بعد تنظيم "داعش"، مهمته تنسي

أهمية أوروبا  إن الفشل في تحةيق االستةرار بنجاح في هذه املناطق لن يؤدي إلى تسهيل 

بل وسيزيد من املواجهة بين الةوات  ؛عودة ظهور "داعش" )أو مجموعة مماثلة( فحسب

 ومعارضيها 
ً
 املدعومة إيرانيا

يجب على أوروبا مساعدة تركائها ان في القضايا اإلقليمية املشاركة القوية مع إير   8

اإلقليميين على التعامل م  مخاوفهم املشروعة من إيران م  الحفاظ على مساحة كبيرة 

من الفوض ى اإلقليمية التي  للتواصل م  طهران  يجب أن تركز الجهود األوروبية على الحّدِ 

ة ، وعلى السعي إلى ممارسة الدبلوماسية املتشددتنشط فيها إيران في املجاالت املبينة أعاله

أكثر الوسائل واقعية لتغيير حساباتها  ويجب النظر إلى املحادثات التي  بحسبانهام  طهران 

)وتالها اجتماع  8102في ميونيخ في تباط/فبراير  2بدأت بين إيران واالتحاد األوربي + 

اء يجب على الدول نها آلية لخلق دف  بنّ آخر في أيار/ مايو(، حول الصراع في اليمن على أ

توسي  نقاق صالحيات املحادثات ملا  بوساطةبما في ذلك، -األوروبية الحفاظ عليه بةوة 

أن تتفاقم فيه التوترات بشأن االتفاق النووي،  ُيرّجحأبعد من اليمن  في الوقت الذي 
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ر قد يكون ألوروبا تأثي يجب أال يسمح األوروبيون بانهيار املسار السياس ي املصاحب له 

إيران، ولكن نفوذها قد ازداد بسبب تدهور العالقات األمريكية  فيدبلوماس ي محدود فةط 

م  إيران تحت حكم ترامب والدرجة التي تنظر بها طهران اآلن إلى أوروبا كشريك دولي 

أكيد على تإلنةاذ الصفةة النووية وإلحياء االقتصاد اإليراني  يجب على األوروبيين ال رئيس

ليهم ع ستصعبأنه بدون تحةيق تةدم ملموس في بعض الةضايا اإلقليمية على األقل، 

 .مةاومة موقف إدارة ترامب األكثر عدوانية، ناهيك عن دعم االستثمار األوروبي في إيران

وكجزء من هذا، يتعين على الدول األوروبية الضغط على إيران لبدء إجراءات لبناء الثةة 

ستعدادها صراحتًه لبدء ما يسميه وزير الخارجية محمد جواد ظريف "الشبكات األمنية" تظهر اأن 

 بالنظر في فرض عةوبات جديدة على  .52بين الةوى اإلقليمية
ً
لةد بدأت الحكومات األوروبية فعليا

 .إيران لسلوكها اإلقليمي إذا لم يكن هناك أي تةدم بّناء في هذا الجهد

دابير تسميات جديدة مرتبقة بأنشقة فيلق الحرس الثوري أن تتضمن هذه الت ويمكُن 

 اإلسالمي في سورية وبرنامج إيران للصواريخ البالستية  

في اتخاذ مثل هذا املسار، يجب على االتحاد األوروبي الحفاظ على التمييز بين الةضايا 

 اوالت الدول اإلقليمية واالتفاق النووي  وقد أصبح هذا التمييز غير واضح بالفعل بسبب مح

الدف  بعةوبات جديدة ضد السلوك اإلقليمي اإليراني،  وفرنسا(بريقانيا وأملانيا األوربية العظمى )

كجزء من املحاوالت الفاتلة م  واتنقن املخصصة للحفاظ على التزام الواليات املتحدة 

ه التحركات هذ تعدُّ   وبشكل أكثر جوهرية، يجب على أوروبا أن تعترف بأنه في حين 53بالصفةة

ف أن تفرض أي تكالي فإنه ال ُيحتمللكل من الحلفاء اإلقليميين والواليات املتحدة،  هاّمةإتارة 

سلوكها في وقت ال يوجد فيه تفاعل يذكر بين الشركات األوروبية  في تغيير أي حةيةية على إيران أو 

   54ةاالقتصادي الحرس الثوري اإليراني وتبكات

                                                           
52 Mohammad Javad Zarif, “Iran can set a post-Isis security policy for the region”, Financial Times, 21 

January 2018, available at: https://www.ft.com/content/c0b6bc36-fead-11e7-9650-9c0ad2d7c5b5.    
53 ECFR interviews with European officials, April 2018. 

رض االتحاد األوروبي عةوبات استهدفت الحرس الثوري اإليراني، والتي ال تزال في اإلجبار على إزالة ، ف8100في عام  54

 عةوبات االتحاد األوروبي ذات الصلة النووية

See European Council, “EUrestrictive measures against Iran”, 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/. 

https://www.ft.com/content/c0b6bc36-fead-11e7-9650-9c0ad2d7c5b5
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/
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 قبل توسي  تبكة العةوبات على نقاق أوس  ينبغي على الدول األور 
ً
 أن تفكر مليا

ً
وبية أيضا

لتشمل حزب هللا في لبنان كوسيلة للدف  ضد إيران  إن تصنيف أوروبا الحالي للجناح العسكري 

كمنظمة إرهابية، على عكس جناحه السياس ي، هو تمييز هام  يسمح هذا التمييز باملشاركة  للتنظيم

 في ظي تنظيماملستمرة م  
ً
 ال يتجزأ من الوض  السياس ي الذي كان سائدا

ً
عد ما ب مرحلةل جزءا

ي ف حتى لو كان هناك إتكالية بالنسبة ألنشقته-الحرب األهلية والذي ساعد على استةرار البالد 

 واليمن سورية 

رمته، ب التنظيمينبغي على الدول األوروبية أن تةاوم الضغط األمريكي لفرض عةوبات على 

و بحذر في توسي  نقاق العةوبات املستهدفة ملسؤولي حزب هللا املشاركين في املجال وأن تخق

صور ، وقبعزلها وتقبيق العةوبات عليهافشل املحاوالت الدولية لتةويض حماس فالسياس ي  

الدبلوماسية التي خلةتها سياسة االتحاد األوروبي بسبب عدم االتصال م  املجموعة ]حماس[ 

 آ يعّدان
ً
 .خر في هذا الصددتحذيرا

األمن اإلقليمي  فةد ضغقت إدارة ترامب على  فيكما أن قدرات الصواريخ اإليرانية تؤثر 

االتحاد األوروبي لتوسي  نقاق العةوبات التي تستهدف برنامج الصواريخ البالستية للبالد  غير أنه 

 ليس 
ً
حا   تعّدهأن تةن  مثل هذه اإلجراءات طهران بتةليص البرنامج الذي مرجَّ

ً
 مشروعا

ً
تكال

 للردع ضد الهجمات العسكرية  هذا هو الحال 
ً
في سياق زيادة مبيعات األسلحة الغربية  تحديدا

ذات  أن تضر العةوبات يحتملإلى اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل  

أي تدابير قد تتخذها ضد  والتي يجب على أوروبا أن تميزها عن-الصلة بالصواريخ البالستية 

بالنفوذ األوروبي املحدود  وعالوة على ذلك، فإن –الهيئات التابعة للحرس اإليراني الثوري 

 باالقتصاد اإليراني
ً
 كبيرا

ً
ى دعم من ولن تحصل عل ،العةوبات املتعلةة بالصواريخ لن تسبب ضررا

 من إعقاء األولوية  الصين وروسيا )كما فعلت ذات مرة العةوبات املتعلةة بالنووي( 
ً
بدال

للعةوبات، ينبغي على الحكومات األوروبية زيادة تعاونها م  الواليات املتحدة والشركاء اإلقليميين 

والهيئات الدولية في اعتراض التجارة غير املشروعة وعمليات النةل ذات الصلة ببرنامج إيران 

لية نةل األموال واألسلحة( الذي يسهل آك على إنهاء النشاط )بما في ذل تركز الصاروخي  وينبغي أن 

 انتشار تكنولوجيا الصواريخ في املنقةة 
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 يراتتأثلالنسحاب األمريكي من االتفاق النووي  يمكن أن تكون حماية الصفقة النووية    2

ال يمكن التنبؤ بها على جهود إيران املستةبلية الستعادة برنامجها النووي  في أعةاب خروج 

الصفةة النووية، تدد الرئيس اإليراني على إمكانية أن تعيد طهران  ترامب الصعب من

النظر في إحياء برنامجها النووي ما لم تستق  التفاوض على ترتيب م  أوروبا والصين 

وروسيا يؤمن بعض الفوائد االقتصادية إليران  إذا انهارت الصفةة بالفعل، وقررت 

ات لضرب ]األوروبي[ الدعم يزدادأن  ُيرّجحفطهران توسي  قدرتها على التخصيب النووي، 

 قد يؤدي إلى ماعسكرية على املنشآت النووية اإليرانية، اللواليات املتحدة وإسرائيل ا

أن يؤدي االنهيار الكامل لالتفاق النووي إلى تعزيز  ويحتملتصعيد الصراعات اإلقليمية  

 ويفضلون  ،يرانالدعم ألولئك الذين يتبعون سياسات إقليمية عدوانية في إ
ً
كثر أ موقفا

 تصادمية ضد الوجود العسكري األمريكي في الشرق األوسط 

على هذا النحو، يجب على األوروبيين اآلن تركيز جهودهم على إيجاد آلية في االتفاقية 

 دون مشاركة الواليات املتحدة  يمكن ألوروبا، إلى 
ً
النووية التي يمكن أن تبةي عناصر الصفةة معا

صين وروسيا، أن تةدم حوافز اقتصادية وسياسية وأمنية إليران لتبةى ملتزمة بأهم جانب ال

التزاماتها النووية، وأن تحمي الشركات األوروبية بةدر اإلمكان من تقبيق العةوبات الثانوية 

   وهذا لن يكون من السهل: 55األمريكية
ً
ما إذا كانت إيران ستةبل صفةة مثل  إذ ال يعّد واضحا

 هذه، بال
ً
صادي عن التأثير االقت نظر إلى مركزية الواليات املتحدة في خقة العمل املشتركة، فضال

الشركات غير األمريكية  سوف تحتاج في العالمي ألمريكا وتأثير العةوبات الثانوية األمريكية 

الحكومات األوروبية إلى إيجاد طريةة لفصل مواقفها حول الصفةة النووية عن تلك الخاصة 

يات املتحدة دون التسبب في مواجهة كبيرة عبر األطلس ي حول العةوبات والتجارة  للةيام بالوال 

بذلك، ينبغي على االتحاد األوروبي اآلن الضغط على الواليات املتحدة للحصول على ضمانات 

 سياسية وقانونية مثل التنازل عن العةوبات واإلعفاءات 

أن تحد من تقبيق العةوبات الثانوية  –األقل أو على -من تأن مثل هذه التدابير أن تمن  

استراتيجية بالنسبة ألوروبا، مثل القاقة والبنية التحتية والقيران  أهميةاألمريكية في مجاالت ذات 

                                                           
55 For recommendations on this, see Ellie Geranmayeh, “Europe Must Fight to Preserve the Iran Deal”, 

Foreign Policy, 23 January 2018, available at:  

http://foreignpolicycom/2018/01/23/europe-must-fight-to-preserve-the-iran-deal.  

http://foreignpolicycom/2018/01/23/europe-must-fight-to-preserve-the-iran-deal


   

الجديدة األوسط الشرق  معركة خطوط  31 

 

 البحث عن حلول بنكية 
ً
والسيارات  وبالتوازي م  ذلك، يجب على الحكومات األوروبية أيضا

  ينبغي 56حتى وإن يكن ذلك على مستوى أقل بكثير-للحفاظ على العالقات املصرفية م  إيران 

فرنسا و  بريقانيا) الثالثعلى الةادة األوروبيين رفض املزيد من املفاوضات بين الدول األوروبية 

واإلدارة األمريكية في إطار أوس  لسياسة إيران، بما في ذلك احتمال فرض عةوبات أوروبية  أملانيا(و 

إدارة ترامب بإجراء تعديالت كبيرة لتخفيف تنفيذ العةوبات  ما لم تةم-أخرى تستهدف إيران 

الثانوية األمريكية التي تستهدف الشركات األوروبية التي تتعامل م  إيران  ولتحةيق هذه الغاية، 

ينبغي على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بدء مشاورات بشأن تدابير مضادة ضد الواليات 

األوروبيين أن يضغقوا بشدة بشأن هذه الةضية م  إدارة ترامب،  املتحدة  يجب على الةادة

 ل استمرار التعاون بشأنجموضحين أنها قضية بالغة األهمية للعالقة عبر األطلس ي، وكذلك من أ

 .الةضايا اإلقليمية في الشرق األوسط

 للتدابير الس مع الحلفاء ثابتة إرسال رسائل  2
ً
 قويا

ً
دية عو يجب على أوروبا أن تةدم دعما

والتنمية واإلصالح االقتصادي التي يةودها محمد بن سلمان  وم  ذلك، ينبغي على الدول 

 –األوروبية 
ً
  تملكالتي -اململكة املتحدة وفرنسا  تحديدا

ً
 مكثفا

ً
 وأمنّيا

ً
 عسكرّيا

ً
  م تعاونا

 ىأن تشدد للمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة عل-دول الخليج العربية 

وا راجعالتداعيات السلبية لبعض عناصر قتالها ضد طهران  يجب على األوروبيين أن ي

بعناية دورهم في تسهيل النشاط السعودي واإلماراتي املزعزع لالستةرار  إن الةرار األخير 

الذي اتخذته أملانيا بشأن وقف بي  األسلحة التي يمكن استخدامها في صراع اليمن، يةدم 

 ينبغي 
ً
لم يكن هناك أي تةدم على هذه  اعلى الدول األوروبية األخرى أن تتبعه إذمثاال

الجبهة  هذه املبيعات هي عنصر هام في العالقة األمنية األوروبية م  الجهات الفاعلة 

تسمح جيدة توفر فرصة  التحوالتعلى حق في ادعاء أن  يناألوروبي لكناإلقليمية  

 ، تصبح هذههامةوتحةيق مصالح مشتركة  بتشكيل سياسة أمن إقليمية بشكل بناء

في  األسلحة هذهالحجة صحيحة فةط إذا كان األوروبيون راغبين في الحد من مبيعات 

  الصراع وعدم االستةرار  مناطق

                                                           
56 For more on this, see “After Trump’s Iran decision, Time for Europe to step up”, ECFR, 9 May 2018, 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_after_trump_iran_decision_time_for_europe_to_step_up.  
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نافس لنفي التأكيدات تأن ت األوروبيةمن هذا النهج، ينبغي على الفواعل  كما أنه كجزء

َعدُّ ويُ أخذت جانب إيران، فهو مفهوم إقليمي كبير خاطئ   اإلسرائيلية والسعودية بأن أوروبا قد

 
ً
أن تعترف الدول األوروبية بشكل مباتر بمخاوف دول الخليج العربية وتسلط الضوء على  هاّما

 أن يحددوا حساسيات 
ً
طرق عديدة تترجم بها هذه املخاوف إلى دعم مادي  لكن يجب عليهم أيضا

إلسرائيليين، باإلضافة إلى الحسابات التي تدعم السياسة إيران اتجاه نظرائهم السعوديين وا

 -الخارجية إليران 
ً
 والتي ال تنب  من اإليديولوجية فحسب، بل من مخاوف أمنية حةيةية أيضا

م  اعتةادها بوجود دعم من إدارة ترامب، فإن اململكة العربية السعودية لن تتخلى هذا، و 

ن يواصلوا طرح قضية تغيير النهج هذه  إن فشل عن التصعيد  لكن يجب على األوروبيين أ

استراتيجية املواجهة في كل من اليمن ولبنان، واحتمال أن يخذل ترامب الرياض في نهاية املقاف، 

وة وهي خق-إلى حاجة اململكة العربية السعودية لالنسحاب  تشير أمور وضغط اإلصالح الداخلي 

 يجب على األوروبيين تشجيعها بشكل فعال 

جبهة الالذي تمارسه يجادل هذا التةرير بأن النهج العدواني املفرط  جبهة أوروبيةريك تح

وة في النهاية ق يعزز  مامن عدم االستةرار اإلقليمي، أعمق أن يخلق حالة يحتمل املناهضة إليران 

 نجا طوال وقد-إلى اليمن  ةسوري من-نما نفوذ إيران عبر الشرق األوسط لةد  في الواق ،.البلد

في عهد صدام حسين  واألخقر من ذلك  للعراق عسكري التفوق قام بصّد الو  العةوبات،عةود من 

نهج  فإن-للجهات الفاعلة في صراعات الشرق األوسط  التداخل املعةدإلى  بالنظر -بالنسبة ألوروبا 

 
ً
 نفي تحويل سلسلة من النزاعات بالوكالة بين الجماعات املدعومة م املواجهة قد يعجل أيضا

بين الدول  بدال من دعم الجهود لزيادة  واسعة النقاقإيران إلى حرب وغيرها من  السعودية

ألوروبيين أن يسارعوا بشكل استباقي إلى عملية تحرك ايجب على  اإلقليمية،تصعيد التوترات 

 قين يعأيةلل التوترات ونةاط االحتكاك الخقيرة  وهذا من تأنه  ما املعاكس،املنقةة في االتجاه 

 لأل قوة 
ً
 أمنيا

ً
ا الواليات املتحدة أو روسيا، فإنه سوية علىوروبيين: في حين أن أوروبا ليست العبا

 عن وكتلة نفوذتتمت  بةدرة 
ً
عبين جمي  الال  قدرة وصولها إلى كبيرة في الشرق األوسط، فضال

   ةةاملنقاستةرار وأمن للمساعدة في  هامةقناة  هناك  هذه العوامل تجعلها الرئيسين
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