
 أ
 

 

 

 

 

 

تأثير القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه 

 (3007-3002العراق )

 قدمت من قبل :

 وسيم سالم عبد اهلل المزوغي

 تحت إشراف :

  د. شكري عاشور السويدي

 قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في العموم السياسية

 جامعة بنغازي

 االقتصادكمية 

 3008سبتمبر 

 



 ب
 

Copyright ©2018.All rights reserved, no part of this thesis may be reproduced in any 

form, electronic or mechanical, including photocopy , recording scanning , or any 

information , without the permission in writhing from the author or the directorate of 

graduate studies and training of Benghazi university . 

 

محفكظة . ال يسمح اخذ أم معمكمة مف أم جزء مف ىذه الرسالة عمى ىيئة  8102حقكؽ الطبع 

نسخة الكتركنية أك ميكانيكية بطريقة التصكير أك التسجيؿ أك المسح مف دكف الحصكؿ عمى إذف 

 لؼ أك إدارة الدراسات العميا ك التدريب جامعة بنغازم.كتابي مف المؤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 د
 

 اإلىداء

 

 

 إلى ركح أبي رحمو اهلل.

 إلى أمي أطاؿ اهلل في عمرىا.    

 إلى أخكتي ك أخكاتي حفظيـ اهلل.    

 إلى أساتذتي األفاضؿ احترامان ك تقديران.    
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 شكر و تقدير
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ك أتقدـ بجزيؿ الشكر ك العرفاف لألستاذ الدكتكر )شكرم عاشكر السكيدم( الذم أشرؼ عمى ىذا 
 العمؿ ك لـ يبخؿ بجيد أك نصيحة ككاف مثاالن لمعالـ المتكاضع .
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 (3007-3002ة تجاه العراق )تأثير القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليراني

 إعداد

 وسيم سالم عبد اهلل المزوغي

 المشرف

 د.شكري عاشور السويدي

 الممخص

إف السياسة الخارجية اإليرانية تسعى إلى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ تككيف قكة مييمنة في     

ا العالمية، المنطقة العربية، كما تسعى عمى أف تككف قكة إقميمية كدكلية مؤثرة في مجمؿ القضاي

كلتحقيؽ ذلؾ رسمت إيراف سياستيا الخارجية مف خالؿ تجسيد خميط مف القكة الصمبة ك الناعمة، 

ـ( يشير إلى الميؿ  8113إال أف الطابع المميز ليا منذ الغزك األمريكي البريطاني لمعراؽ في عاـ )

ستخداـ القكة الناعمة في لتكظيؼ القكة الناعمة. لذلؾ تدكر المشكمة البحثية ليذه الدراسة حكؿ ا

 السياسة الخارجية اإليرانية كتأثيرىا عمى دكلة العراؽ.

 كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج تمثؿ أىميا في األتي:    

تعمؿ  8113(  كانت السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ بعد الغزك األمريكي البريطاني عاـ 0

مى تيديد إيراف ك العمؿ عمى إنشاء عراؽ جديد يتماشى مع السياسات عمى تحجيـ القدرة العراقية ع

 اإليرانية في المنطقة.



 م
 

( استخدمت إيراف  كؿ الكسائؿ الناعمة ك المتمثمة في األدكات السياسية ك االقتصادية ك الثقافية 8

تحقيؽ ك الدينية ك اإلعالمية  لتحقيؽ أىدافيا في العراؽ ، كنجحت إلى حد كبير في السيطرة ك 

النفكذ السياسي ك االقتصادم ك الثقافي ك الديني في العراؽ، كاستطاعت تحقيؽ ذلؾ باستخداـ القكة 

الناعمة بدالن مف القكة الصمبة التي لـ تجني منيا إيراف سكل الخسائر المادية ك البشرية خالؿ 

 الحرب اإليرانية العراقية.
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 الفصل األول

 التمييد
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 المقدمة:( 0.0)

بالرغـ مف أف استخداـ القكة الناعمة في السياسة الخارجية يعتبر حديث نسبيان ، إال أنو أتبث     

فاعميتو مف حيث التطبيؽ ، فالحركب التي خاضتيا البشرية عمى مر العصكر كانت ليا نتائج 

 تتماشى مع حقكؽ اإلنساف كخيمة سكاءن مف الناحية البشرية أك المادية ك حتى البيئية ، كما أنيا ال

 التي ينادم بيا المجتمع الدكلي.

إف استخداـ القكة الصمبة لـ يعد مقبكالن عمى الصعيد الدكلي كأداة لمسياسة الخارجية ، كما أف     

 الدبمكماسية لـ تعد كحدىا كافية في تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لمدكؿ.

د الكاتب ك األكاديمي األمريكي )جكزيؼ نام( في عاـ إف ظيكر مصطمح القكة الناعمة عمى ي    

، مبة التي كبدت الدكؿ خسائر كبيرةكاف بمثابة البديؿ األكثر إقناعان ك األقؿ تكمفة لمقكة الص 0338

حيث يعتمد ىذا المفيكـ عمى أسمكب الجذب ك اإلقناع بدالن مف العنؼ ك األساليب القسرية ، كذلؾ 

 المتمثمة في األدكات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية. الناعمةباستخداـ الكسائؿ 

إف إسقاط استخداـ القكة الناعمة عمى السياسة الخارجية  اإليرانية يكضح مدل فاعمية القكة     

الناعمة في العالقات الدكلية ، حيث أف إيراف ك العراؽ خاضتا حرب ضارية استمرت لمدة ثمانية 

 0322ك حتى عاـ  0321كاع القكة الصمبة ك ذلؾ خالؿ الفترة ما بيف سنكات استخدـ فييا كؿ أن

ك تكبد فييا الجانبيف خسائر كبيرة ، زمف خالؿ ىذه الدراسة سيتـ دراسة تأثير استخداـ القكة 

الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ ك ما ىي النتائج التي حققتيا إيراف في العراؽ 

قكة الناعمة المتمثمة في األدكات السياسية ك االقتصادية كحتى االجتماعية بدالن مف باستخداميا لم

 .القكة الصمبة



 ع
 

 الدراسات السابقة:( 3.0)

دراسة: خالد جويعد العبادي، بعنوان ) تأثير النفوذ اإليراني عمى الدول ( 0.3.0)

 :(3008)العبادي ، م 3008العربية "سوريا ولبنان" (، 

الدراسة إلى البحث في السياسة الخارجية اإليرانية كتأثير نفكذىا في المنطقة  تيدؼ ىذه     

العربية ك دراسة الثكرة اإليرانية ك إبراز الدركس المستفادة منيا ك تأثير مبادئ الثكرة في السياسة 

ركة اإليرانية ك دراسة العالقات اإليرانية مع بعض دكؿ المنطقة، كطبيعة العالقات اإليرانية مع ح

ظيار األطماع اإليرانية في المنطقة، كأىـ نقاط الخالؼ بيف إيراف كالعرب  )حماس( ك)حزب اهلل( كا 

 ك العالقات اإليرانية مع سكريا كلبناف.

 كخمصت الدراسة إلى عدة نقاط أىميا:     

تنتو إف األطماع اإليرانية في المنطقة العربية ليست كليدة الساعة، بؿ ىي إطماع تاريخية لـ  -0

إال في زمف الفتكحات اإلسالمية كبعد دخكؿ اإلسالـ إلى إيراف، كمنذ أياـ شاه إيراف الذم كاف 

يخطط لمعب دكر شرطي الخميج، ك استمرت ىذه األطماع ككصمت إلى أكجّيا بعد استالـ الخميني 

 لمحكـ في إيراف ك الذم حاكؿ التكسع كتصدير الثكرة إلى الدكؿ المجاكرة.

 الدراسة إلى إف أىـ المصالح اإليرانية في المنطقة العربية تتمثؿ في األتي: كما خمصت -8

أ( ترسيخ كجكدىا في الخميج العربي ك فرض سيطرتيا عميو بيدؼ لعب دكر رئيسي في أم 

 إجراءات أمنية مستقبمية في المنطقة.

 ب( مزاحمة النفكذ الغربي في المنطقة كخصكصان النفكذ األمريكي.



 ف
 

 قديـ إيراف نفسيا كقكة إقميمية ك كقكة حماية لمدكؿ المجاكرة.ج( محاكلة ت

دراسة: فؤاد عاطف العبادي، بعنوان ) السياسة الخارجية اإليرانية و أثرىا ( 3.3.0)

 :(3003)العبادي ،  م 3003عمى أمن الخميج العربي (، 

ى أمف الخميج العربي ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى السياسة الخارجية اإليرانية كأثرىا عم     

ـ (، كقد تطرقت ىذه الدراسة إلى تناكؿ عناصر السياسة الخارجية 8108 –ـ 0330خالؿ الفترة ) 

اإليرانية ك أدكاتيا ك األبعاد األيدلكجية الثكرية الدينية، ك الجيكد الخميجية في تحقيؽ مبدأ تكازف 

 القكل في منطقة الخميج.

 ج مف أىميا:كخمصت الدراسة إلى عدة نتائ     

( إف عدـ حؿ الخالفات الحدكدية بيف إيراف كدكؿ الخميج سُيبقى الممؼ عائقان دكف تحسف 0

 العالقات الخميجية اإليرانية خاصة مف الناحية األمنية.

( غمكض السياسة الخارجية اإليرانية تبعث إلى القمؽ، كانعداـ الثقة لدل دكؿ الخميج العربي 8

 في النظاـ اإليراني مما يؤدم إلى اإلخالؿ باألمف الخميجي. يعزل إلى التخبط الحاصؿ

( تكتسب منطقة الخميج العربي أىمية جغرافية المتالكيا ألكبر مصادر الطاقة التي تجعميا 3

 عرضة لتدخالت الدكؿ الكبرل.
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إليران في آسيا الوسطى  دراسة: حجاب عبداهلل، بعنوان )السياسة اإلقميمية( 2.3.0)

 :(3003)عبد اهلل ،  م 3003، و الخميج(

ىدفت الدراسة إلى تناكؿ مكضكع السياسة اإليرانية في النظاـ اإلقميمي لمنطقة جنكب غرب      

ـ(، كتتبع دراسة السياسة 8100-ـ0313أسيا ) آسيا الكسطى ك الخميج ( في الفترة مابيف )

 اإليرانية في ىذه المنطقة.

 كخمصت الدراسة إلى األتي:     

إف المشيد الذم يبدك عميو النظاـ اإلقميمي لجنكب غرب أسيا أقرب إلى صكر األنظمة      

ف النظاـ اإلقميمي يشيد عدة قكل تتعدد صكرىا مابيف قكة إقميمية  اإلقميمية لتكازف القكل المركزية، كا 

بمدل منفتحة عمى كافة الجبيات، كىنا تبرز تركيا، كقكل تابعة لقكل أكبر، كمستكل قكتيا يقاس 

عالقتيا مع القكل العالمية مثؿ دكؿ الخميج، كقكل تبحث عف الييمنة المنفردة استنادان إلى ربط 

األمف اإلقميمي باألمف العالمي كمصالح الدكؿ الكبرل، كتبرز إسرائيؿ التي ظيرت بمظير الدكلة 

يديكلكجي الذم التي تسعى لمحفاظ عمى الكضع القائـ، كقكة تطمع إلى الييمنة مف خالؿ الغطاء اإل

 يطبع سياساتيا ك دكرىا اإلقميمي.
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دراسة: أنس بن صالح القزالن، بعنوان ) تحميل إستراتيجي لمسياسة ( 1.3.0)

 :(3005)القزالن ،  م3005اإليرانية في المنطقة العربية (، 

لعربية كينبثؽ اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىك تحميؿ إستراتيجي لمسياسة اإليرانية في المنطقة ا     

 منو عدة أىداؼ فرعية كىي:

التعرؼ عمى عكامؿ كمرتكزات السياسة اإليرانية في المنطقة العربية كالعامؿ القكمي التاريخي  -0

 الجغرافي ك العامؿ المذىبي ك اإلرادة السياسية ك القكة العسكرية إليراف.

ستراتيجيتيا في المنطقة العربية ك بياف مدل استغالؿ إيراف لمصراع المذىبي ك تكجييو لصالح إ -8

 تأثير العامؿ القكمي في ذلؾ.

 إبراز أىـ تكجيات السياسة اإليرانية تجاه المنطقة العربية. -3

الكقكؼ عمى الدكر الخارجي ك خاصة لمكاليات المتحدة األمريكية في التأثير عمى العالقات  -0

 في مفاكضات الممؼ النككم اإليراني.اإليرانية، كخاصة في ضكء التقارب األخير  –العربية 

 كخمصت الدراسة إلى األتي:     

إف اإلستراتيجية اإليرانية تنطمؽ في المنطقة العربية مف خالؿ رؤية قكمية عنصرية تبمكرت      

في المشركع الفارسي الذم تبنتو كؿ األنظمة السياسية التي تعاقبت عمى الحكـ في إيراف، ك أترث 

عكامؿ عدة متداخمة كمتشابكة كمعقدة، لعبت فييا الجغرافية كالتاريخ ك الطائفية ك  في ىذا المشركع

المذىبية دكران رئيسيان، ليذا انطمؽ المشركع الفارسي مف مرتكز عنصرم شعبي يقكـ عمى فكرة 

القكمية الفارسية في مكاجية القكمية العربية، كقد كظفت المذىبية الطائفية مف خالؿ الخالؼ بيف 



 ر
 

يعة كالسنة كآلية لتنفيذ مشركعيا الفارسي إلشاعة عدـ االستقرار في الدكؿ العربية بيدؼ الش

 إضعافيا ك إخضاعيا لتحقيؽ أىداؼ ىذا المشركع.

دراسة: حمدي عيسى سميمان، بعنوان ) انعكاسات اإلستراتيجية األمنية ( 5.3.0)

 :(3005)سميمان ، م 3005اإليرانية عمى دول الخميج العربي (، 

تيدؼ الدراسة إلى تحديد طبيعة اإلستراتيجية األمنية اإليرانية اتجاه منطقة الخميج العربي،      

كالتعرؼ عمى مالمح العالقات اإليرانية العربية ك الخميجية ككذلؾ التعرؼ عمى إستراتيجية دكؿ 

سياسة اإليرانية الخميج العربي لمكاجية المد اإليراني في المنطقة، ككذلؾ التعرؼ عمى مرتكزات ال

 في منطقة الخميج العربي.

 كخمصت الدراسة إلى األتي:     

إف اإلستراتيجية األمنية التي اعتمدت عمييا إيراف في منطقة الخميج العربي بعد حرب الخميج      

األكلى، كاف ليا األثر البالغ في لعب دكران مركزان عمى جميع األصعدة في المنطقة، ككاف لزامان 

أف تعقد عدة عالقات في المنطقة لمتصدم كتذليؿ كؿ التحديات التي كاجيتيا في الكثير مف  عمييا

 األحياف مف طرؼ دكؿ الخميج العربي.
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دراسة: إياد خمف الكعود، بعنوان ) إستراتيجية القوة الناعمة ودورىا في ( 6.3.0)

)الكعود  م 3006 تنفيذ أىداف السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة العربية (،

،3006): 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف كيؼ مَكنت أدكات القكة الناعمة الكاليات المتحدة األمريكية مف     

تحقيؽ إستراتيجيتيا إلحداث تغيرات بنيكية في بعض مفاصؿ النظاـ العربي، كتحميؿ ك تقييـ اآلثار 

نظـ لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية المترتبة لمقكة الناعمة في إطار العمؿ اإلستراتيجي الم

 األمريكية في المنطقة العربية.

 كخمصت الدراسة إلى األتي:    

إف القكة الناعمة، رغـ مغريات شعاراتيا ك جاذبية أداتيا، فإف نتائجيا ال تقؿ خطكرة عف النتائج     

ذا ك انت الغاية مف القكة المترتبة عمى استخداـ القكة العسكرية ك أدكات الضغط االقتصادية. كا 

الناعمة تغيير األنظمة السياسية ك إبداليا بنماذج جديدة، فإف عممية التغيير ىذه أكدت جممة 

معطيات منيا: فشؿ مشركع بناء الدكلة الكطنية كالتي أصبح البديؿ عنيا الدكلة االقتصادية التي 

ا كفؽ معايير جديدة تحكمت فييا أكدت بدكرىا أيضا مسار التفكيؾ، أم تفكيؾ الدكلة ك إعادة بناءى

ذا كانت القكة الناعمة حممت معيا، بقصد أك بدكف قصد، إستراتيجية  الكالءات الطائفية ك العرقية. كا 

تفكيؾ الدكلة، فأنيا لـ تكف بمنأل عف تحمؿ مسؤكلية تفتيت المنطقة العربية، فالشعارات المطالبة 

يد عمى الحرية كحماية حقكؽ اإلنساف، كرغـ بضركرة اإلصالح ك تطبيؽ الديمقراطية، كالتأك

 أىميتيا، إال أنيا، كبفعؿ عكامؿ عدة، مثمت كاحدة مف األدكات التي أسيمت في عممية التفتيت.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:( 7.3.0)

تناكلت الدراسات السابقة مدل تأثير نفكذ السياسة الخارجية اإليرانية عمى المنطقة العربية ك     

كذلؾ عمى أمف دكؿ الخميج العربي، في حيف أف الدراسة السابقة األخيرة بينت كيؼ مكنت القكة 

الناعمة في السياسة الخارجية األمريكية مف تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية إلحداث تغيرات بنيكية في 

 بعض مفاصؿ النظاـ العربي.

ناكلت القكة الناعمة في السياسة كتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في ككنيا ت    

الخارجية اإليرانية ك تأثيرىا في العراؽ خالؿ الفترة التي تمت سقكط النظاـ العراقي السابؽ 

(8113-8101  .) 

 أسباب اختيار الموضوع: ( 2.0)

 ( اىتماـ الطالب بمجاؿ العالقات الدكلية كخاصة فرعيا المتعمؽ بالسياسة الخارجية.0

ـ ( كسقكط النظاـ العراقي السابؽ، انيار  8113مريكي البريطاني لمعراؽ عاـ ) ( بعد الغزك األ8

المعادؿ اإلقميمي لمقكة اإليرانية في المنطقة العربية، مما أتاح مد النفكذ اإليراني داخؿ العراؽ، كمف 

 تـ تفشيو لباقي دكؿ المنطقة، األمر الذم يجذب االىتماـ لمبحث كالتحميؿ.

 السابقة التي تناكلت المكضكع محؿ البحث. ( قمة الدراسات3

 إشكالية الدراسة وتساؤالتيا : ( 1.0)

إف السياسة الخارجية اإليرانية تسعى إلى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ تككيف قكة مييمنة في     

المنطقة العربية، كما تسعى عمى أف تككف قكة إقميمية كدكلية مؤثرة في مجمؿ القضايا العالمية، 
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ؽ ذلؾ رسمت إيراف سياستيا الخارجية مف خالؿ تجسيد خميط مف القكة الصمبة ك الناعمة، كلتحقي

ـ( يشير إلى الميؿ  8113إال أف الطابع المميز ليا منذ الغزك األمريكي البريطاني لمعراؽ في عاـ )

 لتكظيؼ القكة الناعمة. 

الناعمة في السياسة الخارجية لذلؾ تدكر المشكمة البحثية ليذه الدراسة حكؿ استخداـ القكة     

 اإليرانية كتأثيرىا عمى دكلة العراؽ. كفي ذلؾ يبرز التساؤؿ الرئيسي لذلؾ الجدؿ البحثي :

 _ ما ىو تأثير استخدام القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق ؟

 ة:ومن خالل التساؤل الرئيسي تنبثق مجموعة من األسئمة الفرعية التالي

 ( ما المقصكد بالسياسة الخارجية؟ كما ىك مفيـك القكة الناعمة؟0

 ( ما ىي الجيات المسؤكلة عف صنع السياسة الخارجية اإليرانية؟8

 العراؽ؟ تجاه اإليرانية الخارجية السياسة أىداؼ ىي ما( 3

 ( ما ىي أدكات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ؟0

 القكة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية؟( ما ىي مصادر كأدكات 5

( كيؼ كانت السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ قبؿ ك بعد سقكط نظاـ الرئيس العراقي 3

 (؟8101-8113( ك مف )8113-0313السابؽ )صداـ حسيف( لمفترة الزمنية )

 ( ما ىي الخصائص الداخمية إليراف؟1

رجية اإليرانية إلى القكة الناعمة تجاه العراؽ خالؿ الفترة مابيف ( لماذا اتجيت السياسة الخا2

 (؟8113-8101)
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 ( ما مدل نجاح أك إخفاؽ استخداـ القكة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ؟3

 فرضية الدراسة:( 5.0)

 بنيت ىذه الدراسة عمى فرضية مؤداىا :    

مة في سياستيا الخارجية تجاه العراؽ بعد الغزك األمريكي البريطاني ) إف استخداـ إيراف لمقكة الناع

 ـ  قد عَزز مف قدرتيا عمى التأثير في العراؽ(. 8113عاـ 

 تحديد المفاىيم:( 6.0)

 التأثير:( 0.6.0)

التأثير لغةن كما جاء في كتاب )لساف العرب( البف منظكر ىك " إبقاء األثر في الشيء، كأثر     

رؾ فيو أثران، كاآلثاُر األعالـ، ك األثيرُة مف الدكاب العظيمة األثر في األرض بخفيا أك في الشيء ت

 .(58، ص 8115)أبف منظكر ،  حافرىا"

 أما اصطالحان فيك "فعؿ انتقائي ك اختيارم ينشد التغيير، ك الحفاظ عمى الجكىر في اآلف ذاتو"    

 . (8، ص 8105)بردم ، 

في ىذه الدراسة عمى أنو ) التغيير الذم تحدثو األفعاؿ ك السمككيات  اً التأثير إجرائيكيعرؼ     

 اإليرانية في العراؽ سكاء مف الناحية السياسية أك االقتصادية أك االجتماعية (.

 

 



 ذ
 

 القوة الناعمة:( 3.6.0)

 عمى كالحصكؿ اآلخريف، خيارات صياغة عمى "القدرة بأنيا الناعمة القكة )جكزيؼ نام( كيعّرؼ    

،  8111 )نام ، القصرم"  الدفع أك اإلكراه أك القير مف بدالن ( السحر أك الجاذبية) عبر تريد ما

 .(85-80ص ص

في ىذه الدراسة عمى أنيا ) استخداـ إيراف لألدكات غير  القوة الناعمة اإليرانية إجرائياً كتعرؼ    

قافية ك الدينية ك اإلعالمية مف أجؿ العسكرية كالمتمثمة في األدكات الدبمكماسية ك االقتصادية ك الث

 تحقيؽ أىداؼ معينة في العراؽ(.

 السياسة الخارجية:( 2.6.0)

يقصد بالسياسة الخارجية ىي "برنامج العمؿ العمني الذم يختاره الممثمكف الرسميكف لمكحدة     

في المحيط الدكلية مف بيف مجمكعة مف البدائؿ البرنامجية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة 

 .(08، ص 0332)سميـ ،  الخارجي"

في ىذه الدراسة عمى أنيا ) كؿ األعماؿ ك المكاقؼ  السياسة الخارجية اإليرانية إجرائياً كتعرؼ     

ك السمككيات التي تقكـ بيا إيراف في تعامميا مع الدكؿ األخرل بما تممكو مف كسائؿ ك إمكانيات 

 متاحة (.

 القدرة: ( 1.6.0)

 أحيانان  تطمؽ صفة كىي معّيف، شيء فعؿ عمى القادر الشخص عمى تطمؽ صفة ىي رةالقد    

 في محصكرة تككف كالقدرة الشيء، فعؿ عمى القادر سكل بيا يتحّمى ال صفة كىي األقكياء، عمى
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شيء، كالقدرة ىي القكة ك لكف في حالة  كؿ   عمى قادر يككف أف كليس معّيف بشخص معّيف أمر

 .)مكقع مكضكع ، بدكف( الة سككفحركة كليست في ح

في ىذه الدراسة عمى أنيا ) استطاعو إيراف فعؿ أمر ما في دكلة ما سكاء  القدرة إجرائياً كتعرؼ     

 كانت العراؽ أك أم دكلة أخرل (.

 أىمية الدراسة:( 7.0)

 يمكف إدراج أىمية الدراسة في النقاط التالية:    

ا تعد محاكلة لمعرفة ك تحميؿ أبعاد كمرتكزات السياسة ( تنبع أىمية ىذه الدراسة في ككني0

الخارجية اإليرانية التي يكتنفيا الغمكض في العديد مف جكانبيا، كمدل تأثيرىا عمى األكضاع في 

 العراؽ بشكؿ عممي كمكضكعي.

( كما تنبع أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تسعى إلى إيضاح مفيكـ القكة الناعمة التي تتضارب 8

 اآلراء، كسعي السياسة الخارجية اإليرانية مف خالؿ ىذه القكة لتحقيؽ أىدافيا . حكلو

 ( دراسة التأثير الذم تحدثو إيراف في المنطقة العربية كخصكصان العراؽ.3

 ( بياف مدل المكانة التي تحضى بيا إيراف في المنطقة العربية عمكمان ك العراؽ خصكصان.0

 أىداف الدراسة:( 8.0)

حاكلت الدراسة أف يككف ليا أىداؼ كاضحة جراء قياميا بدراسة السياسة الخارجية اإليرانية  لقد    

ـ(، كذلؾ باإلجابة عف إشكالية  8113ك تأثيرىا عمى العراؽ بعد الغزك األمريكي البريطاني عاـ ) 

 الدراسة كتأكيد الفرضية المطركحة أك نفييا، كتمثمت أىداؼ ىذه الدراسة في األتي: 
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 .العراؽ تجاه اإليرانية الخارجية السياسة في الناعمة القكة تأثير عمى التعرؼ( 0

 ( التعرؼ عمى الخصائص الداخمية إليراف.8

( التعرؼ عمى مفيـك القكة الناعمة كمصادر ك أدكات القكة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية 3

 تجاه العراؽ.

 اإليرانية.( التعرؼ عمى أىداؼ السياسة الخارجية 0

 ( التعرؼ عمى األسباب التي تجعؿ العراؽ في قمب كمحكر الحركة لمسياسة الخارجية اإليرانية.5

 مناىج ومداخل الدراسة:  ( 9.0)

سكؼ تستخدـ ىذه الدراسة مجمكعة مف المناىج ك المداخؿ العممية التي تساند في تحميؿ     

 الظاىرة محؿ البحث، كىي:

 مي :المنيج التحمي( 0.9.0)

"التحميؿ عبارة عف عممية فؾ الكؿ إلى أجزاء، كتقييـ األجزاء التي يتككف منيا الكؿ، بيدؼ     

اختبار فرضيات معينة، ك الكصكؿ إلى نتائج مختمفة أك جديدة. كيأخذ الباحث السياسي الذم 

كيات يستخدـ المنيج التحميمي في دراسة الظكاىر السياسية في االعتبار ضركرة اإللماـ بمست

التحميؿ المختمفة التي تتراكح مف مستكل الفرد أك المنظمة، إلى مستكل الدكلة أك مستكل النظاـ 

 .(10، ص 0333)خشيـ ،  اإلقميمي ك الدكلي"

كسكؼ يتـ استخداـ ىذا المنيج في تحميؿ السياسة الخارجية اإليرانية باستخداـ القكة الناعمة     

 اتجاه دكلة العراؽ.
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 يج المقارن:المن( 3.9.0)

لى التفسير العممي      "ىك أحد المناىج األساسية التي تيدؼ إلى إيجاد تعميمات أمبيريقية عامة كا 

عف طريؽ اكتشاؼ عالقات معينة بيف متغيريف أك أكثر مع عزؿ تأثير بقية العكامؿ ك المتغيرات 

 .(003، ص 0332)المغيربي ،  األخرل"

في المقارنة بيف السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ قبؿ كسكؼ يتـ استخداـ ىذا المنيج     

سقكط النظاـ العراقي السابؽ ، كالسياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ بعد سقكطو، أم خالؿ 

 ـ(. 8101 –ـ 8113ـ( ك )  8113 –ـ 0313الفترتيف الزمنيتيف ) 

 اقتراب تحميل النظم:( 2.9.0)

الفكرية استخدامان في النشاط السياسي الخارجي ك الداخمي، ك الذم  يعتبر مف أكثر األطر    

تكضح مف خاللو التفاعالت المستمرة التي تحيط بيا نظـ اجتماعية أخرل تتعرض ليا صنع 

السياسة الخارجية في إيراف، كذلؾ مف خالؿ المدخالت ك المخرجات  ك أيضان عف عامؿ التغذية 

، ص  8100 )بشير ،  لنظاـ، كتدخؿ مرة أخرل كمدخؿ جديدالعكسية التي تنتج عف قرارات ا

 .(35-30ص

كعمى ىذا األساس يمكف أف ندرس مصادر القكة الناعمة اإليرانية ك أثرىا عمى تكجيات     

 ـ(. 8101ـ( كحتى عاـ ) 8113السياسة الخارجية اإليرانية منذ عاـ )
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 المدخل التاريخي:( 1.9.0)

خي الباحث السياسي مف اكتشاؼ القكانيف العامة التي تجسد طبيعة العالقة "ُيمكف المدخؿ التاري    

بيف الظكاىر ك المتغيرات السياسية. فعف طريؽ استعراض األحداث التاريخية، قد يتمكف الباحث 

السياسي مف تأكيد أك رفض فرضية محددة، كبالتالي فاف استخداـ المادة التاريخية، يساعد في 

عمماء السياسة عمى تطكير نظريات تدعـ إلى حد كبير مف خصكصية كذاتية  الكثير مف األحياف

 (.52، ص 0333)خشيـ ،  عمـ السياسة"

كسكؼ يتـ استخداـ ىذا المدخؿ في تتبع األحداث التاريخية التي تربط العالقات بيف إيراف ك     

 ـ(.8101ـ( كحتى ) 8113العراؽ خصكصان ك المنطقة العربية عمكمان، خالؿ الفترة الزمنية مف )

 حدود الدراسة:( 00.0)

 تنقسـ حدكد الدراسة إلى حدكد مكانية كأخرل زمانية، تتمثؿ في األتي:    

 الحدود المكانية: ( 0.00.0)

 تتمثؿ الحدكد المكانية لمدراسة في دكلتي إيراف كالعراؽ.    

 الحدود الزمانية: ( 3.00.0)

أثير الذم أحدثتو السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ تسعى ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الت    

باستخداـ القكة الناعمة لمفترة التي تمت سقكط نظاـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( أم مف 

، حيث تناكب عمى رئاسة الجميكرية  8101كحتى انتياء ىذه الدراسة في عاـ  8113عاـ 

اء ، ابتداءن مف الرئيس األسبؽ )محمد خاتمي( الذم كاكب اإليرانية خالؿ تمؾ الفترة ثالث رؤس
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سقكط النظاـ العراقي السابؽ عمى يد القكات األمريكية ك حمفاؤىا ك مركران بالرئيس األسبؽ )محمكد 

، ك انتياءن بالرئيس  8115آحمدم نجاد( الذم كصؿ إلى رئاسة الجميكرية اإليرانية في عاـ 

كال يزاؿ في ىذا المنصب حتى  8103كحاني( ك الذم انتخب عاـ الحالي لجميكرية إيراف )حسف ر 

 انتياء ىذه الدراسة.

 أدوات جمع البيانات:( 00.0)

( الدراسات المكتبية مف خالؿ استخداـ الكثائؽ كالتقارير كالكتب ك الدكريات ك الرسائؿ العممية 0

 التي تناكلت المكضكع محؿ البحث.

 .INTERNET))المعمكمات الدكلية  ( المكاقع اإللكتركنية عمى شبكة8

 صعوبات الدراسة:( 03.0)

 ( قمة المراجع التي تناكلت المكضكع محؿ البحث.0

( قمة الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع القكة الناعمة في السياسة الخارجية بشكؿ عاـ كالقكة 8

 الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ بشكؿ خاص.

 

 

 

 



 جج
 

 خطة الدراسة:( 02.0)

الغرض مف ىذه الدراسة ىك معرفة تأثير القكة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه     

 (، كبناء عمى ذلؾ تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى النحك التالي: 8101 – 8113العراؽ خالؿ الفترة )

 الفصل األول: التمييد.

 .و القوة الناعمة اإليرانية: ماىية السياسة الخارجية الفصل الثاني

 .المبحث األول: ماىية السياسة الخارجية

 .أواًل: مفيوم السياسة الخارجية

 .ثانيًا: الجيات المسؤولة عن صنع السياسة الخارجية اإليرانية

 .ثالثا: أىداف السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق

 .عراقرابعًا: أدوات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه ال

 

 .المبحث الثاني: ماىية القوة الناعمة اإليرانية

 .أواًل: مفيوم القوة الناعمة

 .ثانيًا: نشأة و تطور القوة الناعمة

 .ثالثًا: مصادر القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية

 .رابعًا: أدوات القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية



 دد
 

 الخارجية اإليرانية تجاه العراق و خصائص إيران الداخمية.: السياسة الثالث الفصل

المبحث األول: السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق قبل سقوط نظام الرئيس العراقي السابق 

 .(3002-0979)صدام حسين( لمفترة )

 .أواًل: طبيعة السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق بعد الثورة اإليرانية

 العراقية. اإليرانية الحرب: ثانياً 

 لمكويت. العراقي الغزو من اإليراني الموقف: ثالثاً 

 .رابعًا: أحداث الحادي عشر من سبتمبر و تأثيرىا عمى العالقات اإليرانية العراقية

 

 .المبحث الثاني: الخصائص الداخمية إليران

 .أواًل: النظام السياسي اإليراني

 .يرانثانيًا: المحدد الجيوسياسي إل

 .ثالثًا: المحدد البشري

 .رابعًا: المحدد االقتصادي

 .خامسًا:المحدد العسكري

 .سادسًا: البرنامج النووي اإليراني



 هه
 

المبحث الثالث: السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق 

 .3002)صدام حسين( عام 

 .تيديد إيرانأواًل: تحجيم القدرة العراقية في 

 .ثانيًا: محاصرة المشروع األمريكي في العراق

 .ثالثًا: استعادة دور إيران اإلقميمي في المنطقة

 

 .: تأثير السياسة الخارجية اإليرانية عمى العراق باستخدام القوة الناعمةالرابع الفصل

 المبحث األول: التأثير السياسي و األمني.

 .السياسي التأثير: أوالً 

 .األمني التأثير: ثانياً 

 المبحث الثاني: التأثير االقتصادي.

 المبحث الثالث: التأثير االجتماعي.

 .الديني التأثير: أوالً 

 .الثقافي التأثير: ثانياً 
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 ماىية السياسة الخارجية و القوة الناعمة اإليرانية
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 .ماىية السياسة الخارجية( 0.3)

 سياسة الخارجية: مفيوم ال( 0.0.3)

إف التحديد الدقيؽ لتعريؼ السياسة الخارجية يعتبر محاكلة صعبة ؛ كذلؾ لعدـ كجكد تعريؼ     

محدد متفؽ عمية مف قبؿ المفكريف ك األكاديمييف ك المتخصصيف ، ككؿ منيـ ركز عمى جانب 

ب األخرل ، مف جكانب السياسة الخارجية حسب تخصصو ، كحاكؿ إبراز ىذا الجانب عمى الجكان

حيث أف بعضان مف ىذه التعريفات ركز عمى الدكلة في صنع السياسة الخارجية ك أغفؿ الجانب 

الغير الرسمي المتمثؿ في األحزاب ك منظمات المجتمع المدني ك غيرىا ، في حيف أف البعض 

 األخر أستعمؿ تعبيرات أكثر شمكالن.

ت التي نحاكؿ مف خالليا رصد لجكانب كسنعرض في ىذا المبحث بعضان مف ىذه التعريفا    

 ميمة في مفيـك السياسة الخارجية ك التي تتكافؽ ك شرحنا لمسياسة الخارجية اإليرانية: 

عرؼ )عطا محمد زىرة( السياسة الخارجية عمى أنيا " عبارة عف برنامج عمؿ لمتحرؾ     

ك المصالح التي تحرص عمى الخارجي يتضمف تحديدان لألىداؼ التي تسعى الدكلة إلى تحقيقيا ، 

تأمينيا ك صيانتيا ، ك الكسائؿ ك اإلجراءات التي تراىا مالئمة لذلؾ ، كفقان لما تعتنقو مف مبادئ ك 

 .(81، ص 0333)زىرة ،  معتقدات "

في حيف أف )عمر بك زياف ( عرؼ السياسة الخارجية عمى أنيا " كؿ العالقات الخارجية لدكلة     

اسية أك اقتصادية أك ثقافية أك غيرىا ، إال أنيا تتعمؽ بالجياز الرسمي ما ، سكاءن كانت سي

لمكحدات السياسية ، أم بيف الدكؿ مع بعضيا البعض أك بينيا ك بيف المنظمات الدكلية ك باقي 

 .(01، ص 0330)بك زياف ، األشخاص الدكلييف "
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ة الدكلة تجاه محيطيا كما أف )ناصؼ يكسؼ( عرؼ السياسة الخارجية عمى أنيا " سمككي    

الخارجي. ك قد تككف ىذه السمككية التي قد تأخذ أشكاالن مختمفة مكجية نحك دكلة أخرل أك نحك 

كحدات في المحيط الخارجي مف غير الدكؿ كالمنظمات الدكلية ك حركات التحرر أك نحك قضية 

 (.051، ص 0325)حَتي ،  معينة "

ارجية عمى أنيا " التصرفات الرسمية المحددة التي يقـك كعرؼ )باتريؾ مكرجاف( السياسة الخ    

بيا صانعك القرار السمطكيكف في الحككمة الكطنية ، أك ممثمكىـ بيدؼ التأثير في سمكؾ الفاعميف 

 .(Morgan , 1975 , p166) الدكلييف اآلخريف"

إليرانية التي تقـك كيتكافؽ تعريؼ )عطا محمد زىرة( مع دراستنا ك تحميمنا لمسياسة الخارجية ا    

كفؽ مبادئ ك معتقدات الثكرة اإليرانية ، فقد كاف لمثكرة اإليرانية بما احتكتو مف إيديكلكجية دينية 

تأثير كبير عمى سياسة إيراف الخارجية ، فقد غيرت مف نظرة إيراف لمعالـ الخارجي ، كما غيرت 

ة ، حتى أف السياسة الخارجية اإليرانية خارطة الحمفاء ك الخصـك ليا في البيئة الدكلية ك اإلقميمي

أصيبت بالتخبط في بعض الحاالت ؛ كذلؾ لتحقيؽ المكازنة في اعتبارات المصمحة القكمية مع 

 . )الشرقاكم ، بدكف( األىداؼ اإليديكلكجية لمثكرة

أما تعريؼ )ناصؼ يكسؼ( ك الذم يعبر عف سمككيات الدكلة ك تعامميا مع محيطيا فيك     

سمككيات ك أفعاؿ إيراف في سياستيا الخارجية تجاه العراؽ ، كىك ما تحاكؿ ىذه الدراسة تكضيح ل

 رصده ك تكضيح الكسائؿ المستخدمة في السياسة الخارجية اإليرانية.

في حيف أف )باتريؾ مكرجاف( ك الذم ركز في تعريفو عمى صانع القرار ك أىميتو في صنع     

ـ تكضيحو مف حيث عرضنا لمجيات المسؤكلة عف صنع قرار السياسة الخارجية ، فيذا ما سيت

 السياسة الخارجية اإليرانية ك دكر صانع القرار في ذلؾ.
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فالسمات الشخصية الفردية لصانع القرار ليا تأثير كبير في صنع السياسة الخارجية ، كتعرؼ     

القادة السياسييف الذيف  بأنيا )مجمكعة الدكافع الذاتية ك الخصائص الشخصية لمقائد السياسي أك

، كتشمؿ ىذه السمات ك الخصائص ( 031، ص 0332)سميـ ،  يصنعكف السياسة الخارجية(

،  0325)حتني ،  معتقداتيـ ك قيميـ، كخبرتيـ، كصفاتيـ، ك تككينيـ االجتماعي، ككذلؾ إدراكيـ 

كانت العكامؿ  . كقد أكد )ريتشارد سنايدر(، كغيره مف الباحثيف عمى حقيقة أنو ميما(013ص

المحددة لمسياسة الخارجية )خارجية أك داخمية( فإف أىميتيا تتحدد مف خالؿ إدراؾ صانعي 

. لذا يمكننا القكؿ بأف الفعؿ الصادر عف الدكلة يقـك (2، ص 0323)جنسف ،  السياسة الرسمييف 

صناعة القرار  بو في الكاقع أشخاص ك بالتالي فيـ ك استيعاب ىذا الفعؿ يتطمب النظر إلى محيط

مف خالؿ إدراؾ صناع القرار لمحيطيـ )الخارجي ك الداخمي( ك ليس مف خالؿ المراقب 

. باإلضافة إلى أف ىناؾ مجمكعة مف المكاقؼ (011، ص 0325)حَتي ،  المكضكعي أك الحيادم

لبعض الدارسيف تجعؿ مف دكر صانع القرار بمثابة الدكر الرئيسي في صنع تمؾ السياسة، حيث 

ىب )كريستكفر ىيؿ( إلى أنو حتى في المجتمعات المفتكحة يمكف لمشخصية القكية لرئيس الدكلة يذ

 . (38، ص 8115)الطاىر ،  أف تفسر نسبة كبيرة مف السمكؾ الدكلي لمدكلة

كتأسيان عمى ما سبؽ عرؼ الباحث السياسة الخارجية في ىذه الدراسة عمى أنيا ) ىي كؿ     

لسمككيات التي تقـك بيا الدكلة في تعامميا مع الدكؿ األخرل بما تممكو مف األعماؿ ك المكافؽ ك ا

 كسائؿ ك إمكانيات متاحة (.
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 الجيات المسؤولة عن صنع السياسة الخارجية اإليرانية:( 3.0.3)

ىناؾ عدة جيات يعتمد عمييا النظاـ السياسي اإليراني في رسـ كصنع سياستو الخارجية ،     

 ات األتي:كتشمؿ ىذه الجي

 ( الدستور:0

تعتمد الدكؿ في العادة عمى دستكرىا في رسـ سياستيا سكاءن كانت داخمية أك خارجية ، كيعد     

الدستكر أعمى مصدر رسمي تعتمد عمية الدكؿ في تحديد ك صنع سياساتيا ، كتعتمد الجميكرية 

التي تحدد األطر العريضة  اإلسالمية اإليرانية  عمى مجمكعة مف المبادئ الكاردة في دستكرىا ك

 :)عبد الحكيـ ، بدكف( لسياسة إيراف الخارجية ، كتتمثؿ في األتي

تنص ىذه المادة عمى أف السياسة الخارجية إليراف مستقمة بذاتيا ك ال تقبؿ  ( :053أ( المادة )

عدـ التسمط أك التبعية ألم جية ، ك تعمؿ عمى كحدة أراضييا ك استقالليا ك الدفاع عنيا ، ك 

االنحياز ألم قكة متسمطة مع الحفاظ عمى عالقات كدية مع الدكؿ ، ك حماية حقكؽ المسمميف ك 

 الدفاع عنيـ.

يمنع منعان باتان عقد ك إبراـ أم معاىدات أك اتفاقيات تسمح بالسيطرة عمى  ( :052ب( المادة )

ف قبؿ جيات خارجية أك مقدرات البالد االقتصادية ك الثقافية ك كذلؾ الجيش أك أم شؤكف أخرل م

 أجنبية.

ىدؼ إيراف ىك إقامة دكلة الحؽ ك العدؿ ك القانكف ، التي تؤمف بسعادة  ( :051ج( المادة )

اإلنساف في كؿ المجتمعات ، ك تعمؿ إيراف عمى مساندة الدكؿ ك الشعكب في التخمص مف الظمـ 

 ك االضطياد ، دكف التدخؿ في شؤكف الدكؿ الداخمية.
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تمنح الحككمة اإليرانية المجكء السياسي إليراف ك يستثنى مف ذلؾ كؿ مف  ( :055د( المادة )

 تعتبرىـ إيراف مجرميف. 

 ( الولي الفقيو :3

ىي أعمى مؤسسة في النظاـ السياسي اإليراني ك يطمؽ عمييا أسـ )المرشد األعمى( أك )القائد(     

يراني ، كمف ضمف ىذه الصالحيات ىي ك تتميز ىذه المؤسسة بصالحيات كاسعة كفقان لمدستكر اإل

صناعة السياسة الخارجية اإليرانية ، حيث يقكـ )المرشد األعمى( بتحديد السياسات العامة لمنظاـ 

اإليراني بعد التشاكر مع )مجمع تشخيص مصمحة النظاـ( ، كما أف أعضاء ىذا األخير يعينكف 

ألعمى أيضان  باإلشراؼ عمى حسف سير بشكؿ مباشر مف )المرشد األعمى( ، كما يقكـ المرشد ا

السياسات العامة لمنظاـ ، ك يستطيع )المرشد األعمى( التأثير عمى مجريات السياسة الخارجية 

إليراف ، باإلضافة إلى ككف )مجمس الخبراء(  يستطيع التأثير عمى قرارات )المرشد األعمى( ك لكف 

 .)محمكد ، بدكف( بشكؿ غير مباشر

 اإلسالمي : ( مجمس الشورى 2

نائبان ينتخبكف انتخابان مباشران مف قبؿ الشعب ك يزداد بكاقع  811يتككف ىذا المجمس مف     

)دستكر إيراف ،  عشركف نائبان كؿ عشر سنكات طبقا لممادة )الرابعة كالستكف( مف الدستكر اإليراني

0313/0323). 

خارجية اإليرانية ك ذلؾ مف خالؿ كيمعب مجمس الشكرل اإلسالمي دكران في صنع السياسة ال    

 :ركؾ ، بدكف( )مكقع سكام ثالث محاكر
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أ( منح الدستكر اإليراني )مجمس الشكرل اإلسالمي( صالحية مناقشة ك التصديؽ عمى كؿ شؤكف 

البالد سكاءن الداخمية أك الخارجية ، ك ال يحؽ لمحككمة اتخاذ أم قرار باالقتراض الخارجي إال 

 بمكافقة المجمس.

يحؽ لممجمس اتخاذ قرار معيف تجاه قضية أك مكقؼ خارجي معيف بشكؿ مباشر مع إحاطة   ب(

 كزارة الخارجية بالقرار لمتنفيذ ك أخذ اإلجراءات الالزمة لذلؾ.

ج( كما أف المجمس يقـك باإلشراؼ عمى عالقة إيراف مع الدكؿ األخرل مف خالؿ لجنة الشؤكف 

 الخارجية بالمجمس.

 ذية: ( السمطة التنفي1

أعطى الدستكر اإليراني السمطة التنفيذية المتمثمة في رئاسة الجميكرية ك مجمس الكزراء ك     

مجمس األمف القكمي صالحية مكافحة النفكذ األجنبي ، ك تنظيـ السياسة الخارجية لمبالد كفقان 

ك تتمثؿ في  ، ك يقكـ مجمس األمف القكمي بعدة مياـ)عبد الحكيـ ، بدكف(  لممبادئ اإلسالمية 

 :(بدكف ، الحكيـ عبد) األتي

 أ( كضع سياسات مف شأنيا الدفاع عف الجميكرية اإلسالمية في ظؿ تكجييات )المرشد األعمى(.

ب( كضع خطط دفاعية مف شأنيا التنسيؽ بيف النشاطات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك 

 اإلستخباراتية.

 ستفادة مف كؿ ما تممكو الدكلة مف مكارد.ج( مكاجية كؿ المخاطر الخارجية باال
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 ( وزارة الخارجية:5

تختمؼ كزارة الخارجية اإليرانية في النظاـ السياسي اإليراني عف الدكر التقميدم لمكزارة ك     

المتعارؼ عميو في العالـ ، فمف المعركؼ أف كزارة الخارجية تساىـ في كضع ك صنع السياسة 

تصكرات الالزمة لذلؾ ، إال أف كزارة الخارجية في الجميكرية اإلسالمية الخارجية لمبالد ككضع ال

اإليرانية تقكـ بتنفيذ فقط ما يصاغ إلييا مف الجيات السابقة الذكر ك المتمثمة في المرشد األعمى ك 

مجمس الشكرل اإلسالمي ك السمطة التنفيذية المتمثمة في رئيس الجميكرية ك مجمس الكزراء ك 

 .)مكقع سكا يركؾ ، بدكف( القكميمجمس األمف 

كمف خالؿ العرض السابؽ لمجيات التي تقكـ بصنع السياسة الخارجية اإليرانية نستنتج أف     

الكلي الفقيو أك المرشد األعمى يعتبر المرجع األكؿ في صناعة السياسة الخارجية اإليرانية بما 

األخرل المتمثمة في مجمس الشكرل  يمنحو الدستكر مف صالحيات ، كيأتي بعد ذلؾ دكر الجيات

 اإلسالمي ك السمطة التنفيذية.

 أىداف السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق:( 2.0.3)

تتعدد األىداؼ اإليرانية تجاه العراؽ ، ك قد شيدت ىذه األىداؼ تحكؿ ك تغير في طبيعتيا     

ـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( خالؿ الفترة ما قبؿ الغزك األمريكي لمعراؽ أثناء فترة حك

 كما بعد الغزك األمريكي ك سقكط نظاـ )صداـ حسيف( ، إال إننا يمكف تقسيميا عمى النحك التالي:

 ( األىداف السياسية: 0

 :(038-031، ص  8105)أبك داككد ،  كىي عمى النحك التالي    
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الرشا ، أك استعماؿ العامؿ المذىبي ككسيمة أ( السيطرة عمى األحزاب السياسية العراقية سكاءن بدفع 

 لمسيطرة ك كسب الكالء.

ب( السيطرة عمى القرارات السياسية العراقية مف خالؿ إمالئيا ك تكجيييا لألحزاب السياسية التي 

 بديف بالكالء إلى طيراف.

 ج( تسعى إلى التفاكض مع الكاليات المتحدة مف أجؿ لعب دكر سياسي ك أمني في العراؽ.

د( العمؿ عمى تصفية الشخصيات البارزة في الساحة العراقية ك التي تعرقؿ األجندة اإليرانية في 

 العراؽ. 

 ( األىداف المذىبية:3

 :(038-031، ص 8105 ، داككد أبك) كىي عمى النحك التالي    

في  أ( العمؿ عمى تحجيـ دكر المرجعيات ك الحكزات الدينية في العراؽ لكي تصبح مرجعية )قـ(

 إيراف ىي قبمة الشيعة في العالـ.

ب( العمؿ عمى أف يككف كالء الشيعة في العراؽ إليراف ك ذلؾ بالعمؿ عمى عدـ تكحد الشيعة 

 العراقييف تحت كممة كاحدة ك جذب كالئيـ بكؿ الطرؽ.

ج( العمؿ عمى تيجير السنة مف بعض المناطؽ القريبة مف الحدكد اإليرانية ، ك تشكيؿ تجمعات 

 ية كالؤىا لطيراف ك خاصة في الجنكب العراقي.شيع

د( إف الحكزات الشيعية في العراؽ تحصؿ عمى تبرعات مالية كبيرة مف قبؿ كؿ الشيعة في العالـ ؛ 

 لذلؾ تسعى إيراف لمسيطرة عمى ىذه األمكاؿ مف خالؿ سيطرتيا عمى تمؾ الحكزات.
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مى مجمكعة كبيرة مف كسائؿ اإلعالـ ق( العمؿ عمى نشر التشيع في العراؽ مف خالؿ سيطرتيا ع

 العراقية.

 ( األىداف االقتصادية:2

 :(038، ص 8105 ، داككد أبك) كىي عمى النحك التالي    

أ( السيطرة عمى القطاع المصرفي في العراؽ مف خالؿ فتح فركع لممصارؼ اإليرانية في مناطؽ 

 مختمفة في العراؽ.

 قيا بالسمع ك البضائع اإليرانية.ب( السيطرة عمى السكؽ العراقية ك إغرا

 ج( فتح أسكاؽ ك محالت لتجار إيرانييف في مختمؼ المناطؽ العراقية. 

ك بعد استعراض أىداؼ السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ سيتـ التحقؽ مف خالؿ ىذه     

قكة اإليرانية فاعمة الدراسة مف أف إيراف قد حققت ىذه األىداؼ بالفعؿ أـ ال؟ كبالتالي ىؿ كانت ال

في التأثير عمى العراؽ أـ ال؟ ؛ كذلؾ مف خالؿ الفصؿ الثالث الذم سيتناكؿ التأثير السياسي ك 

االقتصادم ك االجتماعي لمسياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ بعد سقكط نظاـ الرئيس العراقي 

 السابؽ )صداـ حسيف(. 

 نية تجاه العراق:أدوات السياسة الخارجية اإليرا( 1.0.3)

كؿ دكلة تحاكؿ تحقيؽ أىدافيا في السياسة الخارجية ك عمييا أف تحدد األداة المناسبة لتحقيؽ     

 ىذه األىداؼ ، ك التي تمكف الدكلة مف الكصكؿ إلى ما تصبك إليو .
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لى ك تتعدد أدكات السياسة الخارجية مف األداة الدبمكماسية بنكعييا الثنائي ك الجماعي ، إ    

األداة االقتصادية ك اإلستراتيجية )الحرب( إلى األداة الدعائية أك األعالـ ، ك لكؿ أداة مف ىذه 

 األدكات استراتيجيات ك تقنيات في استخداميا.

ك عند اختيار الدكلة ألداة مف ىذه األدكات فيي تختار األداة المناسبة التي تتمكف مف خالؿ     

شده تجاه دكلة ما أك منطقة بفعالية ك نجاح ، ك تتعدد األدكات تقنياتيا تحقيؽ اليدؼ الذم تن

 السياسية الخارجية التي استخدمتيا إيراف تجاه العراؽ لمتأثير عمييا ك تحقيؽ أىدافيا كىي:   

 ( األداة الدبموماسية:0

قات عرؼ )أرنست ساتك( الدبمكماسية عمى أنيا : " استعماؿ الذكاء ك الكياسة في إدارة العال    

، كما أف )شارؿ كالفك( ( 00، ص 8113)أبك عباه ، الرسمية بيف حككمات الدكؿ المستقبمة " 

عرفيا عمى أنيا : " الدبمكماسية ىي عمـ العالقات القائمة بيف مختمؼ الدكؿ الناتجة عف المصالح 

 ، عباه أبك) المتبادلة ، كعف مبادئ القانكف الدكلي العاـ ك نصكص المعاىدات ك االتفاقيات "

 .(00، ص 8113

كعند االنتقاؿ إلى األداة الدبمكماسية اإليرانية تجاه العراؽ ك المتمثمة في البعثات الدبمكماسية     

فإف إيراف تمتمؾ عددان مف القنصميات المنتشرة في المناطؽ العراقية المختمفة باإلضافة إلى السفارة 

 لبصرة ك أربيؿ ك كربالء ك النجؼ ك السميمانيةاإليرانية في بغداد ، فمدل إيراف قنصميات في ا

 .)مكقع سفارات ك قنصميات ، بدكف(
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كمف الناحية العممية ىناؾ جدؿ كاسع حكؿ طبيعة عمؿ البعثات الدبمكماسية اإليرانية في      

العراؽ ، فالبعض يعتبرىا تمارس نكعان مف الكصاية األمنية ك السياسية عمى العراؽ ، كتتجاكز 

 .)المختار ، بدكف( األعراؼ الدكلية المتعمقة بعمؿ البعثات الدبمكماسية بذلؾ كؿ

كما انتقد بعض السياسييف العراقييف عمؿ البعثات الدبمكماسية اإليرانية في العراؽ ، ك عمى     

سبيؿ المثاؿ فإف النائب في )تحالؼ القكل العراقية ( ك الذم يدعى )رعد الدىمكي( اتيـ البعثات 

سية اإليرانية بانتياؾ السيادة العراقية ك التدخؿ في الشؤكف الداخمية العراقية ، كما كصؼ الدبمكما

بعض السياسييف أمثاؿ )سعيد مخمص الحسف( القيادم بالحزب )القكمي الناصرم( أف سمطة 

البعثات الدبمكماسية اإليرانية تكازم سمطة الحككمة العراقية ، ك أف كؿ مف ترضى عنو البعثات 

مكماسية اإليرانية في العراؽ فإنو يحصؿ عمى ما يريد ك ال يخضع ألم محاسبة أك ُمسائمة مف الدب

قبؿ السمطات العراقية ك ال حتى البرلمانية في حالة ككنو نائبان فيو ، في حيف أف بعض السياسييف 

ذم مف المحسكبيف عمى األحزاب التي تديف بكالئيا إليراف أمثاؿ حزب )الدعكة اإلسالمية( ك ال

بينيـ )عمي الفريجي( الذم يؤكد عمى أف عمؿ البعثات الدبمكماسية اإليرانية في العراؽ ال يتجاكز 

دكره في األعراؼ الدكلية ، ك إف إيراف بحكـ الركابط المشتركة بينيا كبيف العراؽ مف ناحية الديف 

كف لو ، كيتفؽ مع ىذا أك الجغرافيا فإنيا ال يمكف ليا أف تتخمى عف الشعب العراقي كمد يد الع

 . )المختار ، بدكف( الرأم أيضان )حسيف البصرم( العضك في التيار الصدرم العراقي

 كمف خالؿ الفصؿ الثالث سيتـ عرض تأثير األداة الدبمكماسية اإليرانية تجاه العراؽ.    
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 ( األداة االقتصادية:3

ك التي يتـ استخداميا في تنفيذ أىداؼ تعتبر األدكات االقتصادية مف ضمف األدكات الميمة     

السياسة الخارجية ، كتعتمد عمى عدة أساليب كمف بينيا أسمكب المساعدات االقتصادية الخارجية ، 

-038، ص 0330)مصباح ،  ك أسمكب المقاطعة االقتصادية ، ك أسمكب الحظر أك التحريـ

030). 

يكرية اإلسالمية اإليرانية تجاه العراؽ نجد أف كباالنتقاؿ إلى استخداـ ىذه األداة مف قبؿ الجم    

العراؽ يستكرد مف إيراف ما نسبتو )اثناف ك سبعكف في المائة( مف مجمكع السمع الغير النفطية 

المحمية ، كمف خالؿ الجدكؿ التالي سنستعرض حجـ التبادؿ التجارم بيف البمديف خالؿ فترات 

 :)بدكم ، بدكف( زمنية مختمفة

 لتبادل التجاريقيمة ا السنة

 مميكف دكالر 131 3005

 مميار دكالر 08 3003

 مميار دكالر 03 3001

مميار  85 – 81متكقع أف يصؿ ما بيف  3008

 دكالر

 )بدكم ، بدكف(. حجم التبادل التجاري بين إيران و العراق (0.3)جدول رقم 

     



14 
 

بيف إيراف ك العراؽ ك الذم بدأ مف  كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ نستنتج أف حجـ التبادؿ التجارم    

نجده أنو في تزايد مستمر حتى كصؿ إلى ثالثة عشر مميار  8115مميكف دكالر في عاـ  131

 ، كمف المتكقع أف يتجاكز ىذا الرقـ خالؿ السنكات القادمة.     8100دكالر في عاـ 

 السمع إلى النحك التالي كتتنكع السمع التي تصدرىا إيراف إلى العراؽ ، كيمكف تقسيـ ىذه     

 : بدكف(  )بدكم،

 ( سمع ذات طبيعة طاقية ، ك تشمؿ الكيرباء ك الغاز الطبيعي.0

( سمع ذات طبيعة غير نفطية ، ك تشمؿ المكاد الغذائية المختمفة ك كذلؾ المركبات اآللية ك 8

 غيرىا.

ير النفطية فإف  إيراف تقـك ( باإلضافة إلى السمع ذات الطبيعة الطاقية ك السمع ذات الطبيعة الغ3

بتقديـ خدمات مختمفة لمعراؽ ك تشمؿ مجاالت اإلسكاف ك النقؿ ك الصحة ك غيرىا مف الخدمات 

 األخرل.

كسيتـ التحدث بمزيد مف التفصيؿ عف استخداـ إيراف لألداة االقتصادية تجاه العراؽ مف خالؿ     

 اإليرانية عمى العراؽ.الفصؿ الثالث الذم سيعرض تأثير األداة االقتصادية 

 ( األداة العسكرية:2

كيقصد بيا " مجمكعة المقدرات المتعمقة باستخداـ أك التيديد باستخداـ القكة المسمحة مف طرؼ     

 .(033، ص 0330)مصباح ،  كحدة دكلية ضد كحدة دكلية أك كحدات دكلية أخرل"
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في عقد التحالفات العسكرية التي تنشأ  كتشمؿ األدكات العسكرية عمى أربع أدكات تتمثؿ أكليا     

بيف كحدتيف دكليتيف أك أكثر بمكجب معاىدة تقضي بتقديـ الدعـ العسكرم إلى الكحدات  الدكلية 

المكقعة عمى المعاىدة ، باإلضافة إلى األداة العسكرية األخرل ك المتمثمة في المساعدات العسكرية 

رل ك التي تأخذ أشكاؿ المبيعات العسكرية أك برامج التي تقدميا كحدة دكلية إلى كحدة دكلية أخ

اإلقراض العسكرم أك تقديـ برامج التعميـ ك التدريب ، كما أف ىناؾ أداة ثالثة مف األدكات العسكرية 

ك المتمثمة في استعراض القكة العسكرية  سكاءن مف القكات البرية أك البحرية أك الجكية أك كامؿ 

لية األخرل ، باإلضافة إلى األداة العسكرية األخيرة ك ىي الحرب سكاءن القكات أماـ الكحدات الدك 

 .(005-001، ص 0330)مصباح ،  كانت حرب دفاعية أك ىجكمية

ك عند إسقاط ىذه األداة عمى الجانبيف العراقي ك اإليراني فسنجد أنو عند قياـ الثكرة اإليرانية     

ات العسكرية التي كانت تديف بالكالء إلى الشاه قامت إيراف بعزؿ العديد مف القياد 0313عاـ 

اإليراني )محمد رضا بيمكم( ، فظف النظاـ العراقي أنو بإمكانو تحجيـ دكر إيراف في المنطقة 

مستغالن الضعؼ في القيادات العسكرية اإليرانية ، كما أنيا فرصة لنقض اتفاقية الجزائر عاـ 

قاط نظاـ )الخميني( في إيراف ، ك اندلعت الحرب ك استعادة شط العرب باإلضافة إلى إس 0315

، ك أعمف الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( إلغاء  0321بيف العراؽ ك إيراف في أكاخر عاـ 

ك التي ترسـ الحدكد بيف البمديف ، ك استمرت الحرب لمدة ثمانية  0315اتفاقية الجزائر لعاـ 

دكف  0322أغسطس  2ت العراقية ك اإليرانية في سنكات ك انتيى كقؼ إطالؽ النار بيف القكا

 .    (82-85، ص 8108)حمدكنو ،  تحقيؽ أم مكاسب مف الجانبيف العراقي ك اإليراني
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إف استخداـ إيراف لألداة العسكرية في مكاجية العراؽ لـ تحقؽ أم نتائج بؿ ألحقت كالن مف     

، نييؾ عف الخسائر االقتصادية لكالن مف  إيراف ك العراؽ خسائر كبيرة في األركاح ك الممتمكات

 البمديف.
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 .ماىية القوة الناعمة اإليرانية( 3.3)

 مفيوم القوة الناعمة:( 0.3.3)

ظير ىذا المفيكـ ألكؿ مرة عمى يد )جكزيؼ جام( كىك كاتب ك أكاديمي أمريكي ، ك استخدـ     

، كبعد ذلؾ  0331ك صدر ىذا الكتاب في عاـ  ىذا المصطمح في كتابة )ممتزمكف نحك القيادة( ،

، ككاف يتحدث  8118استخدمو مف جديد في كتابة )مفارقة القكة األمريكية( ك ذلؾ في عاـ 

مف ناحية الجانب الثقافي لمكاليات المتحدة  الناعمة القكة )جكزيؼ نام( في بداية كتاباتو عف

كر )جكزيؼ نام( ىذا المصطمح في عاـ األمريكية الذم تستقطب بو المجتمعات األخرل ، ك ط

، (83، ص 8101)الخفاجي ، ليشمؿ الجكانب السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية  8110

)الخفاجي ،  كىناؾ عدة تعريفات لمقكة الناعمة ك التي عرفيا )جكزيؼ نام( نذكر منيا ما يمي

 :(03-05، ص 8101

حصكؿ عمى ما تريد عبر الجاذبية أك السحر بدالن ( ىي "القدرة عمى صياغة خيارات اآلخريف ك ال0

 مف القير أك اإلكراه أك الدفع القسرم".

( ىي "القدرة عمى الجذب ك االستقطاب المذيف يؤدياف إلى التراضي ، ك يمكف أف تجعؿ اآلخريف 8

 يحترمكف قيمتؾ ك مثمؾ ك يفعمكف ما تريد".

 لمناس بدالن مف إرغاميـ". ( ىي "جعؿ اآلخريف أف يريدكا ما تريد أف تختاره3

كما أف ىناؾ مجمكعة أخرل مف الباحثيف قد عرفكا القكة الناعمة أمثاؿ )فرانؾ فايبرت( ك )جيف     

لي( ، حيث عرؼ )فرانؾ فايبرت( القكة الناعمة عمى أنيا: "تحقيؽ لألىداؼ الدكلية عف طريؽ 

قكبات االقتصادية ك غيرىا مف أشكاؿ اإلقناع ك التعاكف بدالن مف استخداـ القكة المسمحة أك الع
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، في حيف أف )جيف لي( عرفيا عمى أنيا: "القدرة عمى خمؽ (03، ص 8101 ، الخفاجي)اإلكراه" 

التفضيالت ك الصكر الذىنية لمذات عف طريؽ المصادر الرمزية ك الفكرية ك التي تؤدم إلى 

كما أضاؼ )جيف لي( تعريفان ، (03، ص 8101 ، الخفاجي)تغيرات سمككية في أفعاؿ اآلخريف" 

أخر لمقكة الناعمة ك عرفيا عمى أنيا : "استخداـ المصادر الناعمة لمقكة ، كما في المثمث الذىبي 

عمى صعيد المبادئ ك السمطة ك المكارد ، لمتأثير في سمكؾ اآلخريف لمحصكؿ عمى النتائج التي 

 .(01، ص 8101 ، الخفاجي) نريدىا عف طريؽ ما يريدكف"

ك بالرجكع إلى مكضكع الدراسة نجد أف الجميكرية اإليرانية قد أدركت أىمية ىذا المفيكـ الجديد     

في السياسة الخارجية ك عممت عمى استخدامو في سياستيا الخارجية تجاه العراؽ بعد سقكط نظاـ 

ف الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( ، حيث كاف مف الصعب استخدامو قبؿ ىذه الفترة ؛ أل

 الطرؼ العراقي كاف يستخدـ في القكة الصمبة المباشرة تجاه إيراف.

 نشأة و تطور القوة الناعمة:( 3.3.3)

إف مفيـك القكة الناعمة لـ يكف حديثان ، فعند الرجكع إلى الحضارات القديمة تجد بعض الفالسفة     

الكتسزم( في القرف السابع قبؿ قد أشاركا إلى ىذا المفيكـ ، كمثاؿ ذلؾ ما قالو الفيمسكؼ الصيني )

الميالد حيث قاؿ : )أف بالرغـ مف أف الماء ضعيؼ إال أنو يستطيع تفتيت أكثر األشياء صالبة 

، كخالؿ فترة الثالثينياف تطرؽ العديد مف الكتاب إلى مفيـك (82، ص 8101 ، الخفاجي)كشدة( 

في كتابة )دفاتر السجف( عمى أف  القكة الناعمة،  كمنيـ الفيمسكؼ اإليطالي )غراسي( حيث أشار

ىناؾ صراع ثقافي بيف النظاـ الرأسمالي ك بيف النظاـ االشتراكي ، كيجب إيجاد ثقافة جديدة قائمة 

عمى الجذب ك السيطرة عمى عقكؿ الناس باستخداـ كسائؿ تربكية ك فكرية ك إعالمية قادرة عمى 

ت صنؼ الكاتب البريطاني ) آ.ق.كار( القكة شد أذىاف الناس إلييا، كما أنو في أكاخر الثالثينيا
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في مجاؿ العالقات الدكلية بأنيا ال تضـ القكة العسكرية أك االقتصادية فقط ، ك أنما أيضان تضـ 

الرأم العاـ ك القدرة عمى السيطرة عميو ، كما أف )ماكس فيبر( أشار إلى القكة )الكاريزمية( ك التي 

و ىذه القكة إلى حد كبير القكة الناعمة ، باإلضافة إلى ذلؾ تعمؿ عمى الجذب ك االستقطاب ك تشب

فإف )ىانز مكر غنتاك( قد أعطى أيضان تعريفان لمقكة الناعمة ، حيث قاؿ : )أنيا قياـ شخص 

بالسيطرة عمى عقؿ ك تصرفات شخص أخر( ، في حيف أنو أشار الكاتب ك المؤرخ األمريكي 

متحدة أف تصبح مصدران إللياـ باقي الشعكب في إشارة إلى )جكرج  كياف( إلى أنو يمكف لمكاليات ال

 .(30، ص 8101 ، الخفاجي) القكة الناعمة قي مجاؿ العالقات الدكلية

كىناؾ مف يطمؽ أسـ )األب الشرعي لمقكة الناعمة( عمى رئيس لجنة الشؤكف الخارجية في     

ىذا المنصب ألكثر مف ثالثيف  الككنجرس األمريكي السابؽ ، كىك )جيمس فكلبرايت( ك الذم شغؿ

عامان ، حيث كاف ينادم بأف تصبح الكاليات المتحدة مثاالن يحتذ بو في مجاالت العمـك ك الثقافة ك 

الحقكؽ ك السياسة ك ليس في القكة العسكرية فقط ك كاف ذلؾ خالؿ فترة األربعينيات مف القرف 

 .(38، ص 8101 ، الخفاجي) الماضي

السابؽ نجد أف مفيكـ القكة الناعمة كاف مكجكدان قديمان ك لكف ليس بالشكؿ  كمف خالؿ السياؽ    

الذم طرحو )جكزيؼ نام( في بداية التسعينيات مف القرف الماضي ، ك حتى )جكزيؼ نام( نفسو 

قد طكر ىذا المفيكـ لينتقؿ بو في بداية كتاباتو مف الجانب الثقافي فقط في كتابو )ممتزمكف نحك 

إلى جكانب عدة  8118ك كتابو ) مفارقة القكة الناعمة األمريكية( في عاـ  0331 القيادة( عاـ

تشمؿ لتشمؿ الجكانب السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك ذلؾ في كتابو )القكة الناعمة كسيمة 

، ك استكحى ) جكزيؼ نام( فكرة الناعمة مف األجزاء 8110النجاح في السياسة الدكلية( في عاـ 
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ة لمحاسب اآللي الذم يعتمد عمى أجزاء )صمبة( ك أجزاء آخرم )ناعمة( ك الذم يطمؽ المككن

 . (83، ص 8101 ، الخفاجي) (soft ware( ك )hard wareعمييما في عمـ الحاسكب )

كالقو مفيكـ القكة الناعمة انتشاران كاسعان في مجاؿ العالقات الدكلية بعد انييار اإلتحاد السكفيتي     

فترة الحرب الباردة ك التي اعتمدت بشكؿ كبير عمى القكة الناعمة بدالن مف القكة الصمبة ك أثناء 

 .(30، ص 8101 ، الخفاجي) حيث استخدمتيا الكاليات المتحدة في حربيا البارة ضد ركسيا

كما استخدمت إيراف القكة الناعمة ضد العراؽ إلدراكيا ألىمية ىذه القكة في مجاؿ العالقات     

لية ك خصكصان أنيا تممؾ مف مصادر ىذه القكة ما يؤىميا إلحداث تأثير في الجانب العراقي، الدك 

 كمف خالؿ المبحث التالي سيتـ التحدث عمى أىـ مصادر القكة الناعمة اإليرانية.

 مصادر القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية:( 2.3.3)

 لسياسة الخارجية اإليرانية عمى النحك التالي:يمكف تصنيؼ مصادر القكة الناعمة في ا    

 ( الثقافة: 0

الثقافة ىي مجمكعة مف اآلداب ك التقاليد ك األفكار ك العقائد ك المذاىب ك الفمسفة ، ك بالتالي     

 .(001-033، ص ص 8100)عبد الصبكر ،  فإنيا تمثؿ اليكية لمجتمع ما

المغة ، ك بتسميط الضكء عمى إيراف نجد أف المغة  كعندما نتحدث عف الثقافة فإننا نتحدث عف    

اإليرانية تدخؿ في تركيب عدد مف المغات األخرل بحسب بعض الباحثيف اإليرانييف ، حيث يعتبرىا 

البعض عنصر جذب لمشعكب األخرل ، فالمغة الفارسية دخمت في تركيب عدد كبير مف لغات 

كردية ، ك التركية ، ك اليندية ، ك غير ذلؾ مف العالـ ، كمثاؿ ذلؾ : المغة األرمينية ، ك األ

 .بدكف()باكير ، المغات حكؿ العالـ
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ك بالرجكع إلى البعد الحضارم إليراف نجد أف حضارتيا تعكد إلى ما يقارب ثالثة آالؼ سنة ،     

 ك ىذه الحضارة مميئة بالخبرات ك التجارب التاريخية عمى مر السنيف ، ككاف ليذه الحضارة األثر

عمى ما جاكرىا مف األمـ ك الشعكب ، ك أنشأ الفرس إمبراطكرية عمى نطاؽ جغرافي كاسع يمتد مف 

الجزء الغربي مف تركيا إلى بالد اليند ، كمف بالد النيؿ إلى آسيا الكسطى ، كذلؾ خالؿ فترة حكـ 

 .(، بدكف باكير) األخمينييف  ك الساسانييف

مميكف سائح في السنة بحسب إحصائية لعاـ  3.8حكالي كما أف إيراف تعتبر كجية سياحية ل    

، ك يشكؿ الجزء األكبر منيـ السياحة إلغراض دينية ، ك تطمح إيراف لمضاعفة أعداد  8100

السياح مف خالؿ خطط ك برامج ، فيي تعمؿ عمى جذب حكالي عشركف ألؼ سائح ك ذلؾ في 

 حية المكاقع ك اآلثار التاريخية، كما أف إيراف تصنؼ مف أفضؿ عشر دكؿ مف نا 8185عاـ 

 .(، بدكف باكير)

باإلضافة إلى أف إيراف تممؾ مخزكف ىائؿ مف الثقافة ك الفف ك األدب ، ك تقيـ عددان مف     

المناسبات الفارسية ، ك مثاؿ ذلؾ عيد )النيركز( ، كتـ نشر ىذه الثقافات مف خالؿ اإليرانييف الذيف 

عالـ ، كيقدر عدد المياجريف اإليرانييف بحكالي أربعة إلى خمسة ىاجركا إلى مناطؽ مختمفة مف ال

مالييف مياجر ، ك يقدر عدد اإليرانييف المكلديف خارج إيراف بحكالي مميكف ك ربع ، كما أف ىؤالء 

 .(، بدكف باكير) المياجريف ينتمكف إلى أدياف مختمفة

 ( القيم السياسية:3

عكاس لمنظاـ السياسي القائـ في البالد ، ك تختمؼ األنظمة إف السياسة الخارجية ما ىي إال ان    

السياسية باختالؼ نظاـ الحكـ ، فيناؾ أنظمة ديمقراطية تسكد فييا الحرية ك المساكاة ك العدالة ك 

ىناؾ أنظمة تسمطية ك ديكتاتكرية ، ك إف النظاـ  الديمقراطي أك الدكتاتكرم قد يككف في دكلة 
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نظاـ الحكـ ، كبالتالي فإف طبيعة ىذا النظاـ ىي التي تحدد سياستو جميكرية أك ممكية بحسب 

 .(10، ص 8112)حمادة ،  الخارجية مف حيث اعتماده عمى القكة الناعمة أك الصمبة

كعند الرجكع إلى الشأف اإليراني نجد أف إيراف لدييا نظامان إسالميان قائـ عمى الديمقراطية ، ك قد     

ؿ مف إيراف تنفرد بيذا النكع مف النظاـ السياسي ، ك كذلؾ يمكف اعتباره يراه البعض خميطان يجع

مصدران لقكتيا الناعمة التي تعتمد عمييا في سياستيا الخارجية ، فإيراف تسعى إلى تصدير ىذا النكع 

 .(، بدكف باكير) مف النظاـ السياسي إلى بقية دكؿ العالـ

اني اسـ )الديمقراطية الدينية( ، بحيث تجمع بيف ك يطمؽ البعض عمى النظاـ السياسي اإلير     

مبادئ الديمقراطية ك تعاليـ الديف اإلسالمي ، كيضـ النظاـ )اليجيف( كما يسميو البعض مؤسسات 

مختمفة تتمثؿ في المؤسسات الجميكرية ، ك المؤسسات الدينية ك الرئاسية ، ك الكلي الفقيو )المرشد 

صياغة الدستكر ، ك المحاكـ المدنية ك الجنائية ك المحاكـ األعمى( ، ك البرلماف ، ك مجمس 

 .(، بدكف باكير) اإلسالمية ، ك الجيش النظامي ، ك الحرس الثكرم

 ( السياسة الخارجية:2

يمكف أف تككف السياسة الخارجية : " مصدران أساسيان مف مصادر القكة الناعمة ألية دكلة     

أطركحات عالمية أك مبادرات تعزز العالقات الثنائية ك  خاصة إذا كانت تحمؿ قيمان سامية أك

اإلقميمية ك الدكلية ، ك يمكف لمسياسة الخارجية أف تزيد مف فعالية ك تأثير القكة الناعمة لمبالد إذا 

 .(، بدكف باكير) ما نظر إلييا مف قبؿ الدكؿ ك الشعكب األخرل عمى أنيا شرعية ك أخالقية "

اني كاف قد عرج عمى الكيفية التي تككف عمييا السياسة الخارجية اإليرانية ، ك إف الدستكر اإلير     

حيث نص في مادتو الثالثة عمى التالي: " تنظـ السياسة الخارجية لمبالد عمى أساس المعايير 
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)دستكر  اإلسالمية ك االلتزامات األخكية تجاه جميع المسمميف ك الحماية الكاممة لمستضعفي العالـ"

( مف الدستكر اإليراني نصت عمى التالي: " تقـك 058. كما أف المادة )(0313/0323 إيراف ،

السياسة الخارجية لجميكرية إيراف اإلسالمية عمى أساس االمتناع عف أم نكع مف أنكاع التسمط أك 

الخضكع ، ك المحافظة عمى االستقالؿ الكامؿ، ككحدة أراضي البالد ك الدفاع عف حقكؽ جميع 

، كعدـ االنحياز مقابؿ القكل المتسمطة ، ك تبادؿ العالقات السميمة مع الدكؿ غير  المسمميف

 .(0313/0323)دستكر إيراف ، المحاربة "

( أف السياسة الخارجية اإليرانية تعتبر مصدران لمقكة 058كنستنتج مف المادتيف الثالثة ك )    

 .(، بدكف باكير) نية ك ثكريةالناعمة اإليرانية بما تستند عميو مف أفكار ك مبادئ دي

كمف خالؿ عرضنا لمصادر القكة الناعمة اإليرانية نجد أف إيراف تمتمؾ مف األفكار كالمغة ك     

الحضارة ك التاريخ ك العقائد ك التقاليد ك القيـ السياسية ما يؤىميا الستعماؿ األدكات الناعمة في 

ية ك خاصة تجاه العراؽ التي تجاكرىا جغرافيان ، كمف سياستيا الخارجية تجاه الدكؿ اإلقميمية ك الدكل

 لخارجية اإليرانية تجاه العراؽ.خالؿ المبحث التالي سيتـ عرض أىـ األدكات الناعمة لمسياسة ا

 أدوات القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإليرانية:( 1.3.3)

 ( األداة الدبموماسية:0

العراقي السابؽ )صداـ حسيف( كانت العالقة بيف العراؽ ك في الفترة التي سبقت سقكط النظاـ     

إيراف مشحكنة بالتكتر ، ك خالؿ تمؾ الفترة طمب مجمكعة مف المعارضيف لنظاـ )صداـ حسيف( 

المجكء السياسي إلى إيراف ، فقبمت إيراف بمنحيـ المجكء ، ك عند سقكط نظاـ )صداـ حسيف( عادت 

ؽ ، ك أصبح كالءىـ إليراف ؛ نتيجة لتزكيد ىذه الجماعات تمؾ المجمكعات المعارضة إلى العرا
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بالدعـ المالي ك المكجستي لمعب دكر في المشيد السياسي العراقي ، باإلضافة إلى أف عدد كبير 

مف األحزاب السياسية العراقية تقكـ بزيارة طيراف سكاءن كانت ىذه األحزاب شيعية أك غير شيعية ، 

ييف الذيف يتيمكف إيراف بالتدخؿ في الشأف العراقي زاركا طيراف ، كحتى بعض المسؤكليف العراق

 كعمى رأسيـ )إياد عالكم( ، ك الذم اتيـ بأنو يتمقى الدعـ المالي مف السعكدية ، مع أنو شيعي

 .(35-30، ص ص  8108)حمدكنو ، 

تحتفظ  إف معظـ األحزاب السياسية في العراؽ تحتفظ بعالقات جيدة مع طيراف ، كما أنيا    

بعالقات جيدة مع المؤسسات ك الشخصيات الشيعية  في العراؽ مثؿ الزعيـ الشيعي )مقتدل 

الصدر( ك )المجمس اإلسالمي الشيعي( ك )حزب الدعكة( ، كحتى األحزاب الكردية في العراؽ 

تحتفظ ىي األخرل بعالقات جيدة مع طيراف ، ك تحاكؿ إيجاد نكع مف التكازف في العالقات 

 .(35، ص 8108)حمدكنو ،  نية ك التركية بسبب النزاع عمى إقميـ كردستافاإليرا

كتعمؿ إيراف عمى دعـ الشيعة في العراؽ سكاءن كانكا أحزابان أك جماعات ، كما أف إيراف لعبت     

دكران كاضحان في الساحة السياسية العراقية كمثاؿ ذلؾ عندما نجحت في الكساطة بيف بعض 

 .(35ص ، 8108 ، حمدكنو) 8112ك حككمة المالكي في عاـ  المميشيات الشيعية

كما أف كزيرة الخارجية األمريكية السابقة )كمنتكف( قالت في جمسة استماع أماـ مجمس الشيكخ     

األمريكي أف طيراف تقكـ بدعـ األحزاب السياسية في العراؽ ، ك تقدـ ليـ األمكاؿ ك الرشا ؛ مف 

تقكـ بدعـ بعض المرشحيف المكالييف ليا ، كما أكدت أف لدييا أدلة  أجؿ كسب كالئيـ ، كما أنيا

 . (33ص ، 8108 ، حمدكنو) استخبارتية تؤكد تالعب إيراف بنتائج االنتخابات
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 ( األداة االقتصادية:3

إف السنكات التي سبقت سقكط  نظاـ )صداـ حسيف( أنيكت االقتصاد العراقي نتيجة لمعقكبات     

مف قبؿ مجمس األمف ، ك عند سقكط النظاـ العراقي السابؽ )صداـ حسيف( المفركضة عميو 

استغمت إيراف الكضع االقتصادم في العراؽ ، كقامت بإغراؽ األسكاؽ العراقية بالمنتجات اإليرانية 

المختمفة مف مكاد غذائية ، ك مكاد بناء ، ك حتى السيارات ، كما أف العممة اإليرانية يتـ تداكليا في 

ؽ جنكب العراؽ ، باإلضافة إلى أف إيراف افتتحت فركع لمصارفيا في العراؽ ، كما قامت مناط

بإعادة أعمار مطار )النجؼ( ، باإلضافة إلى أف طيراف كقعت مع الجانب العراقي العديد مف 

كقعة االتفاقيات لمتبادؿ التجارم ك إنشاء مناطؽ لمتجارة الحرة بيف البمديف ، كيبمغ عدد االتفاقيات الم

 .(010ص ، 8108 ، حمدكنو) بيف الجانبيف حكالي سبعة اتفاقيات في مجاالت مختمفة

إف قياـ إيراف ببناء السدكد عمى مجارم األنيار في شط العرب قد أضعؼ الزراعة العراقية في     

الجنكب العراقي ، كما أف المنتجات اإليرانية الرخيصة ك المدعكمة مف الدكلة قد أضرت بقطاع 

 .(013ص ، 8108 ، حمدكنو) صناعة العراقيال

ك سعت إيراف لمسيطرة عمى االقتصاد العراقي بشتى السبؿ ، فقامت بإنشاء الطرؽ التي تربط     

العراؽ بالمراكز التجارية اإليرانية ، كما قامت بإنشاء أسكاؽ ضخمة في العراؽ ، باإلضافة إلى 

جؿ شراء البضائع اإليرانية ك ذلؾ بسعر فائدة صغير ، تقديـ اعتمادات مالية لمتجار العراقييف مف أ

كما أبدت إيراف رغبتيا بالمشاركة في إعادة أعمار العراؽ ، ك دعـ القطاع العاـ ك الخاص ، 

مميكف دكالر ك لكف بشرط أف  011كمثاؿ ذلؾ ما تقدمت بو طيراف مف اقتراح يقضي بإعطاء مبمغ 

 لجنكب العراقي ك باألخص في النجؼ ك كربالءيصرؼ عمى البنية التحتية في محافظات ا

 .(011-013ص ص  ، 8108 ، حمدكنو)
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 ( األداة الثقافية:2

تتعدد األدكات الثقافية اإليرانية التي أرادت إيراف مف خالليا نشر ثقافتيا في العراؽ ، فإيراف     

المدارس اإليرانية المنتشرة لدييا العديد مف الحكزات الشيعية التي تديرىا في العراؽ ، باإلضافة إلى 

في الجنكب العراقي ، ك التي تقكـ بتعميـ المغة الفارسية ك نشر التشيع ، باإلضافة إلى العديد مف 

المراكز الثقافية اإليرانية المكجكدة في العراؽ ، كما أف إيراف تقكـ بإعطاء منح دراسية لمطمبة 

لقيـ ك اإليديكلكجية الشيعية ، باإلضافة إلى أنيا تممؾ العراقييف لمدراسة في إيراف ك بالتالي تمقينيـ ا

العديد مف القنكات الفضائية ك الصحؼ في العراؽ ك ذلؾ لنشر الثقافة اإليرانية كالمتمثمة في المغة 

)الخفاجي ،  ك القيـ ك العادات ك التقاليد ك الفنكف ك األدب ك المسرح كالشعر ك المذىبية الشيعية

 .(23، ص 8101

 الجدكؿ التالي يبيف لنا عدد بعض األدكات الثقافية التي تستعمميا إيراف في العراؽ:ك     

 مكانيا عددىا نوع األداة الثقافية

 كسط ك جنكب العراؽ مدرسة 00 المدارس

مكزعة عمى مناطؽ عراقية  مركز 33 المراكز الثقافية

 مختمفة

محافظة  03مكزعيف عمى  طالب 2111 المنح الدراسية

 يةإيران

)أرانغك ، بدكف( ، )الشمرم ، بدكف( ، )كزارة التعميـ اإليرانية  األدوات الثقافية اإليرانية في العراق (3.3جدول رقم )

 ، بدكف(.
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كما أف إيراف تحتؿ مراكز متقدمة دكليان عمى المستكل العممي ، ما يؤىميا لمعب دكر ك إحداث     

اإلمكانيات العممية ك تسخيرىا في تحقيؽ أىداؼ تأثير إقميمي ك دكلي مف خالؿ استخداـ ىذه 

سياستيا الخارجية كخاصة تجاه العراؽ التي تستيدفيا ىذه الدراسة ، ك الجدكؿ التالي يكضح ترتيب 

 :8103إيراف في بعض العمـك بحسب مركز الجزيرة لمدراسات لعاـ 

 المرتبة )عالميًا( النوع

 03 الرياضيات

 01 الحاسوب

 05 لنوويةالتكنولوجيا ا

 82 الفيزياء

 03 تكنولوجيا الفضاء

 01 الطب

 03 الكيمياء

 05 النانو تكنولوجي

 )عبد الحي ، بدكف( مركز إيران العممي في بعض العموم حسب مركز الجزيرة لمدراسات (2.3جدول رقم )

 ( األداة الدينية:1

العراؽ ، حيث إف حكالي نصؼ تسعى إيراف مف خالؿ العامؿ الديني إلى أحكاـ سيطرتيا عمى     

سكاف العراؽ مف الشيعة ، كتحاكؿ إيراف استغالؿ ىذه الكرقة ؛ ك ذلؾ لبسط نفكذىا في العراؽ، 

فإيراف تسعى إلى دعـ الشيعة في العراؽ بكافة الكسائؿ ك الطرؽ الممكنة ، كما أنيا تسعى لنشر 
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نكب العراقي ، باإلضافة إلى التشيع مف خالؿ حكزاتيا المنتشرة في العراؽ ك خاصة في الج

 .(010ص ، 8108 ، حمدكنو) المدارس الدينية

كما إف إيراف تسعى ألف تككف قبمة الشيعة في العالـ ، ك ذلؾ مف خالؿ محاكلتيا بأف تككف     

مدينة )قـ( اإليرانية ىي المرجعية األكلى لمشيعة في العالـ ، فإيراف تعمؿ بكؿ الكسائؿ إلى 

المكجكدة في العراؽ ك خاصة في النجؼ ك كربالء التي يزكرىا حكالي  إضعاؼ المرجعيات

إيراف في الشير ، كما أنيا تعمؿ عمى تكطيد عالقتيا مع القيادات الشيعية في العراؽ ك  01111

 .(018ص ، 8108 ، حمدكنو) كسب كالءىـ

ك المضطيديف ، ك كتستغؿ إيراف العامؿ المذىبي في العراؽ مرة بحجة الدفاع عف المظمكميف     

 .(013ص ، 8108 ، حمدكنو) مرة بمحاكلة إثارة الفتف الطائفية لتحقيؽ مصالحيا

 ( األداة اإلعالمية:5

تمتمؾ إيراف مجمكعة كبيرة مف القنكات اإلعالمية المختمفة ك التي تبث بمغات عديدة ، تستخدـ     

الثكرة اإلسالمية ، باإلضافة إلى نشر إيراف ىذه القنكات في نشر إيديكلكجيتيا المتمثمة في تصدير 

التشيع ، ك تحقيؽ أىدافيا الخارجية ، ك تسيطر ككالة بث الجميكرية اإليرانية المعركفة باسـ 

(IRIB)( عمى ىذه القنكات ، ك تحضا ىذه الككالة بإشراؼ مف الكلي الفقيو )المرشد األعمى 

 .(25، ص 8101)الخفاجي ، 
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 ف لنا عدد القنكات اإليرانية التابعة لككالة بث الجميكرية اإليرانية:ك الجدكؿ التالي يبي    

 العدد نوع المحطة

 31 المحطات المحمية

 3 المحطات الفضائية العامة

 0 المحطات الفضائية اإلخبارية

 (.25، ص 8101)الخفاجي ،  القنوات اإليرانية التابعة لوكالة بث الجميورية اإليرانية (1.3جدول رقم )

كتمتمؾ إيراف عدد مف القنكات الفضائية التي تبث مف داخؿ العراؽ ؛ كذلؾ لمسيطرة عمى الرأم     

العاـ العراقي ، ك نشر األجندة اإليرانية ك التركيج ليا ، كما أف ىناؾ عدد مف القنكات العراقية التي 

 .()مركز أمية ، بدكف تمكؿ سران مف قبؿ )المرشد األعمى( عف طريؽ مبعكث خاص

كمف خالؿ عرضنا لألدكات الناعمة لمسياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ سيتـ التحدث عف     

 التأثير الذم تحدتو تمؾ األدكات في الشأف العراقي ك ذلؾ خالؿ الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة.  
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 القوة الناعمة (0.3شكل رقم )

 ناعمةالقوة ال

مصادر القوة 

 الناعمة

أدوات القوة 

 الناعمة

السياسة  القيم الثقافة

 الخارجية

 األدوات

 الدبلوماسية

 األدوات

 االقتصادية

 األدوات

 الثقافية



 األدوات 

 الدينية

 األدوات

 اإلعالمية

 اللغة

البعد 

 الحضاري

 السياحة

 الحرية

 العدالة

 المساواة

نظام حكم 

 ديمقراطي

نظام حكم 

 ديكتاتوري

 تمنح استخدام
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 الفصل الثالث 

خصائص و  السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق 

 إيران الداخمية
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تحتؿ العراؽ مكانة ىامة في السياسة الخارجية اإليرانية ؛ كذلؾ لعدة اعتبارات منيا التجاكر     

ك النفطية التي تمتمكيا العراؽ ، كما  الجغرافي ك الكجكد الشيعي في العراؽ ك المصادر الطبيعية

فقط ، بؿ كاف أيضان  0313أف االىتماـ اإليراني بالعراؽ لـ يكف في فترة قياـ الثكرة اإليرانية عاـ 

خالؿ فترة الممكية في إيراف أثناء حكـ الشاه )محمد رضا بيمكم( ، حيث كانت إيراف خالؿ فترة 

األمريكية ك تعمؿ عمى تنفيذ أجندتيا في العراؽ ك المنطقة الممكية الحميؼ األكؿ لمكاليات المتحدة 

عمكمان ، ك لكف زاد ىذا االىتماـ عند قياـ الثكرة اإليرانية بسبب مبادئيا المتعمقة بتصدير الثكرة إلى 

 الخارج.

 كمف خالؿ ىذا الفصؿ سيتـ التحدث عف األتي:

 السابؽ العراقي الرئيس نظاـ سقكط بؿق العراؽ تجاه اإليرانية الخارجية المبحث األكؿ: السياسة

 .(8113-0313) لمفترة( حسيف صداـ)

 المبحث الثاني: الخصائص الداخمية إليراف.

 السابؽ العراقي الرئيس نظاـ سقكط بعد العراؽ تجاه اإليرانية الخارجية المبحث الثالث: السياسة

 .  8113 عاـ( حسيف صداـ)
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تجاه العراق قبل سقوط نظام الرئيس العراقي  السياسة الخارجية اإليرانية( 0.2)

 .(3002-0979السابق )صدام حسين( لمفترة )

أخذت شكالن مغايران  0313عاـ  لتي قامت في إيرافإف السياسة الخارجية اإليرانية بعد الثكرة ا    

انت عميو تمامان عف سياستيا الخارجية أثناء حكـ )الشاه( ، فأخذت إيراف تمعب دكران مستقالن عما ك

لمسياسات األمريكية في في السابؽ ، حيث كاف الطابع المسيطر لسياستيا الخارجية ىك التنفيذ 

المنطقة ، كبعد الثكرة أصبحت إيراف تسعى لتحقيؽ أىدافيا المستقمة سكاءن في المنطقة أك العراؽ 

نية تجاه العراؽ خصكصان ، كمف خالؿ ىذا المبحث سيتـ عرض أىـ معالـ السياسة الخارجية اإليرا

 8113حيث قامت الثكرة اإليرانية ك حتى سقكط النظاـ العراقي السابؽ عاـ  0313خالؿ الفترة مف 

 :  ، ك ىي كالتالي

 أكالن: طبيعة السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ بعد الثكرة اإليرانية.

 ثانيان: الحرب اإليرانية العراقية.

 الغزك العراقي لمككيت. ثالثان: المكقؼ اإليراني مف

 رابعان: أحداث الحادم عشر مف سبتمبر ك تأثيرىا عمى العالقات اإليرانية العراقية.

 طبيعة السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق بعد الثورة اإليرانية:( 0.0.2)

إيراف عقب سقكط عندما تقمد المرشد األعمى لمثكرة اإليرانية )أية اهلل الخميني( زماـ األمكر في     

، حدثت تغيرات جكىرية في النظاـ السياسي اإليراني مما انعكس  0313نظاـ )الشاه( في عاـ 

عمى السياسة الخارجية اإليرانية سكاءن عمى المستكل اإلقميمي أك الدكلي ، ك عممت إيراف عمى 
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فحاكلت ك ال تزاؿ تصدير ثكرتيا اإلسالمية إلى الخارج ، كذلؾ بكؿ الكسائؿ ك السبؿ الممكنة ، 

تحاكؿ تغيير نظاـ الحكـ في دكؿ اإلقميمية مثؿ العراؽ ك السعكدية كالككيت ك لبناف ك البحريف ك 

 . (80ص ، 8108 ، حمدكنو) غيرىا مف الدكؿ المنطقة ك بصفة خاصة دكؿ الخميج

ساعدة الدكؿ التي يعتقد المرشد األعمى لمثكرة اإليرانية )أية اهلل الخميني( أنو يجب عمى إيراف م    

تقع تحت النفكذ الغربي مف التحرر ك دعميا بكؿ السبؿ ، لكف في الكقت نفسو يقكؿ )الخميني( : 

 ، 8108 ، حمدكنو) )إف الثكرة اإلسالمية ال يجب أف تصدر باستخداـ القكة الصمبة بؿ باألفكار(

 .(88-80ص ص

لـ تكف جيدة ؛ ك ذلؾ بسبب مساعدة نظاـ إف العالقات بيف إيراف ك العراؽ أثناء حكـ )الشاه(     

)الشاه( األكراد في العراؽ كدعميـ بالسالح ، كما أف ىذه العالقات لـ تتحسف بعد سقكط )الشاه(؛ 

كذلؾ لدعـ )الخميني( لمشيعة في العراؽ كعمى رأسيـ )حزب الدعكة اإلسالمي( المعارض لحكـ  

ـ )صداـ حسيف( ؛ كذلؾ بدعـ مجمكعات )صداـ حسيف( ، ك سعى نظاـ )الخميني( لزعزعة نظا

مف الشيعة في العراؽ لمخركج في مظاىرات ضد حكـ ) صداـ حسيف( ، كتنادم بحكـ كالية الفقو 

)المرشد األعمى( ، كما أف اإلذاعات اإليرانية المسمكعة ك التي يصؿ بثيا إلى العراؽ تدعكا إلى 

تمؾ الفترة العديد مف المقربيف مف نظاـ  إسقاط نظاـ )صداـ حسيف( بكؿ الكسائؿ ، ك تعرض خالؿ

 ، 8108 ، حمدكنو) )صداـ حسيف( مف البعثييف لالعتداء ؛ كذلؾ بسبب ىذه التحريضات اإليرانية

 .(88ص

كيرجع البعض سبب العداء بيف )الخميني( ك )صداـ حسيف( إلى أف )الخميني( قد تـ إبعاده     

إيراف في العراؽ أثناء حكـ )الشاه( ، باإلضافة إلى عندما كاف منفي مف  0312مف العراؽ في عاـ 

االعتداء عمى مجمكعة مف الشيعييف  المقربيف مف )الخميني( ك اتخاذ إجراءات ضدىـ ، كمع ىذا 
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اعترؼ نظاـ )صداـ حسيف( بيذه الثكرة ، ك بالنظاـ  0313كمو عند قياـ الثكرة اإليرانية في عاـ 

ضركرة التعاكف بيف البمديف فيما يتعمؽ باألراضي المتنازع عمييا السياسي الجديد فييا ، ك أكد عمى 

 .(83-88ص ص ، 8108 ، حمدكنو)  0315بيف البمديف ك تنفيذ اتفاقية الجزائر المكقعة في عاـ

شكمت اتفاقية الجزائر أكلى التصادمات بيف النظاـ العراقي ك اإليراني ، حيث أبدل الجانب     

لمناسبات بعدـ تنفيذه التفاقية الجزائر ، ك التي تقضي بترسيـ الحدكد في اإليراني في العديد مف ا

شط العرب بيف إيراف ك العراؽ ، كما أرتفع التصعيد في التصريحات اإليرانية ليصؿ إلى القكؿ بأف 

 . (83ص ، 8108 ، حمدكنو) كامؿ األراضي العراقية ىي ممؾ إليراف

في مدينة باريس الفرنسية : )أف  0312ابمة معو عاـ كفي تصريح )لممرشد األعمى( خالؿ مق    

أعداء الثكرة اإلسالمية ىـ الشاه السابؽ ك صداـ حسيف ك الكاليات المتحدة األمريكية ك الذم يمقبيا 

الخميني بالشيطاف األكبر( ، ك المستغرب في األمر أف نظاـ )صداـ حسيف( كاف رد فعمو عمى 

بيف الثكرتيف العربية ك اإلسالمية ، ك يجب أف نككف أصدقاء ،  ىذه التصريحات بأنو ال يكجد عداء

كما أف )صداـ حسيف( قاـ باعتبار عيد مكلد )اإلماـ عمي أبي طالب( مف األعياد الرسمية في 

 .(80ص ، 8108 ، حمدكنو) البالد ، كما أنو قاـ بالصالة في المساجد الشيعية في عدة مناسبات

دائو لمنظاـ العراقي ك اتيـ )صداـ حسيف( بالكافر الذم يجب قتمو ، استمر نظاـ )الخميني( بع    

كما حرض في العديد مف المناسبات الجيش العراقي عمى االنقالب عمى نظاـ )صداـ حسيف( ؛ 

ألنو عدك هلل ، ك رد )صداـ حسيف( عمى ذلؾ بأنو سيرد بكؿ قكة عمى أم شخص يحاكؿ السيطرة 

أدل إلى تييأت األكضاع لنشكب حالب تمكح مالمحيا في األفؽ  عمى العراؽ ك زعزعة أمنو ، مما

 .      (85-80ص ص  ، 8108 ، حمدكنو) بيف إيراف ك العراؽ
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 الحرب اإليرانية العراقية:( 3.0.2)

قامت إيراف بعزؿ العديد مف القيادات العسكرية التي  0313عند قياـ الثكرة اإليرانية في عاـ     

، باإلضافة إلى تصفيو العديد منيـ ، فظف النظاـ العراقي السابؽ )نظاـ صداـ  تديف بالكالء )لمشاه(

حسيف( أنو بإمكانو السيطرة عمى المنطقة ، بسبب الضعؼ الذم لحؽ بالجيش اإليراني ، ك أعتقد 

أف الجيش اإليراني لف يتمكف مف الكقكؼ أمامو ، ك سكؼ يستعيد السيطرة عمى األراضي العراقية 

ب ، ك أعمف )صداـ حسيف( ىك األخر نقضو التفاقية الجزائر ،  كما أعمف المرشد في شط العر 

 8108 ، حمدكنو) اإليراني )الخميني( بأنو لف يسمـ األراضي المتنازع عمييا لمعراؽ في شط العرب

 .(85ص ،

، نتيجة لمكضع التي كانت تمر بو إيراف مف الناحية العسكرية ك الظركؼ االقتصادية الصعبة     

باإلضافة إلى العداء مع الكاليات المتحدة ك كذلؾ االتحاد السكفيتي ، ظف النظاـ العراقي أنو 

 ،8108 ، حمدكنو) سيحقؽ نصران دكف عناء ، أماـ الجيش اإليراني ك يتصدر بذلؾ زعامة المنطقة

 .(83ص

ضد النظاـ كانت كؿ المؤشرات لدل النظاـ العراقي السابؽ )صداـ حسيف( أنو لك خاض حرب     

اإليراني فإنو سيككف المنتصر ، فقد كضع النظاـ العراقي مف الخيارات ك التي قد تزيد مف 

مساعدتو في إسقاط نظاـ )الخميني( في إيراف ك منيا إمكانية دعـ الكاليات المتحدة لو بسبب 

قبؿ نظاـ  عدائيا مع نظاـ )الخميني( ، باإلضافة إلى إمكانية استغالؿ العسكرييف المعزكليف مف

)الخميني( ك المحسكبيف عمى )الشاه( ، ك لكف استخداـ إحدل الكرقات السابقة أك كالىما لف يحقؽ 

ما يريده النظاـ العراقي في إيراف ك ىك تشكيؿ نظاـ سياسي إيراني جديد يتماشى مع ما يريد النظاـ 

 .(83ص ، 8108 ، حمدكنو) العراقي تحقيقو في المنطقة
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فعميان بيف النظاـ العراقي السابؽ )صداـ حسيف( ك نظاـ )الخميني( في أكاخر  ك بدأت الحرب    

، ك أطمؽ النظاـ العراقي عمى ىذه العممية اسـ )قادسية صداـ( ، ك تزامف مع الحرب  0321عاـ 

عمى األرض حرب أخرل إعالمية ك التي خاضيا النظاـ العراقي ضد إيراف ، كقد أعتبر ىذه 

 .)محمد ، كآخركف ، بدكف( ع عف األمة العربية مف الغزك الفارسيالحرب بمثابة الدفا

ك تحركت القكات العراقية مدعكمة بغطاء جكم نحك الحدكد العراقي اإليرانية ك بالتحديد نحك     

منطقة )خكرستاف( ، ككصمت الطائرات العراقية إلى قمب العاصمة طيراف ، ك لكف لـ تستطع 

القكاعد العسكرية اإليرانية ؛ بسبب شدة التحصيف ، ك ردت بعد ذلؾ  تدمير الطائرات المكجكدة في

،    ك سيطر 0321إيراف باستيداؼ بعض المناطؽ في العراؽ ، ككاف ذلؾ في شير سبتمبر 

النظاـ العراقي عمى عدد مف المناطؽ قي إيراف مثؿ )خكر امشير( ككاف ذلؾ خالؿ السنة األكلى 

مكد في التقدـ مف كال الطرفيف ، كحاكؿ كال الطرفيف فتح جبية مف تمؾ الحرب ، ك لكف سيطر الج

جديدة عف طريؽ تجفيؼ مصادر الدعـ ، فبدأ النظاـ العراقي باستيداؼ حقكؿ النفط اإليرانية ، فرد 

النظاـ اإليراني باستيداؼ ناقالت النفط العراقية ، مما أدل إلى ارتفاع أسعار النفط ؛ بسبب تمؾ 

ؾ الفترة )بحرب الناقالت( ، كما أستيدؼ النظاـ اإليراني حتى الناقالت الحرب ، ك سميت تم

طمبت دكلة الككيت مف الكاليات المتحدة حماية  0323التجارية في منطقة الخميج ،  كفي عاـ 

حركة السفف التجارية في منطقة الخميج ، ك قامت البحرية األمريكية  بتأميف حركة ىذه السفف دكف 

صدير النفط مف منطقة الخميج ، كاستمر الجمكد في جبيات القتاؿ بيف الطرفيف أم مشاكؿ تعيؽ ت

خالؿ فتره طكيمة ، ك لـ تفمح )حرب الناقالت( مف تحقيؽ نتائجيا المرجكة ، ك بعد فترة تمكف 

النظاـ اإليراني مف امتالؾ صكاريخ بالستية ، ك خالؿ تمؾ الفترة أيضان تمكف النظاـ العراقي مف 

ريخ )السككد( التي يمتمكيا ، فبدأ النظاميف باستيداؼ بعضيما بالصكاريخ البالستية ك تطكير صكا

لكف لـ تكف أىداؼ ىذه الصكاريخ دقيقة ، ك لـ تحقؽ األىداؼ المرجكة ، ك تمكنت بعد فتره القكات 
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اإليرانية مف خالؿ عممية خاصة مف السيطرة عمى شبة جزيرة )الفاك( ك لكف بعد مدة تمكنت 

ك لـ يحقؽ أم مف  0322أغسطس  2ات العراقية مف استعادتيا ،  ك انتيت الحرب في القك 

،  8100)القصاب ،  الطرفيف نتائج تذكر سكل الخسائر المادية ك البشرية الكبيرة لكؿ منيما

 .(012-11ص

 الموقف اإليراني من الغزو العراقي لمكويت:( 2.0.2)

ي السابؽ )صداـ حسيف( الككيت ، ك كاف ىذا اجتاح النظاـ العراق 0331أغسطس  8في     

االجتياح صدمة لممنطقة بكامميا ، ك بالنظر إلى مكقؼ إيراف مف ىذا االجتياح نجد أف إيراف 

ليست في صؼ العراؽ ك ليست أيضان في صؼ الككيت ، ككاف ىذا االجتياح مصدر قمؽ بالنسبة 

في المنطقة ، ك يميد لمعراؽ السيطرة عمى لإليرانييف مف ناحية أنو سكؼ يعطي لمعراؽ نفكذ أكثر 

الخميج ، كما أنو يعزز مف قدرات العراؽ االقتصادية ؛ بسبب السيطرة عمى مكرد كبير لمنفط في 

المنطقة ، ك في الكقت نفسو كانت إيراف ترغب في االنتقاـ مف نظاـ الحكـ في الككيت ؛ بسبب 

-82ص ص  ، 8108 ، حمدكنو) ة العراقيةدعمو لمعراؽ ك مده بالسالح خالؿ الحرب اإليراني

83). 

تسبب اجتياح الككيت مف قبؿ العراؽ بإحداث نكع مف التكتر لدل اإليرانييف ، فعقد اجتماع     

عاجؿ في طيراف ضد القيادات اإليرانية  كذلؾ بعد ساعات مف عممية االجتياح العراقي لمككيت، ك 

ى أم تحرؾ في المنطقة يستيدؼ أمنيا ، كما أصدرت طيراف بياف كضحت فيو أنيا سكؼ ترد عم

أف إيراف أبدت انزعاجيا مف أم قكات أجنبية يمكف أف تككف في المنطقة ، كما حذرت مف 

استيداؼ الحكزات ك المزارات الشيعية في المناطؽ العراقية مف قبؿ أم قكة أجنبية ، ك أنيا 

ة إلى أف طيراف صرحت بأنيا ستمتـز ستتدخؿ في حالة المساس بتمؾ األماكف المقدسة ، باإلضاف
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 ، حمدكنو) بالحيادية بيف الككيت ك العراؽ ، ك لف تتدخؿ إال في حالة أم تحرؾ يمس بأمنيا

 .(31-83ص ص ، 8108

خالؿ األياـ األكلى لمغزك العراقي لمككيت قممت إيراف مف خطكرة الغزك العراقي لمككيت عبر     

اتيا البحرية في منطقة الخميج في كضعية تأىب قصكل ، كسائؿ إعالميا ، كما أنيا كضعت قك 

ككانت إيراف خالؿ الفترة األكلى لالجتياح تقكـ بنقد النظاـ السياسي في الككيت مما جعؿ البعض 

يظف أف ىناؾ تحالفان سريان بيف إيراف ك العراؽ مف أجؿ إعادة رسـ الخارطة السياسية في منطقة 

زاؿ ىذا االعتقاد مع تأييد النظاـ اإليراني لقرار مجمس األمف الذم الخميج العربي ، كلكف سرعاف ما

، كما أيدت  0331أغسطس  8( ك الذم صدر في 331يندد بالغزك العراقي لمككيت تحت رقـ )

)مكقع  ( الذم يقضي بفرض عقكبات اقتصادية عمى النظاـ العراقي330قرار مجمس األمف رقـ )

 .مقاتؿ ، بدكف(

عربي مف كجكد تنسيؽ مسبؽ بيف إيراف ك العراؽ بشأف احتالؿ الككيت قد تالشى إف التخكؼ ال    

رفضيا  لتغيير رسـ الحدكد بيف العراؽ ك الككيت ك ضـ  0331أغسطس  3بعد إعالف طيراف في 

العراؽ لمككيت ، ك زاد مف تأكيد إيراف عمى رفضيا ألم تغيرات لمخارطة السياسية في المنطقة ىك 

الخارجية إيراف ك أكده بعد ذلؾ الرئيس اإليراني السابؽ )ىاشمي رفسنجاني( بأف أم ما أعمنو كزير 

تسكية تقضي بإعادة رسـ لمحدكد الجغرافية في المنطقة ك احتفاظ العراؽ بجزيرتي )كربة( ك 

)بكبياف( التي كانت تحت السيطرة الككيتية فإف ذلؾ يسمح إليراف بالتدخؿ ك احتالؿ ىذيف 

 .(31-83ص ص ، 8108 ، كنوحمد) الجزيرتيف

كبعد فترة قامت القكات العراقية باالنسحاب مف الككيت عندما تدخمت القكات األمريكية مدعكمة     

مف دكؿ الخميج ك عدد كبير مف الدكؿ العربية سياسيان ك عسكريان ، ك في نياية ىذه الحرب كاف  
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سار القكات العراقية ، كقدـ النظاـ المستفيد األكؿ ىك إيراف ، حيث أف إيراف استفادت مف انك

،  0315العراقي عدة تنازالت إليراف ك التي مف بينيا إعادة االعتراؼ باتفاقية الجزائر عاـ 

باإلضافة إلى إطالؽ سراح األسرل اإليرانييف في العراؽ أثناء فترة الحرب اإليرانية العراقية ، كما 

اإليرانية في العراؽ ك تحجيميا ، ك اعتراؼ العراؽ قاـ النظاـ العراقي بالحد مف نشاط المعارضة 

بما سببو مف خسائر إليراف ك تقديـ تعكيضات إلييا ، باإلضافة إلى االتفاؽ عمى إعطاء العراؽ 

 .(33ص ، 8108 ، حمدكنو) كميات متفؽ عمييا مف النفط لصالح إيراف

 يرانية العراقية:أحداث الحادي عشر من سبتمبر و تأثيرىا عمى العالقات اإل( 1.0.2)

إف أحداث الحادم عشر مف سبتمبر كاف ليا األثر عمى العالقات اإليرانية العراقية ، ك دفع     

إلى خمؽ نكع مف التعاكف الحذر بيف إيراف ك العراؽ ، خصكصان بعد تصنيؼ الكاليات المتحدة 

فإيراف ك بالرغـ مف أنيا  األمريكية كالن مف إيراف ك العراؽ ك ككريا الشمالية بدكؿ محكر الشر ،

أدانت اليجمات التي تعرض ليا برجي التجارة في نيكيكرؾ ، ك اعتبرتو ىجكمان إرىابيان ، كما أنيا 

ساعدت في القضاء عمى حكـ طالباف في أفغانستاف ، باإلضافة إلى تقديـ دعـ مالي ألعمار ما 

أف ذلؾ لـ يشفع ليا عند إدارة  مميكف دكالر ، إال 511خمفتو الحرب عمى طالباف يقدر بحكالي 

الرئيس األمريكي السابؽ )جكرج بكش االبف( الذم اتيميا مف ضمف الدكؿ الداعمة لإلرىاب حيف 

 صنفيا مف ضمف دكؿ )محكر الشر( ، ك قاـ بتيديد إيراف بأنو سيقكـ بتكجيو ضربة عسكرية إلييا

 .(33-35ص ص  ، 8108 ، حمدكنو)

سبتمبر كاف ليا تأثير ايجابي عمى إيراف حيث أنيا زادت مف  إف أحداث الحادم عشر مف    

نفكذىا في المنطقة ؛ كذلؾ ألنيا تخمصت مف نظاـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( عند 

سقاط حكمو ، كالذم كاف يقؼ أماـ طمكحات إيراف في  8113غزك الكاليات المتحدة لمعراؽ عاـ  كا 
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أنيا تخمصت مف نظاـ حكـ طالباف في أفغانستاف الذم كاف تحقيؽ أىدافيا في المنطقة ، كما 

)محمد ،  يشكؿ خطران عمى النظاـ اإليراني ، بالرغـ مف أف البعض يتيـ إيراف بدعـ )طالباف( سران 

 .كآخركف ، بدكف(

كفرت اإلطاحة بنظاـ )صداـ حسيف( الفرصة أماـ إيراف لتحقيؽ نفكذىا سكاءن في العراؽ أك     

سنكات لـ تستطع مف خالليا تحقيؽ ما  رت لمدة ثمافلذم دخمت معو في حرب استمالمنطقة ، كا

تصبك إليو ، ك خالؿ الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة سنقـك برصد التأثير الذم أحدثتو إيراف في 

 العراؽ بعد سقكط نظاـ )صداـ حسيف( باستخداـ القكة الناعمة.   
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 .انالخصائص الداخمية إلير ( 3.2)

عند التحدث عف السياسة الخارجية ألم دكلة ما ، البد مف معرفة ما تممكو ىذه الدكلة مف     

إمكانيات كقدرات سكاءن مف ناحية التركيبة السياسية ليذه الدكلة ك طبيعة نظاـ الحكـ فييا ، أك مف 

مف اإلمكانيات التي حيث إمكانياتيا الجغرافية ك االقتصادية ك العسكرية ك قكتيا البشرية ك غيرىا 

كمف خالؿ ىذا  تشكؿ مصدران لرسـ سياستيا الخارجية سكاءن عمى المستكل اإلقميمي أك الدكلي.

 المبحث سيتـ عرض المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية اإليرانية عمى النحك التالي: 

 أكالن: النظاـ السياسي اإليراني.

 ثانيان: المحدد الجيكسياسي إليراف.

 : المحدد البشرم.ثالثان 

 رابعان: المحدد االقتصادم.

 خامسان: المحدد العسكرم.

 سادسان: البرنامج النككم اإليراني. 

 النظام السياسي اإليراني:( 0.3.2)

 يمكف تقسيـ النظاـ السياسي اإليراني عمى النحك التالي:    
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 ( نظرية والية الفقيو:  0

إليراني ىي الصفة الدينية ، فيك يرتكز عمى مرتكزيف ىما: إف الصفة الغالبة لمنظاـ السياسي ا    

كالية الفقيو ك الحككمة اإلسالمية ، باإلضافة إلى أف النظاـ السياسي في الجميكرية اإليرانية 

)عبد اهلل  اإلسالمية يحتكم عمى مؤسسات ذات صفة دستكرية ، ك أخرل ذات صفة غير دستكرية

 .(53، ص 8108، 

( عدة صالحيات )لمكلي الفقيو( ك الذم يطمؽ عميو 001ر اإليراني كفقان لممادة )كيمنح الدستك     

- 53، ص ص 8108)عبد اهلل ،  أيضان )المرشد األعمى( ، ك تتمثؿ ىذه الصالحيات في األتي

51): 

 أ( تعييف السياسات العامة لمدكلة ك بالتشاكر مع )مجمع تشخيص مصمحة النظاـ(.

 اسات الدكلة.ب( اإلشراؼ عمى تنفيذ سي

 ج( إصدار أمر االستفتاء العاـ.

 د( تكلي القيادة العامة لمقكات المسمحة.

 ج( إعالف الحرب ك السالـ ك النفير العاـ.

 ك( تعييف ك عزؿ كالن مف:

 ( فقياء مجمس صيانة الدستكر.0

 ( أعمى مسؤكؿ في السمطة القضائية.8

 ( رئيس مؤسسة اإلذاعة ك التمفزيكف.3
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 ف القيادة المشتركة.( رئيس أركا0

 ( القائد العاـ لقكات حرس الثكرة اإلسالمية.5

 ( القيادات العميا لمقكات المسمحة ك قكل األمف الداخمي.3

ز( معالجة الخالفات التي قد تنشأ بيف السمطات الثالثة )التشريعية ك القضائية ك التنفيذية( ، 

 فضالن عف تنظيـ العالقات بينيـ.

التي تكاجو النظاـ السياسي ، ك التي قد يتعذر حميا مف خالؿ مؤسسات  ج( معالجة المشاكؿ

 الدكلة األخرل.

 ( السمطة التنفيذية:3

( مف الدستكر اإليراني عمى اعتبار أف رئيس الجميكرية ىك رئيس السمطة 003نصت المادة )    

( مف الدستكر 000ادة )التنفيذية ، ك يأتي في المرتبة الثانية بعد )الكلي الفقيو( ، كما نصت الم

اإليراني عمى أف مدة كالية رئيس الجميكرية ىي أربع سنكات ك يمكف تجديدىا لفترة إضافية كاحدة 

( أيضان عمى أف رئيس السمطة التنفيذية ينتخب بشكؿ مباشر مف الشعب 000، كما نصت المادة )

 .(51، ص 8108)عبد اهلل ،  عف طريؽ حصكلو عمى أغمبية األصكات في االنتخابات

)عبداهلل ،  ك يمكف تمخيص مياـ رئيس السمطة التنفيذية )رئيس الجميكرية( في النقاط التالية    

 :(52-51، ص ص  8108

 أ( التكقيع عمى قرارات مجمس الشكرل اإلسالمي ك كذلؾ عمى نتيجة االستفتاء العاـ.



45 
 

قياـ بميامو ك التي مف بينيا ب( يقـك رئيس الجميكرية بتعييف عدد )اثناف( مف المعاكنيف في ال

 إدارة جمسات مجمس الكزراء.

ج( التكقيع عمى المعاىدات ك االتفاقيات بيف جميكرية إيراف اإلسالمية ك غيرىا مف الدكؿ بعد 

 الحصكؿ عمى مصادقة )مجمس الشكرل اإلسالمي(.

 د( القياـ باإلعماؿ اإلدارية لمدكلة ك كذلؾ التخطيط لميزانية الدكلة.

يض بعض األشخاص لمقياـ بمياـ خاصة بعد مصادقة )مجمس الكزراء( ك تعتبر قرارات ق( تفك 

 ىؤالء األشخاص في مقاـ قرارات رئيس السمطة التنفيذية.

ك( استالـ أكراؽ اعتماد سفراء الدكؿ لدل إيراف ك كذلؾ تعييف سفراء إيراف في الخارج كذلؾ مف 

 خالؿ ترشيحيـ مف كزير الخارجية.

 لتشريعية:( السمطة ا2

إف السمطة التشريعية في جميكرية إيراف اإلسالمية تنقسـ إلى مجمسيف ىما : مجمس الشكرل     

 اإلسالمي ك مجمس صيانة الدستكر ، ك يمكف تفصيؿ مياميما في التالي:

 أ( مجمس الشورى اإلسالمي:

نكات بزيادة نائبان ك يزداد ىذا العدد كؿ عشر س 811يتككف مجمس الشكرل اإلسالمي مف     

مقدارىا عشركف نائبان ، ك ينتخب ىؤالء النكاب عف طريؽ االنتخاب المباشر مف الشعب ، ك تجرل 

، ك يمكف عرض صالحيات ( 52، ص 8108)عبد اهلل ، انتخابات ىذا المجمس كؿ أربع سنكات 

 :(53، ص 8108)عبد اهلل ،  )مجمس الشكرل اإلسالمي( في التالي
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يف ك التشريعات في الجكانب السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية مع التأكيد ( إصدار كافة القكان0

 عمى أف ال تككف مخالفة لدستكر البالد أك مذىبية الدكلة.

 ( العمؿ عمى تكضيح ك تفسير القكانيف التي يصدرىا.8

 ( مناقشة ما يصادؽ عمية مف مجمس الكزراء مف لكائح قانكنية.3

 ( مناقشة كؿ ما يتعمؽ باإلنفاؽ العاـ مف حيث التخفيض أك الزيادة.0

( مناقشة كؿ ما يخص الشؤكف الداخمية ك الخارجية لجميكرية إيراف اإلسالمية ك كذلؾ المصادقة 5

 عمى المعاىدات ك المكاثيؽ ك العقكد ك االتفاقيات الدكلية.

 مبالد.( إمكانية النظر في إعادة رسـ الحدكد الجغرافية ل3

 ب( مجمس صيانة الدستور:

حدد الدستكر اإليراني مف خالؿ مادتو )الكاحد ك التسعكف( عمى أف مجمس صيانة الدستكر     

يتألؼ مف )اثني عشر( عضكان ، بحيث يعيف المرشد األعمى ستة مف ىؤالء األعضاء ك الستة 

لمصادقة عمييـ مف )مجمس اآلخركف يتـ ترشيحيـ مف رئيس السمطة القضائية ، ك يتـ بعد ذلؾ ا

( 53، ص 8108)عبد اهلل ، الشكرل اإلسالمي( ك المدة الدستكرية ليذا المجمس ىي ستة سنكات 

 :(31، ص 8108)عبد اهلل ،  ، ك يمكف إيجاز أىـ صالحيات ىذا المجمس في النقاط التالية

ؽ النظر في التشريعات ( طبقان لممادة )السادسة ك التسعكف( مف الدستكر اإليراني فإف لممجمس ح0

 ك القكانيف الصادرة مف مجمس الشكرل.

 ( العمؿ عمى شرح ك تفسير الدستكر اإليراني بعد مصادقة ثالثة أرباع المجمس.8
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( القياـ باإلشراؼ عمى انتخابات كالن مف رئيس الجميكرية ك مجمس خبراء القيادة ك كذلؾ أعضاء 3

 راؼ عمى االستفتاء العاـ.مجمس الشكرل اإلسالمي باإلضافة إلى اإلش

 ( السمطة القضائية:1

( مف الدستكر اإليراني عمى أف " القضاء سمطة مستقمة تدافع عف حقكؽ 053نصت المادة )    

 (0313/0323)دستكر إيراف ،  الفرد ك المجتمع ، ك تتكلى إحقاؽ العدالة ك تنفيذ المياـ التالية"

 :(0313/0323،  )دستكر إيراف كىي

قيؽ ك إصدار األحكاـ في حاالت المظالـ ك انتياؾ الحقكؽ ك الشكاكل ، كالفصؿ في أ( التح

الدعاكل القضائية ، ك تسكية النزاعات ، ك اتخاذ جميع القرارات ك التدابير الالزمة في أمكر اإلرث 

 كفؽ ما يحدده القانكف.

 ب( صيانة الحقكؽ العامة ك تعزيز العدالة ك الحريات المشركعة.

 بة حسف تنفيذ القكانيف.ج( مراق

د( كشؼ الجريمة ، كمالحقة المجرميف قضائيان ك معاقبتيـ ك تعزيز ك سف عقكبات ك أحكاـ 

 القانكف الجزائي اإلسالمي.

 ق( اتخاذ التدابير المناسبة لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة ك إلصالح المجرميف.

كليات التي يتكالىا رئيس السمطة ( مف الدستكر اإليراني عمى المسؤ 052كما نصت المادة )    

 :(0313/0323)دستكر إيراف ،  القضائية ك تتمثؿ في األتي
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أ( إنشاء البنية التنظيمية الالزمة إلدارة شؤكف القضاء بما يتناسب مع المياـ المذككرة في المادة 

(053.) 

 ب( إعداد مشاريع القكانيف القضائية المناسبة لمجميكرية اإلسالمية.

قضاء عادليف ك مؤىميف ، ك عزليـ ك تعيينيـ ، ك نقميـ ، ك تفكيضيـ بكاجبات محددة  ج( تكظيؼ

 ، كترقيتيـ ، ك تأدية مياـ إدارية أخرل كفقان لمقانكف.

 ( مجمع تشخيص مصمحة النظام:5

 ينشأ قد الذم في الخالؼ لمبت ، 1988 عاـ الخميني اإلماـ مف بأمر المجمع ىذا أنشأ " تأسس    

 النصيحة التشريعية كلتقديـ باألمكر يتعمؽ فيما الدستكر، صيانة كمجمس اإلسالمي الشكرل مجمس بيف

 )التشريعية كالتنفيذية الثالثة السمطات رؤساء كىـ عضكان، عشر اثني مف المجمس يتألؼ لممرشد،

 يتعمؽ الذم كالكزير الجميكرية، كرئيس القائد، عف كممثؿ الدستكر، صيانة مجمس كالقضائية(، كفقياء

لرئيس  األكؿ النائب لتضـ ذلؾ بعد المجمس ىيكمية ككسعت بكزارتو، الخالفية القضية أك القانكف

 كانت أف كبعد البالد، في الكزارات السياسية عف كممثميف اإلسالمي، الشكرل مجمس كنائب الجميكرية،

)عبد  لو" رئيسا تعييف يتكلى 1997 عاـ كمنذ القائد أصبح الجميكرية، رئيس إلى تككؿ رئاسة المجمع

 .(38، ص 8108اهلل ، 

)عبد  ك يمكف إيجاز الكظائؼ التي يقـك بيا )مجمع تشخيص مصمحة النظاـ( في النقاط التالية    

 :(33-38، ص ص 8108اهلل ، 

 أ( المشاركة في صنع السياسة العامة لجميكرية إيراف اإلسالمية.

 الؿ التشاكر مع )الكلي الفقيو(.ب( كضع اقتراحات لتعديؿ الدستكر ك ذلؾ مف خ
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 ج( المساىمة في تشكيؿ مجمس إعادة النظر في الدستكر.

 د( اختيار مف يمثؿ مجمس صيانة الدستكر في مجمس الشكرل باختيار أحد فقيائو.  

 ( مجمس األمن القومي األعمى:6

لسمطات الثالث ، ك ( مف الدستكر اإليراني مف " رؤساء ا013يتككف ىذا المجمس كفقان لممادة )    

رئيس ىيئة أركاف القيادة العامة لمقكات المسمحة ، ك مسؤكؿ شؤكف التخطيط ك المكازنة ، ك 

مندكباف يعيناف مف قبؿ القائد ، ك كزراء الخارجية ك الداخمية ك اإلعالـ ، ك الكزير المختص في 

 .(0313/0323ف ، )دستكر إيرا القضية المعنية ، ككبار الضباط في الجيش ك حرس الثكرة"

يراف ،  ( نصت عمى مياـ ىذا المجمس ك حددتيا في النقاط التالية013كما أف المادة )     )دستكرا 

0313/0323): 

 أ( إقرار السياسات الدفاعية ك األمنية لمبالد في إطار السياسات العامة التي يحددىا القائد.

تماعية ، ك الثقافية ، ك االقتصادية ذات ب( تنسيؽ النشاطات السياسية ، ك المخابراتية ، ك االج

 العالقة بالسياسات الدفاعية ك األمنية العامة.

 ج( االستفادة مف اإلمكانيات المادية ك الفكرية لمبالد في مكاجية التيديدات الداخمية ك الخارجية.

 ( مجمس خبراء القيادة:7

أعدت  التي الدستكر جعة مسكدةمرا لغرض ، 1979 تـ تككيف مجمس خبراء القيادة في " عاـ    

 عضكان، 83 إلى 1982 عاـ ليرتفع عضكان، سبعيف مف بدايتو في المجمس كتشكؿ الشعبي، لالستفتاء

 عزؿ المجمس كبإمكاف )قـ(، مدينة كمقره عضكا، 86الراىف الكقت في المجمس أعضاء كيبمغ عدد
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 تكفرىا الكاجب الشركط مف شرطان  فقد كأ بيا، المكمؼ ميامو أداء عاجزان عف أصبح األعمى إذا المرشد

 المجمس أعضاء األصؿ ، كيجتمع في يممكيا يكف لـ أنو ذلؾ بعد تبيف إذا أك ىذا المنصب، لشغؿ فيو

 المجمس أعضاء األزمات، كيشغؿ كقت الطارئة االجتماعات عف فضالن  يكميف، لمدة عاـ كؿ كاحدة مرة

ك إذا  كؿ محافظة، عف كاحدان  اإليراني شخصان  عبالش كينتخب الدكلة، المؤسسات في ميمة كظائؼ

 كؿ المجمس عف في ليا إضافي ممثؿ انتخاب ليـ يحؽ شخص، مميكف عف المحافظة سكاف زاد عدد

 مدة دكرة حددت كما البارزيف، الديف رجاؿ كبار مف ىـ المجمس أعضاء كمعظـ شخص، مميكف نصؼ

لمجميكرية  األعمى المرشد كعزؿ كتعييف اختيار في فتتمثؿ المجمس مياـ أما سنكات، بثماف المجمس

 .(30، ص 8108)عبد اهلل ،  اإلسالمية اإليرانية"

 ( مجمس إعادة النظر في الدستور:8

 ( مف الدستكر اإليراني مف األتي011يتألؼ مجمس إعادة النظر في الدستكر كفقان لممادة )    

 :(0313/0323)دستكر إيراف ، 

 لدستكر.( أعضاء مجمس صيانة ا0

 ( رؤساء السمطات الثالث في الحككمة .8

 ( األعضاء الدائميف في مجمع تشخيص مصمحة النظاـ.3

 ( خمسة مف أعضاء مجمس خبراء القيادة.0

 ( ثالثة مف أعضاء مجمس الكزراء.3

 ( ثالثة مندكبيف مف السمطة القضائية.1
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 ( عشرة مف نكاب مجمس الشكرل اإلسالمي.2

 ف أساتذة الجامعات.( ثالثة مندكبيف مم3

( مف الدستكر اإليراني كضحت أكدت عمى أف " تطرح قرارات ىذا 011كما أف المادة )    

المجمس عمى االستفتاء العاـ ، بعد أف يتـ تأكيدىا كتكقيعيا مف القائد ، ك تصبح سارية المفعكؿ 

كر إيراف ، )دست إذا حازت عمى مكافقة األكثرية المطمقة مف المشاركيف في االستفتاء"

0313/0323) . 

 إليران: الجيوسياسي المحدد( 3.3.2)

إف العامؿ الجيكسياسي ىك الذم يحدد إمكانيات الدكلة مف ناحية المساحة ك عدد السكاف ك     

مكقعيا الجغرافي ك تضاريسيا المختمفة ، ك التي مف خاللو تستطيع أف تمعب دكران سكاء عمى 

حيث أف الجدكؿ التالي سيكضح أىـ تمؾ اإلمكانيات بالبياف ك  المستكل اإلقميمي أك الدكلي ،

 األرقاـ:

 التفصيل البيان

 .8كـ 0.320.035 المساحة الجغرافية إليران

 % مف مساحة العالـ.0.81

 % مف مساحة قارة آسيا.3.08

 جنكب غرب قارة آسيا. موقعيا في قارة آسيا

 ( شماال.ن 00.51-85.51دائرتي عرض ) دوائر العرض

 ( شرقان.33-00خطي طكؿ ) خطوط الطول
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 بحر قزكيف ، تركمانستاف. الحدود الشمالية إليران

 الخميج العربي ، بحر العرب. الحدود الجنوبية إليران

 أفغانستاف ، باكستاف. الحدود الشرقية إليران

 العراؽ ، تركيا. الحدود الغربية إليران

 كـ. 5135 طول الحدود البرية

ود البحرية في الخميج العربي و طول الحد

 خميج ُعمان

 كـ. 0311

 كـ. 101 طول الحدود البحرية في بحر قزوين

 كـ. 0821 طول الحدود إيران مع العراق

تسيطر عمى مضيؽ ىرمز الذم يبمغ عرضو  المعابر المائية

 ميالن. 01ميالن بحريان ، ك طكلو  83

مميكف  01يعبر مف ىذا المضيؽ يكميان حكالي 

مميار متر مكعب مف  3.5برميؿ مف النفط ك 

% مف صادرات 01الغاز ، ك يمثؿ حكالي 

% مف االحتياجات 81النفط المنقكلة بحريان ، ك

 العالمية .

 01إلى  31كيمر مف المضيؽ حكالي مف 

 ناقمة نفط يكميان.

 (.01-31، ص 8100)الميدم ،  المحدد الجيوسياسي إليران (0.2)جدول رقم 
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 كؿ مف اليابسة تحاصرىا مغمقة، شبو البيانات السابقة يمكف القكؿ أف " إف إيراف دكلةمف خالؿ  

 الخميجية إطاللتيا عمى بالخارج اتصاليا في أساسا بحيث تعتمد كالغرب، كالشرؽ الشماؿ مف مكاف،

 درالمص يشكؿ إيراف الذم لنفط الرئيسي المعبر ىك الخميج أف بسكاىا، كما مقارنة األطكؿ ىي التي

 مياه اإليرانييف أنو اقتناع مف كالنابعة لو النفسية األىمية إلى الكطني اإليراني، إضافة لمدخؿ الرئيسي

 كالخميج الجنكبي ساحمنا السابؽ )إف الخارجية كزير كاليتي( أكبر )عمي يقكؿ خالصة، إذ فارسية

 .(30-33، ص 8100)الميدم ،  أىمية(" اإلستراتيجية األكثر حدكدنا ىي كُعماف كمصب ىرمز
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 (.30، ص 8100)الميدم ،  خارطة إيران (0.2)شكل رقم  
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 المحدد البشري:( 2.3.2)

كيتككف السكاف في إيراف مف عدد مف األعراؽ ك القكميات منيا: "الفرس، التركماف أك     

سكانيا إلى الديانة  األذربيجانيكف األكراد، الجيالؾ، المازنداف، المكر، العرب، ك البمكش، ك ينتمي

اإلسالمية، كالييكدية ك المسيحية، باإلضافة إلى بعض الديانات األخرل مثؿ البيائية، ك 

إليراني ىك مف الشعب ا تقديرات الحككمة اإليرانية فإف )ستة ك ستكف في المائة(الزرادشتية. ككفؽ 

)خمسة في التركي، ك مف التركماف أك العرؽ مف العرؽ الفارسي ك )خمسة كعشركف في المائة(

مف العرؽ العربي. كما تنقسـ ىذه القكة البشرية بيف )أربعة في المائة( مف العرؽ الكردم، ك  المائة(

)كاحد مف المسمميف السنة، ك )أربعة في المائة( مف المسمميف الشيعة، )خمسة كتسعكف في المائة( 

يف. كمعظـ السكاف مف األقميات في إيراف مف الزرادشتييف ك المسيحييف كالييكد كالبيائيفي المائة( 

يقطنكف المناطؽ الحدكدية؛ بحيث يقطف العرب في الجنكب ك الجنكب الغربي ، كالبمكش في 

الجنكب ك الجنكب الشرقي، ك التركماف في الشماؿ ك الشماؿ الشرقي، ك األذريكف في الشماؿ ك 

اف عدة لغات ك لكف المغة الفارسية ىي الشماؿ الغربي، ك األكراد في الغرب. كما أف يكجد في إير 

التي يتحدث بيا أكثر السكاف، كباإلضافة إلى المغات األخرل مثؿ التركية، ك الكردية، كالعربية، 

 .(033-030، ص 8103)ناصر ،  كباإلضافة إلى بعض المغات األخرل"

 المحدد االقتصادي:( 1.3.2)

أنو يعتبر مف مقاييس تقدـ الدكؿ ك تخمفيا ،  يعتبر االقتصاد المحرؾ األساسي لمدكؿ ، كما    

باإلضافة إلى أنو الممكؿ الذم مف خاللو تستطيع الدكؿ رسـ سياستيا الداخمية ك الخارجية ، ك مف 

 اإليرانية :  خالؿ الجدكؿ التالي سيتـ عرض أىـ اإلمكانيات االقتصادية التي تممكيا الجميكرية 
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 التفصيل البيان

مميار برميؿ )حسب اإلحصاءات  23.3 النفطاحتياطي إيران من 

 العالمي. االحتياطي مف% 3اإليرانية( ، أم 

 مميار برميؿ )حسب تقارير أمريكية(. 031

 مميار برميؿ )حسب منظمة أكبؾ(. 050

 تريميكف متر مكعب. 33.381 احتياطي إيران من الغاز

 .(8108مميكف برميؿ يكميان )عاـ 3.513 إنتاج إيران من النفط

 مميكف برميؿ يكميان. 8.531 صادرات إيران من النفط

 % مف دخؿ الحككمة.31يمثؿ  عائدات إيران من النفط

 % مف إجمالي الناتج المحمي.31ك يمثؿ 

 % مف إنتاجيا.01 استيالك إيران من إنتاجيا النفطي

 ألؼ برميؿ يكميان. 551الصيف  الدول المستوردة لمنفط اإليراني

 ألؼ برميؿ يكميان. 381الياباف 

 ألؼ برميؿ يكميان  882اليند ك ككريا الجنكبية 

 مميار برميؿ. 821 احتياطي إيران من المحروقات السائمة

 مالييف طف. 01 إنتاج إيران من الصمب

تمتمؾ رخص إلنتاج سيارات )بيجك ، ركنك ،  إنتاج إيران لمسيارات

ألؼ  111ىكندام( ك يبمغ انتاجيا حكالي 

 نكيان.سيارة س
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تنتج إيراف مجمكعة مختمفة مف الصناعات مثؿ  الصناعات المختمفة

: االلكتركنات ، المكاد الغذائية ، الصناعات 

 التقميدية ، السجاد ، السراميؾ.

ألؼ مشغؿ صناعي ، يسيطر القطاع  03 عدد المشاغل الصناعية

 % منو.33.0الخاص عمى 

 .%0.1المعادف الخاـ  نمو اإلنتاج الصناعي

 %.03المنتجات المعدنية 

 %.08.3اإلسمنت 

 %.3.3المركبات 

 مشركعان. 0011 مشروعات الحرس الثوري اإليراني االقتصادية

 % غابات.00 المساحات الزراعية

 % مراعي.2

 % مناطؽ زراعية بعمية.00

 % مناطؽ زراعية مركية.03

 % مف الصحارم ك الجباؿ.51

 .8112لعاـ  مميكف طف 55 إنتاج إيران الزراعي

مميار دكالر سنكيان ، حيث تعد إيراف  3.3 قيمة المحاصيل الزراعية التي تصدرىا إيران

األكلى في آسيا في إنتاج القمح ك أحد أكبر 

 مصدرم الشعير.
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األكلى إقميميان ، ك الرابعة عالميان )بحسب  ترتيب إيران في مجال العموم الزراعية 

اعية اإليرانية منظمة البحكث ك الدراسات الزر 

 (.8100لعاـ 

 )تقارير أمريكية(. 8111% في عاـ 8.5 معدل نمو االقتصاد اإليراني

 )تقارير أمريكية(. 8108% في عاـ 3

 )البنؾ الدكلي(. 8103%( في عاـ 1.5-)

)إذ أف االقتصاد اإليراني يشيد نمك بطيء ك 

 متراجع(

 دكالر. مميار 505بمغ  8115في عاـ  إجمالي الدخل اإليراني

 مميار دكالر. 502بمغ  8108في عاـ 

 .8108مميار دكالر في عاـ  52 احتياطي إيران من النقد األجنبي 

 .8111% في 01.3 نسبة البطالة في إيران

 .8100% في 08.3

 .8108% في 05.5

 مميار دكالر. 220 خسائر إيران من الحرب العراقية اإليرانية

 عالميان. 03المرتبة  0321 الدخل الفرديمرتبة إيران عالميًا من حيث 

 عالميان. 33المرتبة  0330

 عالميان. 21المرتبة  8111
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 .0335% في 51 نسبة التضخم في االقتصاد اإليراني

 .8115% في 05

 .8111% في 85

 (.03-30، ص 8100)الميدم ،  المحدد االقتصادي إليران (3.2)جدول رقم 

 لمعب تؤىميا ىائمة إيراف مقدرات اقتصادية يمكف القكؿ أف " تممؾ كمف خالؿ البيانات السابقة    

 لسياستيا اقتصادية آليات مف الضخـ اقتصادىا يكفره النفطية كما العكائد بسبب كبير إقميمي دكر

 تراجع االقتصاد اإليراني بسبب ىك المالحظ لكف ، األخرل لباقي اآلليات دافع أنو كما ، الخارجية

 الدكلة كاحتكار الخارجي االستثمار عرقمة عمى المعتمدة االقتصاد تسيير ب طريقةالعقكبات، كبسب

المؤكد  كمف ، المحمي الناتج عمى اثر لو ككاف الكمي االقتصاد عمى انعكس ما كىك ، لقطاعات كثيرة

 أم دكلة سمكؾ عمى االقتصادم المحدد تأثير قكة اإليرانية بفعؿ الخارجية السياسة سيضعؼ أنو

 .(03-30، ص 8100)الميدم ، يان " خارج

 العسكري: المحدد( 5.3.2)

يعتبر العامؿ العسكرم مف العكامؿ الميمة في الدفاع عف الدكلة ك مقدراتيا ، ك كذلؾ يعتبر     

كسيمة لتحقيؽ أىدافيا الخارجية ، حيث تتألؼ " القكات المسمحة اإليرانية مف عنصريف أساسيف 

م المكمؼ بالدفاع عف الكطف، كحراس الثكرة اإلسالمية المكمفة بحماية ىما: الجيش الكطني التقميد

النظاـ اإلسالمي مف العدكاف الداخمي ك الخارجي، كما ينقسـ األمف الداخمي إلى فئتيف : قكات 

الشرطة ك كذلؾ الميميشيات المعينة بأىداؼ إيديكلكجية، كالمرتبطة بالحرس الثكرم ك المعركفة 

 .(00، ص 8100يدم ، )المبػ)الباسيج(" 



61 
 

كمف خالؿ الجدكؿ التالي سيتـ استعراض أىـ القدرات العسكرية لمجميكرية اإليرانية اإلسالمية     

: 

 التفصيل البيان

 0385عاـ  تأسيس الجيش

 315111كاف  0323عاـ  تعداد الجيش النظامي

 351111كاف  8110عاـ 

 031111كاف  8112عاـ 

 3فرؽ مدرعة ك  0فيالؽ ك  0تتألؼ مف  القوات البرية

 مشاه.

 دبابة مف نكع: 0311تمتمؾ 

 شيفت البريطانية. -

- m-60 .األمريكية 

- t-54 , t55 , t59 .الركسية 

 )ذك الفقار( مصنكعة محميان مف الدبابتيف  -

m-48  كm60 .األمريكيتيف 

 باإلضافة إلى:

 ناقمة جند مدرعة. 301 -

 قطعة مدفعية. 2033 -

فة مف األسمحة المحمية مجمكعة مختم -
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 الصنع.

 .8112في عاـ  02111تعداد القكات البحرية  القوات البحرية

كتمتمؾ مجمكعة مختمفة مف القطع ك األسمحة 

 البحرية كمنيا:

 كـ. 811صاركخ بحرم )نكر( بمدل  -

 (.0 –حاممة صكاريخ )سينا  -

 المدمرة )مكج(. -

 الفرقاطة المحمية )بيكاف(. -

 )كيمك( ك )جيب(. الغكاصتاف  -

مطار ك قاعدة  51تمتمؾ إيراف أكثر مف  القوات الجوية

 جكية.

% مف الطائرات اإليرانية أمريكية الصنع 81

 كىي قديمة الصنع مف عيد )الشاه(.

 % مف الطائرات ركسية الصنع.21

صنعت إيراف طائرتيف محمية الصنع 

)الصاعقة( كىي طراز مطكر مف المقاتمة 

 )أزارخش(.

 001111تعداد الحرس الثكرم اإليراني حكالي  رس الثوريالح

جندم ، كتتككف مف قكات برية ك بحرية ك 
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 جكية.

إلى  081111تعداد القكات البرية مف 

 جندم. 031111

 جندم 81111تعداد القكات البحرية حكالي 

 جندم. 5111تعداد القكات الجكية حكالي 

قارب  3111تمتمؾ ىذه القكات حكالي 

 عسكرم.

تسيطر قكات الحرس الثكرم عمى منظكمة 

 الصكاريخ اإليرانية ك تشمؿ عمى األتي:

 كـ(. 331-825( مداه )0شياب ) -

 كـ(. 111-511( مداه )8شياب ) -

 كـ(. 0311 -0111( مداه )3شياب ) -

 كـ(. 0511( مداه ) 3زلزاؿ ) -

 كـ(. 8111-0211( مداه )0شياب ) -

 كـ(. 0111( مداه )5شياب ) -

 كـ(. 01111( مداه )3ياب )ش -

 كـ(. 0211( مداه )0غدير ) -

 كـ(. 8111( مداه )0سجيؿ ) -

 ( مداه )عابر لمقارات(.8سجيؿ ) -

 صكاريخ )سككد( المطكرة.



63 
 

طف مف األسمحة  01111تمتمؾ حكالي  األسمحة الكيميائية

 الكيميائية ك الجرتكمية.

شرطة يصؿ تتككف مف قكة احتياطية معاكنة لم قوة )الباسيج(

 مقاتؿ. 311111إلى  31111تعدادىا مف 

 كتيبة. 101تضـ 

ىي قكة تابعة لمحرس الثكرم ك يصؿ تعدادىا  قوة القدس

 عضك. 05111إلى  5111مف 

 (.50-00، ص 8100)الميدم ،  المحدد العسكري إليران (2.2جدول رقم )

 اإليراني: النووي البرنامج( 6.3.2)

ككم اإليراني كانت لألغراض السممية ، حيث ساعدت في تككيف ىذا إف بداية البرنامج الن    

البرنامج الكاليات المتحدة ك عدد مف الدكؿ األكركبية ، كذلؾ خالؿ فترة الخمسينيات مف القرف 

 .(55، ص 8105)سميماف ،  الماضي

النككية ، ك  أمر المرشد األعمى لمثكرة بإيقاؼ كؿ األبحاث 0313بعد الثكرة اإليرانية في عاـ     

لكف خالؿ الحرب التي كقعت بيف إيراف ك العراؽ خالؿ فترة الثمينات تـ إعادة البرنامج النككم 

تكسعة ليذا البرنامج ، ك  0323اإليراني ك إجراء البحكث ك التجارب الخاصة بو ، ك شيد عاـ 

كليد الكيرباء بالطاقة عممت إيراف عمى إعادة العقكد القديمة مع الدكؿ األكركبية إلقامة محطات لت

 .(55، ص 8105)سميماف ،  النككية
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إف الداعـ الرئيسي لعكدة البرنامج النككم اإليراني كاف حمفاء إيراف مثؿ : الصيف ك ككريا     

الشمالية باإلضافة إلى ليبيا ك سكريا ، حيث قامكا بتزكيد إيراف بالمعدات الالزمة إلعادة تشغيؿ 

 برنامجيا النككم.

بالتكقيع عمى اتفاقيات لتدريب العامميف في  0331إلى  0321مت إيراف خالؿ الفترة مف قا    

المجاؿ النككم مع باكستاف ك الصيف ، كما شممت االتفاقيات عمى تزكيد إيراف باألدكات التشغيمية 

يات الالزمة لتشغيؿ المفاعالت النككية ، باإلضافة إلى أف إيراف كقعت مع االتحاد السكفيتي اتفاق

لمعمؿ عمى بناء ك تأىيؿ مفاعؿ )بك شير(  0331تعاكف في المجاؿ النككم ك ذلؾ في عاـ 

 .(53-55، ص ص 8105)سميماف ،  باإلضافة إلى إقامة ثالث مفاعالت جديدة

أف إيراف تعمؿ بشكؿ سرم عمى امتالؾ  0335ك أكضحت تقارير استخباراتية  أمريكية عاـ     

ؿ إقامتيا لمنشآت سرية تعمؿ عمى تخصيب اليكرانيكـ ك إنتاج الماء سالح نككم ، ك ذلؾ مف خال

الثقيؿ ، باإلضافة إلى إنتاج الكقكد النككم ك استيراد مكاد خاصة بالمجاؿ النككم ،  كتـ تأكيد ىذه 

التقارير مف خالؿ بعض المجمكعات المعارضة لمنظاـ اإليراني ، ك التي تشكؿ )المجمس الكطني 

 .(53، ص 8105)سميماف ،  نية( في فرنسالممعارضة اإليرا

ككقعت إيراف مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية عمى بركتكككؿ يقضي بتفتيش المنشآت النككية      

ك  8110اإليرانية ، إال أف بعض التقارير الكاردة مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية خالؿ عامي 

)سميماف  الككالة في تفتيش المنشآت النككية اإليرانيةتفضي إلى أف إيراف غير متعاكنة مع  8115

 .(51-53، ص ص  8105، 
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كمع ىذا كمو لـ تعترؼ إيراف بشكؿ رسمي أنيا تسعى إلى الكصكؿ إلى امتالؾ سالح نككم، ك     

إف ما تقكـ بو ىك تطكير برنامجيا النككم لألغراض السممية فقط ، كمف أبرزىا تأميف الطاقة 

 .(51، ص 8105ميماف ، )س الكيربائية

ك يفسر البعض أف سعي إيراف المتالؾ السالح النككم ىك شيئيف : أكليما تحكؿ المشركع     

النككم اإليراني إلى ىدؼ قكمي ال يختمؼ عميو كالن مف المحافظيف ك االصالحييف. كثانييما أف 

باكستاف ك الصيف ك ركسيا إيراف تحيط بعدد مف الدكؿ اإلقميمية تمتمؾ سالح نككم مثؿ : اليند ك 

باإلضافة إلى التيديدات األمريكية ك تكاجدىا في منطقة الخميج ، كؿ ىذا يعطي إليراف مبررات 

 .  (52، ص 8105)سميماف ،  المتالؾ السالح النككم
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السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي ( 2.2)

 . 3002ن( عام السابق )صدام حسي

إف نظاـ )صداـ حسيف( كاف يشكؿ حجر العثرة أماـ الطمكحات اإليرانية سكاءن في المنطقة     

فرصة غير مسبكقة لمنظاـ اإليراني  8113عمكمان أك العراؽ خصكصان ، ك شكؿ سقكطو عاـ 

ة ك مف خالؿ ىذا المبحث سيتـ التحدث عف السياس،  لتحقيؽ أجندتو في العراؽ ك المنطقة

، 8113الخارجية اإليرانية نجاه العراؽ بعد سقكط نظاـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( عاـ 

 كذلؾ عمى النحك التالي:

 أكالن: تحجيـ القدرة العراقية في تيديد إيراف.

 ثانيان: محاصرة المشركع األمريكي في العراؽ.

 ثالثان: استعادة دكر إيراف اإلقميمي في المنطقة.

 تحجيم القدرة العراقية في تيديد إيران: (0.2.2)

إف سقكط النظاـ العراقي السابؽ )صداـ حسيف( شكؿ فرصة أماـ إيراف في تحقيؽ عدة أىداؼ     

في العراؽ ؛ كذلؾ مف خالؿ إتباع  سياسة خارجية جديدة تعمؿ عمى عدـ عكدة العراؽ السابؽ 

ية حزب البعث ، أك تككيف جيش قكم ، أباف حكـ )صداـ حسيف( سكاءن مف ناحية عكدة إيديكلكج

أك تشكيؿ حككمة ال تتماشى مع األىداؼ اإليرانية في المنطقة ، حيث أف األىداؼ السابقة تحد 

مف أف تككف العراؽ قكة تشكؿ تيديدان لمجميكرية اإليرانية ، كما إف التدمير الذم لحؽ بالقكات 

كانت المستفيدة منو بالدرجة األكلى ىي  8113المسمحة العراقية نتيجة الغزك األمريكي في عاـ 

إيراف ، فخالؿ دخكليا في حرب ضد الجيش العراقي لعدة سنكات لـ تستطع تحقيؽ ىذا اليدؼ 
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الذم حققتو ليا الكاليات المتحدة ك حمفاؤىا في مدة قصيرة، كما أف التغيرات التي حدثت في شكؿ 

رؾ داخؿ الساحة السياسية اإليرانية مف خالؿ النظاـ السياسي الجديد قد كفر إليراف أرضية لمتح

-32ص ص ، 8108 ، حمدكنو) استغالؿ الشيعة المكجكديف في العراؽ ك دعميـ لتحقيؽ أىدافيا

33). 

استغمت إيراف السنكات األكلى مف االنفالت األمني الذم كاف سائدان في العراؽ ك انشغاؿ     

منية بتحركيا عمى العمؿ لمسيطرة عمى المقاليد الكاليات المتحدة في السيطرة عمى الفكضى األ

السياسية في العراؽ ك بشتى السبؿ ، حيث إف إيراف خالؿ تمؾ الفترة قامت بدعـ المجمكعات ك 

الكيانات الشيعية المختمفة لتحقيؽ أىدافيا ك استعماليـ كأداة لتطبيؽ أجندتيا السياسية في العراؽ، 

شيعية فقط ، بؿ امتد ليصؿ إلى عدة أفراد ك كيانات سنية كما أف الدعـ لـ يطاؿ المجمكعات ال

لكسب كالءىـ ، ك لـ يقتصر الدكر الذم لعبتو إيراف في العراؽ عمى المجاؿ السياسي فقط ، فعمى 

الصعيد األمني فإف إيراف لدييا عدد كبير مف المميشيات الشيعية في العراؽ تقـك بدعميا ماليان ك 

 .(33ص ، 8108 ، حمدكنو) رتيا مف الناحية األمنية ك السياسيةلكجستيان لضماف تحقيؽ سيط

ترغب إيراف في تحجيـ القدرة التيديدية لمعراؽ لكف دكف أف يؤدم ذلؾ إلى انقسامو ، ففي حيف     

تحقيؽ سيطرتيا عمية مف الناحية األمنية ك السياسية فال حاجة ليصبح العراؽ بؤرة تكتر ُيشكؿ 

، فالعراؽ لدية تنكع طائفي ك ىذا التنكع قد يؤدم إلى صراعات داخؿ العراؽ  تيديدان مستقبميان ليا

بيف السنة ك الشيعة ك األكراد ، فإيراف تتخكؼ مف تشكيؿ حككمة في العراؽ تككف كالءىا لمكاليات 

المتحدة ، كما أنيا تتخكؼ مف إقامة دكلة كردية مستقمة عف العراؽ ، أك سيطرة السنة عمى مقاليد 

في العراؽ ، كؿ ىذه التخكفات السابقة تجعؿ مف إيراف تعمؿ ك بشتى السبؿ عمى كحدة  الحكـ

العراؽ ك عدـ تفتيتو ك لكف بما يتماشى مع إيديكلكجيتيا في المنطقة ،   ك قد استغمت إيراف 
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الفكضى األمنية في العراؽ لتحقيؽ نفكذىا ، فقامت بتيريب عدد مف عناصر الحرس الثكرم 

الحدكد مع العراؽ ، كما ساعدت عمى عكدة عدد مف العراقييف الذيف قاـ نظاـ )صداـ  اإليراني عبر

 .(10ص ، 8108 ، حمدكنو) حسيف( بنفييـ خارج العراؽ

تسعى إيراف مف خالؿ دعميا لمكيانات الشيعية في العراؽ إلى ضـ كؿ األحزاب الشيعية مثؿ:     

)بدر( ، كتسعى أيضان إلى ترجمة ىذا الدعـ الصدرييف ، ك حزب )الدعكة اإلسالمي( ، كمنظمة 

إلى سيطرة عمى الساحة السياسية مف خالؿ التأثير عمى نتائج العممية االنتخابية بعد الغزك 

األمريكي ، حيث يشكؿ الشيعة العراقييف حكالي )خمسكف في المائة( مف عدد سكاف العراؽ ،     

عمى الحضكر القكم إليراف في الساحة  أكد 8115ك إف فكز األحزاب الشيعية في انتخابات 

السياسية العراقية ، كما أف مدير ككالة المخابرات األمريكية )مايكؿ ىايدف( قد صرح أماـ مجمس 

أف إيراف تعمؿ عمى دعـ فصائؿ  8113الشيكخ في جمسة استماع ك ذلؾ في شير نكفمبر مف عاـ 

عة األمف العراقي بما تقدمة مف دعـ مختمفة مف الشيعة في العراؽ ، كما أنيا تعمؿ عمى زعز 

 .(13-10ص ، 8108 ، حمدكنو) لمجماعات ك المميشيات الشيعية في العراؽ

 محاصرة المشروع األمريكي في العراق:( 3.2.2)

تتخكؼ إيراف مف المشركع األمريكي في العراؽ ، كتسعى إلى الحد مف ىذا المشركع ك     

كية تسعى إلى كسب الشيعة في العراؽ كىك ما يعني تيميش محاصرتو ، فالكاليات المتحدة األمري

دكر إيراف في العراؽ ، ك حاكلت إيراف خالؿ فترة الرئيس السابؽ )محمد خاتمي( إقامة عالقات 

جيدة مع الكاليات المتحدة ، ك ىذا ما صرح بو خالؿ اجتماع لمجمس الشكرل اإلسالمي ، كما قاؿ 

دة )جكاد ضريؼ( : )أنو يجب أف نعيش بسالـ مع جيراننا فميس السفير اإليراني لدل األمـ المتح

نحف مف اخترناىـ( ، كحممو البعض عمى أنو التخكؼ اإليراني مف األجندة األمريكية في كالن مف 
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العراؽ ك أفغانستاف ، كالتي ستككف ليا األثر السمبي عمى الجميكرية اإليرانية ك محاصرتيا ك 

 .(13ص ، 8108 ، كنوحمد) تغيير نظاميا السياسي(

عممت إيراف في العراؽ عمى مساريف قد بككنييف متناقضيف في نظر البعض ، ففي الكقت الذم     

تسعى فيو إيراف إلى استقرار العراؽ بما ال يشكؿ تيديدان  ليا ، تعمؿ أيضان عمى إرىاؽ الكاليات 

أجندتيا ، ففي الظاىر تقدـ المتحدة في الفكضى األمنية ، ك تحاكؿ بيف ىذيف المساريف تحقيؽ 

طيراف عركضان لمكاليات المتحدة مف أجؿ الحفاظ عمى األمف ك االستقرار في العراؽ ، في حيف أف 

 .(11ص ، 8108 ، حمدكنو) سمككيا بدعـ المميشيات الشيعية يقكؿ غير ذلؾ

احة لصراع إف أجكاء عدـ الثقة بيف الكاليات المتحدة ك إيراف ىي التي تجعؿ مف العراؽ س    

األجندات األمريكية ك اإليرانية ، فاألمريكييف يتخكفكف مف األىداؼ اإليرانية في العراؽ ، ككذلؾ 

اإليرانييف قمقكف مف الكجكد األمريكي في العراؽ ، كما أنيـ يتخكفكف مف أف اليدؼ القادـ لمكاليات 

خط الدفاع األكؿ أماـ األجندة المتحدة بعد العراؽ ىك إيراف ؛ لذلؾ تعمؿ إيراف عمى جعؿ العراؽ 

األمريكية المحتممة ، ك ذلؾ باستغالؿ الشيعة العراقييف في تحقيؽ األىداؼ اإليرانية في العراؽ إذا 

حاكلت الكاليات المتحدة نقؿ معركتيا مف العراؽ إلى إيراف ، كما إف نجاح المشركع األمريكي في 

مف جديد في إيراف ، لذلؾ تسعى إيراف إلى إيجاد العراؽ سيعطي الثقة لدل األمريكييف في تكراره 

نكع مف الفكضى المسيطر عمييا في العراؽ ، ك إف السيطرة السياسية الشيعية إليراف في العراؽ 

 .(12ص ، 8108 ، حمدكنو) سيجعؿ الكاليات المتحدة تسارع مف انسحابيا في العراؽ

قد يشكؿ خطران عمى إيراف ، كلكف في  إف الكجكد األمريكي في كؿ مف أفغانستاف ك العراؽ    

الكقت نفسو يرل اإليرانيكف أنيـ في حالة تعرضيـ الستيداؼ أمريكي فإف إيراف باستطاعتيا رد ىذا 

االستيداؼ عف طريؽ مميشياتيا الشيعية في العراؽ ، ك عف طريؽ صكاريخيا التي تصؿ إلى 
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ك إف المقاكمة التي كاجيتيا الكاليات أفغانستاف ، كضرب التكاجد األمريكي في كال البمديف ، 

المتحدة في العراؽ لـ تكف تتكقعيا الكاليات المتحدة ، فالكاليات المتحدة كاجيت مقاكمة عنيفة جدان 

مف عدد كبير مف المميشيات الشيعية ك عمى رأسيـ )مقتدل الصدر( الذم يتزعـ مميشيا )جيش 

كد اإليرانية لمحد مف المقاكمة في العراؽ ، ك بذلؾ الميدم( ، حيث استعانت الكاليات المتحدة بالجي

،  8108 ، حمدكنو) أصبحت إيراف شريؾ أمني أساسي مع الكاليات المتحدة األمريكية في العراؽ

 . (21-13ص ص

 استعادة دور إيران اإلقميمي في المنطقة:( 2.2.2)

كر بارز سكاءن عمى المستكل تمتمؾ إيراف مف المقدرات الطبيعية ك البشرية ما يؤىميا لمعب د    

اإلقميمي أك الدكلي ، فعند النظر إلى إيراف نجد أنيا تمتمؾ مساحة جغرافية كبيرة ك متنكعة 

التضاريس باإلضافة إلى حجـ سكانيا البالغ حكالي اثناف ك سبعكف مميكف نسمة ، كما أنيا تمتمؾ 

الناحية العممية عمى المستكل  مصادر طبيعية متنكعة ، إضافة إلى احتالليا مراكز متقدمة مف

الدكلي ك ىك ما تـ تكضيحو خالؿ الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة ، كؿ ىذا يمنح إليراف الفرصة 

لمعب دكر ميـ ك بارز عمى المستكييف اإلقميمي ك الدكلي ، إضافة إلى ذلؾ فإف سقكط نظاـ 

األمريكية ك حمفاؤىا قد زاد  )صداـ حسيف( ك انتياء حكـ )طالباف( في أفغانستاف عمى يد القكات

 .(20ص ، 8108 ، حمدكنو) مف فرص لعب دكر بارز عمى المستكل اإلقميمي إليراف

تسعى إيراف إلى إعادة رسـ لمخارطة السياسية في المنطقة ك ذلؾ عف طريؽ استخداـ     

عراؽ ك لبناف ك إيديكلكجيتيا الشيعية ، مستغمة التكاجد الشيعي في العديد مف دكؿ المنطقة مثؿ : ال

اليمف ك سكريا ك البحريف ك السعكدية ك غيرىا مف دكؿ المنطقة ، ك إف استخداـ إيراف ليذه الكرقة 
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يعمؿ عمى استعادة إيراف لمكانتيا اإلقميمية السابقة المتمثمة في اإلمبراطكرية الفارسية ، كلكف ىذه 

 .(25-20ص ص  ، 8108 ، حمدكنو) المرة تحت الراية الشيعية ك )كالية الفقيو(

تنظر إيراف إلى نفسيا عمى أنيا تممؾ كؿ المقكمات الطبيعية ك البشرية ك العقائدية ك التاريخية     

لمعب دكر ميـ في المنطقة ، ك تعتمد إيراف عمى المبادأة في التحرؾ عمى مستكل سياستيا 

ستخدـ ىذا األسمكب دفاعان الخارجية التي ال تنتظر المبادرات التي يقدميا األطراؼ األخرل ، ك ت

عف نفسيا ضد أم تيديد يكاجييا ، حيث يككف الصراع خارج جدكدىا الجغرافية ، كتستغؿ إيراف 

 ، حمدكنو) الدكؿ التي ليا فييا مكطئ قدـ مف خالؿ إيديكلكجيتيا كخط أمامي لمدفاع عف أراضييا

 .(25ص ، 8108

ؽ مف خالؿ األحزاب الشيعية التي تدعميا قد إف سيطرة إيراف عمى القرار السياسي في العرا    

ساعد في لعب دكر إليراف في المنطقة ، ك تسعى إيراف إلقامة ما يسمى )اليالؿ الشيعي( في 

بعض الدكؿ العربية ، ك لكف ارتباط بعض ىذه الدكؿ العربية بفاعميف دكلييف آخريف معاديف إليراف 

 .(21ص ، 8108 ، دكنوحم) مثؿ الكاليات المتحدة قد يعيؽ ىذا الدكر

تعتمد إيراف في إيديكلكجيتيا عمى الطابع التكسعي ك تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف النفكذ عمى     

المستكل اإلقميمي ك الدكلي ، ك لكف بالنظر إلى الدكؿ اإلقميمية المجاكرة إليراف نجد أف المنطقة 

الخميج ، ابتداءن مف العراؽ ك لبناف الكحيدة التي تتسـ بالضعؼ )رخكة( ىي المنطقة العربية ك دكؿ 

ك سكريا ك اليمف ك البحريف ، حيث أف الكضع السياسي ك األمني اليش في تمؾ الدكؿ يساعد في 

، ص ص  8108 ، حمدكنو) تحقيؽ إيديكلكجية إيراف التكسعية القائمة عمى أساس مذىبي شيعي

21-22)   . 
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تمتمؾ إيراف مف المقكمات المختمفة ما يؤىميا لمعب دكر ىاـ ك بارز في العالقات الدكلية ، ك     

أتاح إليراف فرصة استخداـ القكة  8113عند سقكط النظاـ العراقي السابؽ )صداـ حسيف( عاـ 

راؽ ، حيث كاف النظاـ العراقي السابؽ بمثابة حجر العثرة الناعمة في سياستيا الخارجية تجاه الع

في تحقيؽ األىداؼ اإليرانية في العراؽ ك المنطقة ، ك تمتمؾ إيراف كؿ أدكات القكة الناعمة المتمثمة 

في األدكات السياسية ك االقتصادية ك الدينية ك الثقافية ك اإلعالمية ، مما يضع بيف أيدييا فرصة 

 دكات لتحقيؽ أىدافيا في العراؽ. استخداـ ىذه األ

كمف خالؿ ىذا الفصؿ سيتـ عرض تأثير السياسة الخارجية اإليرانية عمى العراؽ باستخداـ     

 القكة الناعمة، كتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى المباحث التالية:

 المبحث األكؿ: التأثير السياسي ك األمني.

 المبحث الثاني: التأثير االقتصادم.

 ثالث: التأثير االجتماعي.المبحث ال

 

 

 

 

 



74 
 

 .التأثير السياسي و األمني( 0.1)

سعت إيراف إلى إحكاـ سيطرتيا عمى الساحة السياسية  8113بعد الغزك األمريكي لمعراؽ عاـ     

ك األمنية كخطكة أكلى لتحقيؽ أىدافيا في العراؽ ، حيث يحقؽ النفكذ عمى صنع القرار السياسي ك 

 لركيزة األساسية لتحقيؽ باقي األىداؼ اإليرانية.األمني في العراؽ ا

كمف خالؿ ىذا المبحث سنعرض ما مدل التأثير السياسي ك األمني الذم تحدثو تمؾ األساليب     

 التي مارستيا إيراف في العراؽ مف خالؿ األتي:

 أكالن: التأثير السياسي.

 ثانيان: التأثير األمني.

 التأثير السياسي:( 0.0.1)

يرت نتائج العممية االنتخابية التي جرت في العراؽ بعد سقكط نظاـ الرئيس العراقي السابؽ أظ    

)صداـ حسيف( أف األحزاب الشيعية تتميز بالتنظيـ الجيد ك كذلؾ القدرة الكبيرة عمى المنافسة بيف 

تي جرت األحزاب السياسية المكجكدة عمى الساحة السياسية في العراؽ ، كذلؾ خالؿ االنتخابات ال

، ك تحتفظ ىذه األحزاب بعالقات جيدة مع طيراف ، حيث أنيا سبؽ  كأف تحالفت  8115في عاـ 

مع طيراف خالؿ الحرب بيف إيراف ك العراؽ ، كمف أمثمة ىذه األحزاب: حزب )الدعكة( ك )المجمس 

 .(830-833، ص ص 8101)تقية ،  األعمى لمثكرة اإلسالمية(

حزاب الشيعية المكجكدة في الساحة السياسية العراقية ، ك قد أضطر يعد )حزب الدعكة( مف األ    

إلى مغادرة العراؽ ك المجكء إلى إيراف أثناء حكـ )صداـ حسيف( نتيجة لمعارضتو حكمو، ك لو 
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فركع في كالن مف لبناف ك سكريا ك المممكة المتحدة ، في حيف أف )المجمس األعمى لمثكرة 

 .(833-833، ص 8101)تقية ،  مباشر مف قبؿ إيرافاإلسالمية( تـ تأسيسو بشكؿ 

كما أف إيراف تحتفظ بعالقات جيدة مع عدد مف الشخصيات الشيعية مثؿ )مقتدل الصدر(     

الذم لديو قاعدة شيعية كبيرة بيف الشيعة في العراؽ ، ك يمتمؾ إحدل أكبر المميشيات الشيعية 

ات جيدة مع رجؿ الديف الشيعي )عمي السيستاني( المسماة )جيش الميدم( ، كما أنيا تحتفظ بعالق

الذم ال يتفؽ مع )الخميني( في مسألة أف رجؿ الديف يجب أف يتكلى السمطة ك يككف عمى رأس 

ىذه السمطة ، ك بالرغـ مف بعض النقاط الخالفية بيف )عمي السيستاني( ك طيراف إال أنيما عمى 

د كبير مف السياسييف اإليرانييف الذيف يقكمكف عالقات جيدة ، حيث أف )السيستاني( يمتقي بعد

بزيارة العراؽ ، كما أف لديو عالقات مع مؤسسات المجتمع المدني العراقي ، ك مع أف )عمي 

السيستاني( يرفض تكلي رجؿ الديف السمطة بشكؿ مباشر إال أنو يقكؿ ينبغي لمديف أف يمعب دكران 

عية ، ك بذلؾ فإف إيراف كضعت لنفسيا العديد مف في كؿ ما يتعمؽ بالشؤكف السياسية ك االجتما

الخيارات لمتحرؾ في الساحة السياسية العراقية بإقامتيا لتمؾ العالقات مع األحزاب ك الشخصيات 

الشيعية في العراؽ ، حيث أف تمؾ األحزاب ك الشخصيات قد دافعت عمى طيراف عندما اتيمتيا 

 .(833-833ص ، 8101 ، تقية) قي ك إثارة الفكضىالكاليات المتحدة بالتدخؿ في الشأف العرا

رغـ العالقات الجيدة بيف طيراف ك األحزاب الكردية في العراؽ مثؿ : )االتحاد الكطني     

الكردستاني( الذم يقكده )جالؿ طالباني( ك المذاف قد تحالفاه ضد نظاـ )صداـ حسيف( في السابؽ 

دد مف الالجئيف األكراد أثناء قمعيـ مف قبؿ )صداـ ك عمال معان ضده ، كما أف طيراف استقبمت ع

حسيف( ، إال أف إيراف ترفض أف تككف ىناؾ دكلة في شماؿ العراؽ تحت الراية الكردية، ك عممت 

 .(832-831، ص ص 8101 ، تقية) إلى إجياض النزعة االنفصالية لألكراد في العراؽ
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يد األحزاب الشيعية في العراؽ ، كذلؾ تعمؿ إيراف بعد سقكط نظاـ )صداـ حسيف( عمى تكح    

لمعمؿ ضمف أجندة كاحدة تخدـ اإليديكلكجية الشيعية اإليرانية في العراؽ ، ك تسعى مف خالؿ 

تكحيد جيكد األحزاب الشيعية إلى ترجمتيا إلى نفكذ سياسي يخدـ مصالحيا، لذلؾ تعمؿ إيراف عمى 

مف الشيعة ك تيميش لمدكر السني ك محاكلة  دعـ العممية االنتخابية في العراؽ لتمكيف حمفاؤىا

 .(035، ص 8113)مسعد ، ك آخركف ،  تحجيـ لطمكحات األكراد

، يراففي ط 0328راقي( كذلؾ في عاـ عممت إيراف عمى إنشاء )المجمس األعمى اإلسالمي الع    

اد ىذا ك أنشأ مف قبؿ مجمكعة مف الميجريف مف العراؽ ك المناىضيف لحكـ )صداـ حسيف(، ك ع

، ك يضـ ىذا الحزب مميشيا  8113الحزب إلى العراؽ بعد سقكط نظاـ )صداـ حسيف( عاـ 

عسكرية يطمؽ عمييا )فيمؽ بدر( ك يقكـ بتدريبيا )الحرس الثكرم اإليراني( حيث أنيا شاركت في 

الحرب اإليرانية العراقية ضد قكات )صداـ حسيف( ، في حيف أف حزب )الدعكة( تـ أنشاؤه في 

عراؽ ك لكف بشكؿ سرم ك ذلؾ في أكاخر الخمسينيات مف القرف الماضي ، ك كاف يتمقى الدعـ ال

مف طيراف خالؿ الفترة األخيرة مف عممة السرم في العراؽ ك دخؿ الحياة السياسية العمنية بعد 

 .(8105)آيزنشتات ،  سقكط نظاـ )صداـ حسيف(

، ك ذلؾ نتيجة لتكافؽ بيف القكل  8115ؽ في عاـ تقمد )نكرم المالكي( رئاسة الكزراء في العرا    

الشيعية في العراؽ ، ككاف )المالكي( يتزعـ حزب )الدعكة( قبؿ تكليو منصب رئيس الكزراء ، ك بعد 

، ك )حيدر  8100ذلؾ تكلى )حيدر العبادم( رئاسة الكزراء خمفان )لممالكي( ك ذلؾ في عاـ 

لعراقي ، ك يأخذ عمى سياسة )المالكي( أثناء فترة العبادم( ىك أيضان عضك في حزب )الدعكة( ا

تكليو رئاسة الكزراء في العراؽ أنو كاف يأخذ طريقان كسطان بيف الكاليات المتحدة ك طيراف ، كمحاكلة 

أرضاء كالن منيما الستمرار تكليو السمطة أطكؿ فترة ممكنة ، كما عمؿ عمى تككيف مجمكعات مف 



77 
 

لو ، باإلضافة إلى أف )العبادم( اتخذ نفس السيناريك الذم اتخذه الجيش ك الشرطة تديف بالكالء 

)المالكي( في إرضاءه لمكاليات المتحدة ك طيراف ، كما حاكؿ )العبادم( إيجاد نكع مف التكافؽ بيف 

 .(8105 ، آيزنشتات) السنة ك الشيعة في العراؽ

ية مف خالؿ زعيمو )مقتدل يمعب )التيار الصدرم( دكر بارز عمى الساحة السياسية العراق    

الصدر( الذم يعد أبف المعارض العراقي )محمد صادؽ الصدر( الذم قاـ نظاـ )صداـ حسيف( 

، ك يعمؿ التيار الصدرم عمى حشد شعبكم مناىض لمكاليات المتحدة ك  0333باغتيالو في عاـ 

حديث حيث كاف  حمفاؤىا ، ك يممؾ التيار الصدرم مجمكعة مسمحة تسمى )سرايا السالـ( ك أسـ

متجيان نحك  8111أسـ ىذه المميشيا )جيش الميدم( ، ك غادر )مقتدل الصدر( العراؽ في عاـ 

إيراف ؛ ك ذلؾ بسبب الخالفات بينو ك بيف القكات األمريكية في العراؽ ، ك خالؿ فترة بقاؤه في 

، ك بدأ في  8100إيراف عمؿ عمى استكماؿ دراستو الدينية ىناؾ ك عاد إلى العراؽ في عاـ 

 .(8105 ، آيزنشتات) ممارسة الحياة السياسية مف جديد

كبالرغـ مف أف إيراف ال ترغب في أف يقيمكا األكراد دكلة مستقمة عف العراؽ إال أف ىناؾ     

عالقات جيدة بيف األحزاب الكردية ك المتمثمة في حزب )االتحاد الكطني الكردستاني( ك )الحزب 

ي( كبيف طيراف ، حيث أف بعض مف المجمكعات الكردية التي يطمؽ عمييا الديمقراطي الكردستان

أسـ )البشمركة( قد دخمت في القتاؿ ضد قكات نظاـ )صداـ حسيف( خالؿ حربو مع إيراف ، ك 

بالرغـ مف إف إيراف قد دعمت حزب )االتحاد الكطني الكردستاني( ك أمدتو بالسالح خالؿ قتالو 

الكردستاني( التي كقعت خالؿ فترة التسعينيات ك استمرت ألربع  المسمح ضد حزب )الديمقراطي

إال أنيا اآلف تممؾ عالقات جيدة مع كالن مف  0332ك حتى عاـ  0330سنكات خالؿ الفترة مف 
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الحزبيف المتقاتميف ، كما أنيا تممؾ عالقات جيدة مع حككمة إقميـ )كردستاف( ك التي تقيـ معيا 

 .(8105 ، آيزنشتات) عالقات تجارية

ك تعمؿ إيراف عمى تحقيؽ نفذىا عف طريؽ " سفارتيا في بغداد ك قنصميتيا في البصرة ك     

)حسف كاظـ  8113كربالء ك أربيؿ ك السميمانية ، كما أف كالن مف سفيرييا في بغداد بعد عاـ 

في  قمي( ك )حسف دانائي فر( الذم كلد في العراؽ ك لكف )صداـ حسيف( طرد عائمتو ، قد خدما

قكة )القدس( النخبكية التابعة لمحرس الثكرم اإليراني ، ك بالتالي يعكس تعينيما دكر األجيزة 

، 8100تقرير االستراتيجي العربي ، )ال األممية اإليرانية في صياغة السياسة في العراؽ ك تنفيذىا "

 .(318ص

ت العراقية البرلمانية ك ك ذكرت بعض التقارير أف إيراف عممت عمى التأثير عمى االنتخابا    

، ككذلؾ التي أقيمت في عاـ  8115التالعب  بنتائجيا في االنتخابات التي أقيمت في عاـ 

، ك اتيمت إيراف بتقديـ الدعـ ك المشكرة لألحزاب ك األفراد مف المرشحيف المستقميف سكاءن 8101

 .(318، ص 8100)التقرير االستراتيجي العربي ،  كانكا شيعييف أك غير شيعييف

حيث أف إيراف قامت بمعب " دكران أقؿ أىمية في عممية تشكيؿ الحككمة عقب االنتخابات عاـ     

، فقد تـ استبداؿ مرشحيا المفضؿ لرئاسة الكزراء )نكرم المالكي( بػ)حيدر العبادم( بناءن  8110

ؾ لعب األدميراؿ عمى طمب مف الكاليات المتحدة ، ك األىـ مف ذلؾ )عمي السيستاني( ، كبعد ذل

)عمي شمخاني( أميف عاـ )مجمس األمف القكمي اإليراني( دكران رئيسيان في عممية تشكيؿ الحككمة 

 كبديؿ لػ)سميماني( الذم أصبح غير مالئـ ليذه الميمة بسبب دعمو المتكاصؿ لكالية ثالثة لممالكي"

 .(8105 ، آيزنشتات)
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ائتالؼ جديد أطمؽ عميو أسـ )ائتالؼ النصر(، شكؿ )حيدر العبادم(  8101كفي أكاخر عاـ     

 ك ذلؾ لمدخكؿ بيذا االئتالؼ السياسي الجديد في االنتخابات المقبمة ك يضـ ىذا االئتالؼ األتي

 :(313، ص 8100)التقرير العربي االستراتيجي ، 

 ( كتمة النصر )الفضيمة(.0

 .( تيار )اإلصالح( برئاسة )إبراىيـ الجعفرم( كزير الخارجية8

 ( مجمكعة مف المستقميف برئاسة )حسيف الشيرستاني(.3

 ( ثالثة مف الكتؿ السنية إحداىا تابعة لػ)خالد العبيدم( الذم كاف يشغؿ كزير الدفاع السابؽ.0

 ( تحالؼ )الفتح( كيضـ قيادات مف الحشد الشعبي.5

رم المالكي(، ضد )نك  8102ك يرغب )حيدر العبادم( دخكؿ االنتخابات المقبمة في منتصؼ     

)التقرير العربي  ك المستغرب أف كالىما ينتمياف لحزب الدعكة الذم يتمتع بعدـ إيراني مباشر

 .(313، ص 8100االستراتيجي ، 

كنستنتج مما سبؽ إف إيراف قد تمكنت مف تحقيؽ نفكذىا السياسي في العراؽ مف خالؿ     

الساحة السياسية العراقية ، ك ذلؾ  سيطرتيا عمى األحزاب ك الشخصيات الشيعية البارزة في

بدعميا المباشر كغير المباشر، كلـ يقتصر نفكذىا عمى األحزاب الشيعية فقط بؿ امتدت لتشمؿ 

 أحزاب ك شخصيات غير شيعية ، كبالتالي استطاعت السيطرة عمى القرار السياسي في العراؽ. 
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 التأثير األمني:( 3.0.1)

)صداـ حسيف( إلى استغالؿ الكضع األمني اليش في العراؽ سعت إيراف بعد سقكط نظاـ     

فقامت بدعـ المميشيات الشيعية المكجكدة في العراؽ مف خالؿ تزكيدىـ بالماؿ ك األسمحة ك 

المعدات ك التدريبات الالزمة ؛ كذلؾ لتكسيع نفكذىا ك تحقيؽ مآربيا اإليديكلكجية ، كما إف إيراف 

ك غير شيعية ك تقكـ بتككيف جماعات لتنفيذ عمميات االغتياؿ  تقكـ بدعـ مجمكعات مسمحة شيعية

ك التصفية ، ككذلؾ العمؿ عمى إشعاؿ الفتنو الطائفية بيف الشيعة ك السنة ، ك بعد ذلؾ تقـك 

قد كجدت في  8113بالتدخؿ الدبمكماسي مف أجؿ التكسط لحؿ ىذه الخالفات ، فإيراف بعد عاـ 

دتيا ، ك تعمؿ إيراف عمى إيجاد نكع مف التكازف األمني في العراؽ األرض الخصبة لتحقيؽ أجن

العراؽ بحيث يخدـ مصالحيا ، حيث أنيا تقكـ بدعـ المميشيات مف ناحية ك تعمؿ عمى الكساطة 

لحؿ الخالفات ك النزاعات مف ناحية أخرل ، ك ىك ما قد يسميو البعض نكع مف )الفكضى 

 .(00، ص 8111)ىاللي ،  المسيطر عمييا(

كيتكلى عممية تدريب ك تجييز المميشيات قكة تسمى )فيمؽ القدس( كىك تابع لمحرس الثكرم     

اإليراني ، ك تعمؿ إيراف عمى مجمكعة مف المميشيات التابعة لألحزاب الشيعية في العراؽ مثؿ: 

 )فيمؽ بدر( التابع )لممجمس األعمى اإلسالمي في العراؽ( ك كذلؾ )جيش الميدم( التابع لمزعيـ

الشيعي )مقتدل الصدر( الذم يتزعـ التيار الصدرم في العراؽ ، كما أف إيراف تستخدـ بعض مف 

مميشيا )حزب اهلل المبناني( في تنفيذ بعض العمميات في العراؽ ، كما أف إيراف دعمت بعض 

 الجماعات السنية مثؿ )جماعة أنصار اإلسالـ( ؛ كذلؾ لتحقيؽ نفكذىا في الشماؿ العراقي

 .(8105 ، تاتآيزنش)
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لينحصر في ثالث  8101كقد قمصت إيراف عدد المميشيات التي تقكـ بدعميا خالؿ عاـ     

جماعات مسمحة كىي: )عصائب أىؿ الحؽ( ك )كتائب حزب اهلل العراقي( ك )لكاء اليكـ المكعكد( 

جزء كبير  التابع لمزعيـ الشيعي )مقتدل الصدر( ، ك خالؿ سيطرة )تنظيـ الدكلة اإلسالمية( عمى 

دعى الزعيـ الشيعي )عمي  8100مف المناطؽ العراقية عقب انسحاب القكات األمريكية في عاـ 

السيستاني( العراقييف إلى التكحد في مكاجية )داعش( ك دعـ الجيش ك الشرطة في العراؽ لمحاربة 

ية المدعكمة مف )تنظيـ الدكلة اإلسالمية( ك خالؿ ىذه الفترة تـ دمج العديد مف المميشيات الشيع

إيراف تحت أسـ جديد ىك )الحشد الشعبي( باإلضافة إلى العديد مف المتطكعيف الشيعييف ، ك قد 

بمغ عدد أفراد )الحشد الشعبي( ما يقارب الستيف إلى التسعيف ألؼ مقاتؿ ، ك قد شاركت إيراف 

نية في العراؽ ، ك قد بدعميـ ماليان ك لكجستيان ، ك عكس ىذا الحشد تكجيات اإليديكلكجية اإليرا

مارست ىذه المميشيا عدد مف االنتياكات ضد العرب السنة في العراؽ أثناء محاربتيـ لتنظيـ 

)داعش( ، ك عند القضاء عمى التنظيـ في معظـ األراضي العراقية ك خاصة )المكصؿ( أصبحت 

بو لقكة )حزب اهلل قكة الحشد الشعبي تشكؿ قكة مكازية لقكات األمف العراقية ك ىك سيناريك مشا

المبناني( الذم تشكؿ لمقاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي ك أصبحت قكتو تفكؽ قكة األمف ك الجيش 

المبناني ، كبالتالي أصبحت إيراف تممؾ قكة أمنية ذات تكجو طائفي شيعي تكازم أك تفكؽ قكات 

 .(8105 ، آيزنشتات) األمف ك الجيش العراقي

ف عمدت أف تحدث حالة مف الفكضى األمنية مف خالؿ دعميا كنستنتج مما سبؽ أف إيرا    

لبعض المميشيات مف جية ك إثارتيا لمفتف الطائفية مف جية أخرل ، كلكف تبقي ىذه الفكضى تحت 

 سيطرتيا ك نستخدميا متى احتاجت ذلؾ بما يخدـ مصالحيا.
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 التأثير االقتصادي:( 3.1)

بظركؼ اقتصادية صعبة ، ك في ظؿ  8113عاـ  مرت العراؽ بعد الغزك األمريكي لمعراؽ    

حالة االنفالت األمني أصبحت العراؽ مجاؿ مفتكح لدخكؿ جميع أنكاع البضائع دكف رقابة مف 

األجيزة األمنية ك الصحية ك االقتصادية ، ك استغمت إيراف ىذه الفرصة ك قامت بإغراؽ السكؽ 

 . ي ، بدكف()عبد الغن العراقية بمختمؼ أنكاع ك أشكاؿ البضائع

تعرضت إيراف لعقكبات اقتصادية تشمؿ القطاع النفطي ، ك حاكلت إيراف أف  8108في عاـ     

تعزز مف اقتصادىا ك ذلؾ مف خالؿ اعتمادىا عمى الصادرات غير النفطية ، فكجدت إيراف السكؽ 

راؽ قد سيؿ مف المناسبة ليذه الصادرات ك ىي العراؽ ، كما أف التجاكر الجغرافي بيف إيراف ك الع

، حيث بمغت حجـ التجارة بيف ( 830، ص 8108)أكركاد ،  تصدير السمع المختمفة إلى العراؽ 

، كمف المتكقع أف يصؿ حجـ التجارة  8105البمديف حكالي أثنى عشر مميار دكالر كذلؾ في عاـ 

 .)بدكم ، بدكف( بيف البمديف عمى حكالي خمسة ك عشركف مميار دكالر

الء تنظيـ )الدكلة اإلسالمية( عمى عدة مناطؽ في العراؽ قمؿ ىذا األمر مف حجـ عند استي    

الصادرات اإليرانية عمى العراؽ بشكؿ مؤقت ، نتيجة لسيطرة تنظيـ )داعش( عمى أىـ الطرؽ 

 .)بدكم ، بدكف( التجارية بيف البمديف

لمعراؽ ، كىي تشكؿ ما نسبتو تدخؿ معظـ الصادرات اإليرانية إلى العراؽ عبر الحدكد الشمالية     

ثمانكف في المائة مف تمؾ الصادرات ، ك بحسب تصريح لممتحدث باسـ مكتب الشؤكف العراقية في 

منظمة )تركيج التجارة اإليرانية( ك الذم يدعى )ميدم نجات نيا( أف حجـ الصادرات اإليرانية 

بمغت حكالي ثالثة ك نصؼ قد  8105خالؿ الفترة ما بيف شير مارس إلى شير ديسمبر مف عاـ 

مميار دكالر ، ك نتيجة لسيطرة تنظيـ الدكلة عمى طرؽ التجارة الشمالية التي تربط بيف العراؽ ك 
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تركيا أدل ذلؾ إلى التعزيز مف الطمب عمى البضائع اإليرانية لسد النقص الذم أحدثو سيطرة تنظيـ 

ار اإليرانييف يفضمكف تسكيؽ الدكلة عمى مناطؽ كسط ك شماؿ العراؽ ، كما أف بعض الُتج

بضائعيـ في مناطؽ الجنكب العراقي لكجكد أغمبية شيعية في تمؾ المناطؽ مما يزيد مف ثقة التجار 

 8112مميار دكالر في عاـ  8.3اإليرانييف لتسكيقيا فييا ، ك زادت حجـ الصادرات اإليرانية مف 

لصادرات منتجات ك سمع مختمفة ، ك تشمؿ ىذه ا 8105مميار دكالر في عاـ  3.8إلى حكالي 

، كما أنو خالؿ عاـ )بدكم ، بدكف(  : المكاد الغذائية ك السيارات ك مكاد البناء ك غيرىا مثؿ

ُأبرمت اتفاقية بيف إيراف ك العراؽ أعمنت عنيا إيراف ك تقضي بعدـ خضكع الصادرات   8105

اقييف الذيف أكدكا عمى أف ىذا األمر اإليرانية لمتفتيش ، كىك ما أثار استغراب الكثيريف مف العر 

)الحسيني ،  سيجعؿ العراؽ سمة لمبضائع الفاسدة اإليرانية ك التي ال تخضع ألم نكع مف الرقابة

8103). 

أصدرت العراؽ مجمكعة مف القكانيف الحمائية لالقتصاد  8105ك  8103ك خالؿ عامي     

صنع محميان ك ذلؾ لمحفاظ عمى االقتصاد العراقي ، كمف ضمنيا حظر استيراد بعض السمع التي ت

الكطني العراقي ، كمف أىـ ىذه اإلجراءات إيقاؼ استيراد األسمنت اإليراني إال في حاالت استثنائية 

، حيت تشير بعض اإلحصائيات إلى أف الصادرات اإليرانية مف اإلسمنت قد انخفضت إلى 

لرضا شيخات ( أميف عاـ نقابة ، في حيف أكضح )عبد ا 8105عشركف في المائة  في عاـ 

إلى  8100اإلسمنت اإليرانية أف الصادرات اإليرانية مف اإلسمنت خالؿ الفترة مف شير مارس 

قد بمغت ما بيف خمسكف في المائة إلى سبعكف في المائة مف الصادرات  8103شير مارس 

ة ك الستطيع اإلنتاج اإليرانية لمادة اإلسمنت ، ك أكد أف العراؽ يعاني مف نقص في ىذه الماد

المحمي تغطية ىذا النقص ، كما أكد أف السكؽ العراقية تحتاج إلى نحك مف سبعة إلى ثمانية 
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مميكف طف سنكيان لتغطية ىذا العجز ، ك تسعى إيراف لتغطية السكؽ العراقية بما يحتاجو مف 

 .)بدكم ، بدكف( األسمنت اإليراني

الحككمة العراقية مف أجؿ تخفيض الرسـك المفركضة كما أف إيراف تسعى إلى الضغط عمى     

 8103عمى البضائع اإليرانية ك العمؿ عمى إنشاء مناطؽ تجارية حرة بيف البمديف ، كفي عاـ 

 .)بدكم ، بدكف( أعمنت طيراف أنو سيتـ إنشاء منطقة حرة قريبة مف معبر )شممجة(

ع المختمفة ، ك أزداد التبادؿ التجارم تصدر إيراف إلى العراؽ حكالي ستة آالؼ نكع مف السم    

 حكالي ثالثة عشر مميار دكالر 8103بيف البمديف في السنكات األخيرة حيث بمغ حجمو خالؿ عاـ 

 .(8103)الحسيني ، 

كتسعى إيراف بعد القضاء عمى تنظيـ )داعش( إلى المشاركة في إعادة أعمار العراؽ ، ك     

أف إيراف ستقـك بإنشاء حكالي  8105سات اإلستراتيجية لعاـ بحسب تقرير لممركز اإلقميمي لمدرا

أربعة مالييف كحدة سكنية في العراؽ ، كما أنيا ستقـك بعدد مف المشاريع الزراعية في بعض 

المناطؽ ، حيث أنيا استأجرت عدد مف تمؾ األراضي لغرض إقامة مشاريع زراعية عمييا ، كما إف 

يا فركع في كؿ مف إيراف ك العراؽ ك ذلؾ لتسييؿ التدفقات إيراف لدييا حكالي أربعة مصارؼ ل

 .(8103)الحسيني ،  المالية بينيما

كنستنتج مما سبؽ أف إيراف استغمت الفكضى األمنية في العراؽ ك كذلؾ الحالة االقتصادية     

ى ك قامت بتسكيؽ منتجاتيا إل 8113التي تمر بيا العراؽ خالؿ فترة الغزك األمريكي منذ عاـ 

العراؽ ك حققت استفادة اقتصادية كبيرة خصكصان أف إيراف خالؿ تمؾ الفترة كانت تعاني مف 

متاعب اقتصادية نتيجة العقكبات الغربية عمييا مما جعؿ مف العراؽ متنفس لتسكيؽ منتجاتيا غير 
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منيا ك النفطية ، كما أف المكاطنيف العراقييف كانكا بحاجة لمثؿ ىذه البضائع كالسمع بسبب رخص ث

 كفرتيا مقارنة بالسمع المستكردة األخرل.

 .التأثير االجتماعي( 2.1)

اإليراني التأثير السياسية كاالقتصادية كاف الجانب الديني كالثقافي أحد مجاالت  األدكاتبجانب     

في العراؽ، كمف خالؿ ىذا المبحث سيتـ تكضيح مدل التأثير الديني ك الثقافي لمسياسة الخارجية 

 يرانية تجاه العراؽ كالتالي:اإل

 أكالن: التأثير الديني.

 ثانيان: التأثير الثقافي.

 التأثير الديني:( 0.2.1)

تعمؿ إيراف عمى تعزيز الترابط بيف الشيعة في العراؽ ك إيراف ، كما أنيا تعمؿ عمى تنمية     

إيراف إلى جذب العراقييف الشعكر بانتمائيـ إلى إيراف ، ك اعتبار إيراف مرجعيتيـ األكلى ، كسعت 

ضماف عدـ استخداـ األراضي العراقية لتكجيو ضربات إلى إيراف  أوليماالشيعة إلييا لسببيف : 

أف  الثانيةبحيث سيدافع الشيعة في العراؽ عف إيراف ك يمنعكف تكجيو أم ضربة محتممة إلييا ، ك 

يـ الدينييف ك أبرزىـ )عمي إيراف تحاكؿ استقطاب الشيعة في العراؽ ك لكف بمعزؿ عف زعمائ

 .)نادر ، بدكف( السيستاني( الذم يرفض إقامة كالية الفقيو في العراؽ

ىناؾ نكع مف الترابط بيف الشيعة في إيراف ك العراؽ ، حيث يبمغ عدد الزائريف اإليرانييف     

بعض العراقييف لمحكزات ك المزارات الشيعية في العراؽ حكالي أربعكف ألؼ زائر في الشير ، إال أف 

قمقكف مف تصاعد النفكذ اإليراني في العراؽ ، حيث يرل حكالي اثناف ك ستكف في المائة مف 
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الشيعة في العراؽ أف إيراف تعمؿ عمى تصعيد العداء المذىبي ك ذلؾ خالؿ استطالع لمرأم أجرم 

 .(بدكف ، نادر) 8111في عاـ 

المية في العراؽ( اسمو إلى )المجمس األعمى غير )المجمس األعمى لمثكرة اإلس 8111في عاـ     

اإلسالمي العراقي( ؛ كذلؾ لتكجيو مكجو كبيرة مف النقد إليو ك إلى حزب )الدعكة( ك اتياميـ 

بتبعيتيـ إلى إيراف ، باإلضافة إلى أنيـ شارككا مع إيراف في حربيـ ضد نظاـ )صداـ حسيف( ، ك 

تيـ لمزعيـ الشيعي )عمي السيستاني( ، مع إف الكثير مف حاكلكا أف يظيركا لمشيعة العراقييف أف تبعي

الشيعة العراقييف الزالكا معتقديف بتبعيتيـ لكالية الفقيو في إيراف ، ك إف تغيير االسـ ما ىك إال 

 .(بدكف ، نادر) محاكلة إلزالة تعبير الثكرة اإلسالمية التي تدؿ عمى الثكرة اإلسالمية في إيراف

تاني( بشعبية ك نفكذ بيف الشيعييف سكاءن في داخؿ العراؽ أك خارجيا ، يحضا )عمي السيس    

حيث تعد الحكزات في النجؼ ك كربالء ىي قبمة الشيعة في جميع أنحاء العالـ ، ك تحصؿ تمؾ 

الحكزات الشيعية في العراؽ التي يتزعميا )عمي السيستاني( عمى أمكاؿ كبيرة عف طريؽ التبرعات 

مميكف  111في مختمؼ دكؿ العالـ ، حيث تصؿ ىذه التبرعات إلى حكالي التي يمنحيا الشيعة 

دكالر أمريكي ، كما أف )عمي السيستاني( لو صالت كثيقة مع الشيعة في إيراف ، إال أف القادة في 

إيراف يتخكفكف مف رفض )السيستاني( لكالية الفقيو ، حيث أف حكالي ثمانكف في المائة مف الشيعة 

ف بتبعيتيـ لمزعيـ الديني )عمي السيستاني( ، كما أف )السيستاني( يقكـ بإيفاد عدد في العالـ يقرك 

مف الطمبة العراقييف إلى إيراف لتمقي العمـك الدينية ، حيث بمغ عدد الطالب الذيف تمقكا منحان دراسية 

 .(بدكف ، نادر) 8100ألؼ طالب منذ عاـ  35.111مف )السيستاني( حكالي 

السيستاني( ال يؤيد كالية الفقيو إال أنو يقكـ بالتدخؿ في الشؤكف السياسية في رغـ أف )عمي     

العراؽ ، كىك ما قد يحد مف النفكذ اإليراني في العراؽ ، ك تسعى إيراف إلى كسب كالء )السيستاني( 
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لتعزيز نفكذىا في العراؽ ، كما أف إيراف قامت بإنشاء عدد مف المدارس ك المؤسسات الدينية ، 

إلضافة إلى المساجد ك العيادات الطبية لتحقيؽ نفكذىا ك كسب كالء الشيعة العراقييف ك نشر با

 .(بدكف ، نادر) أيديكلكجيتيا المتعمقة بكالية الفقيو

تعمؿ إيراف إلى تحكيؿ الحكزات في مدينة )قـ( اإليرانية إلى قبمة لمشيعة في العالـ ، ك تسعى     

كزات الدينية في العراؽ ، إال أف )عمي السيستاني( قد يككف حجرة إلى تحجيـ دكر المزارات ك الح

العثرة أماـ الطمكحات اإليرانية الدينية في العراؽ ؛ لذلؾ تعمؿ إيراف عمى دعـ رجاؿ ديف شيعييف 

في العراؽ ك لكف أقؿ مرتبة مف )السيستاني( أمثاؿ )محمد طباطبائي( ك )ىاشمي الشاىركدم( ؛ 

ي السيستاني( الذم تقدـ في العمر ، حيث أف )محمد طباطبائي( يتزعـ كذلؾ ليحمكا محؿ )عم

مجمكعة )جيادم عصائب أىؿ الحؽ( ك )الشاىركدم(  كاف عمى رأس النظاـ القضائي في إيراف 

ك  8100ك ىك يعد أحد أقارب )أية اهلل خامئي( ، حيث قاـ )الشاىركدم( بفتح مكتب لو في عاـ 

ف لمدراسة في إيراف عبر إعطائيـ منح أكبر مف التي يعطييا عمؿ عمى جذب الطالب العراقيي

)عمي السيستاني( ، كما قاـ ببعث عدد مف المعمميف إلى الحكزات في مدينة النجؼ العراقية قادميف 

 .(بدكف ، نادر) )قـ( اإليرانية لتحقيؽ النفكذ ك نشر أيديكلكجيا كالية الفقو في الحكزات العراقية

ؽ أف إيراف حاكلت استقطاب الشيعة العراقييف إلييا بكؿ الكسائؿ الممكنة ، كما كنستنتج مما سب    

أنيا عممت عمى نشر التشيع في العراؽ ، كلكف يظؿ )عمي السيستاني( الزعيـ الشيعي الذم يحظى 

باعتراؼ اغمب الشيعة في العالـ ىك العائؽ الكحيد أماـ األجندات المذىبية اإليرانية بسبب رفضو 

 الفقيو في العراؽ. لكالية
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 التأثير الثقافي:( 3.2.1)

استخدمت إيراف عدة  أدكات لتحقيؽ نفكذىا في العراؽ ، كمف بيف ىذه األدكات األداة الثقافية ،     

حيث أنيا عممت عمى نشر ثقافتيا في العراؽ عف طريؽ إنشاء المدارس ك المكتبات ، باإلضافة 

مختمؼ المناطؽ في العراؽ ، كبدأت المدارس اإليرانية في مباشرة إلى المراكز الثقافية المنتشرة في 

، حيث أنشأت أكؿ مدرسة إيرانية في العراؽ بمدينة البصرة ، ثـ  8103عمميا في العراؽ في عاـ 

بعد ذلؾ انتشرت لتشمؿ عدة مدف عراقية مثؿ : النجؼ ك ذم قار ك كربالء ك المكصؿ باإلضافة 

د ، كيبمغ عدد المدارس اإليرانية في بغداد حكالي أربعة عسر مدرسة إلى العاصمة العراقية بغدا

منتشرة في جنكب ك كسط العراؽ ك يدرس في ىذه المدارس مناىج إيرانية ، كما أف المعمميف في 

تمؾ المدارس إيرانييف ، ك تعمؿ تمؾ المدارس تحت إشراؼ البعثات الثقافية في القنصميات ك 

لعراؽ ، كما يبمغ عدد المراكز الثقافية المنتشرة في المناطؽ العراقية حكالي السفارات  اإليرانية في ا

 .(8101)الشمرم ،  ستة ك ثالثكف مركزان ثقافيان 

إف افتتاح مدرسة )الخميني( في المكصؿ تسبب في مكجة كبيرة مف الغضب لدل أىالي ىذه     

التي تريد أف تحققيا في العراؽ ، حيث  المنطقة ك عشائرىا ، ك ذلؾ تخكفان مف األيديكلكجية الشيعية

أف أغمب سكاف مدينة المكصؿ مف السنة ، ك قد يتسبب افتتاح ىذه المدرسة في إثارة الفتف 

الطائفية بيف الشيعة ك السنة ، حيث إنيا تعمؿ عمى جذب الطمبة الدارسيف مف خالؿ عدة كسائؿ 

ا تستيدؼ العراقييف العائديف مف إيراف ، ك ك منيا إعطاء مساعدات عينية لمطمبة الفقراء ، كما أني

يشرؼ عمى ىذه المدرسة القنصؿ اإليراني في القنصمية اإليرانية في )أربيؿ( ، حيث أنيا تتبع 

منظمة )الخالني( اإليرانية ، ك تفرض ىذه المدرسة الزم اإليراني لمطمبة الدارسيف فييا ك خاصة 

 .(8101)الشمرم ،  الفتيات ، ك تدرس فييا المناىج اإليرانية
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كتعمؿ إيراف عمى إنشاء العديد مف المدارس اإليرانية في العراؽ ، حيث أف بعض اإلحصائيات     

مدرسة إيرانية في العراؽ ، ك تركز إيراف عمى  011تشير إلى أف إيراف تعمؿ عمى إنشاء حكالي 

البصرة ، ك يشرؼ عمى بناء ىذه المدارس في المناطؽ الجنكبية لمعراؽ مثؿ النجؼ ك كربالء ك 

إنشاء ىذه المدارس الحرس الثكرم اإليراني ، كما إف إيراف قامت بمنح إيفاد لبعض الطمبة العراقييف 

طالب عراقي مكزعيف  2111لمدراسة في إيراف ، ك يبمغ عدد الطمبة العراقييف في العراؽ حكالي 

في تصريح أدلت بو في شير نكفمبر عمى عدة مناطؽ إيرانية ك ذلؾ بحسب كزارة التعميـ اإليرانية 

، ك استغمت إيراف السياسييف في العراؽ الذيف يدينكف بكالئيـ إليراف في تمرير  8103مف عاـ 

القرارات التي استطاعت إيراف مف خالليا بناء ىذه المدارس ك تدريس المناىج اإليرانية دكف رقابة 

 .(8103ية ، )كزارة التعميـ اإليران مف كزارة التعميـ العراقية

ك استخدمت إيراف في محاكلتيا لمسيطرة عمى مفاصؿ العممية التعميمية في العراؽ عمى     

 إستراتيجيتيف ك ىي كالتالي:

 ( إستراتيجية التغمغل و السيطرة: 0

تسعى ىذه اإلستراتيجية  إلى السيطرة عمى مفاصؿ العممية التعميمية العراقية  كذلؾ مف خالؿ     

المناصب القيادية في كزارة التعميـ العراقية بحيث يككف الشيعة ىـ مف يسيطركف عمى  السيطرة عمى

تمؾ المناصب ، كمف أمثمة ذلؾ تكلي عدة كزراء شيعييف لمنصب كزير التعميـ في العراؽ كىـ : 

)خضير مكسى جعفرم( ك )عبد الرازؽ العيسى( ك )حسيف الشيرستاني( ، باإلضافة إلى ذلؾ 

ى تغيير المناىج التعميمية في العراؽ لتتناسب مع التكجيات اإليرانية ك خاصةن في تعمؿ إيراف عم

مادة )التربية اإلسالمية( ، كما إف إيراف قامت بطباعة الكتب المدرسية في العراؽ مف خالؿ مطابع 



91 
 

مف الكتب المدرسية ك  8.352.111تتبعيا في العراؽ ، حيث طبعت مطبعة )دار الكفيؿ( حكالي 

 .)زعفاف ، بدكف( ا لكزارة التعميـ العراقية بمكجب اتفاؽ بينيماسممتي

 ( إستراتيجية المحاكاة و التوازي:3

ك تسعى إيراف مف خالؿ ىذه اإلستراتيجية إلى إنشاء منظكمة لمتعميـ في العراؽ ترتكز عمى     

ف خالليا لنشر المذىب الشيعي ، ك تككف مكازية لممنظكمة التعميمية العراقية الحالية ، تعمؿ م

المذىب الشيعي ، ك يتجسد ىذا في )ديكاف الكقؼ الشيعي في العراؽ( الذم يضـ عدة دكائر ك 

التي مف بينيا )دائرة التعميـ الديني( الذم يضـ حكالي ثالثة ك سبعكف مدرسة لمتعميـ العاـ ك حكالي 

 .)زعفاف ، بدكف( ثالثة ك تسعكف مدرسة لمتعميـ الديني منتشرة في عدة مناطؽ مف العراؽ

ك تعمؿ ىذه الدائرة عمى إعداد المعمميف الشيعييف مف خالؿ عدد مف الكميات التي تعمؿ عمى     

إعدادىـ ك تدريبيـ كمثاؿ ذلؾ )كمية اإلماـ الكاظـ( ، كما كفرت ىذه الكمية إيفاد لعدد مف الطمبة 

ف الكقؼ الشيعي( ، كما تقـك لمدراسة بالخارج مثؿ إيطاليا ك الصيف ، كذلؾ بالتنسيؽ مع )ديكا

)دائرة التعميـ الديني( بإقامة دكرات تدريبية ك تأىيمية  لممعمميف في مختمؼ مراحؿ التعميـ ك ذلؾ 

بالتعاكف مع كزارة التعميـ العراقية ، كما تقكـ أيضان بإعداد المخيمات ك المعسكرات الصيفية لطمبة 

لعراقية لنشر الثقافة الشيعية ، كما تقكـ بندكات المراحؿ االبتدائية كذلؾ في مختمؼ المناطؽ ا

تعريفية ك تثقيفية باألئمة ك المزارات ك الحكزات الشيعية في العراؽ ، باإلضافة إلى إعداد زيارات 

ليذه الحكزات ك المراقد الشيعية في كالن مف كربالء ك النجؼ ك الككفة ، حيث بمغ عدد الدكرات 

دكرة في مختمؼ المناطؽ العراقية ك شممت حكالي  851يعي( حكالي التي يقيميا )ديكاف الكقؼ الش

مشارؾ في ىذه الدكرات ، كما يخصص )ديكاف الكقؼ الشيعي( مجمكعة مف األنشطة  033.111
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، )زعفاف العممية ك الثقافية ك المسابقات التي تستيدؼ األطفاؿ كمثاؿ ذلؾ برنامج )الزائر الصغير(

 .بدكف(

فارسية في عدة مناطؽ في العراؽ ك خاصة في البصرة ؛ كذلؾ بسبب ما حققتو تنتشر المغة ال    

إيراف مف نفكذ في تمؾ المناطؽ ، كخاصة مناطؽ الجنكب العراقي ، فينتشر في العراؽ عدد كبير 

مف المدارس ك المؤسسات التي تعمؿ عمى نشر المغة الفارسية ، باإلضافة إلى معارض الكتب ، ك 

عطاء منح لدراسة المغة الفارسية في إيراف ، ك  إقامة الميرجانات ، ك دكرات المغة الفارسية ، كا 

إىداء كتب تعمـ المغة الفارسية ، باإلضافة إلى أف إيراف تستقطب الطبقات الفقيرة في المجتمع 

العراقي بالتكفؿ بتعميميـ ك إعطائيـ بعض المساعدات العينية ، كما أف إيراف لـ تكتفي بإنشاء 

س ك المركز الثقافية ك إقامة الدكرات فقط ، بؿ عممت عمى إنشاء دكر لمسينما ك العركض المدار 

المسرحية لنشر ثقافتيا الفارسية ، باإلضافة إلى األفالـ اإليرانية التي تبث عبر قنكات عراقية تمكؿ 

دة مناطؽ مف طيراف ، كما أف بعض مف اإليرانييف افتتحكا مطاعـ لألكالت الشعبية اإليرانية في ع

مثؿ النجؼ ، باإلضافة إلى أف إيراف تقكـ بعدد مف األنشطة الخيرية التي تستقطب بيا الطبقات 

 .(8101)الزبيدم ،  الفقيرة مثؿ إنشاء دكر لأليتاـ لرعايتيـ ك تعميميـ

كما إف إيراف تقـك بتمكيؿ العديد مف القنكات الفضائية العراقية باإلضافة إلى عدد كبير مف     

جالت ك الصحؼ ، حيث أف )محمد عمي التسخيرم( ىك المكمؼ مف قبؿ المرشد األعمى )عمي الم

خامنئي( باإلشراؼ عمى ىذه القنكات الفضائية ، ك ىك إيراني كلد في مدينة النجؼ العراقية عاـ 

ك تـ ترحيمة خالؿ فترة السبعينات إلى إيراف ، كما أف إيراف قامت بإنشاء قنكات لألحزاب ك  0300

الشخصيات السياسية الشيعية التي تديف بالكالء إليراف ؛ ك ذلؾ لتبني المكاقؼ اإليرانية في العراؽ 
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، ك فيما يمي جدكؿ يكضح تمؾ القنكات ( 8100)النشمي ،  ك المنطقة بصفة عامة ك التركيج ليا 

 ك الشخصيات ك األحزاب التي تتبعيا:

 تبعية القناة سم القناةا

 سالميةحزب الدعكة اإل آفاق

 حزب الدعكة اإلسالمية تنظيـ العراؽ المسار

 عبد الكريـ العنزم 3المسار 

 إبراىيـ الجعفرم )تيار اإلصالح( بالدي

 عمار الحكيـ )المجمس األعمى اإلسالمي( الفرات

 حزب اهلل العراقي االتجاه

 عصائب أىؿ الحؽ العيد

 ىادم العامرم )منظمة بدر( الغدير

 بمي )زعيـ المؤتمر الكطني العراقي(أحمد الج آسيا

 (.8100)النشمي ، ن القنوات العراقية التابعة ألحزاب و شخصيات عراقية وتمول من طيرا (0.1جدول رقم )

كنستنتج مما سبؽ أف إيراف نجحت إلى حد كبير في نشر ثقافتيا الفارسية في العراؽ      

اء المنح الدراسية ك دكر األيتاـ ك مؤسسات مستخدمة بذلؾ المدارس ك المراكز الثقافية ك إعط

المجتمع المدني ك كذلؾ الفف كالمسرح ك القنكات التمفزيكنية ك الصحؼ ك المجالت ، كدليؿ 

نجاحيا أف بعض مف المدف العراقية كما أسمفنا الذكر تتحدث المغة الفارسية ك تمبس الزم اإليراني 

 بعض العادات ك التقاليد اإليرانية.ك تأكؿ األكالت الشعبية اإليرانية ك تمارس 
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 :الخالصة( 0.5)

مف خالؿ الفصؿ األكؿ تـ التعرؼ عمى مفيكـ السياسة الخارجية في حقؿ العالقات الدكلية،     

حيث تـ التكصؿ إلى انو ال يكجد تعريؼ مكحد ك متفؽ عميو بيف الباحثيف في السياسة 

لخارجية،كما أنو عند طرح الباحثيف ليذه المفاىيـ كجد أف البعض منيـ يركز عمى الدكلة باعتبارىا ا

الفاعؿ األساسي ك الكحيد في السياسة الخارجية، كالبعض األخر يستخدـ تعبيرات أكثر شمكالن أثناء 

خارجية تعريفو لمسياسة الخارجية ، كما تـ استعراض الجيات المسؤكلة عف صنع السياسة ال

اإليرانية ك المتمثمة في الدستكر اإليراني ك الكلي الفقو باإلضافة إلى مجمس الشكرل اإلسالمي ك 

السمطة التنفيذية ك كزارة الخارجية ، كما تـ التطرؽ خالؿ ىذا الفصؿ عمى أىداؼ السياسة 

السابؽ كتشمؿ عمى الخارجية اإليرانية التي تسعى إلى تحقيقيا في العراؽ بعد سقكط النظاـ العراقي 

أىداؼ سياسية ك مذىبية ك اقتصادية ، كما تـ التعرؼ عمى أىـ أدكات السياسة الخارجية اإليرانية 

 تجاه العراؽ ك المتمثمة في األداة الدبمكماسية كاالقتصادية ك العسكرية.

عمى يد كخالؿ المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ تـ التعرؼ عمى مفيكـ القكة الناعمة الذم ظير     

حيث عرفيا بأنيا القدرة عمى صياغة خيارات اآلخريف ك الحصكؿ عمى  0331)جكزيؼ نام( عاـ 

ما تريد عبر الجاذبية أك السحر بدالن مف القير أك اإلكراه أك الدفع القسرم، باإلضافة إلى مف تاله 

نشأة كتطكر ىذا  مف الباحثيف الذيف قامكا بتعريؼ القكة الناعمة أمثاؿ )جيف لي(، باإلضافة إلى

. كما تـ عرض أىـ مصادر القكة الناعمة المتمثمة في الثقافة ك القيـ السياسية ك السياسة  المفيـك

الخارجية، بشكؿ عاـ باإلضافة إلى مصادر القكة الناعمة اإليرانية ، كما تـ التطرؽ إلى األدكات 

 ا في العراؽ.الناعمة التي استطاعت الجميكرية اإلسالمية اإليرانية استخدامي
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كمف خالؿ الفصؿ الثاني تـ التعرؼ عمى السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ قبؿ سقكط     

، كذلؾ بسرد  8113-0313نظاـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( خالؿ الفترة الزمنية مف 

قادىا )آية اهلل الخميني( عاـ  طبيعة السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ بعد الثكرة اإليرانية كالتي

سقاط الثكرة العراقي عمى الشعب ، ك الذم كاف يحث0313 الجيش  الخميني كما نصح صداـ، نظاـ كا 

 الشعب. إلى كاالنضماـ القرآف كاإلسالـ، أعداء أكامر إطاعة العراقي بعدـ

ية ك التي استمرت ككذلؾ التعرؼ عمى مجريات األحداث التي حدثت خالؿ الحرب اإليرانية العراق  

لمدة ثماني سنكات، لـ تحقؽ إال خسائر فادحة مف كال الطرفيف مف الناحية المادية كالبشرية. 

، ك الذم ترتب عميو التكاجد 0331ككذلؾ المكقؼ اإليراني مف الغزك العراقي لمككيت عاـ 

ا زالت تنظر إلى األمريكي في منطقة الخميج، ك الذم سَبب مشكمة بالنسبة إليراف التي كانت ك م

المنطقة عمى أنيا المجاؿ الحيكم ليا؛ مما انعكس سمبان عمى تكجياتيا في المنطقة كحَجـ مف 

 تحركاتيا. 

باإلضافة إلى أحداث الحادم عشر مف سبتمبر ك تأثيرىا عمى العالقات اإليرانية العراقية عاـ     

مف اتياميا مف قبؿ الكاليات المتحدة ، حيث اتخذت إيراف مكقفان محايدان في األزمة؛ خكفان 8110

األمريكية بأنيا تدعـ اإلرىاب، لكنيا لـ تنجح في ذلؾ بسبب معارضتيا ألم تدخؿ أجنبي في 

المنطقة ألنو يؤثر عمى مصالحيا، باإلضافة إلى أف اإلدارة األمريكية قد صنفت إيراف خالؿ تمؾ 

 الفترة بدكؿ محكر الشر مع ككريا الشمالية ك العراؽ.

كما تـ التطرؽ مف خالؿ الفصؿ الثاني عمى الخصائص الداخمية لمجميكرية اإليرانية ك     

المتمثمة في النظاـ السياسي اإليراني، ك المحدد الجيكسياسي، باإلضافة إلى القكة البشرية، ك 

تـ عرض  اإلمكانيات االقتصادية إليراف، ك المقكمات العسكرية، كالبرنامج النككم اإليراني ،  كأخيران 
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طبيعة السياسة الخارجية اإليرانية بعد سقكط نظاـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف( عاـ 

، ك المتمثمة في تحجيـ القدرة العراقية في تيديد إيراف ، كذلؾ بإنشاء عراؽ جديد يتناغـ مع 8113

مشركع األمريكي في سياساتيا بشكؿ كامؿ كعمى كؿ المستكيات، كال يمثؿ تيديدان ليا. ك محاصرة ال

العراؽ، كذلؾ باالعتماد عمى البعد الديني ك المتمثؿ في كجكد أغمبية شيعية عراقية تشكؿ مصدر 

قكة إليراف في حاؿ فكرت الكاليات المتحدة نقؿ معركتيا مف العراؽ إلى إيراف. باإلضافة إلى 

 بالثكرة في المنطقة ك العالـ. استعادة دكر إيراف اإلقميمي في المنطقة كذلؾ بنشر أفكارىا المرتبطة

أما الفصؿ الثالث فركز عمى تأثير السياسة الخارجية اإليرانية عمى العراؽ باستخداـ القكة     

الناعمة ك ذلؾ ألف إليراف ركابط ميمة تربطيا بالعراؽ ك تكفر ليا الفرصة لمتأثير ك التأثر 

االجتماعي ك التاريخي ك الجغرافي،  بأكضاعو المختمفة، فعالكة عمى العامؿ المذىبي ك اإلرث

ساىمت مستجدات الساحة العراقية مف خالؿ الفراغ االستراتيجي ك السياسي في تمكيف النفكذ 

اإليراني، إذا كاف طبيعيان أف يؤدم مثؿ ىذا الكضع إلى إثارة المخاكؼ لدل إيراف مف أف يؤثر ىذا 

 كضاع بداخميا.  الفراغ كما قد ينجـ عنو مف اضطرابات داخمية عمى األ

كقد كفر احتالؿ العراؽ أفضؿ الفرص لمجانب اإليراني مقارنة باألطراؼ األخرل بما فييا     

الكاليات المتحدة، كتمكنت إيراف مف المعب كشريؾ ك ليس مجرد طرؼ مساند لغيره مف األطراؼ، 

اؽ مكازاة بالنفكذ حيث استطاع الجانب اإليراني القياـ بدكر تكازف لمنفكذ السياسي داخؿ العر 

األمريكي، مف خالؿ إقامة عالقات رصينة مع النخب العراقية ك الممتدة إلى ما قبؿ الغزك 

األمريكي لمعراؽ، ك تعد األحزاب الشيعية األكثر تنظيمان ما بيف األحزاب السياسية المكجكدة عمى 

عمميات االنتخابية التي جرت الساحة السياسية العراقية، كأكثرىا قدرة عمى المنافسة، كما أظيرت ال
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في العراؽ بعد سقكط نظاـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف(، ك تممؾ ىذه األحزاب عالقات 

 ممتازة مع طيراف.  

 أم كدكف كامالن  انفتاحا اقتصاديا العراؽ عمى انفتحت كمف الناحية االقتصادية فإف إيراف قد    

 بمختمؼ اإليرانية لمبضاعة مفتكحة سكؽ إلى كضحاىا يةعش بيف تحكؿ فالعراؽ، محددات أك قيكد

باألسمحة ، كتخشى إيراف مف أف يتحكؿ العراؽ إلى بمد  كانتياء، شيء اصغر مف ابتداء أنكاعيا،

معادم كما كاف سابقان، كما أف طيراف قمقة مف أف يصبح العراؽ منافسان ليا في األكساط الشيعية؛ 

ة في النجؼ ك كربالء، ك التي يمكف أف تيمش دكر مرجعية )قـ( باعتباره يحكم المزارات الشيعي

ك المتمثمة في أسست إيراف مؤسسات متكاممة لنشر أفكارىا في العراؽ؛ المرتكزة عمى كالية الفقيو؛ ف

عطاء منح لمطمبة العراقييف لمدراسة في  الحكزات الدينية الشيعية لنشر التشيع، ك إنشاء المدارس، كا 

، ك المراكز الثقافية، ك المكتبات، كالقنكات دكر األيتاـ، كمنظمات المجتمع المدني إيراف، ك إنشاء

قامة الدكرات في المغة الفارسية المغة كالثقافة نشر ؛ كذلؾ مف أجؿ التمفزيكنية الممكلة مف إيراف، كا 

عمة ك المختمفة.  كأخيران عممت إيراف عمى استخداـ كؿ السبؿ النا الفارسية في المدف العراقية

المتمثمة في األدكات السياسية ك االقتصادية ك الثقافية ك الدينية ك اإلعالمية  لتحقيؽ أىدافيا في 

العراؽ ، كنجحت إلى حد كبير في السيطرة كتحقيؽ النفكذ السياسي ك االقتصادم ك الثقافي ك 

كة الصمبة التي لـ الديني في العراؽ، كاستطاعت تحقيؽ ذلؾ باستخداـ القكة الناعمة بدالن مف الق

تجني منيا إيراف سكل الخسائر المادية ك البشرية خالؿ الحرب التي استمرت لمدة ثماف سنكات 

 خالؿ فترة حكـ الرئيس العراقي السابؽ )صداـ حسيف(.
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 ( النتائج:3.5)

 كمف خالؿ ىذا العرض تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج تمثمت في األتي:

تعمؿ  8113الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ بعد الغزك األمريكي البريطاني عاـ ( كانت السياسة 0

عمى تحجيـ القدرة العراقية عمى تيديد إيراف ك العمؿ عمى إنشاء عراؽ جديد يتماشى مع السياسات 

 اإليرانية في المنطقة.

العراؽ؛ ك ( عممت إيراف بعد سقكط نظاـ )صداـ حسيف( عمى محاصرة المشركع األمريكي في 8

ذلؾ باعتمادىا عمى العامؿ الديني ك المتمثؿ في كجكد أغمبية شيعية في العراؽ تشكؿ مصدر قكة 

 إليراف في حاؿ فكرت الكاليات المتحدة نقؿ معركتيا مف العراؽ إلى إيراف.

( عممت إيراف عمى استعادة دكرىا اإلقميمي في المنطقة؛ كذلؾ بنشر أفكارىا المرتبطة بالثكرة 3

 سالمية.اإل

( استطاع الجانب اإليراني بعد سقكط نظاـ )صداـ حسيف( مف تحقيؽ نفكذ سياسي في العراؽ 0

مكازاة بالنفكذ األمريكي؛ ك ذلؾ مف خالؿ إقامة عالقات رصينة مع النخب العراقية ك الممتدة إلى 

 في العراؽ.ما قبؿ الغزك عمى العراؽ، باإلضافة إلى العالقات الممتازة مع األحزاب الشيعية 

( استطاعت إيراف بعد سقكط نظاـ )صداـ حسيف( تحقيؽ انفتاحان اقتصاديان كامالن كدكف قيكد أك 5

 محددات عمى العراؽ.

ك المتمثمة في الحكزات الدينية الشيعية إيراف مؤسسات متكاممة لنشر أفكارىا في العراؽ؛ ( أسست 3

عطاء منح لمطمبة دكر العراقييف لمدراسة في إيراف، ك إنشاء  لنشر التشيع، ك إنشاء المدارس، كا 
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، ك المراكز الثقافية، ك المكتبات، كالقنكات التمفزيكنية الممكلة مف األيتاـ، كمنظمات المجتمع المدني

قامة الدكرات في المغة الفارسية، كذلؾ في كؿ المدف العراقية.  إيراف، كا 

األدكات السياسية ك االقتصادية ك الثقافية  ( استخدمت إيراف  كؿ الكسائؿ الناعمة ك المتمثمة في1

ك الدينية ك اإلعالمية  لتحقيؽ أىدافيا في العراؽ ، كنجحت إلى حد كبير في السيطرة كتحقيؽ 

النفكذ السياسي ك االقتصادم ك الثقافي ك الديني في العراؽ، كاستطاعت تحقيؽ ذلؾ باستخداـ القكة 

تجني منيا إيراف سكل الخسائر المادية ك البشرية خالؿ  الناعمة بدالن مف القكة الصمبة التي لـ

 الحرب اإليرانية العراقية.
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مصر ، القاىرة: مركز الدراسات  ( .8100) 8100-8101التقرير االستراتيجي العربي _ 

 السياسية كاإلستراتيجية.

 ثانيًا: الكتب:

. السعكدية ، الرياض:  تصاعد المد اإليراني في العالـ العربي( . 8100أبك داككد، السيد ) _

 العبيكاف لمنشر.

. فمسطيف، قمقيمية:  الدبمكماسية: تاريخيا ك أنكاعيا ك قكانينيا( . 8113أبك عباه، سعيد محمد )_ 

 دار الشيماء لمنشر ك التكزيع.

": قراءات تحميمية 0322-0321" العراقية اإليرانيةالحرب ( . 8100القصاب، عبد الكىاب )_ 

. لبناف ، بيركت: المركز العربي  مقارنة في مذكرات الفريؽ األكؿ الركف نزار عبد الكريـ الخزرجي

 لألبحاث ك دراسة السياسات.

 ( . لبناف ، بيركت: دار صادر لمطباعة ك النشر. 0) ط لساف العرب( .  8115ابف منظكر)_ 

.  قراءات في السياسة المقارنة: قضايا منيجية كمداخؿ نظرية.  (0332المغيربي، محمد زاىي )_ 

 ليبيا ، بنغازم: جامعة قاريكنس.

( . )ترجمة فاطمة الخكجة( . األردف ، 0)ط جغرافية إيراف السياسية( . 8108أكركاد، برنار )_ 

 عماف: أرماف ككلف.



111 
 

 يضاء: مطبعة النجاح الجديدة.. المغرب ، الدار الب العالقات الدكلية( . 0330بك زياف، عمر )_ 

مقاربة التأثير األدبي في الدراسات المقارنة: بحث في المصطمح ك ( . 8105بردم، صميحة )_ 

 . الجزائر ، الشمؼ: جامعة الشمؼ. المنيج

. مصر ، القاىرة: دار الدليؿ  مناىج كطرؽ البحث في عمـ السياسة( . 8100بشير، ىاشـ )_ 

 لمدراسات.

. )ترجمة  محمد مفتي ك محمد السيد سميـ( .  تفسير السياسة الخارجية( . 0323)جنسف، لكيد _ 

 السعكدية ، الرياض: جامعة الممؾ سعكد.

. مصر ، القاىرة: المركز الدكلي  إستراتيجية إيراف في العراؽ( . 8111ىاللي، نشأت )_ 

 لمدراسات المستقبمية ك اإلستراتيجية.

. ليبيا ، بنغازم: منشكرات جامعة  النظرية الدبمكماسيةفي ( . 0333زىرة، عطا محمد )_ 

 قاريكنس.

. لبناف ، بيركت: دار الكتاب  النظرية في العالقات الدكلية( . 0325حتي، ناصؼ يكسؼ )_ 

 العربي.

. لبناف ، بيركت: الشبكة  الخبرة اإليرانية: االنتقاؿ مف الثكرة إلى الدكلة( . 8112حمادة، أمؿ )_ 

 بحاث ك النشر.العربية لأل

 (.0330( . فاليتا: منشكرات إلجا، 0)ط السياسة الخارجية( . 0330مصباح، زايد عبيد اهلل )_ 



112 
 

: النظاـ العربي تحدم البقاء ك 8115حاؿ األمة العربية ( . 8113مسعد، نفيف، كآخركف )_ 

 . لبناف ، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية. التغيير

. لبناف ، بيركت:  مضيؽ ىرمز ك الصراع األمريكي اإليراني( . 8103ناصر، عمي ناصر )_ 

 دار الفارابي.

. )ترجمة محمد  القكة الناعمة: كسيمة النجاح في السياسة الدكلية( . 8111نام، جكزيؼ )_ 

 البجيرمي( . السعكدية ، الرياض: العبيكاف لمنشر.

( . مصر ، القاىرة: دار النيضة 8)ط تحميؿ الساسة الخارجية( . 0332سميـ، محمد السيد )_ 

 المصرية.

القكة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في أدكات السياسة ( . 8100عبد الصبكر، سماح )_ 

 . مصر ، القاىرة: دار البشير لمثقافة ك العمكـ. الخارجية اإليرانية تجاه لبناف

. السعكدية ، الرياض: العبيكاف . )ترجمة أييـ الصباغ(  إيراف الخفية( . 8101تقية، رام )_ 

 لمنشر.

. ليبيا ، طرابمس: الييأة  مناىج كأساليب البحث العممي( . 0333خشيـ، مصطفى عبد اهلل )_ 

 القكمية لمبحث العممي.

_ Morgan, Patrjck (1975) . Theories and Approaches to International 

Politics . Page-Ficklin: Palo Alto,Calif. 
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 الثًا: الدوريات:ث

( . محددات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الكاليات المتحدة 8112الحباشنة، صداح أحمد )_ 

 .5، العدد83، المجمد  مؤتة لمبحكث ك الدراسات.  8111-0313األمريكية 

 رابعًا: الرسائل العممية:

.   ة الخارجية الجزائريةأىمية العوامل الشخصية في السياس( . 8115الطاىر، عدليو محمد )_ 

 رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة قسنطينة ، قسنطينة ، الجزائر.

القوة الناعمة و دورىا في توجيات السياسة الخارجية ( .8101)_ الخفاجي ، أحمد كامؿ 

 .قـ ، جامعة المصطفى العالمية، رسالة ماجستير غير منشكرة  . اإليرانية

.  تأثير النفوذ اإليراني عمى الدول العربية " سوريا ولبنان"( . 8112العبادم، خالد جكيعد )_ 

 رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة مؤتة ، مؤتة ، األردف.

 السياسة الخارجية اإليرانية و أثرىا عمى أمن الخميج العربي( . 8108العبادم، فؤاد عاطؼ )_ 

 ، عماف ، األردف.. رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة الشرؽ األكسط 

.  تحميل إستراتيجي لمسياسة اإليرانية في المنطقة العربية( . 8105القزالف، أنس بف صالح )_ 

 رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة نايؼ ، الرياض ، السعكدية.

إستراتيجية القوة الناعمة ودورىا في تنفيذ أىداف السياسة ( . 8103الكعكد، إياد خمؼ )_ 

. رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة الشرؽ األكسط ،  ألمريكية في المنطقة العربيةالخارجية ا

 عماف ، األردف.
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السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دول المشرق ( . 8100الميدم، شنيف محمد )_ 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة محمد خيضر، الجزائر. "3002-3000العربي"

السياسة اإليرانية تجاه العراق في ظل االحتالل األمريكي .  (8108)مكد _ حمدكنو ، أحمد مح

 غزة.جامعة األزىر، ، رسالة ماجستير غير منشكرة  . 3002-3000

. رسالة  السياسة اإلقميمية إليران في آسيا الوسطى و الخميج( . 8108عبد اهلل، حجاب )_ 

 ماجستير غير منشكرة ،  جامعة الجزائر، الجزائر.

انعكاسات اإلستراتيجية األمنية اإليرانية عمى دول الخميج ( . 8105سميماف، حمدم عيسى )_ 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر. العربي

 خامسًا: المواقع االلكترونية:

،عمى شبكة  8102راير ، فب 5الزيارة   . السياسة الخارجية اإليرانية.  )بدكف(_ الشرقاكم ، باكيناـ 

 . www.aljazeera.net:اإلنترنت 

سبتمبر ،  81الزيارة  . السفارة اإليرانية في بغداد: دكلة في قمب دكلة.  )بدكف(_ المختار ، عثماف 

 : ، عمى شبكة اإلنترنت  8102

laraby.co.uk/politics/2015/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3https://www.a

-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D

-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8 . 

http://www.aljazeera.net/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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يناير ،  81. الزيارة  المقبؿ الشيعة قائد ليصبح مسؤكؿ عمى ُتمح إيراف ( .8108) _ أرانغك ،  تيـ

 .  https://www.usma.edu/SitePages/Home.aspx: ، عمى شبكة اإلنترنت  8102

 بالعراؽ الفقيو كالية مفاىيـ لنشر إيراني مخطط: خمينيال مدارس.  (8101) _ الشمرم ، محمد

 .http://www.thebaghdadpost.com: ، عمى شبكة اإلنترنت 8102فبراير ،  2.الزيارة 

 80.الزيارة العراؽ  في نفكذىا تكسيع عمى إيراف عممت كيؼ ( .8105)مايكؿ ،  _ آيزنشتات

http://www.washingtoninstitute.org/policy-: ، عمى شبكة اإلنترنت 8102فبراير ، 

iraq-and-analysis/view/iran  

يناير ،  01الزيارة  . النفكذ اإليراني يسيطر عمى أسكاؽ العراؽ.  (8103)_ الحسيني ، عمي 

: ، عمى شبكة اإلنترنت 8102

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/5/عمى-يسيطر-اإليراني-النفكذ-

 .  العراؽ-أسكاؽ

 . مدارس الخميني: مخطط إيراني لنشر مفاىيـ كالية الفقيو بالعراؽ.  (8101)_ الشمرم ، محمد 

 . /http://www.thebaghdadpost.com: ، عمى شبكة اإلنترنت 8102فبراير ،  2الزيارة 

 ديكلكجية الكلي الفقيو: غطاء لنشر أي المدارس اإليرانية في العراؽ.  (8101)_ الزبيدم ، عمي 

 .  /http://alkhaleejonline.net:  ، عمى شبكة اإلنترنت 8102فبراير ،  3.الزيارة 

فبراير ،  00. الزيارة  إعالـ كاشاني: القنكات اإليرانية في العراؽ ( .8100)_ النشمي ، فاضؿ 

 .www.alaraby.co.uk: ت ، عمى شبكة اإلنترن 8102

https://www.usma.edu/SitePages/Home.aspx
http://www.thebaghdadpost.com/
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-and-iraq
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-and-iraq
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-and-iraq
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/5/النفوذ-الإيراني-يسيطر-على-أسواق-العراق
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/5/النفوذ-الإيراني-يسيطر-على-أسواق-العراق
http://www.thebaghdadpost.com/
http://alkhaleejonline.net/
http://www.alaraby.co.uk/
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سبتمبر،  81.الزيارة  األبعاد االقتصادية لمحضكر اإليراني في العراؽ )بدكف( ._ بدكم ، تامر 

: ، عمى شبكة اإلنترنت  8102

%D8%A3%D8%A8%http:///news/ebusiness/2015/3/23/%D8%A7%D9%84

-D8%B9%D8%A7%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A  

. الزيارة  اكتشاؼ القكة الناعمة اإليرانية: القدرات ككحدات التأثير .)بدكف( _ باكير ، عمي حسيف 

: ، عمى شبكة اإلنترنت  8101ديسمبر ،  83

udies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201http://st

3411102151266414.html%20[Accessed%206%20Jan.%202014  . 

، عمى شبكة  8102يناير ،  02. الزيارة  السكؽ اإليرانية في العراؽ )بدكف( ._ بدكم ، تامر 

 . http://carnegieendowment.org/sada/64189: اإلنترنت 

.  صناعة القرار السياسي اإليراني: المحددات ك المؤسسات المؤثرة )بدكف( .الحكيـ ، معيف  _ عبد

: ، عمى شبكة اإلنترنت 8102سبتمبر ،  83الزيارة 

https://www.wahdaislamyia.org/issues/148/mhakim.htm . 

. صنع القرار في السياسة الخارجية لجميكرية إيراف اإلسالمية )بدكف( ._ محمكد ، خالد كليد 

: سبتمبر ، عمى شبكة اإلنترنت  83الزيارة 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/06/13/23634.html . 

http://news/ebusiness/2015/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://news/ebusiness/2015/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://news/ebusiness/2015/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://news/ebusiness/2015/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://news/ebusiness/2015/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://news/ebusiness/2015/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html%20%5bAccessed%206%20Jan.%202014
http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html%20%5bAccessed%206%20Jan.%202014
http://carnegieendowment.org/sada/64189
https://www.wahdaislamyia.org/issues/148/mhakim.htm
https://www.wahdaislamyia.org/issues/148/mhakim.htm
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/06/13/23634.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/06/13/23634.html
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: ، عمى شبكة اإلنترنت  8102سبتمبر ،  83.الزيارة  30المادة ( .0313/0323)_ دستكر إيراف 

onstituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=arhttps://www.c   

 83. الزيارة  صناعة ك اتخاذ القرار في السياسة الخارجية اإليرانية )بدكف( . _ مكقع سكام ركؾ

:  ، عمى شبكة اإلنترنت  8102سبتمبر ، 

-03-2010-on-posted-https://infernalkarim.skyrock.com/2810383826

10.html  . 

، عمى  8102سبتمبر ،  81. الزيارة  سفارة إيراف في بغداد )بدكف( . _ مكقع سفارات ك قنصميات

Bagdad-states.com/safara/22197/Iran-https://www.arab-:  شبكة اإلنترنت 

Iraq . 

فبراير ،  2. الزيارة  العراؽ في يدرسكف الذيف العراقيكف الطمبة ( .8103) اإليرانية التعميـ _ كزارة

 ./  http://www.mawazin.net: ، عمى شبكة اإلنترنت  8102

مركز أمية )بدكف( . اكتشاؼ القكة الناعمة اإليرانية . مركز أمية لمبحكث ك الدراسات  _

، عمى شبكة اإلنترنت :  8101نكفمبر ،  3اإلستراتيجية ، الزيارة 

http://www.umayya.org/articles/2643. 

أثر المذىبية في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الشرؽ  )بدكف( . ، كآخركف_ محمد ، أحمد ثابت 

، عمى شبكة اإلنترنت  8102مارس ،  01. الزيارة لبناف"  –سكريا  –األكسط: دراسة حالة "العراؽ 

 :https://democraticac.de/?p=47176. 

 8102يناير ،  03الزيارة   .التحرير ك الغزك ك الجذكر: الككيت ك العراؽ )بدكف( . تؿمقا _ مكقع

: ، عمى شبكة اإلنترنت 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar
https://infernalkarim.skyrock.com/2810383826-posted-on-2010-03-10.html
https://infernalkarim.skyrock.com/2810383826-posted-on-2010-03-10.html
https://www.arab-states.com/safara/22197/Iran-Bagdad-Iraq
https://www.arab-states.com/safara/22197/Iran-Bagdad-Iraq
https://www.arab-states.com/safara/22197/Iran-Bagdad-Iraq
http://www.mawazin.net/
http://www.umayya.org/articles/2643
http://www.umayya.org/articles/2643
https://democraticac.de/?p=47176


118 
 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/13/sec03.doc_cvt.

htm . 

، عمى شبكة  8102أكتكبر ،  00.الزيارة  بنية القكة اإليرانية ك آفاقيا )بدكف( .الحي ، كليد  _ عبد

: اإلنترنت 

trengthfactors/2013/04/201343http://studies.aljazeera.net/files/iranands

112429798680.htm . 

 01. الزيارة  النفكذ اإليراني في المؤسسات العراقية بعد االحتالؿ )بدكف( .الغني ، سالـ  _ عبد

: ، عمى شبكة اإلنترنت  8102يناير ، 

lrashead.net/index.php?partd=3&derid=1345http://www.a . 

 8102فبراير ،  82. الزيارة  الدكر الذم تضطمع بو إيراف في العراؽ )بدكف( ._ نادر ، عميرضا 
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Abstract 

    The Iranian foreign policy seeks to achieve its objectives by forming a dominant 

power in the Arab region, to be a regional and international force influential in all 

global issues. To achieve this, Iran has formulated its foreign policy by embodying a 

mixture of solid and soft power. Since the US-British invasion of Iraq in 2003 refers to 

the tendency to employ soft power. Therefore, the research problem of this study 

revolves around the use of soft power in Iranian foreign policy and its impact on the 

State of Iraq. 

    The study concluded with a number of results, the most important of which are the 

following: 

1) Iran's foreign policy toward Iraq after the US-British invasion in 2003 was working 

to limit Iraq's ability to threaten Iran and to create a new Iraq in line with Iranian 

policies in the region. 

2) Iran has used all soft means of political, economic, cultural, religious and media tools 

to achieve its objectives in Iraq, and has succeeded to a great extent in controlling and 

achieving political, economic, cultural and religious influence in Iraq, and was able to 

achieve this by using soft power instead Of the solid power from which Iran has only 

benefited from material and human losses during the Iran-Iraq war. 
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