




« المحتويات
6 ........................................................................................................................................... ص التنفيذي الملخَّ

الشأن الداخلي.................................................................................................................................................. 10

11 ......................................................................................................................... ة سة رئاسة الُجْمُهوِريَّ مؤسَّ

11 ................................................................................................................ ورة: ئاَسة ومرشد الثَّ سة الرِّ مؤسَّ

26................................................................................................... ة: ْلطة التشريعيَّ ئاَسة والسُّ سة الرِّ مؤسَّ

29................................ ة ة التشريعيَّ راع بين السلطتين القضائيَّ ئاَسة ودورها في الصِّ سة الرِّ مؤسَّ

ة.................................................................................................................................... 34 سة العسكريَّ المؤسَّ

35................................................................................................................ ميزانية الحرس الثورّي والجيش:

37 ................................................................................................................................................ اإلنتاج الحربي:

ار................................................................................................................39 برنامج تطوير الطائرات دون طيَّ

41 ........................................................................................................................................ البرنامج الصاروخي:

41 ..................................................................................................... ة: ة اإليرانيَّ حقيقة الصناعات العسكريَّ

42 ................................................................................................................. المناورات ومشروعات التدريب:

ة............................................................................................................... 44 ة اإليرانيَّ تحرُّكات القطع الَبْحِريَّ

45 ................................................................................................ ة برد قاس: ة اإليرانيَّ ترامب يتوعد الَبْحِريَّ

ة في بناء قواعد َبْحِريَّة في سوريا واليمن:............................................................... 48 أطماع إيرانيَّ

ة:................................................................................................... 49 التعاُون العسكرّي مع الدول األجنبيَّ

52................................................................................................................................... ورية: إيران والحرب السُّ

االستنتاجات.......................................................................................................................................................55

58................................................................................................................................................. الِمَلّف األمني

ة.......................................................................................................................58 قمع الشعوب غير الفارسيَّ

ة:................................................................ 64 5- مستقبل الحراك في مناطق الشعوب غير الفارسيَّ

ة:..................65 َظام اإليرانّي مع الشعوب غير الفارسيَّ السيناريوهات المستقبلية لتعاطي النِّ

أوضاع حقوق اإلنسان في إيران:.............................................................................................................. 67

االستنتاجات...................................................................................................................................................... 79

81 ............................................................................................................................................. الجزء االقتصادّي

81 ............................................ رات االقتصاد اإليرانّي وسيناريوهات المستقبل المحور األول: مؤشِّ

ة........................................83 ة الماضية وتداعياتها االقتصاديَّ رات إيجابية خالل األشُهر الستَّ مؤشِّ



ة......................................................................................................84 ة خالل األشُهر الماضية وتداعياتها االقتصاديَّ رات سلبيَّ مؤشِّ

ان ...............................................................................................................................................................................90 سيناريوهان مستقَبليَّ

السيناريو األول................................................................................................................................................................ 90

السيناريو الثاني............................................................................................................................................................. 92

ه  فاق النووّي ومسارات التوجُّ المحور الثاني: النِّظام البنكّي وسعر الصرف في إيران بعد عام من االتِّ
المستقبلي.................................................................................................................................................................... ..93

أواًل: النِّظام البنكي..................................................................................................................................................... 94

95 ................................................................................ ة أمام الدوالر األمريكّي ثانًيا: سعر صرف العملة اإليرانيَّ

100 .................................................................. المحور الثالث: مستوى معيشة المواطن اإليرانّي.. إلى أين؟

ة وتداعياتها المستقبلية على مستوى معيشة المواطن................................ 101 أواًل: أوضاع اقتصاديَّ

103 ........................................................... ة الموازنة الجديدة وتداعياتها على المواطن مستقَباًل ثانًيا: ُخطَّ

الخالصة........................................................................................................................................................................... 105

الشأن العربي................................................................................................................................................................ 106

ة في إقليم مضطرب.......................................... 106 ة-اإليرانيَّ )المحور األول(: مستقبل الَعالقات الَخِليجيَّ

مة........................................................................................................................................................................... 106 مقدِّ

107 ...................................................................................................... ة: ة-اإليرانيَّ دات الَعالقات الَخِليجيَّ أواًل- محدِّ

1- المحّدد الجيو-استراتيجّي:................................................................................................................................. 107

ْفطي:..................................................................................................................................... 109 2-المحّدد اإليكو-النِّ

110 ..................................................................................................... انية: كَّ ة واالمتدادات السُّ 3- الروابط الَمذَهبيَّ

111 ................................................ 4- الغزو األمريكّي للعراق 2003 وتأثيره على ميزان القوى اإلقليمي:

ة؟................................................................................ 112 ة-اإليرانيَّ ثانًيا- إلى أين يتجه مسار الَعالقات الَخِليجيَّ

ة 1979:........................................................................................................... 113 ْورة اإليرانيَّ الطور األول- ما قبل الثَّ

ة 1979:................................................................................................. 113 ْورة اإليرانيَّ الطور الثاني- خالل وبعد الثَّ

ام حسين 2003:...................................................................................... 115 الطور الثالث- بعد سقوط نظام َصدَّ

120 .................................................... ة خالل النصف الثاني من عام 2016: ة-اإليرانيَّ ثالًثا- الَعالقات الَخِليجيَّ

ة:............................................................................................................ 120 ة-اإليرانيَّ عوديَّ 1- احتدام الخالفات السُّ

ة للبحرين:................................................................................................................ 123 2- تنامي التهديدات اإليرانيَّ

ة:............................................................................................................... 123 3- تصاُعد الخالفات اإلماراتية-اإليرانيَّ

124 ................................................................................................. رابًعا- النتائج خالل فترة التقرير االستراتيجّي:

ة؟.......................................................................... 126 ة-اإليرانيَّ خامًسا- أّي مستقبل ينتظر الَعالقات الَخِليجيَّ

)المحور الثاني( الدور اإليرانّي في دول الجوار الَخِليجّي: العراق واليمن نموذجين.......................... 127

مة........................................................................................................................................................................... 127 مقدِّ



يات الدور اإليرانّي في العراق:.................................................................................................................. 135 2- تحدِّ

136 ................................................................... جاهاته المتوقعة: 3- مستقَبل الدور اإليرانّي في العراق واتِّ

138 ............................................................................................ ة: ثانًيا-مستقبل الدور اإليرانّي في األزمة الَيَمِنيَّ

ة إليران:............................................................................................................ 138 ية اليمن الجيو-استراتيجيَّ 1-أهمِّ

139 .................................................................................................................... ة في اليمن: ة اإليرانيَّ 2- االستراتيجيَّ

يات الدعم اإليرانّي للحوثيين في اليمن:............................................................................................. 140 3- تجلِّ

144 ...................................................................................................................... 4- نتائج الدعم اإليرانّي للحوثيين:

147 ...................................................................................... ة: رات في المشهد اليمنّي لصالح الشرعيَّ 5- التطوُّ

149 .............................. ة.. صعود أم آفول؟ وريَّ )المحور الثالث( مسـتقبل الدور اإليرانّي في األزمة السُّ

149 .......................................................................................................................................................................... مة مقدِّ

150 .................................................................. ة: وريَّ ة لـألزمة السُّ أواًل: محـاور عـرقلة إيـران التسـوية السياسيَّ

150 .................................................................................................................................................. 1- المحور السياسّي:

152 ................................................................................................................................................ 2- المحور العسكرّي:

ة في سوريـا:..................................................................................... 153 ة-الرُّوِسيَّ ثانًيا- تضـارب المصـالح اإليرانيَّ

156 .................................................................................... ة حول سوريا: ة-الرُّوِسيَّ ثالًثا- القضايا الخالفية اإليرانيَّ

ة في سـوريـا:................................................................................. 160 ة-اإليرانيَّ رابًعا- مظـاهر الخالفات الرُّوِسيَّ

161 ................................................................................. خامًسا- حدود التصعيد اإليرانّي مع تركيا حول سوريا:

163 .................................................................................. ة: وِريَّ ر األمريكّي في األزمة السُّ سادًسا- غياب المتغيِّ

سابعًا- السيناريوهات المستقبلية للدور اإليرانّي في سوريا:.................................................................... 165

الشأن الدولي................................................................................................................................................................ 169

ل............................................................................170 ة في عاَلم متحوِّ ة-األمريكيَّ مستقَبل الَعالقات اإليَراِنيَّ

170........................................................................ ة في عهد أوباما: ة-اإليرانيَّ أواًل- مالمح الَعالقات األمريكيَّ

172.............................................................................. ثانًيا- منحنى الَعالقات خالل النصف الثاني لعام 2016:

ثالًثا- انعكاسات عقيدة أوباما على الدورين اإليرانّي واألمريكّي في المنطقة:............................. 174

177............................................................................ رابًعا- السيناريوهات المستقبلية للَعالقات بين الدولتين:

ة اأُلوُروّبية......................................................................................................................................179 الَعالقات اإليرانيَّ

180 ..................................... حاد اأُلوُروّبي والبرلمان اأُلوُروّبي: ة اأُلوُروّبية بين مجلس االتِّ َياَسة الخارجيَّ السِّ

حاد:.181 دة لالتِّ ة الموحَّ َياَسة الخارجيَّ حاد اأُلوُروّبي عن السِّ ة للدول أعضاء االتِّ َياَسة الخارجيَّ اختالف السِّ

181 ............................................................................. حاد اأُلوُروّبي تجاه إيران: ة لالتِّ َياَسة الخارجيَّ دات السِّ محدِّ

184 ............................. ة التعامل معها: حاد اأُلوُروّبي بين زيادة التبادل التجاري مع إيران واستراتيجيَّ االتِّ



ة التعامل مع إيران: ....................................................................................................................................185 استراتيجيَّ

حاد اأُلوُروّبي في إيران:......................................................................................... 187 ة لالتِّ ليَّ التحرُّك الفتتاح ممثِّ
ة:.....................................................................................................................................189 ة-األلمانيَّ الَعالقات اإليرانيَّ

ة.......................................................................................................................................193 ة-الرُّوسيَّ الَعالقات اإليرانيَّ

193................................................................................................................................. ورية: التنسيق في األزمة السُّ

التعاُون العسكري:..................................................................................................................................................... 200

203 ............................................................................................... ة والكهربية: التعاُون في مجال الطاقة النوويَّ

203 ....................................................................................................................................... ْفط: التعاُون في مجال النِّ

204 ................................................................................................................................... إلغاء التأشيرات بين البلدين:

التعاُون في المجال المصرفي:............................................................................................................................. 205

التعاُون اإليرانّي-الرُّوسي في مجال الفضاء:................................................................................................... 205

مستقَبل التعاُون العسكري واالقتصادّي بين البلدين:................................................................................. 205

االستنتاجات.................................................................................................................................................................. 206

207 .......................................................................................................................................................................... الخاتمة



ة، هــي ينقسم  ــة أقســام رئيســيَّ ــى ثالث ــر إل التقري
الشــأن الداخلــي والشــأن العربــي والشــأن 
ة:  أربعــة محــاور رئيســيَّ الداخلــي  الشــأن  الخارجــي. فــي 
ســة الرئاســة، وفيــه تنــاول التقريــر  المحــول األول هــو مؤسَّ
طة 

ْ
ــل ســة الرئاســة بكل من مرشــد الثورة والسُّ عالقة مؤسَّ

ســة  ــة. فــي عالقــة مؤسَّ طة القضائيَّ
ْ
ــل ة والسُّ التشــريعيَّ

ــر التجــاذب بيــن  ــر دوائ ــاول التقري ــورة تن الرئاســة بمرشــد الث
الطرفيــن، وهــي االتفــاق النــووي والمجــال االقتصــادي 
والتعديــل الــوزاري واالنتخابــات الرئاســية القادمــة. وفــي ما 
ة،  طة التشريعيَّ

ْ
ل سة الرئاسة والسُّ يتعلق بالعالقة بين مؤسَّ

ســة الرئاســة بتــوازن القــوى  تنــاول التقريــر عالقــة مؤسَّ
ــة تشــكيل كتلــة  ــوَرى اإلســالمّي، وقضيَّ

ُّ
داخــل مجلــس الش

ة، واالنشــقاق  ْرِكيَّ
ُّ
برلمانيــة لنــواب المناطــق ذات األغلبيــة الت

ــار االعتــدال واإلصالحييــن. أمــا فــي  فــي صفــوف ائتــالف تيَّ
ة  طة القضائيَّ

ْ
ــل ســة الرئاســة وعالقتها بالسُّ ما يتعلق بمؤسَّ

ســة الرئاســة  ة هــي وســاطة مؤسَّ ــة الرئيســيَّ فكانــت القضيَّ
ــة. طة القضائيَّ

ْ
ــل ة والسُّ طة التشــريعيَّ

ْ
ــل بيــن السُّ

الشأن
الداخلي

الشأن
العربي

الشأن
الدولي
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ة، وتناولنا  سة العسكريَّ صص للمؤسَّ
ُ

المحور الثاني خ
خاللــه بالشــرح والتفصيــل موضوعات مختلفة كميزانية 
الحرس الثورّي والجيش وما صاَحَب ميزانية العام الجاري 
ر مواقف الرئيس اإليرانّي حسن روحاني الداعية  من تغيُّ
سة الحرس الثورّي بغية  صات مؤسَّ إلى تقليص مخصَّ
ة،  ة التقليديَّ سة العسكريَّ إيجاد توازن بينها وبين المؤسَّ
مــع تأكيــد الــدالالت الحاليــة والمســتقبلية لزيــادة ميزانية 
سة. وفي الجزء الثاني تناولنا اإلنتاج الحربي  هذه المؤسَّ
اإليرانّي وأسباب مساعي إيران الحثيثة لتحديث ترسانتها 
ة في   عن مستقبل الصناعات العسكريَّ

ً
ة، فضال العسكريَّ

هــذا البلــد. وفــي الجــزء الثالــث مــن هــذا المحــور تناولنــا 
ة التــي أجرتهــا إيــران خــالل األشــهر  المنــاورات العســكريَّ

ة  ــة فــي الميــاه اإلقليميَّ ــة اإليرانيَّ الســتة الماضيــة. أمــا الجــزء الرابــع فقــد اشــتمل علــى تحــركات القطــع الَبْحِريَّ
ش، إضافــة إلــى زيــادة الوجــود اإليرانــّي فــي الميــاه  ــة ودالالت هــذا التحــرُّ ــة األمريكيَّ شــها بالقطــع الَبْحِريَّ وتحرُّ
عية، وفي األجزاء األخيرة بحثنا موضوعات التعاُون العسكري اإليرانّي  ة في إطار استراتيجيتها التوسُّ الدوليَّ
ة في  ة اإليرانيَّ سة العسكريَّ  إلى دور المؤسَّ

ً
مع باكستان والصين ودالالت ومستقبل هذا التعاُون، إضافة

صــب التــي تشــهدها ســوريا واالنتقــادات الرافضــة لهــذه المشــاركة ومســتقبل الوجــود اإليرانــّي فــي ســوريا 
فــي ظــّل المتغيــرات الجديدة التي تشــهدها هــذه األزمة.

ــة التــي شــهدتها إيــران خــالل  ات األمنيَّ المحــور الثالــث: هــو المحــور األمنــي، وتناولنــا فيــه آخــر المســتَجدَّ
النصــف الثانــي مــن 2016 مــع اإلشــارة إلــى دالالت ومســتقبل الوضــع األمنــّي فــي هــذا البلــد.

ة واألحداث واألوضاع  قنا إلى موضوع قمع الشعوب غير الفارسيَّ طرَّ
َ
في الجزء األول من هذا المحور ت

ــات مــع  يَّ
ِّ
ــة التــي تمــّر بهــا مناطــق كردســتان واألحــواز وبلوشســتان، ومســتقبل الصــراع بيــن هــذه األقل األمنيَّ

 
ً

ة لمواجهة مطالبهم، إضافة ظام وإصراره على اســتخدام اآللة األمنيَّ
ِّ
ظام اإليرانّي في ظّل اســتمرار الن

ِّ
الن

ظام اإليرانّي مع الشعوب 
ِّ
إلى مستقبل الحراك في هذه المناطق والسيناريوهات المستقبلية لتعامل الن

ة. غير الفارسيَّ

وفــي المحــور الثانــي تناولنــا أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي إيــران، ال ســيما موضــوع اإلعدامــات الــذي بــات 
ــل 

ِّ
يتصــدر جميــع أنــواع االنتهــاكات فــي هــذا البلــد، والمســار المســتقبلّي لهــذه اإلعدامــات. هــذا الجــزء يمث

ــة  ــات العرقيَّ يَّ
ِّ
 األقل

ّ
فــذت حتــى اآلن، كانــت بحــق

ُ
امتــداًدا للجــزء األول ألّن معظــم حــاالت اإلعــدام التــي ن

ة”. ــة “الشــعوب غيــر الفارســيَّ والدينيَّ

ــط تنظيــم “داعــش” 
َ
ط

ُ
ــًرا حــول خ

َّ
أمــا الجــزء الثالــث فــي المحــور األمنــي، فقــد تناولنــا فيــه مــا أثيــر مؤخ

لتنفيــذ سلســلة هجمــات وانفجــارات فــي مناطــق مختلفــة مــن إيــران، وتضــارب تصريحــات المســؤولين حــول 
هــذا الموضــوع.

ة ودوافع هذا  قنا إلى موضوعات مختلفة، كالتضييق على مزدوجي الجنســيَّ طرَّ
َ
وفي األجزاء األخيرة ت

ة وحيوية فــي إيران. ــت لها مواقع اقتصاديَّ
َ

ض َعرَّ
َ
 عــن الحرائــق التــي ت

ً
التضييــق، فضــال
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وفــي الشــأن العربــي، تنــاول التقريــر االســتراتيجي ثالثــة محــاور رئيســية تــدور فــي فلك أثر ومســتقبل 
التدخــل اإليرانــي فــي الشــأن العربــي علــى مســتقبل العالقــات العربيــة اإليرانيــة: ناقــش األول مســتقبل 
ــة  ة-اإليرانيَّ ِليجيَّ

َ
دات الَعالقــات الخ ــة فــي إقليــم مضطــرب مــن خــالل رســم محــدِّ ة-اإليرانيَّ ِليجيَّ

َ
الَعالقــات الخ

ة  ة-اإليرانيَّ ِليجيَّ
َ

ة ومسار تلك العالقات قبل وبعد الثورة  اإليرانية 1979، ثم الَعالقات الخ ة والخارجيَّ الداخليَّ
ة خالل فترة الدراســة مع رســم الســيناريوهات  خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2016، لنصــل إلــى نتائــج عامَّ
ــر والتعــاون، فــي 

ُّ
المســتقبلية للعالقــات مــا بيــن االنفراجــة والصــدام الخشــن واســتمرارية ســيناريو التوت

ِليجــّي، تحديــًدا فــي العــراق واليمــن، 
َ

حيــن تطــرق المحــور الثانــي إلــى الــدور اإليرانــّي فــي دول الجــوار الخ
ــا والعــراق واليمــن خصوًصــا منــذ االحتــالل  بعــد أن فــرض الــدور اإليرانــّي نفســه علــى المنطقــة عموًم
ــة  ة واألمنيَّ رات السياســيَّ ــى أصبــح مــن غيــر الممكــن الحديــث عــن التطــوُّ

َّ
األمريكــّي للعــراق عــام 2003، حت

ــال فيهمــا، وذلــك مــن خــالل جزأيــن، تنــاول  فــي هاتيــن الدولتيــن، دون ذكــر الحضــور والتأثيــر اإليرانــّي الفعَّ
ــة  ة اإليرانيَّ ل فــي االســتراتيجيَّ ــعية ومــدى التحــوُّ ــة التوسُّ ة اإليرانيَّ  انطــالٍق لالســتراتيجيَّ

َ
األول العــراق نقطــة

عــة، فــي 
َّ

جاهاتــه المتوق
ِّ
يــات ومســتقبل الــدور اإليرانــّي فــي العــراق وات مــن اإلدمــاج إلــى التمكيــن، وتحدِّ

ة  يــة اليمــن الجيو-اســتراتيجيَّ ــة عبــر رصــد أهمِّ حيــن تنــاول الثانــي مســتقبل الــدور اإليرانــّي فــي األزمــة الَيَمِنيَّ
رات  يــات الدعــم اإليرانــّي للحوثييــن فــي اليمــن ونتائــج الدعــم اإليرانــّي للحوثييــن، ثــم التطــوُّ

ِّ
إليــران وتجل

ــل الثالــث مســـتقبل الــدور اإليرانــّي 
ّ
ة ومســتقبل األزمــة اليمنيــة، وحل فــي المشــهد اليمنــّي لصالــح الشــرعيَّ

ة  ــوريَّ ة لـــأزمة السُّ ق إلــى محـــاور عـــرقلة إيـــران التســـوية السياســيَّ ة مــن خــالل التطــرُّ ــوريَّ فــي األزمــة السُّ
ة حــول ســوريا  وِســيَّ ة-الرُّ ــا وأبــرز القضايــا الخالفيــة اإليرانيَّ ة فــي سوريـ وِســيَّ ة-الرُّ ــالح اإليرانيَّ ــارب المصـ وتضـ
وحــدود التصعيــد اإليرانــّي مــع تركيا وروســيا حول ســوريا، وأخيًرا الســيناريوهات المســتقبلية للــدور اإليرانّي 

فــي ســوريا أفــول أم صعــود.

ة تحت عنوان  ة-األمريكيَّ أما الشأن الدولي فينقسم إلى ثالثة محاور، األول يتناول الَعالقات اإليرانيَّ
عتبــر الَعالقــات بيــن الدولتيــن خــالل النصف 

ُ
ــر، وت ــم متغيِّ

َ
ــة” فــي عال ة-اإليرانيَّ “مســتقبل الَعالقــات األمريكيَّ

ــة التعاُونيــة التــي شــهدتها الَعالقــات بيــن البلديــن،  الثانــي مــن عــام 2016 امتــداًدا للسياســات األمريكيَّ
فــاق النووي في يوليو 2015، ويســتعرض المحور مالمح 

ِّ
بخاصــة بعــد توقيــع إيــران ومجموعــة “1+5” االت

يــات وآثار عقيدة 
ِّ
ــة فــي عهــد أوبامــا خــالل النصــف الثانــي من عــام 2016 وتجل ــة اإليرانيَّ الَعالقــات األمريكيَّ

ــة فــي المنطقــة، وأخيــًرا مــآالت الَعالقــات بيــن الدولتيــن فــي ظــّل فــوز  ة اإليرانيَّ أوبامــا علــى االســتراتيجيَّ

المحــور الرابــع يتنــاول الجانــب االقتصــادي خــالل عــام 2016، وبالتركيــز أكثــر علــى النصــف الثانــي مــن العام 
ة لالقتصــاد اإليرانّي  ة والجزئيَّ ــة الكليَّ ــرات االقتصاديَّ

ِّ
ة تكشــف كثيــًرا مــن المؤش ز علــى ثالثــة محــاور رئيســيَّ

ِّ
ســنرك

خالل الفترة الماضية وتمّس قطاعات حيوية في االقتصاد وتقيس األثر على مســتوى معيشــة المواطن 
اإليرانّي واستشــراف مســار االتجاهات المســتقبلية لكل محور من المحاور الثالثة.

ة إليران خالل األشــُهر الماضية،  ــرات االقتصاديَّ
ِّ

يتناول المحور األول داخل المحور االقتصادي أهّم المؤش
ــرات. ويتنــاول المحــور 

ِّ
ويطــرح ســيناريوهات لمســتقَبل النمــّو االقتصــادي فــي إيــران بنــاًء علــى هــذه المؤش

ــرات ســعر الصــرف فــي إيــران ومســارها  ر القطــاع البنكــي بعــد عــام مــن االتفــاق النــووي وتغيُّ الثانــي تطــوُّ
المســتقبلي بنهايــة 2017، فــي حيــن يقيــس المحــور الثالــث مســتوى معيشــة المواطــن اإليرانــّي ودرجــة  

ــا وفــي المســتقبل ــة حاليًّ ــره بالسياســات والمتغيــرات االقتصاديَّ
ُّ
تأث
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بالرئاســة  الجمهــوري دونالــد ترامــب  ــح 
َّ

المرش
ة، من خالل تقديم ثالثة سيناريوهات:  األمريكيَّ
ــة  ة السياســات غيــر الصداميَّ األول اســتمراريَّ
واالتفــاق النــووي، والســيناريو الثانــي مراجعــة 
ــح  الثالــث والمرجَّ النووي، والســيناريو  االتفــاق 
دخــول العالقــات مرحلــة صداميــة جديــدة مــع 

عــودة العقوبــات.

ة،  وُروّبية-اإليرانيَّ
ُ
المحــور الثاني الَعالقــات األ

ويتنــاول طبيعــة السياســة الخارجيــة الموحــدة 
ة  وُروّبي وكيفية صنع هذه السياســيَّ

ُ
حاد األ

ِّ
لالت

ســات القائمــة علــى وضعهــا، وتأثيــر  والمؤسَّ
ــة بــدول االتحــاد  ذلــك علــى الَعالقــات اإليرانيَّ
خــذ على 

ّ
ت
ُ
ُســس التــي ت

ُ
وُروّبــي. ولتوضيــح األ

ُ
األ

وُروّبية تجاه إيران صيغت 
ُ
أساسها السياسات األ

وُروّبــي بإيــران، وخــالل األشــُهر الســتة األخيــرة مــن عــام 2016م موضــوع 
ُ
دات لعالقــة االتحــاد األ 5 محــدِّ

ة التعامل  وُروّبي اســتراتيجيَّ
ُ
وُروّبيــة التي كان أبرزها إصدار البرلمان األ

ُ
ــة األ التقريــر ُرصــدت التفاعــالت اإليرانيَّ

ة  ة اإليرانيَّ ارات السياسيَّ ة له في إيران، وردود فعل التيَّ وُروّبي الفتتاح ممثليَّ
ُ
مع إيران، وسعي االتحاد األ

ــة يتنــاول التقريــر الَعالقــات  وُروّبيــة اإليرانيَّ
ُ
وُروّبيــة تجــاه إيــران. وكنمــوذج للَعالقــات األ

ُ
كات األ علــى التحــرُّ

ــة، فــي ظــّل تناميهــا خــالل فتــرة التقريــر ومــا أحدثتــه مــن َحــَراك سياســّي علــى الصعيــد  ة-اإليرانيَّ األلمانيَّ
ــة علــى الصعيــد الخارجــّي. كات اإليرانيَّ الداخلــّي اإليرانــّي، وإســهامها فــي رســم التحــرُّ

ة بحثنــا عــدًدا مــن مجــاالت التعــاُون بيــن البلديــن خــالل فتــرة  وســيَّ ة-الرُّ وفــي محــور الَعالقــات اإليرانيَّ
قنــا إلــى موضــوع  طرَّ

َ
ــورية، ت األشــهر الماضيــة: فــي الجــزء المتعلــق بالتنســيق بيــن البلديــن فــي األزمــة السُّ

ــا مــن قاعــدة نوغه بمحافظة همــدان، وتضارب 
ً

ة مواقــَع فــي ســوريا انطالق وســيَّ اســتهداف القاذفــات الرُّ
تصريحات المســؤولين اإليرانّيين حول مشــروعية الســماح لموســكو باســتقرار قاذفاتها في هذه القاعدة، 
ة ومســتقَبل  ة-اإليرانيَّ وســيَّ ة باســتخدام قاعدة همدان والخالفات الرُّ ة واإليرانيَّ وســيَّ  عن الدالالت الرُّ

ً
فضال

ــورية. التنســيق بينهمــا فــي األزمة السُّ

ثــم تناولنــا التعــاُون العســكري بيــن البلديــن والموضوعــات ذات الصلــة مثــل اكتمــال تســليم منظومــة 
بِرَمت 

ُ
م دفعة من أســلحة “كالشــنيكوف103-”، إضافة إلى صفقات األســلحة التي أ

ُّ
“إس300-” وتســل

ة مشــروعات التدريــب  بيــن الطرفيــن خــالل األشــهر الســتة الماضيــة، وأخيــًرا موضوَعــي المنــاورات العســكريَّ
ة. ة للموانــي اإليرانيَّ وســيَّ ــة الرُّ بيــن البلديــن وزيــارة القطــع الَبْحِريَّ

ط والطاقة 
ْ

ف
ِّ
وســي-اإليرانّي في مجــاالت الن نــا عــن التعاُون الرُّ

ْ
ث حدَّ

َ
وحــول مجــاالت التعــاُون األخــرى، ت

النوويــة والكهربيــة والتعــاُون فــي المجــال المصرفــي والفضــاء. وفــي الجــزء األخيــر مــن هذا المحور أشــرنا 
ة. ة والعســكريَّ ى المجاالت االقتصاديَّ

َّ
إلــى مســتقبل التعــاُون بيــن البلديــن في شــت
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الشأن الداخلي اإليرانّي على غيره من الشؤون 
ة بكثير من األمور التي تعطيه طبيعة  اإليرانيَّ
ة  ة، تجعل تحليل األحداث والتداعيات الداخلية اإليرانيَّ خاصَّ
معتمًدا بشكل كبير على سرد أحداث الداخل اإليرانّي في 
كل جوانبه، االجتماعية واالقتصادية والسياسية، خصوًصا 
ا يجعل استشراف مستقَبل  الجانبين األمني والعسكري، ِممَّ
الشأن الداخلي اإليرانّي عموًما نابًعا من ترابط هذا السرد 

وبناء االستنتاجات عليه.

الشـأن الداخلي
يتمّيز
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ة سة رئاسة الُجْمُهورِيَّ « مؤسَّ

هـذا الفصـل مـن تقريرنـا االسـتراتيجي في 
نصف السنوي للنصف األخير من عام 
ة  ة اإليرانيَّ سة رئاسة الُجْمُهوِريَّ 2016م نتناول مؤسَّ
ـة باعتبـاره  ـة اإليرانيَّ عبـر عالقتهـا بمرشـد الُجْمُهوِريَّ
سـة  ام اإليرانّي، والمؤسَّ

َ
ظ

ِّ
طة العليا في الن

ْ
ـل السُّ

ة الممثلة في َمْجِلس الشوري اإلسالمّي،  التشريعيَّ
ـة. تتميـز الفتـرة الزمنيـة موضـع  طة القضائيَّ

ْ
ـل والسُّ

الثانـي مـن أول عـام بعـد  النصـف  بأنهـا  التقريـر 
ـاق النـووّي، وآخـر نصـف سـنة قبـل 

َ
ف

ِّ
توقيـع االت

ر إجراؤها في مايو  ة القادمة المقرَّ االنتخابات الرئاسيَّ
ت مرحلة انتهاء الهدوء 

َ
ل
َّ
2017م من كما أنها شك

ار  يَّ
َّ
راع التقليدي بين الت النسـبي الذي شـهده الصِّ

ـار اإلصالحـّي الـذي اسـتمر طـوال  يَّ
َّ
المحافـظ والت

العامين والنصف الماضيين من فترة رئاسة حسن 
روحانـي، تحـت وطأة مباحثـات البرنامج النووّي.

ورة ئاَسة ومرشد الثَّ سة الرِّ « مؤسَّ

سـة رئاسـة اجُلْمُهوِريَّـة يف نظـام  تشـغل مؤسَّ
ا بني رئاسـة  اجُلْمُهوِريَّـة اإلسـاميَّة مكانـة وسـطً
اجُلْمُهوِريَّة يف النُُّظم اجُلْمُهوِريَّة الرئاسيَّة ورئاسة 
الـوزراء يف النُُّظـم اجُلْمُهوِريَّـة البرملانيـة، مبعنـي 
أن رئيس اجُلْمُهوِريَّة اإليرانيَّة ليس رأس الدولة 
كما هو معهود يف النُُّظم الرئاسيَّة، فهناك مرشد 
اجُلْمُهوِريَّـة الـذي لديـه كثيـر مـن الصاحيـات 
لُطات التنفيذية  األعلى من صاحيات جميع السُّ
إلغـاء منصـب  والتشـريعيَّة والقضائيَّـة، ولعـل 
رئيـس الـوزراء يف النَِّظـام اإليرانـّي عـام 1998م 
كان قـراًرا واقعّيًـا، ألن مكانـة رئيـس اجُلْمُهوِريَّـة 
الـوزراء يف  تكـون مبوقـع رئيـس  مـا  فيـه أشـبه 
النُُّظـم البرملانيـة، فرئيـس اجُلْمُهوِريَّـة اإليرانيَّـة 

 http://cutt.us/DDsVr 1( فرهنگ: وظایف واختیارات رییس جمهور در قانون اساسی( 
 http://cutt.us/sLD6m 2( منتدیات موقع المیزان: علي الخامنئي السیرة والمسیرة( 

ل احلكومة، إال أن  هو الذي يعنيِّ السفراء ويشكِّ
اختيـاره وزيـَري الدفـاع واالسـتخبارات يجـب أن 
ينـال موافقـة املرشـد قبل العرض علـى البرملان، 
ومن ثم يَُعّد صاحب منصب مرشـد الثَّورة رأس 

الدولـة الفعلـي يف اجُلْمُهوِريَّـة اإليرانيَّـة))).

أكبـر خامنئـي منصـب املرشـد  يشـغل علـي 
األعلـى للُجْمُهوِريَّـة اإليرانيَّـة منـذ عـام 1990م، 
وقـد عاصـر أربعـة رؤسـاء للُجْمُهوِريَّـة اإليرانيَّة، 
ْستُور سواء  وتتيح صاحياته التي يخّولها إليه الدُّ
ـلْطة التـي يعـنيِّ  سـات السُّ مباَشـرًة أو َعبْـر مؤسَّ
لْطة  أعضاءها، فضًا عن طول فترة بقائه يف السُّ
ملـدة 26 عاًمـا متواليـة مسـبوقة بثمانـي سـنوات 
كان خالهـا رئيًسـا للُجْمُهوِريَّـة، سـيطرًة كاملـة 
علـى النَِّظـام احلاكـم ومجريات العمل السياسـّي 
يف إيران))). ومع هذا كاد الشعب اإليرانّي يطيح 
التـي  الشـعبية  2009م يف املظاهـرات  بـه عـام 
اندلعـت إثـر إعـادة انتخاب أحمدي جناد رئيًسـا 
للُجْمُهوِريَّة ووضع زعماء التَّيَّار اإلصاحّي رهن 
اإلقامـة اجلبريـة، بعـد أن لعـب أحمـدي جنـاد 
املنّفـذ لسياسـة خامنئـي يف القضـاء علـى  دور 
مشـروع التَّيَّـار اإلصاحـيّ وتصفيـة رجالـه وحّل 
لَت يف عهد  سـات املجتمـع املدنـي التي تَشـكَّ مؤسَّ

رئاسـة محمـد خامتي.
« روحاني وإشكالية انتمائه السياسّي

علـى الرغـم مـن مـرور ثاث سـنوات ونصف مـن الفترة 
الرئاسيَّة األولى حلسن روحاني، ال يزال احملللون مختلفني 
حـول تصنيـف انتمائـه السياسـّي، هـل هـو مـن احملافظـني 
املعتدلني أم من اإلصاحّيني، وهذا االختاف ليس قاصًرا 
على احملللني، بل يشمل كذلك السياسّيني اإليرانّيني أنفسهم.
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روحانـي لـه تاريـخ طويل يف خدمة النَِّظام يف 
مواقع بالغة احلساسية ال يشغلها إال املقربون من 
خامنئـي، فقـد كان قائـًدا لقـوات الدفاع اجلوي، 
وكان مستشاًرا لألمن القومي ملدة 13 عاًما متوالية، 
ورأس الوفـد اإليرانـّي يف املباحثـات النوويَّـة بني 
عاَمي 2003م و2005م، ورئيس املَْجِلس األعلى 
لألمـن الوطنـي، ونائًبـا يف البرملـان اإليرانـّي مـن 
عـام 1980م حتـى عـام 2000م، ومـع هـذا قـّدم 
نفسـه يف انتخابـات 2013م علـى أنـه شـخصية 
معتدلة رفضت األعمال القمعية التي وقعت عام 
2009م، ودعا إلى التقارب مع الغرب، واإلفراج 
عـن رجـال احلركـة اخلضـراء املعتَقلـني، وإجـراء 
إصاحات يف األجهزة اإلعاميَّة)))، فتََحلَّق حوله 
. لكـن هـل يعنـي هذا أن  بقايـا التَّيَّـار اإلصاحـيّ
قدومـه لـم يُكـن مبوافقـة خامنئـي؟ احلقيقـة أن 
روحانـي بالصـورة التـي قـّدم عليهـا نفسـه كان 

يحّقـق عـدة مكاسـب للنَِّظام احلاكم:

)- تخفيـف حالـة االحتقـان اجلماهيري بعد 
قمع مظاهرات 2009م، وإيجاد مخرج من حالة 
اجلمود التي أصابت احلراك السياسّي اإليرانّي، 
سات  بعد سيطرة التَّيَّار احملافظ على جميع مؤسَّ
لْطة، من رئاسة اجُلْمُهوِريَّة وبرملان وَمَحلِّيَّات،  السُّ
فضـًا عـن معاقلهـم التقليدية يف َمْجِلس صيانة 

لْطة القضائيَّة. ْستُور وَمْجِلس اخلبراء والسُّ الدُّ

)- إخــراج إيــران مــن األزمــة االقتصاديَّة 
بعــد أن وصلــت يف نهايــة عهــد أحمــدي جنــاد 
وفقدهــا  ــة  اإليرانيَّ العملــة  انهيــار  حــّد  إلــى 
أكثــر مــن 80% مــن قيمتهــا نتيجــة العقوبــات 
ــة التــي يفرضهــا الغــرب علــى إيــران. االقتصاديَّ

 http://cutt.us/CVc ،3( فرانس 24: من هو الرئیس اإلیراني الجدید( 

الغـرب بشـأن  اتَِّفـاق مـع  إلـى  ـل  التوصُّ  -3
ـة بعـد تطبيـق  البرنامـج النـووّي اإليرانـّي، بخاصَّ
حظر على الصادرات النِّْفطيَّة اإليرانيَّة، والتلويح 

بالهجـوم العسـكرّي علـى إيـران.

ِمن ثَمَّ أتاح خامنئي الفرصة لروحاني للحصول 
ئاَسة مبثابة الضرورة التي تنطوي  على مقعد الرِّ
علـى مخاطـر قابلـة لاحتـواء، واملخاطـرة هنا ال 
تعنـي التشـكيك يف والء روحانـي خلامنئـي وإمنا 
حتميـة الصـدام بـني رئيـس اجُلْمُهوِريَّـة ومرشـد 
الثَّورة، إذا ما كان رئيس اجُلْمُهوِريَّة يتمتع بقدر 
مـن االسـتقالية علـى املسـتوي الشـخصي، وهو 
أمر حدث مع جميع رؤساء اجلهورية اإليرانّيني 
باسـتثناء أحمـدي جنـاد يف فترة رئاسـته األولى، 
ومحمد على رجائي الغتياله بعد 18 يوًما فقط 
مـن انتخابـه يف أغسـطس 1981م. وِمـن ثَـمَّ فـإن 
روحانـي بالنسـبة إلـى خامنئـي جـاء لتنفيذ مهاّم 
ل إلى زعامة شعبية كما كان  دة ال لكي يتحوَّ محدَّ
األمـر مـع محمـد خامتـي، وعلـى اجلانـب اآلخـر 
السياسـيَّة  اللعبـة  ُمـدِرًكا أصـول  كان روحانـي 
يف إيـران عبـر خبرتـه التـي اكتسـبها مـن توّليـه 
ثَـمَّ اعتمـد  النَِّظـام، وِمـن  اسـة يف  مناصـب حسَّ
روحانـي يف تشـكيل حكومتـه علـى تَيَّـار الواليـة 
احملافظ املعتدل بزعامة علي الريجاني ولم يعنيِّ 
، إدراًكا منـه أن  أي وزيـر مـن التَّيَّـار اإلصاحـيّ
ة احلكـم لم  موعـد عـودة التَّيَّـار اإلصاحـيّ لُسـدَّ
يِحـن بعـد، مـع هـذا حـدث جتاذب بـني الطرفني 
التقريـر، وكان  السـتة موضـوع  خـال األشـهر 
اختاًفا حول سـيناريو اللعبة السياسـيَّة ال حول 
املضمـون أو جوهـر النَِّظـام السياسـّي يف إيـران.
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« محاور التجاذب بين رئيس 
ورة: ة ومرشد الثَّ الُجْمُهورِيَّ

دار التجاذب بني الشـخصني أو املؤسسـتني: 
سـة اإلرشـاد،  سـة رئاسـة اجُلْمُهوِريَّـة ومؤسَّ مؤسَّ

حـول عـدة قضايا:

َفاق النووّي • االتِّ
ما إن اطمأّن خامنئي من انتفاء التهديد بَشّن 
هجـوم مسـلَّح على األراضـي اإليرانيَّة من القوى 
ـد مـن رفـع العقوبـات االقتصاديَّـة  الغربيَّـة، وتأكَّ
املفروضـة علـى إيـران، حتـى بدأ يف الهجوم على 
االتَِّفـاق النـووّي الـذي لـم يُكـن روحانـي وفريقـه 
ليوّقعوا عليه دون موافقة خامنئي على كل كلمة 
وردت فيه. أعلن خامنئي رفضه لاتَِّفاق النووّي 

 http://cutt.us/0hUSr ۱۳۵۹ 4( دفتر حفظ ونشر اثار ایت هللا على خامنه اي: بیام نوروزی به مناسبت اغاز سال( 

بدايـة مـن شـهر مـارس 2016م، لكـن تصاعـدت 
ؤ الواليات  ة تعبيـره عـن هذا الرفـض بعد تلكُّ ِحـدَّ
املُتَِّحدة يف رفع العقوبات البنكية عن إيران، حتى 
قال صراحة إنه وافق على توقيع االتَِّفاق من باب 
ـة على األمريـكان لكي يُثِبت للجميع  إقامـة احُلجَّ
أن أمريـكا هـي العـدو وأنهـا لـن تـويف بوعودهـا. 
ثـم توالـت تصريحـات خامنئي املنتقـدة لروحاني 

وفريقـه يف تعاملهـم مع الواليات املُتَِّحدة))).

كان هجوم خامنئي على االتَِّفاق النووّي يحقق 
ر للشـعب اإليرانـّي الـذي لم  هدفـني: تقـدمي مبـرِّ
ًنا يف األوضاع االقتصاديَّة على الرغم  سُّ يلحظ َتَ
مـن رفـع العقوبـات واإلفراج عـن مبالغ كبيرة من 
ـدة يف البنـوك الغربيَّـة،  األمـوال اإليرانيَّـة املجمَّ
ـات بيـع النِّْفـط املتراكمة لدي  واسـتعادة متحصِّ

الرئيس اإليراني حسن روحاني المرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي
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لها إيران  املسـتوردين مثـل الهند، والتـي لم تصِّ
بسـبب احلظـر البنكـي عليهـا. والهـدف الثانـي 
تشـويه إجنـاز روحانـي يف االتَِّفـاق النـووّي حتـى 

ال يتحـول إلـى زعيم شـعبي.

روحانـي مـن جهتـه رفـض هـذا الهجـوم على 
االتَِّفاق النووّي وقال إن االتَِّفاق النووّي هو “اتَِّفاق 
رابـح لـكا الطرفـني” وإن هـذا االتَِّفـاق كان لـه 
تأثيـر جيِّـد علـى الوضع االقتصـادّي. وألول مرة 
يعـارض روحانـي تصريحـات خلامنئـي عانيـة، 
األمـر الـذي تَسـبَّب يف انـدالع هجـوم شـديد مـن 
احملافظـني علـى روحانـي وصل إلى حّد املطالبة 
مبحاكمتـه علـى “جرميـة خيانة الدولـة والكذب 

واالبتعـاد عـن فلـك نظام واليـة الفقيه”.

هـذه الهجمـة الشرسـة صاَحبَهـا انتقـاد آَخـر 
لروحاني هو املبالغة يف التفاؤل مبستقبَل الَعاقات 
اإليرانيَّة الغربيَّة، فكان رّد روحاني بأن “التفاؤل 
باالتَِّفاق النووّي ال يعني التفاؤل بالقوى الكبرى”، 
مؤّكـًدا أن حكومتـه ال تعـول كثيـًرا علـى الواليـات 
املُتَِّحدة يف تنفيذ بنود االتَِّفاق النووّي، لكنه متفائل 
باالتَِّفاق النووّي وبدوره يف حل مشكات الباد.

تصاُعـد هجـوم التَّيَّـار احملافـظ علـى حسـن 
روحاني بعد مخالفة األخير رأَي خامنئي بشـأن 
االتَِّفاق النووّي، دفع رئيس البرملان علي الريجاني 
إلى الدعوة إلى ضرورة حفظ الوفاق الوطني، يف 
محاولـة لتهدئـة األجـواء بحكم انتمائه إلى التيَّار 
احملافـظ وتالفـه مـع روحاني. ويف نفس الوقت 
اسـتنفر روحانـي التَّيَّـار اإلصاحـيّ للدفـاع عنـه 
وعن االتَِّفاق النووّي الذي رأي فيه روحاني خطوة 

 http://cutt.us/TC99w 78 5( مجله گلبرگ: آغاز هفته دولت وبزرگداشت شهیدان رجایی وباهنر شهریور قم 1385، شماره( 

أولى إلجراء إصاحات سياسيَّة شاملة تت اسم 
بـة مـن اسـتخدام  “برجـام 2”، وهـي كلمـة مركَّ
األحـرف األولـى مـن كلمـات الترجمـة الفارسـيَّة 
لعبارة “خطة العمل الشاملة”، فروحاني يري أن 
خطـة العمـل الشـاملة األولى هـي االتفاق النووي 
وخطـة العمـل الشـاملة هـي اإلصاح السياسـي، 
وهـي القضيَّـة التـي ال يقبـل بشـأنها خامنئـي أّي 
تفاوض، إذ يري أن الوضع السياسّي القائم حالّيًا 
يف إيران هو الوضع املثالي، وأي محاولة لتعديله 
د على سلطاته شخصّيًا. هي خيانة للنَِّظام ومَتَرُّ

اسـتمّر هجـوم خامنئـي علـى االتَِّفـاق النووّي 
وروحانـي طـوال شـهر يوليـو إلـى أن حـّل أسـبوع 
الدولـة، وهـو ذكـري اغتيـال محمـد علـي رجائـي 
ثانـي رئيـس ُجْمُهوِريَّـة إيرانـّي يف العشـرين مـن 
أغسـطس عـام 1981م، ويف هـذه املناسـبة تقـدم 
احلكومة اإليرانيَّة تقارير عن أدائها علًنا ملرشد 
الثَّـورة، يـذاع أغلبهـا عبـر القنـوات التليفزيونيـة 
احلكوميَّـة، ويف نهايـة األسـبوع يصـدر املرشـد 
ة عمل عليها  توجيهاتـه للحكومـة التـي تُعتبر ُخطَّ
أن تلتـزم بهـا))). ويف ظـّل هـذه اللقـاءات املتكـررة 
والتقارب احلتمّي بني املرشد ورئيس اجُلْمُهوِريَّة، 
غيَّـر خامنئـي خطابـه جتـاه روحانـي واالتَِّفـاق 
النـووّي، فقـال: “انتقـادي لاتَِّفـاق النـووّي هـو 
انتقـاد لنقـض العهـد واخلبث مـن الطرف اآلخر 
ال لرجالنا، ألن املفاوضني اإليرانيِّني قد اجتهدوا 
ر  صبـاح مسـاء وبأقصـى جهد لديهـم، ونحن نقدِّ
ة التي تَكبَُّدوها”. وتَبَنَّى خامنئي  جهدهم واملشقَّ
موقًفـا تصاحلّيًـا، كمـا اتسـم موقفـه مـن االتَِّفاق 
النووّي بعقانية أكبر، إذ انتقد بعض اإلجراءات 
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املناسـبة شـّكلَت  التنفيذيـة لاتَِّفـاق. كأن هـذه 
نقطـة فارقـة يف العاقـة بني روحانـي وخامنئي، 
فبعدهـا لـم يحـدث هجـوم مباشـر علـى روحاني 
مـن خامنئـي بنفـس القـدر الـذي كان يف األشـهر 
السابقة على أسبوع الدولة، ولكن التَّيَّار احملافظ 

هاجـم روحانـي بضـراوة عبـر عـدة قضايا:

الهيئـات  لكبـار رؤسـاء  الفلكيـة  الرواتـب   •
احلكوميَّـة.

ل حسني فريدون األخ الشقيق لروحاني  • تََدخُّ
يف شـؤون الدولة، واتِّهامه يف قضيَّة اختاسـات 

مالية.

.FATF أزمة اتَِّفاقية مكافحة الفساد •

ل  • التشكيك يف اإلحصائيات احلكوميَّة ملعدَّ
ل البطالة يف إيران. التنمية االقتصاديَّة ومعدَّ

التجـاذب بـني رئيـس  التطـوُّرات يف  هـذه 
تَعِنـي نقـل  الثَّـورة كانـت  اجُلْمُهوِريَّـة ومرشـد 
ـراع إلـى مسـتًوى أقـّل يحافـظ للنَِّظـام علـى  الصِّ
صـورة مرشـد الثَّـورة الـذي يُفتـرض أن ال يدخـل 
يف صراعـات سياسـيَّة بـني فصائل النَِّظام وإمنا 
يديرها وال تطاله. روحاني ِمن جانبه أيًضا تََوقَّف 
عن توجيه انتقادات شخصية إلى خامنئي، لكن 
يف نفس الوقت رّد على هجمات التَّيَّار احملافظ، 
عبر تشـجيع التَّيَّار اإلصاحّي على تتبُّع أخطاء 
روا قضيَّة توزيع محافظ طهران  احملافظني، ففجَّ
محمد باقر قاليباف ألراضي الدولة على معارفه 
وأصدقائـه، وهـو محسـوب على التَّيَّار احملافظ، 
ـلْطة القضائيَّـة  ثـم قضايـا الفسـاد املالـي يف السُّ

التـي طالت رئيسـها صـادق الريجاني.

 http://cutt.us/QNW2F ،6( دیبلماسي: أولویتهاي إیران در مجمع هفتاد ویكم( 

راع إلى التَّيَّارات السياسيَّة  نَْقل مستوى الصِّ
بعيًدا عن رئيس اجُلْمُهوِريَّة ومرشد الثَّورة، أتاح 
ـه روحاني إلى  تنسـيًقا بينهمـا ظهـر جلّيًـا يف توجُّ
احملافل الدوليَّة إللزام الواليات املُتَِّحدة األمريكيَّة 
تعهُّداتهـا املنصـوص عليهـا يف االتَِّفـاق النـووّي، 
ـة تأكيـد أن البنـوك والشـركات األُوُروّبيـة  بخاصَّ
التي سوف تتعامل مع إيران لن تتعرَّض لعقوبات 
اقتصاديَّة من الواليات املُتَِّحدة، بعد أن أحجمت 
البنـوك األُوُروّبيـة عـن التعامـل مـع إيـران خشـية 

هذه العقوبات.

ـه حسـن روحانـي إلـى نيويـورك إللقـاء  تََوجَّ
ة لألمم املُتَِّحدة،  خطاب باده أمام اجلمعية العامَّ
للمطالبـة بتطبيـق بنـود االتَِّفـاق النـووّي، وِمن ثَمَّ 
إليـه، فطالـب  هـة  التقليـل مـن االنتقـادات املوجَّ
مجموعة “1+5” بااللتزام بتعهُّداتها التي قطعتها 
علـى إيـران بعـد االتَِّفاق النووّي، وخّص الواليات 
املُتَِّحـدة عندمـا هّددهـا قائـًا إن “اإلهمـال يف 
تنفيذ بنود االتَِّفاق يَُعّد انتهاًكا للقوانني الدوليَّة”، 
وطالب واشنطن بإصاح “خطئها االستراتيجي” 
املتمثل يف عدم وفائها بالتزاماتها. وقال روحاني 
إن مـن ضمـن الوعـود التـي جـرى االتَِّفـاق عليهـا 
موضوع بيع طائرات مدنية إليران ورفع العقبات 
التـي تعتـري طريـق إيـران لشـراء الطائـرات مـن 

مختلف الشركات))).

ارتكز روحاني يف خطابه املوجه إلى الواليات 
املُتَِّحدة بضرورة تنفيذ بنود االتَِّفاق النووّي، على 
د األطراف، ال  أن هـذا االتَِّفـاق اتَِّفـاق دولّي متعدِّ
بـني إيـران والواليـات املُتَِّحدة فقط، لذا ال ميكن 
إلغـاؤه مـن طـرف واحـد دون أن يَُعّد ذلك اإللغاء 
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التـزام دولّيًـا، يسـتوجب رّد فعـل مناسـًبا  عـدم 
عـة التـي تضمـن بتوقيعهـا  مـن بقيـة الـدول املوقِّ

تنفيـذ االتَِّفاق.

بعد عودة روحاني من نيويورك استمر اجلدل 
حـول خطـاب روحانـي بـني مؤيِّـد ومعـارض، لكـن 
رُّك الواليات  سرعان ما ظهرت مؤّشرات على َتَ
املُتَِّحدة يف مسار حّل مشكلة شراء إيران للطائرات 
املدنية، سواء من “بوينغ” األمريكيَّة أو “إيرباص” 
األُوُروّبيـة، كمـا ظهـرت مؤّشـرات علـى قـرب رفـع 
وزارة اخلزانـة األمريكيَّـة احلظـر الـذي فرضتـه 
على التعامل مع البنوك اإليرانيَّة، انتهت مبوافقة 
الواليـات املُتَِّحـدة علـى بيـع الطائـرات املدنيـة 
إليـران سـواء مـن شـركة “بوينـغ” األمريكيَّـة أو 
“إيربـاص” األُوُروّبيـة ذات املكوِّنـات األمريكيَّـة. 
بلوماسـي  مـع ذلـك نسـتبعد أن يكـون الضغـط الدِّ
الـذي مارسـه روحانـي علـى الواليـات املُتَِّحدة هو 
السـبب الوحيـد يف ذلـك، وإمنـا نرجـح أن سـرعة 
التقارب اإليرانّي-الرُّوسي، وزيادة مجاالت التعاوُن 
ه الواليات  بينهمـا، أسـهمت إلـى حّد كبيـر يف تََوجُّ
املُتَِّحـدة إلـى تخفيـف الضغـط عـن إيـران، حتـى 
ال تذهـب أبعـد مـن ذلـك يف تعاُونهـا مـع روسـيا. 
لكـن ال ميكـن إنـكار أن خطـاب روحانـي كان بالـغ 
األثـر علـى موقـف الـدول األُوُروّبيـة املوّقعـة علـى 
االتَِّفـاق والتـي كانـت لديهـا رغبة من األسـاس يف 
التعـاُون االقتصـادّي مـع إيـران، وكانت تتاج إلى 
هذا املوقف الدولي لكي تقوى يف مواجهة اإلدارة 
األمريكيَّة املمثلة يف الكونغرس األمريكّي يف ظّل 

دعـم أوبامـا وكيري لاتَِّفـاق النووّي.

 )7( فارس، روحانی: ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده است، 10 ابان 1395
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950810000769

)8( رادیو فردا: حسن روحانی: هیچکس نمیتواند دستاوردهای برجام را به هم بزند، 27 ابان 1395
http://www.radiofarda.com/a/o2rouhani-nuclea-agreement/28122214.html

أثار فوز دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسيَّة 
األمريكيَّة مخاوف كثيرة بني األوساط السياسيَّة 
اإليرانيَّـة، بسـبب تَبَنِّيه خطاًبـا معادًيا جتاه إيران 
بـ”متزيـق”  خـال حملتـه االنتخابيـة، وتهديـده 
االتَِّفـاق النـووّي إذا وصل إلى البيت األبيض، ولم 
ينـَس قـادة النَِّظـام اإليرانـّي أن ترامـب ينتمي إلى 
احلزب اجُلْمُهوِرّي الذي أقسم قادته على إفشال 
ذلـك االتَِّفـاق يف الكونغـرس األمريكّي املقبل، ولم 
يبَق أمام طهران سوى ترقُّب قرارات ترامب حول 

برنامجها النووّي.

تصريحـات املسـؤولني وردود أفعالهـم حـول 
فـوز ترامـب أظهـرت جانًبـا مـن مخاوفهـم علـى 
مسـتقبل االتَِّفاق النووّي الذي جنحت طهران يف 
التوصـل إليـه بعـد مفاوضـات ماراثونية وسـنوات 
مـن العقوبـات الدوليَّـة تسـببت يف خنق االقتصاد 

اإليرانّي.

الرئيـس اإليرانـّي سـارع بتذكيـر ترامـب بـأن 
االتَِّفـاق النـووّي اتَِّفـاق دولـي وال يتسـنى لترامـب 
إلغاؤه من طرف واحد وأن أطراًفا عدة شاركت يف 
صياغته وإبرامه، وأّكد أن باده أوفت بالتزاماتها 
ًة بااللتزام مبا قطعته  ًة، مطالًبا األطراف كافَّ كافَّ

على نفسها))).

وجاءت مخاوف روحاني من كون االتَِّفاق النووّي 
حّقـق إجنـازات كبيـرة إليـران، وهـذا يتَّضـح مـن 
خال كلمة له أمام مسـؤولي القطاع االقتصادّي 
مبحافظة البرز عندما قال إن االتَِّفاق النووّي مع 
الدول الست الكبرى حّقق إجنازات كبيرة إليران ال 
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ميكن التراجع عنها، وإن باده لن تسمح للواليات 
املُتَِّحدة وال أُورُوّبا بإلغائه أو تشويهه))).

بعـض األطـراف يف إيـران ال ميانـع يف إقـدام 
دونالـد ترامـب علـى إلغـاء االتَِّفـاق النـووّي، ويـرى 
يف إلغائـه نصـًرا كبيـًرا إليـران، وذلـك العتقادهم 
أن هذا االتَِّفاق لم يحّقق أي نتيجة تُذَكر، ال سيما 
على مستوى رفع العقوبات املفروضة على إيران، 
فالوضـع االقتصـادّي السـيئ مسـتمّر والواليـات 
ة يف فرض العقوبات على إيران))). املُتَِّحدة مستمرَّ

كان فريق ثالث من احملللني السياسّيني اإليرانّيني 
يرى أن ترامب لن يعمد إلى إلغاء االتَِّفاق النووّي، 
ـة بعـد تصريحـات بعض مستشـاريه الذين  بخاصَّ
ة تصريحاتـه. هـذا الفريـق رأي أن  قلّلـوا مـن ِشـدَّ
ترامب سوف تتغير سياساته جتاه االتَِّفاق النووّي، 
وجتاه إيران عموًما. وأن، كل ما سيسـعى ترامب 
إلى تقيقه هو إجراء تعديات يف بنود االتَِّفاق، 
ورمبـا فـرض عقوبـات على إيران ألسـباب أخرى 
غير البرنامج النووّي، مثل البرنامج الصاروخي، 

 )9( رادیو فردا: حسن روحانی: هیچ کس نمی تواند دستاوردهای برجام را به هم بزند، 27 ابان 1395
http://www.radiofarda.com/a/o2rouhani-nuclea-agreement/28122214.html

أو دعـم أطـراف النزاعـات اإلقليميَّـة، أو ملـّف 
حقـوق اإلنسـان.

القلـق اإليرانـّي مـن إلغـاء االتَِّفـاق النـووّي لـم 
يؤدِّ إلى زيادة التكاتف الوطني الحتماليَّة التعرُّض 
خلطر خارجي، بل أدَّي إلى حالة من شماتة التَّيَّار 
ة جتـاه التَّيَّـار املعتدل. وأصبح  احملافـظ السياسـيَّ
احملافظـون يـرون يف جتميـد االتَِّفـاق أو انهيـاره 
نهاية سياسيَّة فاشلة لتيَّار روحاني، فبدأ الهمس 
من جديد عن ضرورة ترشيح شخصية محافظة 
خلـوض االنتخابـات الرئاسـيَّة املقبلـة ملواجهـة 
عات على  َعـت التوقُّ ترامـب املتربـص بإيـران، وتوزَّ
محمـد باقـر قاليبـاف عمـدة طهران الـذي امللوَّث 
بفضيحـة التربُّـح مـن توزيـع أراضـي الدولـة علـى 
أقاربه ومعارفه لكنه يحظى مباٍض عسكرّي مشرِّف 
وله َعاقات قوية بالتَّيَّار احملافظ، وسعيد جليلي 
عضـو املَْجِلـس األعلـى لألمـن القومـي اإليرانـّي، 
وهو مفاوض سابق يف املباحثات النوويَّة معروف 

مبعارضته القويـة لاتَِّفاق النووّي.
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ال شـكّ يف أن وصـول ترامـب إلـى احلكـم يف 
الواليات املُتَِّحدة قد أضعف مكانة حسن روحاني 
داخلّيًا، على الرغم من تطمينات الدول األُورُوّبية 
املتواليـة إليـران بـأن االتَِّفـاق النووّي مسـتمّر على 
هـات ترامـب. لكن يف حالة جتميد  الرغـم مـن توجُّ
االتَِّفاق سيفقد روحاني كثيًرا من شعبيته، وسوف 
تزداد قوة التَّيَّار احملافظ ومن ورائهم مرشد الثَّورة، 
لكن املعادلة بني الطرفني، رئيس اجُلْمُهوِريَّة ومرشد 
الثَّورة، أصبحت شديدة االرتباط بالوضع اخلارجي 
إليـران علـى الرغم من كونهـا صراًعا داخلّيًا، فلم 
تُعـد املعادلـة ثنائيـة، إذ دخـل ترامـب طرًفـا ثالًثـا 
ـاد األُورُوّبي، فروحاني يراهن  فيهـا، وكذلـك االتِّ
ـاد األُورُوّبـي مسـاندته إليـران  علـى مواصلـة االتِّ
ـك باالتَِّفـاق النـووّي، لكـن يف  يف مـا يتعلـق بالتمسُّ
اد األُورُوّبي مطالب تتعلق مبلّف  املقابل لدى االتِّ
ـل يف صراعات  حقـوق اإلنسـان واألقلِّيَّـات والتدخُّ
الشرق األوسط، وِمن ثَمَّ سيصبح ِملَّف الَعاقات 
دات العاقة بني رئيس  اخلارجيَّة اإليرانيَّة أحد محدِّ
اجُلْمُهوِريَّـة ومرشـد الثَّورة سـواء بقـي روحاني يف 
لْطة أو رحل بعد االنتخابات الرئاسيَّة القادمة. السُّ

« الِمَلـّف االقتصـادّي فـي تجاذبـات رئيـس 
ورة ـة ومرشـد الثَّ الُجْمُهورِيَّ

بعد التوقيع على االتَِّفاق النووّي، عقد اإليرانّيون 
األمل على جذب االستثمارات األجنبيَّة للخروج من 
حالة الركود التي يعاني منها االقتصاد اإليرانّي، 
وفتـح بـاب االسـتيراد لتعويـض النقـص السـلعي 
ـة من  الـذي تعانـي منـه األسـواق اإليرانيَّـة بخاصَّ
السلع ذات اجلودة العالية من األسواق األُوُروّبية 

واألمريكيَّة.
 http://cutt.us/o9aFE 10( افتاب: ستاري فر: برجام، اقتصاد إیران را مقاوم تر كرد( 

ـه االنفتـاح  روحانـي وفصيلـه دعمـوا توجُّ
الغـرب، لعـدة أسـباب، منهـا  االقتصـادّي علـى 
ل النمّو بعد أن حّقق  ضّخ االستثمارات لرفع معدَّ
أرقاًمـا بالسـالب يف عهد أحمـدي جناد، وتطوير 
الصناعـات اإليرانيَّـة التـي تتـاج إلـى التقنيـات 
الغربيَّة، ورفع مستوى معيشة اإليرانّيني، والتمتُّع 
بسـلع الرفاهيـة إلـى جـوار سـّد النقـص يف سـلع 
استراتيجيَّة مثل األدوية. على اجلانب اآلخر وقف 
اه “سياسـة االقتصاد  خامنئي داعًيا إلى ما َسـمَّ
يَاَسة تبدو يف ظاهرها متقاربة  املقاوم”، هذه السِّ
ف، لكن أكثر تقاربًا يف جوهرها  مع سياسات التقشُّ
مـع اقتصاديَّـات احلـرب، فخامنئي كل خبرته يف 
نَت يف أثناء تولِّيه رئاسة  لْطة التنفيذية تَكوَّ عمل السُّ
اجُلْمُهوِريَّـة يف سـنوات احلـرب مـع العـراق، وهـو 
يريـد تقليـص حجم التِّجارة اخلارجيَّة واالعتماد 
على سياسة االكتفاء الذاتي يف مختلف القطاعات 
االقتصاديَّـة، مـع االعتمـاد علـى مـا هـو متـاح من 
تكنولوجيا محلِّيَّة لدى الصناعة اإليرانيَّة، وعدم 
إسناد األعمال إلى الشركات األجنبيَّة واالعتماد 
ة يف قطاع النِّْفط  علـى الشـركات احمللِّيَّـة، بخاصَّ
والطاقـة. انقسـم املجتَمـع اإليرانـّي حـول هذيـن 
، ألن لـكل منهما وجاهته  هـني االقتصاديَّـنيْ التوجُّ

راتـه االقتصاديَّة املنطقية))). ومبرِّ

االنقسـام الـذي حـدث لـه أسـباب أخرى غير 
اقتصاديَّـة، فاالقتصـاد املقـاوم يعنـي اسـتمرار 
سـيطرة احلـرس الثـورّي علـى معظـم قطاعـات 
ة قطاع النِّْفط والطاقة،  االقتصاد اإليرانّي، بخاصَّ
واالنفتاح على الغرب يعِني تقلُّص هذه السيطرة، 
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ورمبا تعديل بعض السياسات الداخليَّة واملواقف 
الدوليَّة متاشًيا مع العمل مع االقتصاديَّات الغربيَّة.

شهدت التجاُذبات بني رئيس اجُلْمُهوِريَّة ومرشد 
راع على منط  الثَّورة فتح جبهة جديدة مَتَثَّلَت يف الصِّ
التعاقدات اجلديدة الستكشاف وتطوير احلقول 
 النِّْفطيَّة، وِمن ثَمَّ أصبحت اتِّفاقيَّات النِّْفط اجلديدة

 IPC ”Iran Petroleum Contracts” احلدث األهّم 
يف أوساط الطاقة اإليرانيَّة خال شهر أغسطس 
لَت مجااًل لتباُدل االتِّهامات بني على  2016م، إذ شكَّ
خامنئـي، ورئيـس اجُلْمُهوِريَّـة روحانـي وحكومته، 
باخليانـة وعرقلـة املصالـح الوطنيَّـة، وذلـك بعـد 
تشكيل احلكومة مجموعة فنِّية لوضع بنود وهيكل 
اتِّفاقـات النِّْفـط والغـاز يف إيـران، بنـاًء على قرار 
من وزير االقتصاد اإليرانّي. ويعني هذا النوع من 
االتِّفاقيَّـات إمكانيَّـة مشـاركة الشـركات األجنبيَّة 
للشركة الوطنيَّة للنِّْفط يف االستكشاف والتنمية 
وحقـوق االسـتغال للحقـول النِّْفطيَّـة والغازيَّـة، 
وهـو أمـر جديـد لـم يطبَّـق مـن قبل يف إيـران ولم 
يُسـمح للشـركات األجنبيَّـة بكل هـذه احلقوق من 
َمت هذه االتِّفاقيَّة للتطبيق يف املناطق  قبل، وُصمِّ
عاليـة املخاطـر االسـتثمارية وبالتحديـد احلقـول 
اإليرانيَّـة املشـتركة يف اخلليـج العربـي وطبقـات 

النِّْفط يف حقل فارس اجلنوبي وما شـابهها))).

على الرغم من التاريخ السيِّئ لشركات النِّْفط 
اإليرانيَّـة احلكوميَّـة يف تنميـة احلقـول النِّْفطيَّـة، 
أصـّر خامنئي على إسـناد عقـود النِّْفط اجلديدة 
إلـى شـركات حكوميَّـة يسـيطر عليهـا احلـرس 
الثـورّي، وقـد قـاوم روحانـي األمـر عـدة أشـُهر 
لكنه يف النهاية خضع للضغوط ووافق على عقود 

 http://cutt.us/1KLF ،11(  انتخاب: ویژگی  قراردادهای  جدید نفتی  از زبان  معاون وزیر نفت( 

مشـتَركة بـني شـركات احلـرس الثـورّي وشـركات 
أجنبيَّـة بعـد معارضـات شـديدة لروحانـي ووزيـر 

النِّْفـط وتويـل مناقشـة املوضـوع إلـى البرملان.

التَّيَّار احملافظ، ضمن عمليَّات الضغط على 
روحاني، اتَّهم وزير النِّْفط اإليرانّي بالفساد، ويف 
ح الوزير بأنه سيفضح اللوبي القطرّي  املقابل صرَّ
داخـل إيـران، الـذي يحول دون اسـتغال احلقول 
املشـتركة، كمـا وّجـه وزيـر النِّْفـط تهديـدات إلـى 
معارضي االتِّفاقيَّة اجلديدة بفضحهم والكشـف 
عن وقائَع تُِدينُهم، دون توضيح أي تفاصيل، وهو 
األمر الذي استخدمه معارضو االتِّفاقيَّة لتوجيه 
مزيـد مـن االنتقـاد إليـه للتسـتُّر علـى أشـخاص 
ـات فسـاد قدميـة يف  فاسـدين، بجانـب فتـح ملفَّ
ي أحد مسؤولي  وزارة النِّْفط وقعت يف عهده، كتلقِّ
النِّْفـط اإليرانـّي رشـوة 15 مليـون دوالر  قطـاع 
النِّْفـط اإليرانيَّـة  َعتهـا وزارة  اتِّفاقيَّـة وقَّ لتمريـر 
مـع شـركة “أسـتات أويل” النرويجيـة، باإلضافة 
إلـى اتِّفاقيَّـة “كرسـنت” بـني “الشـركة اإليرانيَّـة 
للنِّْفـط” وشـركة “كرسـنت بتروليـم” اإلماراتيـة، 
التي انتهت بدفع إيران غرامة باملليارات للشركة 
اإلماراتية مبقتضى حكم دولي نتيجة سوء اإلدارة 
ر اجلانـب اإلماراتـي، مـع حكـم  اإليرانيَّـة وتَضـرُّ
بتصديـر الغـاز لهـا بسـعر أقـّل مـن سـعر السـوق، 
“كيهـان” اإليرانيَّـة.  مِلَـا ذكرتـه صحيفـة  َوْفًقـا 
يف نهايـة األمـر خضـع روحانـي ووزيـر اقتصـاده 
وأسـندوا عدًدا من االتَِّفاقيَّات النِّْفطيَّة اجلديدة 

إلـى شـركات احلـرس الثورّي.

القضيَّة الثانية يف صراعات امِللَّف االقتصادّي 
هـة إلـى احلـرس الثـورّي  متثلـت يف ضربـة موجَّ
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علـى نحـو خـاّص، إذ رفـض بنـك “ملـت” بأوامر 
مـن حكومـة روحاني فتح حسـابات بنكية وإجراء 
تويـات نقديـة باسـم قاعـدة خـامت األنبيـاء 
العسـكريَّة التابعـة للحـرس الثـورّي، التي تُشـِرف 
على ُمعَظم األنشطة االقتصاديَّة للحرس الثورّي، 
ومتـّول فيلـق القـدس باخلـارج وبقيـة اجلماعـات 
حة املتعاونـة مـع إيـران. البنـك رفـض هـذا  املسـلَّ
اإلجـراء مبقتضـى بنـود اتَِّفاقيـة مكافحـة غسـل 
األموال التي وّقعت إيران عليها يف عهد أحمدي 
لـم تطبَّـق إال يف شـهر أغسـطس  جنـاد، لكنهـا 
ـر يف التنفيذ أن األمر  2016م، وواضـح مـن التأخُّ
جـاء علـى خلفيـة تصاعـد األزمـة بـني التَّيَّاريـن 
السياسـيَّني. علـى الناحيـة األخـرى اعتبـر التَّيَّـار 
احملافـظ أن االتَِّفاقيـة تنتهـك اسـتقالية إيـران 
ساتها لقوانني أجنبيَّة فوق األراضي  وتُخِضع مؤسَّ
اإليرانيَّـة، ووصـل األمـر إلـى إحالـة القضيَّـة إلـى 
املَْجِلس األعلى لألمن القومّي. على الرغم من أن 
لَت حلقة  القضيَّة لم ُتَسـم حتى اآلن فإنها شـكّ
جديدة من انتصارات فريق روحاني، فألول مرة 
تعترض حكومة إيرانيَّة على إجراء يريد احلرس 

الثـورّي اتخاذه))).

« التعديل الوزاري

تَعرَّض حسن روحاني لضغوط سياسيَّة مكثَّفة 
لدفعـه إلـى إجـراء تعديل وزاري، سـواء من مرشـد 
الثَّـورة وَمـن خلفـه من احملافظني، أو اإلصاحيِّني 
ة من  الراغبني يف احلصول على مكاسـب سياسـيَّ
تالفهـم مـع روحانـي، مسـتغلنّي ظـرف اقتـراب 
موعد االنتخابات الرئاسيَّة القادمة يف مايو 2017م 

http: //cutt.us/ -ــه خــود تحریمــی نهادهــای انقالبــی- ســازندگی: »دســتور بانــک مرکــزی اســت  )12( مشــرق، واکنــش بانک هــای ملــت وســپه ب
mmIB

 http: //cutt.us/jobGI ،13( محمد جواد جق شناس: هوشمندي روحاني د ترمیم كابینه( 

وحاجة روحاني إلى استمرار دعم اإلصاحّيني له 
ـح إصاحـّي منافس له تُخَصم  وعـدم تقـدمي مرشَّ
األصـوات التـي سـوف يحصـل عليهـا مـن مجمـوع 

األصـوات املؤيِّدة لروحاني.

أجرى روحاني تعديًا وزارّيًا محدوًدا يف شهر 
أكتوبر 2016م بعد طول انتظار من القوي السياسيَّة 
املختلفة، بدأ تسـريب أخبار التعديل الوزاري منذ 
اليوم التاسع من شهر أكتوبر، واقتصر حينها على 
اإلطاحـة بوزيـر الثقافـة علـي جنتـي، وعلـى مـدار 
تسعة أيام لم تهدأ التنبؤات مبن سيشملهم التعديل 
كذلك، إلى أن صدر بشكل رسمي ليشمل كّاً من 
محمود جودرزي وزير الشباب والرياضة، ثم علي 
أصغر فاني وزير التربية والتعليم الذي كان يكّذب 
نبأ إقالته حتى اللحظة األخيرة، وعلي جنتي وزير 
الثقافة واإلدشاد. هذا األسلوب يف إعان التعديل 
الوزاري يُوِحي بأن روحاني لم يُكن لديه قرار قاطع 
مبن سيُِقيلُهم، ولرمبا خضع األمر لعملية تفاوُض 

حول من سيُستبعد من احلكومة.

الوزراء الذين شملهم التعديل واألسباب املباشرة 
التـي كانـت وراءه تُوِحـي إلـى حّد كبير بأن التعديل 
كان اسـتجابة لضغـوط مـن خامنئـي، ألن الـوزراء 
املستبَعدين محسوبون على املعتدلني املتقاربني مع 
ة وزير الثقافة علي جنتي  التَّيَّار اإلصاحّي، بخاصَّ
الـذي بـدأ بـه التعديل. الوزراء الثاثة املسـتبَعدون 
ميّثلون الوزارات األكثر تعامًا مع قطاعات الشباب، 
وقطاعـات الشـباب هـي قاعـدة التَّيَّـار اإلصاحّي 
التـي ينشـط فيهـا ويجـد مؤيِّديـه الذيـن مينحونـه 

أصواتهم االنتخابية))).
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لم يصدر عن احلكومة اإليرانيَّة أي بيان يوّضح 
أسـباب اإلقالـة، بـل على العكس، ِصيـَغ األمر كأنه 
استقالة من الوزراء أنفسهم، إال أنه كان لكل وزير 

منهم أزمة مع التَّيَّار احملافظ.

كان أبـرز تلـك األزمـات مـع علـي جنتـي وزيـر 
د أحمد  الثقافـة اإليرانـّي جنـل رجـل الدين املتشـدِّ
جنتـي، بعـد ضغـوط مـن مرجعيَّـات دينيَّـة علـى 
خلفيَّـة منحـه ترخيًصـا إلقامـة حفـات موسـيقيَّة 
يف مدينة مشهد، حيث تقطن غالبية رجال الدين 
وأسـاتذة وطـاب احلـوزة العلميـة، هـذه احلفات 
املوسـيقيَّة التي تتخذ الطابع األوركسـترالي كانت 
موضـع هجـوم من احملافظني ألنهـا جذبت أعداًدا 
كبيرة من الشباب وكانت تنّفذ مقطوعات موسيقيَّة 
ذات طبيعة وطنيَّة، أسـهمت إلى حّد ما يف إزاحة 
املنظور الدينّي يف الثقافة اإليرانيَّة، وتوجيهه نحو 

املنظور الوطنـي القومي.

روحاني يف سياسته مع علي جنتي كان يضعه يف 
مواجهة احملافظني منفرًدا دون دعم حقيقي منه، 
ـلُطات القضائيَّة  ـة بعـد تعرُّضـه لهجوم السُّ بخاصَّ

وعلماء مشهد.

  http: //cutt.us/3k9Fz.28/07/1395 14( دنیای اقتصاد: محمود گودرزی چرا استعفا داد؟( 
 http: //cutt.us/LPYR4.۱۳۹۵ 15( باشگاه خبر جوان: ایران وکره جنوبی در شب عاشورا بازی می کنند. ۱۳ مهر( 

 http: //cutt.us/aZ5Wy ،16( بازتاب24: پاسخ فانی درباره حذف درس حسین فهمیده( 

أما وزير الشباب والرياضة فكانت تصريحاته 
املتتاليـة حـول انتقـاد االتَِّفـاق النـووّي، ثـم انتقـاد 
احلكومـة بشـأن عـدم تسـليم امليزانيـة املخصصـة 
مِلُنَشـآت الشـباب والرياضـة أحـد أسـباب عزلـه)))، 
لكن ال ننَس أن إجراء مباراة إيران وكوريا اجلنوبية 
م، وهـو يـوم حـداد على مقتل  يف التاسـع مـن احملـرَّ
احلسـني بـن علـي رضـي اهلل عنـه، كان سـبًبا يف 
انتقـاد احملافظـني لعلـي جـودرزي))). وكانـت إقالـة 
على أصغر فاني أكثر دراماتيكيَّة، فقد أحاطت به 
تهـم الفسـاد يف ِملَـّف اختـاس أمـوال من صندوق 
تقاعـد املعلمـني، فضـًا عـن كراهيـة رجـال وزارة 
التربيـة والتعليـم اإليرانيَّة لشـخص الوزيـر، إال أنه 
كان هنـاك هجـوم للمحافظني عليه لتعديله بعض 
املناهج الدراسية على نحو يخالف آيديولوجيا الثَّورة 
واعتبروه اسـتمراًرا لتشـويه املناهج الدراسـية من 
عهد حكومة كوادر البناء والتعمير ثم اإلصاحّيني 

يف عهد خامتـي)3).

ٌر إن إجـراء روحاني تعديًا وزارّيًا  يقـول تََصـوُّ
بحكومته جاء ترجمة لتعظيم سلطة روحاني داخل 
احلكومـة، وإن لـم يُكـن كذلـك لـكان أولـى بـه أن 
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ينتظـر الشـهور الباقيـة مـن عمـر احلكومـة، ولـم 
يُكن به حاجة إلى عملية ترتيب البيت من الداخل 
كات  هـذه، وإن التعديـل الـوزاري دليـل على التحرُّ
ة اللعب، وإن  السليمة لروحاني للفوز وتغيير ُخطَّ
االعتقـاد بـأن التغييـر جـاء لتحسـني األداء بتلـك 
الـوزارات يف هـذه املـدة القصيـرة املتبقيـة تصـوُّر 
غير واقعي. هذا التصوُّر يهدف يف األساس إلى 
تهدئة األوضاع بني روحاني واإلصاحّيني الذين 
ساءهم هذا التعديل الوزاري إلى حّد كبير. لكن 
ًرا آَخـر ال يراعـي تلـك النظـرة الراميـة إلـى  تصـوُّ
إصاح العاقة بني روحاني واإلصاحّيني، يقوم 
علـى مقّدمـات واقعيـة تقـول إنـه إذا مـا وضعنـا 
ـت عندمـا وّجـه خامنئـي  عمليـة التهدئـة التـي متَّ
ـح  نصيحـة علنيـة إلـى أحمـدي جنـاد بعدم الترشُّ
ة اإليرانيَّة القادمة منتصف  لانتخابات الرئاسـيَّ
العـام القـادم، وحالـة الهـدوء السياسـّي النسـبّي 
الـذي عاشـه روحانـي خـال الشـهر التالـي علـي 
ذلـك مـع خفـوت حـدة االنتقـادات املوجهـة إليـه، 
إلى جوار رّده على الرسالة التي بعثها إليه هيئة 
علمـاء حـوزة قـم والتي لم يعلن عن تفاصيلها وال 
الـرّد الـذي قدمـه روحانـي، إال إعـان علمـاء قـم 
عـن عـدم رضاهـم عـن أداء وزيـر الثقافـة علـي 
جنتـي، إلـى جـوار مـا أعلن عن عقـد أكبر صفقة 
ِنفِطيَّـة إيرانيَّـة بعـد توقيع االتَِّفاق النووّي، بقيمة 
3 مليـارات دوالر لصالـح مجموعة من الشـركات 
الوطنيَّة، أغلبها تابع للحرس الثورّي لتنمية عدة 
ـة إذا ما  مراحـل يف حقـل بـارس اجلنوبـي، بخاصَّ
علمنـا أن نفـس هـذه الشـركات قـد فشـلت قبـل 
ذلـك يف تنميـة مراحـل سـابقة يف نفـس احلقـل، 

 http: //cutt.us/5h3js 1395 17( جهان صنعت: نفت قربانی تسویه حساب های سیاسی، 10 آبان( 

نكـون أمـام صفقـة سياسـيَّة مكتملـة األركان بـني 
روحاني وخامنئي، بنودها كالتالي: إزاحة املنافسني 
االنتخابيني لروحاني من األصوليني وعلى رأسهم 
أحمدي جناد، واملوافقة على تولِّيه لفترة رئاسية 
ثانية مقابل استبعاد الطابع شبه اإلصاحّي من 
احلكومـة بعـزل الـوزراء الثاثـة السـابق ذكرهـم، 
مبا يضمن عدم املطالبة مستقبلّيًا بتوسيع دائرة 
املطالبـة باحلريـات، والعمـل كذلـك علـى إرضـاء 
ثَـمَّ إذا صـدق هـذا التصـوُّر  ِمـن  علمـاء قـم))). 
نكـون أمـام صفقة سياسـيَّة بعيـدة املدي، تضمن 
لروحاني احلصول على فترة رئاسية ثانية، وتّد 
مـن حركـة اإلصاحّيـني، ومتنـح احلـرس الثورّي 
علـى االتَِّفاقـات النِّْفطيَّـة اجلديـدة بحيـث يقـوِّي 
اقتصـاده بعيـًدا عـن اقتصاديَّـات الدولـة، وتزداد 
ل العسكرّي واالقتصادّي خارج  قدرته على التدخُّ

احلـدود اإليرانيَّة.

• الوزراء اجلدد
اختار روحاني وزراءه اجلدد وقّدم أسماءهم 
للحصـول علـى ثقة البرملـان، وهم: رضا صاحلي 
وزيًرا للثقافة واإلرشـاد اإلسـامّي، وفخر الدين 
أحمدي آشتياني وزيًرا للتربية والتعليم، ومسعود 

سـلطاني فر وزيًرا للرياضة والشباب.

وكان روحاني قد رّشح كّاً من أميري ودانش 
آشـتياني وسـلطاني فـر ملناصـب وزاريَّـة مختلفـة 
بعد فوزه يف االنتخابات الرئاسيَّة عام 2013، إال 
أنهـم لـم ينالـوا ثقـة البرملـان يف ذلـك الوقت، لكن 
نيلهـم الثقـة هـذه املـرة يرجع إلى إعـان روحاني 
يف بداية دخوله قاعة البرملان يف اجللسة التي مت 
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فيهـا االقتـراع علـى منـح الثقة للـوزراء اجلدد أن 
اختيار الوزراء املقترحني مّت بالتشاور مع خامنئي.

ـوَرى  عضـو الهيئـة الرئاسـيَّة يف َمْجِلـس الشُّ
علي أصغر يوسـف جناد، أّكد أن املَْجِلس أجرى 
الذيـن  الثاثـة  الـوزراء  مشـاورات مكثَّفـة حـول 
اقترحهـم الرئيـس روحانـي، كمـا أّكـد أن النُّـوَّاب 
يعملون باستقالية، وينظرون إلى جتارب وخبرات 
الـوزراء املقتَرحـني)))، وهو ما يؤّكد التصوُّر الذي 
ذكرنـاه اخلـاّص بوجـود صفقـة سياسـيَّة بـني 

روحانـي وخامنئي.

ة  « االنتخابات الرئاسيَّ
القادمة

األشـهر  مـدار  علـى 
التقريـر  موضـوع  السـتة 
كان موضوع انتخاب حسن 
روحانـي رئيًسـا للُجْمُهوِريَّة 

لـدورة ثانيـة، موضـع سـجال 
سياسـّي، فروحاني لم يسـتطع 

تثبيت شعبيته بني جماهير الشعب 
، وقـد نالـت منـه ضربـات التَّيَّـار  اإليرانـيّ

احملافـظ املتواليـة، كما أن نزعته االسـتقالية يف 
ـم احلقيقـي يف  إدارة حكومتـه، ورغبتـه يف التحكُّ
املسارات السياسيَّة واالقتصاديَّة للدولة جعلته يف 
حالـة صـدام مـع مرشـد الثَّـورة، كمـا أن االئتاف 
الذي كوَّنه وجنح به يف االنتخابات املاضية لم يُعد 
متناغًما بالقدر الكايف، ألن ما جمعهم هو الرغبة 
يف كسر حالة اجلمود السياسّي التي عانت منها 

http: //soo.gd/wM6m.1395 18( شهروند، عضو هیأت رئیسه: َمْجلِس به صورت دربست به وزرای پیشنهادی رأی نمی دهد، 2 آبان( 

إيران يف نهايات عهد أحمدي جناد، لكن فصائل 
ة. هذا االئتاف متنافرون سياسّيًا بِشدَّ

األداء السياسـيّ حلسـن روحانـي بعيـًدا عـن 
بلوماسيَّة اإليرانيَّة لم  جناحات االتَِّفاق النووّي والدِّ
ًقـا خـال النصف الثاني من عام 2016م  يُكـن موفَّ
إلى حّد بعيد، فقد ارتكب روحاني بعض األخطاء 
السياسـيَّة خال شـهر يوليو أضرَّت بشعبيته إلى 
حـد كبيـر، يف أثنـاء زيارتـه ملدينة كرمانشـاه غرب 
ث يف لقاء جماهيري عن مشكلة  إيران، حيث َتدَّ
البطالـة، كأنـه نـكأ جرًحا دامًيا، فهاجمه جمهوره 
وقاطعوا خطابه بترديد شعارات وصيحات، فما 
كان منـه إال أن منعهـم مـن التحدث، 
وانتهي اللقاء بفشـل جماهيري 
كبيـر، أعقبـه حملـة انتقـاد 
مـن الصحـف اإلصاحيَّـة 
لروحانـي الـذي ال يسـتمع 
إلى جماهيره، وتَكّرر األمر 
يف املؤمتـر الدولـيّ لرؤسـاء 
املـدن الذي ُعقد يف منتصف 
يوليـو 2016 احلالـي بطهـران، 
عندمـا صـّرح روحانـي بأنـه ال يلـوم 
رؤسـاء املـدن يف مسـاعيهم لتنميـة املـوارد املاليـة 
ملدنهم، يف الوقت الذي يشـكو فيه سـكان طهران 
من تويل املتنزَّهات واحلدائق إلى غابات أسمنتية 
عبـر بيـع بلديـة طهران تلـك األراضي، وهـذه املرة 
أخـذ اإلصاحّيـون يقولون إن روحاني ليس رجًا 
لـكل العصـور وإنـه يجـب جتـاوُز مرحلتـه، صحيح 
أن بعـض اإلصاحّيـني يف اليـوم التالـي لصـدور 
التصريحـات السـابقة -علـى رأسـهم محمد رضا 
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عـارف- أعلنـوا أن روحانـي هـو اخليـار الوحيـد 
لإلصاحّيني يف االنتخابات الرئاسيَّة القادمة، 
لكـن ظلّـت اآلراء الداعيـة إلـى َفـّض التحالـف 
بـني اإلصاحّيـني وروحانـي تترّدد يف األوسـاط 
ة بعد ظهور مؤّشرات  السياسيَّة اإليرانيَّة، بخاصَّ
تقول إن شعبية روحاني انخفضت بنسبة %24 

بـني مؤيِّديه.

مـع انخفـاض شـعبية روحانـي عـاد أحمـدي 
جنـاد للظهـور علـى السـاحة السياسـيَّة، وأجرى 
ها زيارة  جـوالت يف املـدن اإليرانيَّـة كان مـن أهمِّ
مدينة ماير التي استُقبل فيها استقبااًل حافًا. 
ظهـوره أربـك اإلصاحّيـني إلـى حـد كبيـر، يف 
البدايـة جعلهـم يتمسـكون بخيـار روحانـي، لكـن 
تقـدمي  لهـم احلـّق يف  أن  اعتبـروا  قليـل  بعـد 

ـحهم اخلـاّص بعيـًدا عـن روحانـي. مرشَّ

تواجههـا حكومـة  التـي  االنتقـادات  يف ظـلّ 
بـني مختلـف  السياسـيَّة  والتجاذبـات  روحانـي 
ة يف إيـران، كانـت الصحافـة  التَّيَّـارات السياسـيَّ
اإليرانيَّة أخذت تضع مجموعة من السيناريوهات 
عات حول مستقبل روحاني، وال تزال هذه  والتوقُّ
ـق أحدها حتى اآلن: السـيناريوهات قابلـة لتحقُّ

)- االعتزال التلقائي: هذا اخليار سـيكون 
روحاني مدفوًعا إليه بسـبب الهجوم على أخيه 
حسـني فريـدون، ال سـيما بعـد إدراج اسـمه يف 

قضيَّـة اختاسـات بنك “ملت”.

)- تضييق األجهزة الرقابية معايير التصفية 
ة: واملقصود به استبعاد َمْجِلس صيانة  السياسيَّ
ـح، وهـذا  ْسـُتور لروحانـي مـن سـباق الترشُّ الدُّ

السيناريو على الرغم من أنه احتمال بعيد وعالي 
التكلفة، فإن جتارب سابقة جتعل اإلقدام عليه 
أمًرا ممكًنا، مثل اسـتبعاد هاشـمي رفسـنجاني 
وهـو رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحـة النَِّظـام 

ـح لرئاسة اجُلْمُهوِريَّة. من الترشُّ

3- إضعاف حكومة روحاني عبر دعم منافس 
املنافسـة  روحانـي  يعنـي دخـول  هـذا  جديـد: 

االنتخابيـة وإحلـاق الهزميـة بـه.

ـي روحانـي فتـرة رئاسـية ثانيـة:  4- قبـول َتَولِّ
وهـو خيـار علـى الرغـم مـن أنـه غيـر محبَّب لدى 
أطـراف سياسـيَّة كثيـرة، يبقى خيـاًرا له مميزاته 
ـة أنه ال يزال  مقارنـًة باخليـارات األخـرى، بخاصَّ
يَاسيَّة،  عدد كبير من أقطاب النَِّظام والتَّيَّارات السِّ
يرون أن روحاني خيار ال ميكن االستبدال به يف 

الفترة الرئاسيَّة القادمة.

كا اخليارين األولني مستبَعد إلى حّد كبير، 
فلـم يُلَحـظ علـى روحانـي أي نية لانسـحاب من 
ر أو ذريعـة  السـباق السياسـّي، كمـا ال يوجـد مبـرِّ
ْستُور يف استبعاد روحاني، أما  ملَْجِلس صيانة الدُّ
اخليار الثالث فقد ضعف بعد فضيحة قاليباف 
وتصريحات بعض أقطاب احملافظني بعدم َقبُول 
ح أحمدي جناد، ومن ثم فاخليار األخير هو  ترشُّ
املطـروح حالّيًـا هـو القبـول بتولِّـي روحانـي فتـرة 

رئاسية ثانية.

ـر اإلصاحّي سـعيد حجاريان فقد  أمـا املُنظِّ
قـال: “ألن روحانـي يعلـم جيـًدا أن اإلصاحّيـني 
ليـس أمامهـم خيـار آخـر سـوى دعمـه ومسـاندته 
ة القادمـة، اجتهت ميوله  يف االنتخابـات الرئاسـيَّ
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ب  يف اآلونـة األخيـرة نحـو احملافظـني والتقـرُّ
منهم سـعًيا لكسـب أصواتهم”)))، وعلى هذا بدا 
روحانـي أقـرب إلـى النجـاح يف تولِّي فترة رئاسـة 
ثانية والفوز باالنتخابات الرئاسيَّة التي ستجري 
يف شهر مايو القادم. كما بدا فريق روحاني أكثر 
قـوة ومتاُسـًكا ممـا كان عليـه واسـتطاع اسـتعادة 

قـدر مـن شـعبيته التـي كان فقدها.

روحانـي لـم يستسـلم لفشـله يف لقاءاتـه 
اجلماهيريـة يف شـهر يوليـو، وعـّدل مـن خطابـه 
وذهـب هـذ املـرة إلـى مدينـة قزويـن القريبـة مـن 
طهران ذات املستوى االقتصادّي املرتفع نوًعا ما، 
ولم يذهب إلى عمق الريف اإليرانّي حيث يزداد 
التأييـد للمحافظـني كمـا فعـل يف املـرة السـابقة. 
الرؤيـة املغلوطـة  انتقـد روحانـي  خـال كلمتـه، 
لـدي مؤيـدي أحمـدي جنـاد عـن أسـلوب اإلدارة 
االقتصاديَّة الذي كان يتبعه يف أثناء فترة حكمه 
للبـاد، قائـًا إن إيـران يف الفتـرة مـا بـني 2005 
و2013 كانت تُدار على نحو باهظ التكلفة ومنتج 
للفسـاد وخالق للفقر، وهذا األسـلوب يف اإلدارة 
خلـق للحكومـة احلاليـة مسـتنقًعا كبيـًرا ال تـزال 
غارقة فيه. وأضاف روحاني أنه يف الوقت الذي 
كانـت تصـل فيه إيـران على دخل نفطّي مرتفع 
ا يف عهد أحمدي جناد، كانت حكومته تقترض  جّدً
داخلّيًا وخارجّيًا وتصدر أذون خزانة حتى تقق 
ـة. علـى الرغـم مـن هـذه  توازًنـا يف املوازنـة العامَّ
التصريحـات انتقـد بعـض الصحـف روحانـي يف 
عـدم تنفيـذه وعـده االنتخابـي بعقـد اجتماعـات 
دوريـة مـع خبـراء االقتصـاد يف إيـران، وطالبـت 

  http://soo.gd/FciX 139519( جام جم، حجاریان: روحانی به اصولگرایان تمایل پیدا کرده است، 23 مرداد (
 http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1107130 1395 20( دنیاي اقتصاى، دشواری های اقتصادی دولت وچند نکته، 8 مهر( 

http://kayhan.ir/fa/issue/837/2 1395 21( كیهان، ترجیح نامزد اجاره ای به نامزد اصالح  طلب تا سال 1400، 19 مهر( 

روحاني باالستماع إلى آرائهم يف لقاء وّدي، كما 
دعته إلى تدعيم صلته باالقتصادّيني وجتنيدهم 
لتوضيح مدى تردِّي الوضع االقتصادّي اإليرانّي 
يف عهد أحمدي جناد وإبداء رأيهم حول مستقبل 

البـاد االقتصادّي))).

مـع هـذا لـم يسـتِطع اإلصاحّيـون احلديـث 
عـن فـّض التحالـف مـع روحانـي يف ظـّل اقتـراب 
موعد االنتخابات الرئاسيَّة منتصف العام القادم، 
القتناعهم بخيار روحاني، وعدم امتاكهم القدرة 
الكافية خلوضها منفردين، أو مع تالف جديد، 
بـدؤوا احلديـث عـن مسـتقبلهم السياسـّي  لـذا 
يف انتخابـات 2021م. أحـد أبـرز أعضـاء حـزب 
ـاد الشـعب” املنحلـني،  “املشـاركة” وحـزب “اتِّ
حسـني كاشـفي، قـال إنـه ال أحـد كان يتوقـع أن 
ـحا غيـر إصاحـيّ يف  يختـار اإلصاحيُّـون مرشَّ
انتخابـات 2013 يف إشـارة إلـى الرئيـس احلالـي 
حسـن روحانـي، وأضـاف كاشـفي: “كان مـن 
الطبيعـي أن ندعـم ترشـيح محمـد رضـا عـارف، 
لكننـا رّجحنـا مصالـح البـاد يف تلـك الفترة على 
أي مصلحـة أخـرى وانتخبنـا حسـن روحانـي”، 
ودعـا كاشـفي إلـى العمـل علـى اختيـار شـخص 
ميثِّـل التَّيَّـار اإلصاحـيّ يف انتخابـات )3)2021.

يبدو أن ترشيح اإلصاحّيني أفراًدا ال ينتمون 
إلى هذا التَّيَّار، يف انتخابات رئاسـة اجُلْمُهوِريَّة، 
أثـار حفيظـة بعـض أعضائـه، وبـدأت دعوات من 
عـدد مـن األحـزاب، إلى ضرورة انتخاب شـخص 
ذي “ُهِويَّـة إصاحيَّـة” يف انتخابـات 2021، أي 

يف االنتخابـات التـي تلي انتخابات 2017.
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ـح يف  رغـم مسـاعي روحانـي احلثيثـة للترشُّ
االنتخابـات الرئاسـيَّة القادمـة واقتنـاع معظـم 
التَّيَّارات السياسيَّة بحتميَّة ترشحه لدورة رئاسية 
ثانيـة، ظهـر بعض األصوات التي تطالب روحاني 
ح، فأوصى  بضرورة صرف النظر عن فكرة الترشُّ
النائـب البرملانـي األصولـي يف البرملـان السـابق 
جـواد كرميـي قدوسـي، الرئيـس حسـن روحانـي 
بعـدم ترشـيح نفسـه يف انتخابـات 2017، بهـدف 
إنقـاذ الدولـة وإخراجهـا مـن الطريـق املسـدود 
الـذي وصلـت إليـه يف الوقـت الراهـن. كمـا يـرى 
قدوسي أن مجيء روحاني ال يصّب يف مصلحته 
وال يف مصلحـة الدولـة))). لكـن جميـع هـذه اآلراء 
د آراء شخصية لبعض اإلصاحّيني  ال تعدو مجرَّ
غير الراضني عن أداء روحاني، وال متثِّل اجتاًها 
ـا، ال لـدى النخبـة وال لـدى اجلماهيـر املؤيدة  عاّمً
للتيَّار اإلصاحّي، وحتى معظم احملافظني أصبح 
لديهم قناعة بضرورة تولي روحاني لفترة رئاسية 

ثانيـة، وإن كانـوا غيـر راضـني جزئّيًـا عنه.

علـى الرغـم مـن اسـتخدام خامنئـي إلعـادة 
ـح روحاني لفترة رئاسـية ثانية كورقة ضغط  ترشُّ
يف التجاذبات التي استمرَّت طوال األشُهر الستة 
املاضية، فإنه لم يتدخل مباَشرةً يف اجلدل السياسّي 
الدائر، لكن النصيحة التي وّجهها خامنئي عانية 
ـح يف االنتخابـات  إلـى أحمـدي جنـاد بعـدم الترشُّ
ح أحمدي  الرئاسيَّة القادمة، أغلقت الباب أمام ترشُّ
جنـاد، وغيَّـَرت بَحْسـٍم مجريـات سـاحة التنافـس 
السياسـّي الداخلـي، وتغيـرت مواقف كثيرين من 
الطامحني إلى دخول معترك املنافسة على مقعد 

https: // 1395 22( عصــر إیــران، توصیــه کریمــی قدوســی بــه روحانــی: دیگــر کاندیــدا نشــوید، از شــما بــه خیــر واز مــا بــه ســالمت، 25 مهــر( 
 goo.gl/I5Daf3

 http://aftabnews.ir/fa/news/400984/2( آفتاب، این آقایان رییس جمهور بعدی ایران نمی شوند( 

رئاسة اجُلْمُهوِريَّة بعد إعان خامنئي هذه الوصية، 
إذ أعلن عدد من رموز النَِّظام عدم نّيتهم خوض 
االنتخابـات القادمـة، مثـل رئيـس البرملـان علـي 
الريجاني، واألمني العاّم ملجمع تشخيص مصلحة 
ـاد  النَِّظـام محسـن رضائـي، واألمـني العـاّم لاتِّ
اإلسامّي للمهندسني محمد رضا باهنر، وممّثل 
سة “إطاعات” محمود دعائي  خامنئي يف مؤسَّ
ـح  الذي “أقسـم بروح اإلمام” إنه ال ينوي الترشُّ
لانتخابات الرئاسيَّة، أما وزير اخلارجيَّة احلالي 
محمـد جـواد ظريـف فقـد فّنـد كل األقـوال التـي 
ـحه عندما أعلن  كانـت تتحـدث عـن إمكانيَّـة ترشُّ
صراحـًة عـدم رغبته يف خوض غمار االنتخابات 
الرئاسـيَّة، أما قائد فيلق القدس اجلنرال قاسـم 
سـليماني فقـد أعلـن أنـه جنـدي يف جيـش واليـة 
الفقيـه والنَِّظـام اإلسـامّي، وسـيبقى حتـى آخـر 

يَاَسـة))). عمره جندّيًا ولن يدخل معترك السِّ

ئاَسـة األمريكيَّـة، جَتّدد  بعـد فـوز ترامـب بالرِّ
ـحني مـن التَّيَّار احملافظ  احلديـث عن تقدم مرشَّ
خلـوض االنتخابـات الرئاسـيَّة القادمـة أمثـال 
سعيد جليلي، وذلك لتأكيد فشل االتَِّفاق النووّي، 
والقول بأن روحاني ال يصلح للتعامل مع الرئيس 
ـع اتخـاذه مواقـف  األمريكـيّ اجلديـد يف ظـل توقُّ

متشـددة مـن إيران.

ئاَسة سة الرِّ  « مؤسَّ
ة ْلطة التشريعيَّ  والسُّ

لْطة  يتولى َمْجِلس الشوري اإلسامّي مهاّم السُّ
، وهـو  التشـريعيَّة يف النَِّظـام السياسـيّ اإليرانـيّ
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َمْجِلس منتَخب من ِقبَل الشعب اإليرانّي، إال أن 
صاحياتـه منتَقصـة بحكـم َدور َمْجِلـس صيانـة 
ْستُور الذي يلزم احلصول على موافقته على  الدُّ
وَرى اإلسامّي،  القوانني الصادرة من َمْجِلس الشُّ
ن مـن 12 عضـًوا يعـنيِّ مرشـد  وهـو َمْجِلـس مكـوَّ
ـح َمْجِلس الشـوري  الثَّـورة نصفهـم، يف حـني يرشِّ
النصـف الثانـي، لكـن يلزم موافقة مرشـد الثَّورة 
عليهـم قبـل أن يتوّلـوا منصبهـم، ويف حالة رفض 
ْسـتُور أحـد القوانني الصادرة  َمْجِلـس صيانـة الدُّ
وَرى اإلسامّي، يعاد القانون إلى  من َمْجِلس الشُّ
ـوَرى لتعديله، ويف حالة عدم موافقة  َمْجِلس الشُّ
ْستُور للمرة الثانية يُرَفع األمر  َمْجِلس صيانة الدُّ
إلـى مجمـع تشـخيص مصلحـة النَِّظـام للفصـل 

بني املَْجِلَسني.

يف فبرايـر عـام 2016م أُجِريَـت االنتخابـات 
البرملانيـة اإليرانيَّـة، واّدعـى كل مـن احملافظـني 
بتلـك  الفـوز  املعتدلـني واإلصاحّيـني  وتالـف 
االنتخابات، وذلك لعدم وضوح االنتماء السياسّي 
ة من دخلوا  اب الفائزين، بخاصَّ لعدد كبير من النُّوَّ
االنتخابات تت اسم ائتاف “أميد” األمل، لكن 
كان مـن الواضـح خسـارة العناصـر املتشـددة من 
اب  احملافظني. بدأ االنتماء السياسّي لغالبية النُّوَّ
اجُلُدد مع انتخاب رئيس البرملان، إذ كان محمد 
عـارف اإلصاحـيّ يف مواجهـة علـي الريجانـي 
احملافـظ املعتـدل املتحالـف مـع روحانـي، وعلـى 
الرغـم مـن أن نتائـج االنتخابـات البرملانيـة كانت 
ًحا من اإلصاحّيني يف  تشير إلى فوز 133 مرشَّ
ًحا من احملافظني، فعند انتخاب  مقابل 125 مرشَّ
ـح اإلصاحـّي  رئيـس البرملـان لـم يحصـل املرشَّ
محمـد رضـا عـارف إال علـى 102 صـوت فقـط، 

اب الذين ترشـحوا  وهـذا يعنـي أن عـدًدا من النُّوَّ
علـى قوائـم اإلصاحّيـني لـم يكونـوا مخلصـني 
اب املستقلنّي  لوالئهم احلزبي، فضًا عن ميل النُّوَّ
إلـى التيَّـار احملافـظ، وكان كثيـر من اإلصاحنّي 
يـرون ضـرورة أن يـرّد روحانـي اجلميـل حملمـد 
عـارف الـذي انسـحب مـن االنتخابات الرئاسـيَّة 
لصالـح روحانـي عـام 2013م، لكـن روحانـي لـم 
يّتخـذ موقًفـا مؤّيـًدا حملمـد عـارف يف انتخـاب 
رئيـس البرملـان. وعلـى الرغـم مـن عـدم حصـول 
روحانـي علـى برملـان مؤيِّـد لـه بأغلبيـة واضحـة، 
اب الذين عارضـوا االتَِّفاق  فإنـه تَخلّـص مـن النُّوَّ
اب أعضـاء ألول  النـووّي، وأصبـح 60% مـن النُّـوَّ

مـرة يف البرملـان.

خـال األشـهر السـتة موضـوع التقرير شـهد 
البرملان اإليرانّي حدثني ال يقّان يف األهّمية عن 
انتخاب علي الريجاني رئيًسا له، هما تشكيل تكتُّل 

ة صادق الريجاني ْلطة القضائيَّ رئيس السُّ

27التقرير االستراتيجي نصف السنوي األول ديسمبر 2016



ممثلـي املناطـق ذات األغلبية التُّْرِكيَّة يف البرملان 
، الـذي أحـدث لغًطـا كبيـًرا داخل إيران  اإليرانـيّ
وخارجها، بني مؤّيد للفكرة يرى أنها ستُسِهم إلى 
حد كبير يف الدفاع عن حقوق األتراك واالعتراف 
ًنا أساسّيًا من مكونات الشعب اإليرانّي،  بهم مكوِّ
ومخالـف يـرى أنهـا سـتزيد العصبيَّـات العرقيَّـة 

وشّق صّف الوحدة الوطنيَّة.

وأبدى نحو 170 شخًصا من أساتذة اجلامعات 
التاريـخ اإليرانّيـني رفضهـم لتشـكيل  وأسـاتذة 
“ائتـاف نـواب املناطـق التُّْرِكيَّـة”، وطالبوا عبر 
رسالة إلى رئيس املَْجِلس، بالوقوف أمام تقسيم 

املَْجِلـس إلـى فرق قوميَّة.

100 شـخص يشـّكلون  ل  التكتُـّ ويضـّم هـذا 
مجمـوع األعضـاء األتـراك يف البرملـان اإليرانّي، 
واختير مسعود بزشك بور رئيًسا للتكتُّل، وزهراء 

سـاعي متحدثة رسـميَّة باسـمه.

وعلى الرغم من الرفض الشديد والتحذيرات 
ل، فـإن حكومـة روحانـي  مـن تشـكيل هـذا التكتُـّ
أّيَدت هذه الفكرة، فأّكد املتحدث باسم احلكومة 
محمـد باقـر نوبخـت موقـف احلكومـة الداعـم 
لتشـكيل ائتافات قوميَّة، وتسـاءل: “ما املشـكلة 
يف تشكيل ائتافات يف البرملان اإليرانّي لألقلِّيَّات 
ـًة مثـل األذريني والكرد والبلوش وغيرهم؟”. كافَّ

لكـن هنـاك َمـن ربـط تأييـد ودعـم حكومـة 
روحانـي فكـرةَ تشـكيل ائتافـات داخـل البرملان، 
إلـى كسـب أصـوات  املُبَرمـة  بحاجـة روحانـي 
سكان األقلِّيَّات العرقيَّة يف أذربيجان وكردستان 
وبلوشسـتان وبقيـة املناطـق احلدوديـة املهمشـة.

http: //www.dw.com/fa- 2016 نوفمبــر  15 َمْجلِــس،  در  وکردهــا  بلوچ هــا  فراکســیون  تشــکیل  از  دولــت  فیلــه، حمایــت  دویتشــه   )24( 
ir//a-36395481

للقوميـات يف  ائتـاف  ـح أن تشـكيل  ويرجَّ
البرملان مّتصل باالنتخابات الرئاسيَّة املقبلة، ألن 
روحانـي حصـل يف انتخابـات 2013 علـى غالبية 
أصـوات املناطـق التـي تسـكنها هـذه األقلِّيَّـات، 
ويُعتقد أن احلكومة أّيدت هذه اخلطوة، لكسـب 
تأييـد األتـراك وحصـد أصواتهـم مـرة أخـرى يف 

االنتخابـات الرئاسـيَّة القادمـة))). 

احلدث الثاني هو انشقاق كاظم جالي عن 
تَيَّار الوالية وتشكيل ائتاف ثالث داخل البرملان 
يضـّم أربعـني نائًبـا، وبهذا ُخصمـت قوة األربعني 
نائًبـا مـن ائتـاف روحاني، وصـّرح كاظم جالي 
بـأن عـدد أعضـاء كتلتـه البرملانيـة سـيصل إلـى 

80 نائًبـا خـال أيام.

التـي وقعـت يف عاقـة  مـع هـذه املتغيـرات 
روحانـي بالكتـل السياسـيَّة يف البرملـان اإليرانّي، 
اب البرملان اإليرانـّي الرئيس  طالـب عـدد مـن نُـوَّ
حسـن روحانـي بضـرورة التعامـل بحزم مع أخيه 
ومسـاعده اخلاّص حسـني فريدون، ومنع دخوله 
سة رئاسة اجُلْمُهوِريَّة، مشيرين إلى أن  إلى مؤسَّ
ـًة.  اسـم فريـدون يُتـداَول يف وسـائل اإلعـام كافَّ
وتتحدث هذه الوسـائل عن دوره املؤّثر يف تعيني 
املديرين وبعض رؤساء البنوك، إضافة إلى تنفيذه 
أنشطًة غير قانونية. كذلك ذكروا خال خطابهم 
الـذي أرسـلوه إلـى روحانـي أنـه أشـير يف وسـائل 
اإلعـام املوثـوق بهـا إلـى أن “املسـاعد اخلـاّص 
لشـخصكم يقلّـد صوتكـم إللغـاء سـفر مسـاعدة 
رئيس اجُلْمُهوِريَّة لشؤون املرأة والطفل شهيندخت 
ـة،  مـوال وردي مـن أجـل تقيـق أهدافـه اخلاصَّ
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إضافـة إلـى تنازلـه عـن أراٍض يف جزيـرة كيـش 
ئاَسـة مقابـل  سـة الرِّ مبسـاعدة مديريـن يف مؤسَّ
احلصول على أموال”. ويف معرض رّده على هذه 
االتِّهامات قال حسني فريدون، املساعد اخلاّص 
للرئيـس حسـن روحانـي، إن هـذه االتِّهامـات ال 
أسـاس لهـا مـن الصحـة وإن مـا تُـُدوِول يف بعض 
وسـائل اإلعـام يهـدف إلـى النَّيـل مـن الرئيـس 
بني منه ملطامع وأهداف سياسيَّة. روحاني واملقرَّ

ئاَسة ودورها في  سة الرِّ « مؤسَّ
ة  راع بين السلطتين القضائيَّ الصِّ

ة والتشريعيَّ

يف ظّل عدم الفصل الواضح بني صاحيات 
لُطات الثاث التنفيذية والتشريعيَّة والقضائيَّة  السُّ
يف إيران، تندلع بينها من وقت إلى آَخر صدامات، 
وإذا كان َمْجِلس تشخيص مصلحة النَِّظام أُنِشَئ 
لْطة التشريعيَّة املمثلة يف َمْجِلس  للفصل بني السُّ
ْسـتُور  ـوَرى اإلسـامّي، وَمْجِلـس صيانـة الدُّ الشُّ
املختلـط بـني البرملانيـني والقانونيـني القادمـني 
باختيـار مـن خامنئـي،  القضائيَّـة  ـلْطة  السُّ مـن 
ـلْطة القضائيَّـة خـال األشـهر السـتة  فـإن السُّ
املاضيـة قـد اصطدمـت مـع البرملـان اإليرانـّي 

يف حادثتـني متتاليتني:

)- منـع النائـب اإلصالحـّي علـي مطهـر ي 
مـن إلقـاء خطـاب يف مشـهد

أثـار قـرار املّدعـي العـاّم ملدينـة مشـهد مبنع 
نائب رئيس البرملان اإليرانّي علي مطهر ي من 
إلقـاء خطـاب يف هـذه املدينـة، جـداًل سياسـّيًا 
إذ  هـذا،  يومنـا  إلـى  ة  تداعياتـه مسـتمرَّ كبيـًرا 
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اقتحمـت قـوات األمـن والشـرطة مقـّر املراسـم 
الدينيَّـة التـي حضرهـا علي مطهري وفرقت كل 

احلاضريـن يف هـذه املناسـبة.

وجـاء قـرار املنـع بعـد أيـام مـن تصريحـات 
أدلى بها مطهري، انتقد فيها تقويض صاحيات 
الرئيس حسـن روحاني ومراكز صنع القرار يف 
الباد، يف ظّل تزايد وتوسيع صاحيات مرشد 

الثَّـورة علي خامنئي.

لـم ميـّر بسـام، فقـد  قـرار منـع اخلطـاب 
أعلـن بعـض املصـادر اإليرانيَّـة وقـوع صدامـات 
بـني قـوات الشـرطة واملتجمهريـن الذين رفضوا 

مغـادرة املـكان.

االقتحـام  الـذي وصـف عمليـة  مطهـري 
بـ”السـلوك الداعشـي”، طالـب الرئيـس حسـن 
روحانـي باتخـاذ التدابيـر الازمـة إلنقـاذ هـذه 
فـات االسـتبدادية” التي  احملافظـة مـن “التصرُّ
ميارسـها بعـض املسـؤولني فيهـا، يف إشـارة إلـى 
قرار منع إقامة احلفات املوسيقيَّة األوركسترالية 
لْطة القضائيَّة  مبدينة مشهد الذي صدر من السُّ
هناك، ورضخ له وزير الثقافة املُقال علي جنتي. 
كما طالبه بتوضيح ما إذا كان الشخص املسؤول 
املّدعـي  أو  هـو احملافـظ  يف محافظـة مشـهد 
“هـل  وأضـاف:  وإمـام صـاة اجلمعـة،  العـام 
فّكـر املّدعـي العـاّم يف عواقـب انتهـاك القانـون 
واآلثـار السـلبية علـى الشـباب الذيـن جاؤوا من 

أماكـن بعيـدة للمشـاركة يف هـذه اجللسـة؟”))).

ـْلطة القضائيَّة  كان أبرز املنتقدين ألداء السُّ
يف الواقعـة هـو الرئيـس حسـن روحانـي الـذي 
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حـّذر مـن انـزالق البـاد إلـى قطبـني متناحَريـن 
ـلْطة بسـبب منـع بعـض املسـؤولني مـن  علـى السُّ
إلقـاء خطابـات، كمـا حـّذر مـن انتشـار التطرُّف 
، وتسـاءل يف رسـالته التـي  يف املجتمـع اإليرانـيّ
وّجههـا إلـى وزيـَري الداخليَّـة والعـدل، إن كان 
بعض املسؤولني الذين يتمتعون بنفوذ يف مراكز 
اسة مبحافظة مشهد، “يعتقدون أنهم بسّد  حسَّ
ومنـع اخلطابـات،  الصـاالت  وإغـاق  األفـواه 
م  يسـتطيعون اإلسـهام يف تقيـق مسـيرة التقـدُّ

بالباد”.

ـلْطة القضائيَّـة  وطالـب روحانـي رئيـس السُّ
بضـرورة تأكيـد دور قـوات الشـرطة واألمـن يف 
حفـظ املراسـم التـي تُقـام قانونّيًـا وحفظ حرية 
التصـرُّف  أن هـذا  واعتبـر  البـاد،  التعبيـر يف 
الداخليَّـة  وزيـر  مـن  للخجـل، وطلـب  مدعـاة 
إجـراء تقيـق شـامل يف هـذه احلادثـة لكشـف 

مابسـاتها))).

بـدوره أصـدر وزيـر الداخليَّـة اإليرانـّي عبد 
بتشـكيل جلنـة  أمـًرا  الرضـا رحمانـي فضلـي، 
رئيـس  نائـب  كلمـة  إلغـاء  أسـباب  للتحقيـق يف 
وَرى علي مطهر ي، يف مدينة مشهد،  َمْجِلس الشُّ
وتقدمي تقرير بشأنه، وقال رحماني إنه يف حال 
وجود إهمال أو مخالفة من املديرين التنفيذيني 
فسـيتم التعامـل معهـم بحـزم، وقـال إن التقريـر 
كانـت  إذ  املعنيَّـة  إلـى اجلهـات  يُرَسـل  سـوف 
اإلجراءات خارجة عن خيارات احلكومة ووزارة 

 )1( فارس، دستور رییس جمهور به وزیران کشور ودادگستری در پاسخ به نامه علی مطهری، 1 آذر 1395
http: //www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950901001377

 )2( شاخه سبز، وزیر كشور دستور بررسی علت لغو سخنرانی مطهری را صادر كرد، 1 اذر 1395 ص3 
http: //www.pishkhaan.net/Archive/1395/09/13950901

 )3( بي بي سي فارسي: استاندار خراسان رضوی: لغو سخنرانی مطهری بر اساس مکاتبه بااطالعات سپاه بود، 2 اذر 1395
http: //www.bbc.com/persian/iran-38073237

الداخليَّـة. وأّكـد فضلـي أن برنامـج مطهـري يف 
مشهد حصل على التصاريح الازمة والقانونية 

مـن املراجع ذات الصلة))).

محافـظ خراسـان الـذي وصـف منع املّدعي 
العـاّم للنائـب علـي مطهـري من إلقاء كلمته دون 
بأنـه  باحملافظـة  اإلداريـة  األجهـزة  مـع  تنسـيق 
تصرف “غير الئق وقبيح”، كشف عن مابسات 
القضيَّـة عندمـا أّكـد أن “مكتـب املّدعـي العـاّم 
أبلغـه بـأن إلغـاء محاضـرة علـي مطهـري كانـت 
لـه مـن اسـتخبارات  أوامـر صـدرت  بنـاء علـى 

احلـرس الثورّي”)3).

ورغـم هـذه التبريـرات فـإن رئيـس البرملـان 
اإليرانـيّ علـي الريجانـي، أّكـد أن املّدعـي العـاّم 
مبحافظـة مشـهد أصـدر مذّكـرة املنـع بنـاًء على 
أوامـر مـن اسـتخبارات احلـرس الثـورّي، هـذه 

النائب اإلصالحّي علي مطهر ي
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التصريحـات اعتبرهـا الشـارع اإليرانـّي دليـًا 
دامًغا على تورُّط احلرس الثورّي يف هذا القرار.

لْطة القضائيَّة هو  الافت للنظر أن رئيس السُّ
صادق الريجاني، األخ الشقيق لرئيس البرملان علي 
الريجاني، ويبدو أن قرابة الدم التي جتمعهما لم 
متنـع مـن الصـدام بينهمـا، يف هـذا الشـهر الـذي 

كثرت فيه حاالت الصدام بني السلطتني.

ـلْطة التشـريعيَّة  ثانـي الصدامـات بـني السُّ
لْطة القضائيَّة اندلع بهجوم النائب البرملاني  والسُّ
احملسوب على التَّيَّار اإلصاحّي محمود صادقي 
ـلْطة القضائيَّة صـادق الريجاني،  علـى رئيس السُّ
احملسـوب علـى التَّيَّـار املتشـدد، إذ طـرح صادقي 
سـؤااًل علـى وزيـر االقتصـاد اإليرانـّي حـول إيداع 
ر مبئـات املايـني مـن الـدوالرات يف  مبالـغ تقـدَّ
لْطة القضائيَّة صادق الريجاني،  حسابات رئيس السُّ
ومطالبتـه بالكشـف عن األرصـدة املصرفية لهذا 
د،  املسـؤول الـذي ميثِّـل أحـد أركان التَّيَّـار املتشـدِّ

وأحـد أبـرز رجـال الديـن يف إيران.

ـْلطة القضائيَّة  ورغم تأكيد املسـؤولني يف السُّ
لرئيس البرملان علي الريجاني بعدم ماحقة محمود 
صادقي قضائّيًا، فإن قوات الشرطة واجهته بأمر 
قضائّي يطالب باعتقاله يف أثناء عودته إلى منزله، 
وأّكد صادقي أنه لم ميتثل لطلب قوات الشـرطة 

ألنه يرى أن القرار مخالف للقانون.

الواقعة أثارت قضيتني منفصلتني حازتا قدًرا 
كبيًرا من النقاش يف األوساط السياسيَّة ووسائل 
اإلعام، هما سّرية احلسابات البنكية يف إيران، 
واحلصانة البرملانية للنواب، ألن حصول صادقي 
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علـى أرقـام حسـابات صـادق الريجانـي ومعرفـة 
أرصدتـه، يجعـل قانون سـّرية احلسـابات البنكية 
يف إيـران موضـع تسـاؤل، وهـل مـن الضـروري 
اسـتثناء املسـؤولني مـن قوانـني سـّرية احلسـابات 
يف مـا بعـد، وبشـكل رسـمّي جتنًُّبـا للفسـاد املالـي 
املستشري يف إيران. األمر الثاني هو كيف يتعرض 
نائب برملاني لاعتقال يف ظّل احلصانة البرملانية 

التـي يتمتـع بها.

بعـد أمـر االعتقـال واالحـداث التي صاحبته، 
مثـل رفـض صادقـي االمتثـال ألوامـر الشـرطة 
ـع قـوات الشـرطة أمـام منزلـه لفتـرة مـن  مُّ وجَتَ
الوقـت، انتشـر هـذا اخلبـر علـى مواقـع التواصل 
االجتماعـي وُهرعـت أعـداد كبيـرة مـن املواطنـني 
إلـى منـزل عضـو البرملـان محمود صادقـي، وبعد 
تدخـل الرئيـس روحانـي ورئيـس البرملـان علـي 
الريجانـي وإجرائهمـا اتصاالت مكثَّفة، انسـحبت 

قـوات الشـرطة مـن أمـام منـزل صادقـي))).

رئيس البرلمان اإليرانّي علي الريجاني
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راع بني  ل يف الصِّ ة والتدخُّ )- رئاسة اجُلْمُهوِريَّ
ة ْلطة القضائيَّ ة والسُّ ْلطة التشريعيَّ السُّ

ـلْطة القضائيَّـة ورئيسـها حتـى  لـم تنتظـر السُّ
يتحالـف الرئيـس اإليرانـّي حسـن روحانـي وِمـن 
ـلْطة التنفيذيـة مـع البرملـان يف الهجـوم  ورائـه السُّ
عليهـا، وإمنـا بـادرت علـى الفـور بالهجـوم علـى 
شـخص روحانـي وحكومتـه، إمياًنـا منهـا بطبيعـة 

ـلْطة التنفيذيـة. التحالفـات بـني البرملـان والسُّ

التَّيَّـار احملافـظ وجـد يف كثـرة القضايـا التـي 
سـة رئاسـة اجُلْمُهوِريَّـة ضـّد وسـائل  رفعتهـا مؤسَّ
اإلعـام، التـي تطالـب باتخـاذ نفـس اإلجـراءات 
التـي تُّتخـذ بحـّق صحـف اإلصاحّيـني مـن منـع 
إصـدار كمـا حـدث مع صحيفة "قانـون«، أو وقف 
للصحفيني عن العمل، أو السجن يف بعض احلاالت، 
فرصـة إلبـراز التناقـض يف موقـف روحانـي مـن 

وسـائل اإلعام.

روحاني يف أثناء حملته االنتخابية يف 2013م 
قطع وعوًدا بالدفاع عن حرية التعبير ودعم حرية 
سات احلكومة قدمت حتى  الصحافة، إال أن مؤسَّ
سة إعاميَّة،  اآلن أكثر من 102 شكوى ضّد 12 مؤسَّ
ويبدو من ذلك أن وعود روحاني مبنح مسـاحات 
د  كبيـرة مـن احلريـة لوسـائل اإلعام، كانـت مجرَّ

وعود انتخابية))).

ووصل حّد العداء بني وسائل اإلعام ورئاسة 
اجُلْمُهوِريَّة إلى أن صّرح مساعد روحاني للشؤون 
القانونيـة، بـأن “بعض وسـائل اإلعـام يف إيران، 
يقلّـد وسـائل إعـام مجاهـدي خلـق يف بدايـات 
الثَّـورة”، وبعضهـا يقلّد وسـائل اإلعام املناهضة 

http: //www.nasimonline.ir/Content/Detail/2072872/ 1395 1( نسیم، 102 شکایت دولت از ۱۲ رسانه، 19 ابان( 

للثورة، واتُّهما بالسعي لتأصيل اليأس يف املجتمع.

ورغم هذه املواقف ضّد بعض وسائل اإلعام 
يف إيـران، دعـا روحانـي خـال افتتاحـه معـرض 
املطبوعات الثاني والعشرين الذي شِهَدته العاصمة 
ـًرا، إلـى منـح وسـائل اإلعـام مزيـًدا  طهـران مؤخَّ
من حرية التعبير، وشّدد على أهّمية أمنها، داعًيا 
إلـى تأسـيس نقابـة للصحفيني، كمـا أّكد روحاني 
مـة ال ميكنهـا  أن األقـام املكسـورة واألفـواه املكمَّ
فعل شيء، لذلك يجب االمتناع عن كسر األقام 

واالمتنـاع عن تكميم األفواه.

عـدم وجـود مسـاواة يف التعامـل السـيادي 
والقضائّي مع وسائل اإلعام اإليرانيَّة يعكس 
للصحافـة،  عـاّم  قانـون  إلـى  إيـران  حاجـة 
النشـر  جرائـم  مـع  القضائـّي  التعامـل  ينّظـم 
الصحفـي، إذ تُلَحـظ حالة من الكيل مبكيالني 
يف التعامـل القضائـّي مـع الصحافـة ووسـائل 
الصحيفـة  انتمـاءات  َوْفـق  اإليرانيَّـة  اإلعـام 
ض للنقـد، فهنـاك َمـن  والشـخص الـذي يتعـرَّ
هو ُمهَدر دمه لدى الصحافة، ومن هو َمُصون 
تعامـات  ورمبـا  صارمـة،  قوانـني  مبقتضـى 

غيـر قانونيـة مـن جهـات سـيادية إيرانيَّـة.

تصريحـات روحانـي ودعوتـه ملنـح وسـائل 
ا مـن احلريـة، أغضبـت رئيـس  اإلعـام مزيـدً
فشـّن  الريجانـي،  صـادق  القضائيَّـة  ـْلطة  السُّ
على أثرها هجوًما الذًعا ضّد حسن روحاني، 
اإلعـام  وسـائل  حيـال  تصريحاتـه  ووصـف 
لْطة  باملتناقضة، واعتبرها تشهيًرا وإهانة للسُّ
صـادق  القضـاء  رئيـس  وتسـاءل  القضائيَّـة، 
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الريجانـي عـن دواعـي ُمطالَبـة روحاني للمرشـد 
األعلـى علـى خامنئـي بالتصـدي لإلعـام، بينما 
يغيِّر موقفه عندما يجتمع مع اإلعاميني ورجال 
الصحافـة ويدافـع عنهـم فيطالـب بحمايتهـم))). 
ويـرى مراقبـون إيرانيُّـون أن تصريحـات روحاني 
ما هي إال ورقة يريد من خالها كسب الصحافة 

يف صّفـه مـع قـرب االنتخابات كما 
فعل يف أثناء حملته الرئاسيَّة السابقة.

لْطة القضائيَّة للرئيس روحاني  انتقادات السُّ
وحكومته لم تقتصر على موضوع حرية الصحافة، 
وإمنا انتقدت احلكومة كذلك ألنها لم تقّدم إلى 
ـلْطة القضائيَّـة بشـأن ِملَّف  ا إلـى السُّ اآلن تقريـرً

“الرواتب الفلكية”))).
ويف أعقاب انتشار موضوع “الرواتب الفلكية” 
اسـتقال بعـض املديريـن احلكوميـني، منهم مدير 

 )1( نسیم، خودتان شفاًها یا کتًبا بارها گفته اید که چرا با فالن روزنامه وسایت برخورد نمی کنی، 17 ابان 
http: //nasimonline.ir/Content/Detail/2072855/ 1395

 )2( بي بي سي فارسي، اژه ای: دولت گزارشی درباره حقوق های نجومی به قوه قضائیه نداده است، 23 ابان 1395
http: //www.bbc.com/persian/iran-37966968

والبعـض  إيـران،  يف  للتأمـني  ـة  العامَّ الهيئـة 
اآلخـر أقالـه رئيـس اجُلْمُهوِريَّة، إذ أعلن وزير 
أمـر  روحانـي  أن  نيـا،  طيـب  علـي  االقتصـاد 
و”صـادرات”  “ملـت”  بنـوك  مديـري  بتغييـر 
و”الرفاه” و”قرض احلسنة” و”مهر إيران”.

ـْلطة القضائيَّة  نخلص من عرض أزمة السُّ
ـلْطة  السُّ أن  إلـى  بينهمـا،  احلكومـة  ووسـاطة 
القضائيَّة متثِّل َمعِقًا للتيَّار احملافظ، كما أن 
اجلهـاز القضائـّي اإليرانـّي منخـرط يف العمـل 
فيـه  ط  يتـورَّ ال  أن  يجـب  مـا  وهـو  السياسـّي، 
النَِّظـام القضائـّي، ولقـد أصبحـت املمارسـات 
أو  القضائيَّـة  ـلْطة  السُّ رئيـس  السياسـيَّة عبـر 
أمـًرا  اإليرانيَّـة  األقاليـم  العمـوم يف  مّدعـي 
اعتيادّيًا، لدرجة أن احمليط السياسّي اإليرانّي 

ال ينتقـض هـذا األمـر.

33التقرير االستراتيجي نصف السنوي األول ديسمبر 2016



يتكون اجليش اإليرانّي من هيئة األركان املشتركة، 
يَّة،  إضافـة إلـى أربـع قوى رئيسـيَّة هـي الُقـوَّات البرِّ
والُقـوَّات البَْحِريَّـة، والُقـوَّات اجلوِّيَّـة، ومقـر خـامت 

األنبيـاء للدفاع اجلوي.

أمـا احلـرس الثـورّي فقـد تَكـوَّن عقـب انتصـار 
الثَّورة يف 1979 بأمر من اخلميني، بهدف إنشاء قوة 
جتمع الُقوَّات العسـكريَّة التي نشـأت مع الثَّورة يف 
كيان واحد ُموَاٍل للنَِّظام، وإلقامة توازن مع اجليش 

التقليـدي الذي وقف محايـًدا يف أثناء الثَّورة.

وتشـير تقديـرات املعهـد الدولـي للدراسـات 
االسـتراتيجيَّة يف لنـدن إلـى أن احلـرس الثـورّي 
يتكون من 350 ألف عنصر، له قواته اجلوِّيَّة والبَْحِريَّة 
ـة، وِمـن ثَـمَّ ال تَُعـدّ هـذه الُقـوَّات من  يَّـة اخلاصَّ والبرِّ
الناحيـة التنظيميـة جـزءًا مـن الُقـوَّات املسـلَّحة، إذ 
اعتبرتها القيادة اإليَراِنيَّة حامية لنظام “والية الفقيه”، 
وبات يُنظر إليها على أنها القوة األساسية واحلرس 
الويّف للمرشد والنَِّظام اإليرانّي. يف حني يرى معهد 
الدراسـات االسـتراتيجيَّة والدوليَّة يف واشـنطن أن 

عـدد أفـراده ال يتجـاوز 120 ألًفا.

ة من ثالثة  ة اإليرانيَّ سة العسكريَّ المؤسَّ
َظامي، والحرس  ة: الجيش النِّ أقسام رئيسيَّ
الثورّي، وقوات الدفاع الشعبي التي ُتعَرف بالبسيج، 
ويبلغ عدد أفراد منتسبيها نحو 545.000 نسمة. 
ورة علي  ات هو مرشد الثَّ والقائد العاّم لهذه الُقوَّ

خامنئي.

المؤسسة العسكريـة
تتكون
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يتبع احلرَس الثوريَّ أفرعٌ رئيسيَّةٌ أربعةٌ، هي الُقوَّات 
يَّة والبَْحِريَّة واجلوِّيَّة والدفاع اجلوِّّي باإلضافة  البرِّ
إلـى فيلـق القـدس، وترتبـط بـه قوات البسـيج التي 
تأسست يف 1980، وتتألف من متطوعني مدنيني، 
وتتلقـى دعمهـا مـن احلـرس الثـورّي، وكان الهـدف 
من إنشائها هو تنفيذ مهامَّ أَمنيَّة داخل إيران، ويف 
سنوات الحقة وُكلت إليها مهامُّ أخرى كقمع احلركات 

االحتجاجية، ودعم حلفاء إيران يف احلروب.

الطبيعة السرِّيَّة والطوعيَّة لهذه الُقوَّات وانتشارها 
سـات احلكوميَّـة  يف املـدارس واجلامعـات واملؤسَّ
ة، َتُول دون معرفة عدد منتسبيها إال أن  واخلاصَّ
بعـض التقاريـر يؤكـد أنهـا تتألـف مـن 2500 كتيبـة 

تضم كل منها 300 شـخص.

أما فيلق القدس فقد أُنِشَئ إبان احلرب اإليرانيَّة 
الِعراِقيَّـة، وميثِّـل الوحـدة االسـتخباراتية باحلـرس 
الثورّي، ويتولى العمل العسكرّي خارج الباد إضافًة 
إلـى تقـدمي الدعم العسـكرّي االسـتخباراتي للدول 

وامِليِليْشيات املوالية إليران.

« ميزانية الحرس الثورّي والجيش

يشـّكل احلـرس الثـورّي جماعة نفـوذ داخليَّة 
يف إيـران، ألن والءه لشـخص مرشـد الثَّـورة ال 
التـي  ـه  للحكومـة اإليرانيَّـة، ومـن ضمـن مهامِّ
النَِّظـام  ْسـتُور اإليرانـّي حمايـة  الدُّ نـّص عليهـا 
اإليرانّي من أعداء اخلارج والداخل، ومنذ فترة 
حكـم الرئيـس اإليرانـّي األسـبق محمـد خامتـي 
ـل احلـرس الثـورّي يف  1997-2005م ازداد تََدخُّ
الشـؤون الداخليَّـة، وصـدر عنـه تهديدات حملمد 

ة. خامتـي بالعـزل أكثـر مـن مـرَّ

سـة عسـكريَّة  لـم يُعـد احلـرس الثـورّي مؤسَّ
تنشط يف اخلارج والداخل ومتارس دوًرا سياسّيًا 
فحسـب، بل أصبحت عماًقا اقتصادّيًا يسـيطر 
سـات الضخمة ويهيمن على  على عدد من املؤسَّ
إيـران،  قطاعـات اقتصاديَّـة هيمنـة كاملـة يف 
وضمن التجاذب الذي شهدته العاقة بني رئيس 
اجُلْمُهوِريَّـة حسـن روحانـي ومرشـد الثَّـورة علـى 
خامنئـي، سـعى روحانـي لتقليـم أظافـر احلـرس 
الثورّي بعض الشيء عن طريق تقليص ميزانيته.

يف شهر يوليو 2016 تَقّدَمت حكومة روحاني 
صة  باقتراح للبرملان اإليرانّي بتعديل امليزانية املخصَّ
للقـوات املسـلَّحة اإليرانيَّـة اجليـش واحلـرس 
الثورّي، على أن تنخفض ميزانية احلرس وتزداد 
ميزانية اجليش بعض الشيء. هذا املقترح انتقده 
يَاَسـة اخلارجيَّة  عضـو جلنـة األمن القومي والسِّ
ًرا هـذا  بالبرملـان اإليرانـيّ مجتبـي ذو النـور، مبـرِّ
االنتقاد بالتهديدات املختلفة التي تيط بإيران، 
ال سـيما تهديـدات بعـض املسـؤولني األمريكّيني، 
وقضايـا اإلرهـاب واجلماعـات اإلرهابيـة، األمـر 

الـذي يقتضـي عدم تقليص امليزانية الدفاعية.

التـي قّدمهـا روحانـي يف  الدفـاع  ميزانيـة 
شـهر ينايـر 2016 للبرملـان، كانـت تتضمـن إعادة 
توزيـع ملوازنـة الدفـاع بـني اجليـش واحلـرس، ال 
َخْفًضـا مـن املبلـغ اإلجمالي فحسـب، واملعتاد يف 
ميزانيـة الدفـاع اإليرانيَّـة أن تـزداد يف كل عـام 
بنسـبة تتـراوح بـني 2% و5%، إال أن روحانـي 
يف ميزانيـة 2016 اقتـرح زيـادة ميزانيـة اجليـش 
بقيمـة 15%، لترتفـع مـن 1.5 إلـى 1.750 مليـار 
دوالر، واقتـرح تخفيـض ميزانيـة احلرس الثورّي 
بنسبة 16% لتنخفض من 5 إلى 4.1 مليار دوالر، 
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وكذلـك زيـادة ميزانيـة قـوات التعبئـة »البسـيج” 
ة للقوات املسلَّحة نحو 400  وقيادة األركان العامَّ

مليـون دوالر لـكل منهما.

وفشل روحاني يف مترير مقترحه داخل البرملان، 
ونتيجة للمسـاومات السياسـيَّة التي دارت خال 
اهـا، تراجـع  عـام 2016م أو التهديـدات التـي تَلَقَّ
روحانـي عـن مسـاره، وعلـى الرغـم مـن دعوتـه 
ة  خلفض موازنة احلرس الثورّي يف املوازنة العامَّ
لعـام 2016، فـإن روحانـي منـح احلـرس الثـورّي 
ميزانيـة تاريخيـة يف الئحـة املوازنـة لعـام 2017 
بزيـادة كبيـرة بلغـت 53% مقارنـة بالعام السـابق، 

فارتفعـت إلـى 6.9 مليـار دوالر))).

هـذه الائحـة التـي هي اآلن قيد الدراسـة يف 
، وصفهـا محلّلـون اقتصاديُّـون،  البرملـان اإليرانـيّ
بأنهـا ذات طابـع عسـكرّي أمنـّي، وحسـب هـذه 
ة للعام املقبل هي 371  الائحة فإن املوازنة العامَّ
ألف مليار تومان 99.7 مليار دوالر، بزيادة %39 

مـن حصـة الدفـاع، ُوزعـت كمـا يلـي:

مة  ساتها املختلفة، كمنظَّ • وزارة الدفاع ومؤسَّ
الضمـان االجتماعـي التابعـة للقـوات املسـلَّحة، 
مـة حمايـة املعلومـات، البحـوث والدراسـات  منظَّ
مة الشؤون العقائدية والسياسيَّة،  الدفاعية، منظَّ
مة  جامعـة مالك أشـتر الصناعيـة الدفاعية، منظَّ
الشؤون اجلغرافية، حصلت على مبلغ 22999.9 
مليار تومان، أي ما يعادل نحو 5.75 مليار دوالر.

https: // 2016 ــة للتوســع اإلجرامــي، 10 دیســمبر ــة تاریخی ــه مــع الحــرس الثــوري ویمنحــه میزانی ــة ســبق، »روحانــي« یؤجــل خالفات  )1( صحیف
mobile.sabq.org

http: //www.iran-efshagari.com/ ــة ــي بنســبة 70 بالمئ ــة روحان ــة حكوم ــي میزانی ــل العســكري ف ــادة التموی ــي، زی ــاع العرب  )2( األمــن والدف
 arabic/index.php/

سات التي تتبعها،  قوات احلرس الثورّي واملؤسَّ
مثـل ممّثليـة خامنئي يف قوات احلرس والبسـيج، 
مة حماية املعلومات، وجامعتَي اإلمام احلسني  ومنظَّ
وضبـاط احلـرس، حصلـت علـى 24.545 مليـار 

تومان، أي ما يعادل 6.9 مليار دوالر))).

 « دالالت زيادة ميزانية الحرس
 في 2017

مجموعة من العوامل أسهمت يف تغيير موقف 
الرئيـس اإليرانـّي حسـن روحانـي، الداعـي إلـى 
تقليـص ميزانيـة احلرس الثـورّي، أبرزها ما يلي:

صات احلرس الثورّي يف ميزانية  )- خفض مخصَّ
2016، ُقوِبَل برفض واستنكار شديَدين من جلنة 
يَاَسـة اخلارجيَّـة، ألن معظـم  األمـن القومـي والسِّ
أعضائهـا مـن جنـراالت احلـرس الثـورّي، وكانـت 
هـذه اللجنـة -وال تـزال- تـرى أن إيـران تتعـرض 
لتهديدات مختلفة، ال سّيما األزمات التي تشهدها 
املنطقة، وقضايا اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية.

)- احلـرس الثـورّي ميّثـل ذراع إيـران اخلارجيَّـة، 
ـعية يف املنطقـة،  وتنفيـذ سياسـات النَِّظـام التوسُّ

يتطلـب مزيـًدا مـن الدعـم املالـي.

3- أشـُهر قليلـة تفصـل روحانـي عـن االنتخابـات 
الرئاسيَّة، لذا فّضل تأجيل خافاته مع احلرس 
الثـورّي وجتنُّـب الصـدام معه يف الوقت الراهن.
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« اإلنتاج الحربي
منذ أواسـط تسـعينيات القرن املاضي أبدت 
إيران اهتماًما كبيًرا بتصدير صناعاتها العسكريَّة، 
ويشير بعض التقارير إلى أن إيران صّدَرت حتى 
اآلن أسـلحتها املصنَّعـة محلِّّيًـا إلـى أكثـر مـن 57 
دولـة، ويقـع معظـم هـذه الـدول يف املناطـق التـي 
تشـهد صراعـات وحروًبـا يف إفريقيـا والشـرق 
األوسـط وأمريـكا الاتينيـة، إضافة إلى تصدير 
مات وجماعات  كميات أخرى من األسلحة إلى منظَّ
مسـلَّحة يف سـاحل العاج والكونغو وغينيا وكينيا 
ونيجيريـا وجنـوب السـودان وأوغندا، فضًا عن 
احلركات املنضوية تت لوائها يف املنطقة كحزب 
اهلل يف لبنـان واحلوثيـني يف اليمـن واحلـركات 

يِعيَّة يف العراق. الشِّ

سة الدوليَّة لدراسات السام يف  وِطبًقا للمؤسَّ
سـتوكهولم، فـإن إيران صـّدَرت بني عاَمي 2010 
و2014 أسـلحة إلـى عـدد مـن الـدول بقيمـة ال 

تتعـدى 200 مليون دوالر))).

َسـَعت إيـران خـال العقـود األخيـرة إلعـادة 
بنـاء منظومتهـا العسـكريَّة املتهالكـة، كمـا أبـدت 
حرصها الشـديد على بناء قوة صاروخية تشـمل 
مختِلـف الصواريـخ، وسـّخرت ُمعَظـم إمكانيـات 

البـاد لهـذا الهـدف.

ويـرى مراِقبُـو حركـة التصنيـع العسـكرّي يف 
إيـران أن معظـم الصناعـات احلربيَّـة يف هـذا 
البلـد هـي استنسـاخ أسـلحة روسـية وصينية، أو 
أن التكنولوجيـا العسـكريَّة لهذيـن البلدين مؤّثرة 

http: //cutt.us/wZgzp ،1( زمان نیوز: ایران چه تسلیحاتی را میتواند صادر کند( 
 http: //www.arabic-military.com/t8683-topic 2( الجیش العربي، أنواع األسلحة اإلیرانیة ودواعي التسلُّح( 

إلى حّد كبير يف التركيبة الفنية لألسلحة املصنَّعة 
علـى أيـدي اخلبـراء اإليرانّيني.

ة « الدوافع اإليرانيَّ
 إلى زيادة اإلنتاج الحربي

تتلخـص أهـم دوافـع إيـران لتطويـر إنتاجهـا 
ي يف التالـي: احلربـي احمللِـّ

)- حظـر تصديـر السـاح املفـروض علـى إيـران 
بدرجـات متفاوتـة منذ انـدالع احلرب الِعراِقيَّة-

ل دافًعـا قوّيًـا إليـران  اإليرانيَّـة عـام 1980م شـكَّ
لتطويـر قدراتهـا احمللِّيَّـة يف صيانـة وتصنيـع 

وتطويـر السـاح.

)- ِقـَدم مـا متتلكـه إيـران مـن طائـرات ودبابـات 
باملقارنـة مـع مـا متتلكـه جيـوش دول املنطقـة، ال 
سـيما دول َمْجِلس التعاُون اخلليجي وإسـرائيل.

3- استراتيجيَّة التسلُّح اإليرانيَّة تعتمد على برامج 
إنتـاج الصواريـخ محلِّيَّة الصنـع وبأعداد ضخمة 
حتـى لـو كان معظمهـا ذا قـوة تدميريـة محـدودة 
ـة تصويـب منخفضـة، وهـي اسـتراتيجيَّة  أو دقَّ
اكتسـبتها إيـران مـن احلـرب الِعراِقيَّـة يف ضـرب 

عمق أراضي العدو دون خسـائر بشـرية.

4- اخلـوف مـن سـعي القـوى اخلارجيَّة إلى قلب 
نظـام احلكـم يف إيـران شـّكل دافًعا قويـا لتطوير 

برامج التسـلُّح اإليرانيَّة))).

5- املنافسة اإلقليميَّة وبناء حالة من التوازن مع 
القـوى النوويَّـة مثـل باكسـتان والهنـد، ومنافسـة 
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تركيا وروسـيا بالتأثير على دول وسـط آسـيا))).

6- إقنـاع الداخـل اإليرانـّي بِعَظـم الـدور الـذي 
سـة العسـكريَّة  يضطلع به احلرس الثورّي واملؤسَّ

عموًمـا يف مواجهـة األخطـار اخلارجيَّـة.

وخـال األشـهر السـتة املاضيـة أعلنت إيران 
عـن تصنيـع وتطويـر عـدد كبيـر مـن األسـلحة، 
بغية تزويد الوحدات العسكريَّة املختلفة البَْحِريَّة 

يَّـة بأسـلحة حديثـة ومتطورة. يَّـة واجلوِّ والبرِّ

ويف ما يلي نعرض جزًءا من آخر الصناعات 
العسـكريَّة التـي أعلنـت عنها إيـران خال الفترة 
وَوْفًقـا  العسـكريَّة  الوحـدات  املاضيـة، حسـب 

صاتهـا واسـتخداماتها: لتخصُّ

ة ات الَبْحرِيَّ ح في الُقوَّ « برامج التسلُّ
ات  يف مدينة بوشـهر السـاحلية، دّشـنَت الُقوَّ
يَّة التابعة للحرس الثورّي الفرقاطة ناظري،  البرِّ
التـي تُعتبـر أول فرقاطـة مصنوعة مـن األملنيوم، 
يبـغ طولهـا 55 متـًرا وعرضهـا 14 متـًرا وُعْشـر 
املتـر، ويبلـغ ارتفاعهـا 13 متـًرا. واسـتغرق إجنـاز 
هذا املشروع 14 شهًرا، كما تتميز بقابلية اإلبحار 
يف األمـواج الهائجـة وهبـوط وإقـاع املروحيـات 
منها بسهولة”)))، وتتمّتع بقدرات متطّورة، أبرزها 
اإلبحـار وسـط ظـروف مناخيـة قاسـية، والسـير 
نحـو 10 آالف كيلومتـر دون حاجـة إلـى الوقـود، 

وقدرتـه علـى حمل مئة شـخص.

 )1( عصام المجالي، رسالة ماجستیر، تأثیر التسلح اإلیراني على األمن الخلیجي منذ انتصار الثورة في 1979، جامعة مؤتة، صص 46-45.
 http: //elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU4868.pdf

 )2( فارس نیوز، نخستین«شناور تندرو برد بلند بالگردبر« ساخت سپاه رونمایی شد، 23 شهریور 1395
 http: //www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950623000159

 )3( تسنیم، العمید فدوي: جیل جدید من فرقاطات »الشهید ناظري« هو قید التصنیع، 8 نوفمبر 2016
https: //www.tasnimnews.com/ar/news/2016/11/08/1234490

لكن الصور املرفقة مبراسم التدشني أوضحت 
أنهـا تمـل طائـرة هليكوبتـر مدنية واحدة، ولم 

يلحظ عليها أي قدرات تسليحية.

دة بأحدث  وتقول إيران إن هذه الفرقاطة مزوَّ
ات والتجهيزات، وُصّمَمت وُصّنَعت حسـب  املَُعدَّ
أحـدث املواصفات الدوليَّة املعاصرة، وبخبرات 
محلِّيَّة إيرانيَّة دون استعانة بأي خبرات أجنبيَّة.

مؤخـرا أعلـن قائـد القـوة البَْحِريَّـة اإليرانيَّة 
يف حـرس الثَّـورة اإلسـامية العميـد علي فدوي 
أن جيًا جديًدا من فرقاطات “ناظري” جتري 
صناعتـه يف الوقـت احلالـي وأنهـا سـتنضّم إلـى 
األسطول البحري، دون تديد موعد انضمامها، 
ل نقطة توُّل يف القوة البَْحِريَّة  وقال إنها ستشكِّ

التابعة للحرس الثورّي)3).

ات البَْحِريَّة التابعة للجيش اإليرانّي  ا الُقوَّ أمَّ
فقد عرضت أحدث إجنازاتها يف مجال التصنيع 
سـة األبحاث واجلهاد  احلربي، إذ عرضت مؤسَّ
ًرا،  الكفائي، أحد األفرع التابعة لهذه القوات، مؤخَّ
آخر منجزاتها التي تضّم مشروع حوض اجلذب 
لاختبار اآللي لنماذج العائمات، و”مشروع ثامن” 
يَّـة  ـم يف النيـران السـطحية واجلوِّ لنظـام التحكُّ
الصواريـخ،  إطـاق  ـات  لبارجـات تمـل منصَّ

ومشروع رادار “LPI” السطحي العسكرّي.

كما عرض خال املراسم رادار “درع البحر” 
ـة  العامَّ بإيعـاز مـن رئيـس األركان  ُدّشـن  الـذي 
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املنظومـة  املسـلَّحة، هـذه  للقـوات 
األهـداف  بنظـام تديـد  دة  مـزوَّ
أنـواع  دة مبختلـف  ومـزوَّ املتحركـة 
ة للحرب اإللكترونية  األنظمة املضادَّ
مـن خالهـا رصـد  والتـي ميكـن 
املقاتـات اإليرانيَّة واألجنبيَّة، كما 
ُكشـف عن مشـروع إثارة العواصف 
ـم البقـاء يف  مـن أجـل اختبـار تكُّ
م  العواصف البَْحِريَّة، ومشروع التحكُّ

البَْحِريَّـة، ومشـروع رادار  القطـع  يف اصطـدام 
الدفـاع املدنـي اإللكترومغناطيسـي يف السـفن، 

ونظـام كشـف رادارات العـدو))).

ويف املراسم نفسها أُزيَح الستار عن مشروع 
“مرصاد” للتثبيت اآللي، وهو عبارة عن ورشـة 
أجهـزة الطوربيـد مـن طـراز )))46، وذلـك َوْفًقـا 
مِلَا أعلنته اجلهات الرسـميَّة اإليرانيَّة، وهو أمر 
ـق مـن صحتـه إال بعـد مشـاركة  ال ميكـن التحقُّ
هـذه القطـع يف منـاورات مـع دول أجنبيَّـة، أو 
صـدور تقاريـر محايـدة تتنـاول مـا أعلنتـه إيران 

مـن إجنـازات عسـكريَّة لها.

أما أسـطول الشـمال التابع للقوات البَْحِريَّة 
يف اجليش اإليرانّي فقد أعلن عن قرب انضمام 
ات  الُقـوَّ إلـى  للقنابـل  القاذفـة  “سـبر”  بارجـة 
البَْحِريَّة اإليرانيَّة يف مياه اجلنوب وبحر عمان، 
ـرة “سـهند” إلـى  باإلضافـة إلـى انضمـام املدمِّ

هـذه القوات)3).

 http: //cutt.us/LXuv 1395 1( دنیاي اقتصاد، عملیاتی شدن سپر دریایی ارتش در مکران، 9 ابان( 
 http: //sdarabia.نوفمبــر  29 مســتقبلیة،  خطــط  عــن  واإلعــالن  جدیــدة  بحریــة  منظومــات  تدشــین  إیــران:  العربــي،  والدفــاع  األمــن   )2( 

 com/?p=41347
http: //www.alalam.ir/news/1890812#sthash. 2016 ــر ــا، 29 نوفمب ــة تســتعرض أحــدث إنجازاته ــة اإلیرانی ــوة البحری ــم، الق  )3( العاَل

dSnPRnOk.dpuf
http: //tn.ai/1145569 - 2016-8-1 ،4( تسنیم، إیران تزیح الستار عن طائرة تشویش من دون طیار( 

ار « برنامج تطوير الطائرات دون طيَّ
أزاحـت إيـران خـال األشـهر املاضية السـتار 
عن عدد من الطائرات، منها طائرة تشويش دون 
ات الُقوَّات  طيار عرضتها يف معرض ألحدث ُمَعدَّ

يَّة للجيش اإليرانّي. البرِّ

إضافـة إلـى هـذه الطائـرة، ُعرضـت طائـرات 
صـة للتصويـر، وأخـرى  أخـرى دون طيـار مخصَّ
دة بأجهـزة تدمير ليزرية تسـتطيع التشـويش  مـزوَّ
علـى عمليَّـات التصويـر التـي تنّفذهـا الطائـرات 

األخـرى)4).

يَّـة التابعـة للحـرس الثـورّي،  أمـا الُقـوَّات اجلوِّ
فقد عرضت ما قالت إنه أحدث طائراتها املسيرة 
تـت اسـم “صاعقـة”، وهـي طائـرة قتاليـة دون 

طيـار مـن عائلة طائرات “سـيمرغ”.

وتُعتبر طائرات سيمرغ النسخة اإليَراِنيَّة من 
طائرات “RQ170” األمريكيَّة التي استطاعت إيران 
االسـتياء علـى واحـدة منها بعد السـيطرة عليها 
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وإنزالها عام 2011 إثر دخولها إلى أجواء الباد.

وتقول إيران إنها صّنَعت هذا النموذج باستخدام 
تقنيـات الهندسـة العكسـية لتحمـل أربعـة صواريخ 
ذكيَّـة، وقـد أعلنـت أن اسـتمرار إنتـاج هـذه الطائرة 
االسـتراتيجيَّة سـيكون َوْفًقا حلاجة إيران إلى هذا 

النوع من الطائـرات))).
ويف نفس السياق قال أمني املَْجِلس األعلى لألمن 
القومـي علي شـمخاني خـال زيارته خطوط إنتاج 
ومعرض قدرات الطائرات دون طيار التابعة للحرس 
الثورّي، بأن هذا النوع من الطائرات يدخل يف نطاق 
القـدرة الصاروخيـة، وقطـاع هاّم مـن قطاعات قوة 
الردع اإليرانيَّة، لذا فإن إيران لن تعترف بأي حدود 
أو قيود من أجل تطوير هذا النوع من الطائرات الذي 

ة يف تطوير قدرات إيران الدفاعية))). يُسِهم بِشدَّ
من جانب آخر، أزاحت الُقوَّات البَْحِريَّة التابعة 
للحرس الثورّي السـتار عن أول “طائرة دون طيار« 
تتمتع بإمكانيَّة تنفيذ عمليَّات انتحارية، وجاء يف بيان 
للحـرس الثـورّي أن هذه الطائرة تسـتطيع التحليق 
لقرابة 4 ساعات متواصلة، ويبلغ مداها 1000 كم. 
ومن أهّم ميزات هذه الطائرة أنها تستطيع التحليق 
علـى ارتفاعـات مختلفة تتـراوح بني نصف متر من 

مستوى سطح البحر إلى 3 آالف قدم.
وتبلـغ سـرعة الطائـرة املسـيرة اجلديـدة قرابـة 
200 كم يف الساعة، وتستطيع الهبوط على املاء)3).

سـة قـوات التعبئـة فقـد أعلنـت عـن  أمـا مؤسَّ
إزاحـة السـتار عـن أول طائـرة مسـيرة دون طيـار 

 http: //www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/165313/ 1395 1( آرمان امروز، رونمایي از پهپاد دوربرد »صاعقه«، 11 مهر( 
http: //afarineshdaily.ir/afarinesh/News. 1395 2( آفرینــش، بــراي دفــاع از خــود حــد ومــرز ومحدودیتــي نمي شناســیم، 11 مهــر( 

 aspx?NID=169477
 http: //mawaqif.net/content/news/2923/ .3( مواقف، أول »طائرة مسیَّرة انتحاریة« تدخل الخدمة في القوة البحریة للحرس الثوري( 

 http: //cutt.us/oNMM 1395 4( تسنیم، أولین پهپاد ساخت دانش آموزان ایرانی با نام ساحر رونمایی شد، 2 اذر( 
https: //goo.gl/NDHHxZ 1395 5( جام جم، رادار ایرانی »مطلع  الفجر ۳« رونمایی شد، 1 ابان( 

مة على يد الطلبة اإليرانّيني. باسم “ساحر”، مصمَّ

ووَْفًقا للمعلومات التي نُشرت عن هذه الطائرة دون 
طيار، فإن مداها امليداني يصل إلى 1900 كيلومتر، 
وأقصى سرعة لها 180 كم/ساعة، وتستطيع الطيران 
ملـدة 10 سـاعات متواصلـة. أمـا مهـاّم هـذه الطائرة 
فتتمثل يف التصوير الفوتوغرايف، وأداء مهاّم من َقبيل 

مراقبة حركة املرور، وتنفيذ عمليَّات عسكريَّة)4).

كذلك أعلنت إيران خال األشـهر املاضية عن 
تدشني مجموعة من منظومات الرادار املصنَّعة محلِّّيًا، 
كان أهّمهـا تدشـني مشـروعات الـرادارات وأجهـزة 
املاحة اجلوِّيَّة يف مدينة شيراز. هذه النماذج تشتمل 
علـى منظومتَـي رادار “معـراج4” و”مطلع الفجر3” 
ومنظومة “dme” ومنظومة أجهزة استشعار راداري 

من عائلة منظومات املاحة اجلوِّيَّة.

تتميز منظومة “معراج 4” بالقدرة على التحكم، 
وإطاق التحذيرات األولية، واملراقبة اجلوِّيَّة بعيدة 
املدى، ورصد املواقع األرضية، والتعقب ثاثي األبعاد. 
أما الرادار “مطلع الفجر3” فهو منظومة أخرى ُكشف 
عنهـا، تقـول الُقـوَّات اجلوِّيَّـة إنهـا تتميـز مبقدرتهـا 
العالية على املتابعة اجلوِّيَّة للكشف والتعرف على 
األهداف على مدى 500 كيلومتر، أما منظومة “دي 
إم إي” فهي إحدى منظومات املسـاعدات املاحية 
الاسلكية التي تُستخدم يف املطارات املدنية والتي 
ـة األرضيـة بغرفـة  تُصنَّـع مـن أجـل اتصـال احملطَّ

تكم الطائرة)5).
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« البرنامج الصاروخي:

مـن ناحيـة أخـرى كشـفت إيـران عـن عـدد مـن 

الصواريخ كان أبرزها صاروخ ذو الفقار الذي ميثِّل 

أحـدث صواريخهـا محلِّيَّة الصنـع والذي يبلغ مداه 

750 كيلومتـًرا، وُكشـف عنـه خـال االسـتعراض 

العسـكرّي الكبيـر للقـوات املسـلَّحة اإليرانيَّـة يف 

مدينة بندر عباس جنوب غربّي إيران، بالتزامن مع 

اسـتعراضات عسـكريَّة أخرى يف العاصمة طهران 

ومـدن إيرانيَّـة أُخَرى.

ويُعتبر صاروخ “ذو الفقار”، حسب وكالة "تسنيم" 

اإليرانيَّـة، أحـد أدّق الصواريـخ اإليرانيَّـة املصنَّعـة 

محلِّّيًا، إذ التحق بالصواريخ الباليستية بعيدة املدى 

اإليرانيَّة األخرى، وبفضل احتوائه على رأس حربي 

انشـطاري، بإمكانه إصابة األهداف املتفرقة على 

األرض ومدارج املطارات))).

 )1( تسنیم، إیران تكشف عن صاروخ »ذو الفقار« الذي یبلغ مداه 750 كیلومتًرا، 21 سبتمبر 2016 
 https: //www.tasnimnews.com/ar/news/2016/09/21/1191978/

 « حقيقة الصناعات
ة: ة اإليرانيَّ  العسكريَّ

رغـم كثـرة اإلعـان عـن املنجـزات العسـكريَّة 
اإليرانيَّة خال األشهر األخيرة، فإنه ال ميكن الوثوق 
بـكل املعلومات املنشـورة عن التجـارب والصناعات 
واالكتشـافات احلربيَّـة، فـا يزال الغموض يكتنف 
كثيـًرا مـن هـذه الصناعات، ويشـير بعـض التقارير 
واملعلومـات إلـى أن بعـض هـذه الصناعـات يفتقـر 
ة، ويف ما يلي نعرض أبرز الشـكوك حول  قَّ إلى الدِّ

حقيقة هـذه املنجزات:

)- عدم امتاك إيران التقنيات املتطورة الازمة 
لصناعـة عـدد كبيـر مـن األسـلحة التـي تعلن عنها 

بني الفينة واألخرى.

)- عدم توافر معلومات كافية عن كفاءة معظم 
هذه الصناعات.

3- عدم قدرة هذه الصناعات العسكريَّة على 
مجاراة منظومات األسـلحة املتطورة التي متتلكها 

دول املنطقة.
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 « مستقبل الصناعات 
ة اإليرانّيَة العسكريَّ

سـتؤدي مجموعة من األسـباب إلى استمرار 
إيران يف اإلنفاق على التسلُّح واإلعان عن مزيد 

من الصناعات احمللِّيَّة، نذكر منها التالي:

)- تـردِّي األوضـاع األمنيَّـة يف عـدد مـن املناطـق 
احلدودية واستمرار املواجهات بني قوات احلرس 
ات األمنيَّـة ضـّد عصابـات تهريـب  الثـورّي والُقـوَّ

األسلحة واملخّدرات.

ر الوطني يف مواجهة  )- استمرار حركات التحرُّ
قوات األمن اإليرانيَّة.

3- حاجة إيران إلى جتديد ترسـانتها العسـكريَّة 
بأسلحة جديدة ومتطورة.

املنطقـة  التـي تشـهدها  4- حالـة االسـتقطاب 
وطموح إيران املتنامي إلى لعب دور أكثر فاعليَّة 
يف األزمات التي تشهدها سوريا واليمن والعراق.

5- امتناع عدد كبير من الدول املنتجة لألسلحة، 
بيـع أسـلحة  املُتَِّحـدة األمريكيَّـة عـن  كالواليـات 

متطـوِّرة إليران.

6- رغبـة إيـران يف الوصـول إلـى مصـافِّ الـدول 
رة لألسـلحة. املصدِّ

« المناورات ومشروعات التدريب:

بـات واضًحـا للمراقبـني للشـأن اإليرانـّي أن 
املتعـددة  العسـكريَّة  املنـاورات  ـا مـن  جانًبـا مهّمً
التي جتريها إيران، ترّكز على اجلوانب النفسيَّة 

http: //www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950728000498 1395 1( فارس، انهدام پهپاد توسط جنگنده میگ 29، 28 مهر( 
https: //goo.gl/cD90Vz 1395 2( ایلنا، شلیک موشک نصر وبمب قاصد/ انهدام اهداف زمینی توسط جنگنده های اف۴، 28 مهر( 

والسياسـيَّة التـي تتركهـا أخبـار املنـاورة على من 
تعتبرهم إيران خصوًما لها، سواء يف داخل إيران 
أو خارجها، وخال األشهر الستة املاضية نّفَذت 
حة اإليرانيَّة املختلفة سلسـلة  ات املسـلَّ أفرع الُقوَّ

مـن املنـاورات، منهـا ما يلي:

ّي احمليط مبدينة أصفهان  • يف املجـال اجلـوِّ
غربّي إيران، أجرى ساح اجلو اإليرانّي مناورة 
“فدائيـو سـماء الواليـة السادسـة” التـي اشـترك 

فيها مختلف أنواع الطائرات املقاتلة والقاذفات 
وطائرات الشحن شبه الثقيلة واخلفيفة وطائرات 
االتصـاالت واالسـتطاع والتـزود بالوقـود وعدد 
ات  مـن أنـواع الطائـرات دون طيـار، ونّفـَذت الُقوَّ
يَّـة عمليَّـات اختـراق أمـواج الـرادار لقـوات  اجلوِّ

العـدّو االفتراضـي يف هذه املرحلة.

ونّفذت مقاتات “إف 14” و”ميج 29” عمليَّات 
التدريب على القتال اجلوِّّي يف وضعية االشتباك 
امليداني خال احلرب الواقعية، ويف اليوم األخير 
للمناورات استطاعت 6 طائرات “ميغ 29”، خال 
يَّـة، تديـد طائـرة “كـرار”  عمليَّـات التتبـع اجلوِّ
دون طيـار كهـدف وتدميرها بصاروخ جو-جو)))، 
كما اسـتخدمت املقاتات القنابل محلِّيَّة الصنع 
دة  واملتطـورة »قاصـد« يف تدميـر األهـداف احملدَّ
لهـا، واسـتطاعت هـذه املقاتـات تدميـر املواقـع 
“نصـر” وقنبلـة  احملـددة عبـر إطـاق صـاروخ 

هـة بالليـزر تزن 200 رطل))). موجَّ
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القنابـل  املنـاورة اختبـار  نتائـج  أهـم  وكانـت 
والصواريـخ واألسـلحة املصنَّعـة محلِّّيًـا، وأُعِلـَن 
رسمّيًا أن اختبارها كان ناجًحا بكل املقاييس))).

ب  التسـرُّ الثانيـة كانـت منـاورة  املنـاورة   •
اإلشعاعي، هذه املناورة أقامها اجليش اإليرانّي 
يف مناطـق كاشـان ونطنـز وآران بوسـط إيـران، 
أي املناطـق التـي تتركـز فيهـا املفاعـات النوويَّـة 
اإليرانيَّة يف نطنز وأراك وفرودو. ويف هذا الصدد 
أعلـن املتحـدث الرسـمي باسـم هـذه املنـاورات، 
أحمـد جـوزي، أن هـذه املنـاورات تهدف إلى رفع 
ات اسـتعداًدا ملواجهـة احلـوادث  الُقـوَّ جهوزيـة 
النوويَّـة  املفاعـات  احملتَملـة وحلمايـة مناطـق 
والقدرات النوويَّة، فضًا عن تنسيق اجلهود بني 
ات النَِّظامية  قـوات الشـرطة وقـوات األمن والُقـوَّ
لدرء املخاطر احملتَملة يف املجال النووّي))). وقد 
أعلـن قائـد مقـر الدفـاع اإلشـعاعي يف كاشـان، 
حميـد رضـا مؤمنيـان، أن هـذه املنـاورات جـرت 
مة الطاقة الذرية اإليرانيَّة  َوْفًقـا ملواصفـات منظَّ
وبإشـراف الوكالـة الدوليَّـة للطاقـة الذريـة، وبلـغ 
عـدد املشـاركني فيهـا 1300 شـخص بدعـم مـن 

200 آخريـن)3).

• املنـاورة الثالثـة هـي منـاورة قـوات التعبئـة 
“البسيج”، أجرتها قوات التعبئة يف منطقة رابر 
التابعة حملافظة كرمان يف جنوب شـرقّي إيران، 
بهـدف التـدرُّب علـى عمـل األكمنـة األمنيَّـة يف 

املناطـق احلدودية”)4).
http: //alef.ir/vdcg3t9twak9zx4.rpra.html?404263 1395 1( الف، تست مثبت بمب ها وموشک های ایرانی، 28 مهر( 

 http: //www.isna.ir/news/95070401617/ 1395 2( وكالة ایسنا، آغاز رزمایش پدافند پرتویی »حضرت روح هللا« در کاشان، 4 مهر( 
 http: //kayhan.ir/ar/news/45674.2016 3( صحیفة كیهان، إیران ُتجِري مناورة في الدفاع اإلشعاعي، 26 سبتمبر( 

 http: //www.ettelaat.com/etiran/?p=239521 1395 4( اطالعات، برگزاری رزمایش بزرگ یاوران انقالب اسالمی در رابر، 2 ابان( 
 http: //cutt.us/XWPu 1395 5( نسل فردا، رزمایش بزرگ »الى بیت المقدس« برگزار شد، ص2، 15 ابان( 

 http: //alansaar.net/2016/12/11/39872 2016 6( األنصار، انطالق مناورات “محمد رسول هللا ص” الكبرى للجیش اإلیراني، 11 دیسمبر( 

• املنـاورة الرابعـة كانـت تـت عنـوان “إلـى 
البسـيج  املقـدس”، أجرتهـا كذلـك قـوات  بيـت 
يف 13 محافظـة إيرانيَّـة مبشـاركة 84 كتيبـة مـن 
كتائبهـا، وركـز القائمـون علـى هـذه املنـاورة علـى 
إجراء عدة متارين، منها منع دخول األعداء إلى 
داخل املدن، وعمليَّات منع إنزال اجلنود، إضافًة 
إلـى التدريـب علـى التكتيـكات احلديثـة ملواجهـة 
التهديـدات اجلديـدة، وكيفيـة مواجهة الهجمات 

التـي ينّفذهـا تنظيـم “داعـش”)5).

• املنـاورة اخلامسـة هـي “منـاورة رسـول اهلل 
ات البَْحِريَّة  الكبـرى”: هـذه املنـاورة أجرتهـا الُقـوَّ
باجليش اإليرانّي يف جنوب شـرقي إيران، حيث 
الهـدف  أمـا  200 كيلومتـر مربَّـع.  غّطـت نحـو 
ات البَْحِريَّـة  مـن هـذه املنـاورة، حسـب قائـد الُقـوَّ
العميـد جيومـرث حيـدري، فهـو تقييـم جهوزيـة 
قواتـه واختبـار مسـتوى قدراتهـا، وشـاركت فيهـا 
يَّـة، وجـرى التركيـز  23 فرقـة تابعـة للقـوات البرِّ
على أسلحة املدرَّعات واملدفعية واملغاوير وقوات 
ل استخدام املدرَّعات املصنعة  الرّد السريع، وشكَّ

ـا مـن برنامج املنـاورات)6). محلِّّيًـا جانًبـا مهّمً

يف هـذه املنـاورات ُعـرض بعـض الصناعـات 
اجلديدة، ومنها طائرة مسيرة جديدة تمل اسم 
“فربـاد” تطلـق يدوّيًـا، ويصـل مدى هذه الطائرة 
إلى 20 كيلومتًرا، وتطير ملدة 45 دقيقة متواصلة.

يَّـة جهـاز “جمـر”  ات البرِّ كمـا عرضـت الُقـوَّ
ـص ملواجهـة الطائـرات املسـيرة املعاديـة،  املخصَّ
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يَّـة إن هـذا اجلهـاز بإمكانـه  ات البرِّ وتقـول الُقـوَّ
ي للطائرات املسيرة على بعد 3 كيلومترات،  التصدِّ
وقـادر علـى إخـراج الطائـرة عـن السـيطرة قبـل 

إنزالهـا إلـى األرض))).

ات  ويف اليوم الثالث للمناورات اختبرت الُقوَّ
انتحاريـة مسـيرة أطلـق عليهـا  يَّـة، طائـرة  البرِّ
“رعـد85”، فضـًا عـن طائرتـني تمـان اسـم 
“شـاهني” و”عقاب”، األولى تسـتخدم للعمليَّات 
القتاليـة وتتمتـع بحمـل صواريـخ جـّو-أرض، أمـا 
س، وزعمت  الثانية فمتخصصة يف عمليَّات التجسُّ
يَّـة أن بإمـكان هـذه الطائرة التحليق  ات البرِّ الُقـوَّ

ملـدة 24 سـاعة متواصلة))).

ة ة اإليرانيَّ « تحرُّكات القطع الَبْحرِيَّ

ة ة بالسفن األمريكيَّ ش الزوارق اإليرانيَّ )- حترُّ
ات البَْحِريَّة التابعة للحرس الثورّي  تتبع الُقوَّ
بالسـفن احلربيَّـة  التحـرُّش  ، سياسـة  اإليرانـيّ
ات  ك الُقوَّ األمريكيَّـة واعتـراض مسـيرها، وتشـكِّ
البَْحِريَّـة يف النشـاط العسـكرّي األمريكـّي قـرب 
احلدود اإليرانيَّة. هذا التحرُّش املتواصل وصفته 
الواليـات املُتَِّحـدة األمريكيَّـة بأنـه غيـر مسـؤول 
واسـتفزازي، وهـّددت بإغـراق الـزوارق اإليرانيَّة 

يف حـال تكـراره.

يف يوليو 2016، اقتربت خمسة زوارق بَْحِريَّة 
حربيَّـة إيرانيَّـة تابعـة للحـرس الثـورّي من إحدى 
التـي كانـت تمـل  السـفن احلربيَّـة األمريكيَّـة 
أحـد أبـرز جنـراالت اجليـش األمريكـّي يف رحلة 
ليـوم واحـد عبـر مضيـق هرمـز، فاقتربـت هـذه 

http: //sdarabia.com/?p=41964#comment-196 2016 1( األمن والدفاع العربي، الجیش اإلیراني یزیح الستار عن طائرة مسیَّرة جدیدة ُتطَلق یدوّیًا، 12 دیسمبر( 
http: //sdarabia.com/?p=42090 2016 2( األمن والدفاع العربي، الجیش اإلیراني یزیح الستار عن طائرة رعد االنتحاریة، 13 دیسمبر( 

الـزوارق اإليرانيَّـة املـزودة بصواريـخ “تـاو” بنحو 
560 متـًرا مـن السـفينة.

للقيـادة املركزيـة يف  العـاّم  القائـد  وصـّرح 
، الـذي يُشـِرف علـى احلـرب  اجليـش األمريكـيّ
ضـّد تنظيـم »داعـش«، اجلنـرال جوزيـف فوتيل، 
للصحفيـني وهـو علـى مـن السـفينة “USS نيـو 
“الفرصـة كبيـرة  أورليانـز” األمريكيَّـة قائـًا: 
حلـدوث حسـابات خاطئـة”، مضيًفـا أن نحـو 
10% مـن احلـاالت تصنَّـف باعتبارهـا غير آمنة 

أو غيـر عاديـة أو غيـر احترافيـة.

ويف شـهر أغسـطس 2016 واصلـت دوريـات 
العربـي  الَبْحِريَّـة اإليرانيَّـة يف اخلليـج  زوارق 
سياستها الثابتة التي تقوم على اعتراض القطع 
البَْحِريَّـة التـي تتجـاوز خطـوط املاحـة الدوليَّـة 
ـة القطـع البَْحِريَّـة األمريكيَّة. يف اخلليـج، بخاصَّ

وقـد أعلن مسـؤول دفاعـي أمريكّي أن أربعة 
زوارق تابعـة للحـرس الثـورّي اإليرانـّي اعترضت 
ـرة أمريكيَّـة يف محيـط مضيـق هرمز، وقال  مدمِّ
املسـؤول األمريكـيّ إن زورقـني إيرانيَّـني اقتربـا 
ملسـافة 300 متـر تقريًبـا مـن املدمـرة “نيتـز” يف 
تصـرف “غيـر آمـن وغيـر احتـرايف”. وأضـاف 
العاليـة  “سـرعة االقتـراب اإليرانيَّـة  املسـؤول: 
كانـت مزعجـة، اضُطـر على أثرهـا قائد املدّمرة 

نيتـز إلـى تغييـر مسـارها”.

2016 واصلـت  التالـي سـبتمبر  الشـهر  يف 
إيران تصعيد نشاطها البحري يف منطقة اخلليج 
العربي، عبر دوريات الزوارق السـريعة وتريك 
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قطعها البَْحِريَّة متوسطة احلجم بشكل دائم، مع 
زيـادة عمليَّـات املراقبـة واالعتراض ضّد السـفن 
األمريكيَّـة، ولـم تُبـِد القطـع البَْحِريَّـة األمريكيَّـة 

كات. أي رّد علـى تلـك التحرُّ

وكانت أبرز حاالت اعتراض السفن األمريكيَّة 
ما فعلته سبع قطع بَْحِريَّة إيرانيَّة عندما اعترضت 
املدمرة “يو إس إس فايربوينت” يف مياه اخلليج 
العربي، يف الوقت الذي كان يفصلها فيه 91 متًرا 
عـن أحـد الـزوارق اإليرانيَّـة، ممـا اضطّرهـا إلى 

تغيير مسارها للحيلولة دون االشتباك معها.

وقال البنتاغون إن الزوارق األمريكيَّة حّذرت 
اتصـال ال سـلكي،  ات يف  ملـرَّ الطـرف اإليرانـّي 
ولكـن الـزوارق اإليرانيَّـة لم تُِعـر هذه التحذيرات 
اهتماًما، مشيًرا إلى أنها املرة احلادية والثاثون 
التـي تـدث فيهـا مواجهات خطـرة بني الزوارق 
األمريكيَّة واإليرانيَّة يف املياه اجلنوبية للخليج))).

وقـد صـّرح قائـد األسـطول اخلامس للقوات 
األمريكيَّـة بيـل إربـن، بـأن عـدد املناوشـات غيـر 
اآلمنة وغير املهنية للزوارق اإليرانيَّة يف النصف 
األول من عام 2016، يبلغ تقريًبا ضعف ما حدث 
يف الفترة املماثلة من العام الذي سبقه، مضيًفا 
للقـوارب  القـوة احملـدودة  الرغـم مـن  أنـه علـى 
اإليرانيَّة مقارنة بالسفن احلربيَّة األمريكيَّة، فإن 

تهديداتهـم يف اخلليـج العربي كانت حقيقية))).

 )1( شرق دیلي، رویارویی ناوشکن آمریکایی با شناور نظامی ایران، 17 شهریور 1395
 http: //www.sharghdaily.ir/News/102397/

 )2( جام جم، تهدید قایق های تندرو ایران در خلیج فارس بسیار واقعی است، 18 شهریور 1395
 http: //jamejamonline.ir/online/2536707447636493445

 )3( عصر إیران، فرمانده آمریکایی: »اشتباه محاسباتی« ممکن است سبب درگیری نظامی با ایران شود، 10 شهریور 1395.
 http: //www.asriran.com/fa/news/490828/

 )4( رویترز، ترامب یتوعد بَرّد قاٍس على أي مضایقة إیرانیة للبحریة األمریكیة، 10 سبتمبر 2016
 http: //ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN11G07S

للقـوات  القيـادة املركزيـة  كمـا حـّذر قائـد 
األمريكيَّـة يف الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا 
»سـنتكام« جوزيـف ووتـل، مـن أن اخلطـأ يف 
احلسابات من املمكن أن يسبِّب معركة عسكريَّة 
بَْحِريَّـة مـع إيـران يف اخلليـج العربـي، مضيفا أن 
قوات فيلق القدس التابع للحرس الثورّي نّفذت 
تـركات مسـتفزة ضـّد السـفن األمريكيَّـة خال 

الفتـرة املاضيـة يف اخلليـج العربـي)3).

ة ة اإليرانيَّ  « ترامب يتوعد الَبْحرِيَّ
 بَرّد قاس

تهديـدات الرئيس األمريكـّي املنتخب دونالد 
ترامب ضّد إيران لم تقتصر على رفضه لاتَِّفاق 
ده بَردٍّ قاٍس  النووّي، بل شملت ملّفات أخرى كتوعُّ
علـى أي سـفينة إيرانيَّـة تضايـق سـفن وقـوارب 
البَْحِريَّـة األمريكيَّـة يف مياه اخلليج العربي. جاء 
هـذا التهديـد يف كلمـة لترامـب أمـام حشـد مـن 
أنصاره يف والية فلوريدا يف أثناء حملته االنتخابية 
عندمـا قـال: “عندما يطّوقون مدّمراتنا اجلميلة 
بقواربهم الصغيرة ويلّوحون بإشارات يجب أن ال 
يُسـمح لهـم بهـا فإنهـم سـيُطَردون من امليـاه بقوة 
الساح”، وطالب بتعزيز قوة اجليش إلبراز قوة 
الواليات املُتَِّحدة وتعزيز دورها كزعيمة للعالَم)4).

يف هـذا الصـدد تـرى مجلـة “فـورن أفيـرز” 
األمريكيَّة ضرورة أن تقّدم إدارة ترامب اجلديدة 
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مزيًدا ملواجهة التهديد الذي تشّكله إيران، ال سّيما 
يف السـاحة البَْحِريَّـة التـي تتمتـع فيهـا الواليـات 
ق شاسـع، وطالبتـه برسـم خطـوط  املُتَِّحـدة بتفـوُّ
حمـراء لضمـان عـدم مـرور أي اسـتفزازات مـن 
البَْحِريَّـة اإليرانيَّـة دون رّد، ووضـع سياسـة أكثـر 
شـمواًل يف مـا يخـّص إيـران للحّد مـن طموحاتها 

عية))). التوسُّ

ة على  « ردود الفعل اإليرانيَّ
تهديدات ترامب

ويف أول رّد فعل لتهديدات ترامب، املبنية 
اإليرانيَّـة يف  القـوارب  إغـراق  علـى ضـرورة 
ملضايقـات  ضهـا  تعرُّ حـال  العربـي يف  اخلليـج 
مـن الـزوارق والسـفن احلربيَّـة اإليرانيَّـة، قلّـل 
رئيـس هيئـة أركان اجليـش اإليرانـّي، محمـد 
التـي أطلقهـا  التهديـدات  يَّـة  أهمِّ باقـري، مـن 
يف  متهـوًرا  كان  ترامـب  أن  واعتبـر  ترامـب 
حملتـه  أثنـاء  يف  أطلقهـا  التـي  تصريحاتـه 
القـوارب  بإغـراق  تهديـده  وأن  االنتخابيـة 
الدعايـة االنتخابيـة،  اإليرانيَّـة جـاء يف إطـار 
ووّجـه إلـى ترامـب نُصًحـا اعتُبـر اسـتفزازّيًا، 
عندمـا قـال لـه: “ننصحـك بالعـودة إلـى قائـد 
القـوة البَْحِريَّـة األمريكيَّة وأن تسـأله عن حال 
البحارة األمريكّيني بعد احتجازهم واالستياء 

علـى زوارقهـم”))).

أما القائد السـابق للحرس الثورّي محسـن 
ح بـأن بـاده ال تسـعى لتأجيـج  رضائـي فصـرَّ
وأن  اآلن،  حتـى  الثَّـورة  بدايـة  منـذ  ـراع  الصِّ

 )1( Iran’s Growing Naval Ambitions, Why It Wants Naval Bases in Syria and Yemen
https: //www.foreignaffairs.com/articles/iran/201701-01-/irans-growing-naval-ambitions

 https: //arabic.rt.com/news/849078 2016 د مزحة، 10 نوفمبر  )2( روسیا الیوم، رئیس األركان اإلیرانیة: تهدیدات ترامب مجرَّ

قواتها املسلَّحة هي عامل أساسي يف استقرار 
وأمن اخلليج، ومن الطبيعي أن رّدها على أي 

نوع من أنواع االعتداء سوف يكون حاسًما.

« دالالت التحرُّش اإليرانّي بالسفن 
ة: ة األمريكيَّ الحربيَّ

أّكد “معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى”، 
يف تقرير أعده حول هذا الشأن، أن احلرس الثورّي 
كات البَْحِريَّة  يصّعد استفزازاته ومضايقاته لتحرُّ
األمريكيَّة يف املنطقة بالتنسيق مع املتشددين يف 
النَِّظام اإليرانّي، وتتخذ هذه االسـتفزازات بُعًدا 
ًها نحوحكومة حسن روحاني  سياسيَّا محلِّّيًا موجَّ

التي تطالب بتوطيد الَعاقات مع الغرب”.

الرئيس األمريكي دونالد ترامب
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كمـا يـرى التقريـر أن املتشـددين يف إيـران، 
قـد يحتاجـون أيًضـا إلـى جتديـد مواجهتهـم مـع 
الهائلـة  امليزانيـة  صـات  لتبريـر مخصَّ أمريـكا 
التـي يحصلـون عليها سـنوّيًا ألغراض عسـكريَّة 

واسـتخباراتيَّة وأمنيَّـة))).

من جانبه قال كلف كابشان، رئيس مجموعة 
أيورسـا واخلبيـر بالشـؤون اإليرانيَّـة، إنـه علـى 
الرغـم مـن مليـارات الـدوالرات التـي ُضّخـت يف 
إيـران بعـد رفـع العقوبـات، ما زالت طهران ترى 
الواليات املُتَِّحدة مانًعا للبنوك األُوُروّبية واآلسيوية 
مـن التحـرُّك نحـو إيـران ومتويل مشـروعاتها)))، 
يف حـني يـرى بعض املراقبـني احلضور اإليرانّي 
املستمر يف املياه الدوليَّة، محاولة إلبعاد البَْحِريَّة 
األمريكيَّـة وصـرف مراقبتهـا وانتباههـا عـن 
لة باألسـلحة واإلمدادات  السـفن اإليرانيَّة احملمَّ
حللفائها يف اليمن وسوريا ولبنان. ونتيجة للرقابة 
الشـديدة التي تفرضها البَْحِريَّة األمريكيَّة على 
حركـة السـفن، اضُطـّرت سـفن إيرانيَّـة تمـل 
دعًمـا للحوثيـني يف أكتوبـر املاضـي، إلـى العـودة 
بعـد أن اعترضتهـا سـفن حربيَّـة أمريكيَّـة، وهي 
خامس شـحنة أسـلحة إيرانيَّة للحوثيني متنعها 

الواليـات املّتحـدة خـال عام ونصف.

ة لتوسيع وجودها  ة اإليرانيَّ )- االستراتيجيَّ
ة: يف املياه الدوليَّ

يف النصف الثاني من عام 2016، زادت إيران 
من إرسال سفنها وأساطيلها البَْحِريَّة إلى املياه 

https: //www.alarabiya.net/ar/ 2016 1( صالــح حمیــد، مــاذا تریــد إیــران مــن تصعیــد تهدیداتهــا فــي المیــاه الدولیــة، 29 نوفمبــر( 
 iran/2016/11/29/

 )2( دینا جمال، زوارق تتحرَّش بسفن حربیة أمریكیة.. هل یستمر اللعب اإلیراني بـ”النار” في الخلیج، 7 سبتمبر 2016
 http: //www.eremnews.com/latest-news/560451

الدوليَّـة، تـت ذرائـع مختلفـة، كحمايـة السـفن 
اإليرانيَّـة مـن القراصنـة، وتطويـر الَعاقـات مع 
سـائر الـدول، إضافـًة إلى تأمـني مصالح الباد 
يف امليـاه احمللِّيَّـة واإلقليميَّـة والدوليَّـة، وضمـان 

ة. أمـن خطـوط املاحـة البَْحِريَّـة يف املياه احُلرَّ

ة أكبر إليران  ـع مع ُخطَّ وينسـجم هذا التوسُّ
ع إقليمّيًا ودولّيًا، ألنها بصدد بناء وجودها  للتوسُّ
بطول سواحل اخلليج العربي وخليج عمان، وهي 
ات البَْحِريَّة  يَاَسـة التـي أعلن عنها قائـد الُقوَّ السِّ
اإليرانيَّة األدميرال حبيب اهلل سياري يف نوفمبر 
املاضي، عندما قال: “سيحيط أسطولنا البحري، 
عمـا قريـب، بإفريقيـا وعبر احمليط األطلسـي”. 
ويف سـعيها لتحقيق تلك األهداف، أجرت إيران 
زيـارات ومنـاورات بَْحِريَّـة مشـتركة مـع بلدان يف 
إفريقيـا وآسـيا، مثـل جنـوب إفريقيـا وتنزانيـا 

والصني وسيريانكا والهند.

قائـد الُقـوَّات البَْحِريَّـة اإليرانيَّـة األدميـرال 
حبيـب اهلل سـياري، أّكـد يف تصريـح لـه عن هذا 
املوضوع أن احلضور املسـتمّر ألسـاطيل الُقوَّات 
ة يأتـي يف إطار  البَْحِريَّـة اإليرانيَّـة يف امليـاه احُلـرَّ
تطويـر الَعاقـات اإليرانيَّـة مع بقيـة دول العالَم. 
وقـال سـياري إن إرسـال هـذه األسـاطيل إلـى 
ة يهـدف إلـى زيـادة الثقـة والتعـاُون  امليـاه احُلـرَّ
بـني إيـران وهـذه الـدول، إضافـة إلـى احَلـّد مـن 
سياسـة التخويـف مـن إيـران “إيـران فوبيا” التي 
ينتهجهـا بعـض الـدول ضـّد بـاده، فضـًا عـن 
الذريعـة الثابتـة التـي درج املسـؤولون اإليرانيُّـون 
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“إرسـال رسـالة سـام  علـى اسـتخدامها وهـي 
العالَـم”. إلـى دول  وصداقـة 

 وأضـاف سـياري أن بـاده أرسـلت حتى اآلن
ة، ورافـق هـذه  احُلـرَّ امليـاه  إلـى   43 أسـطواًل 
األسـاطيل نحـو 3800 سـفينة جتاريـة وحاملـة 
ِنْفـط، أمـا األسـطول الرابـع واألربعـون فقـد زار 

إفريقيـا))). تنزانيـا وجنـوب  كّاً مـن 

ة في بناء قواعد  « أطماع إيرانيَّ
ة في سوريا واليمن: َبْحرِيَّ

رئيس هيئة األركان محمد باقري كشف عن 
أطماع إيرانيَّة جديدة، عندما قال إن إيران تتاج 
إلى قواعد بَْحِريَّة يف مناطق بعيدة وإنه قد يأتي 
يـوم تتـاج فيـه إلـى قواعد يف اليمن وسـوريا أو 
قواعد بَْحِريَّة عائمة، ووصف هذه القواعد بأنها 
أقـوى بعشـرات املـرات مـن القـدرة النوويَّـة ألنها 

متثل “رادًعا لألعداء” حسـب تعبيره.

وبعـد يـوم واحـد مـن هـذه التصريحـات دعـا 
املرشـد األعلـى للنَِّظـام اإليرانـيّ علـي خامنئـي، 
ات البَْحِريَّـة إلـى ضـرورة تعزيـز وجودها يف  الُقـوَّ
املياه الدوليَّة، واعتبر أن هذا الوجود ميثل دليًا 

تهـا. اه “اقتـدار إيـران” وقوَّ بـارزا علـى مـا سـمَّ

تصريحـات سـياري وباقـري ودعـوة خامنئـي 
التصريحـات شـبه  ال ميكـن وضعهـا يف إطـار 
التـي اعتادهـا املسـؤولون اإليرانّيـون،  اليوميـة 

 )1( فارس، حرکت ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش به طرف اقیانوس اطلس، 21 مهر 1395
 http: //www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950720000703

 https: //microsyria.com/2016/12/06/ 2016 2( أحمد یوسف أحمد، رسائل الهیمنة اإلیرانیة، 6 دیسمبر( 
 )3( Iran’s Growing Naval Ambitions, Why It Wants Naval Bases in Syria and Yemen
https: //www.foreignaffairs.com/articles/iran/201701-01-/irans-growing-naval-ambitions

ولكنهـا انعـكاس لسياسـة واضحـة ليـس اجلديد 
فيهـا هـو نزعـة الهيمنـة، بـل يف أدواتهـا، فللمـرة 
ع  األولى يتحدث مسؤولو النَِّظام اإليرانّي عن توسُّ
بحـري يتجـاوز ميـاه اخلليـج العربـي، التـي ميكن 
كات البَْحِريَّة اإليرانيَّة فيها من منطلق  فهم التحرُّ
أمنـّي مباشـر، أمـا احلديـث عـن تعزيـز الوجـود 
البحـري اإليرانـّي يف امليـاه الدوليَّـة وعـن قواعـد 
بَْحِريَّـة ثابتـة أو عائمـة تتجـاوز نطـاق أمـن إيران 
ومياههـا اإلقليميَّـة، فليـس سـوى سـلوك يّتسـق 

ـعي))). مـع مشـروعها التوسُّ

يَّـة القواعـد البَْحِريَّـة يف اليمـن  وتتمثـل أهمِّ
وسـوريا، يف أن اليمـن يقـع بجـوار مضيـق بـاب 
املنـدب االسـتراتيجي التجـاري الـذي يُعتبر أحد 
يَّة، وأن إنشـاء إيران  أكثر املسـارات البَْحِريَّة أهمِّ
البلـد، سـوف مينحهـا  بَْحِريَّـة يف هـذا  قاعـدة 
وصـواًل غيـر مقيَّـد إلـى البحـر األحمـر، كمـا أن 
إنشـاء قاعـدة يف سـوريا مـن شـأنه أن يُسـِهم يف 
ـع اإليرانـّي ليشـمل البحـر األبيـض  زيـادة التوسُّ
ل عليهـا عملية دعـم حلفائها  ـا يسـهِّ املتوسـط مِمَّ
يف لبنـان وسـوريا، فضـًا عـن أنـه سـيُِتيح لهـا 

إمكانيَّـة الوجـود قـرب الشـواطئ األُوُروّبيـة)3).

ع اإليرانّي يف املياه الدوليَّة واإلقليميَّة  هذا التوسُّ
أثـار حفيظـة وزيـر اخلارجيَّـة األمريكـّي األسـبق 
هنـري كيسـنجر، فقـال إن التحدي األعظم أمام 
الشرق األوسط هو الهيمنة احملتَملة على املنطقة 
من إيران التي وصفها بـ”اإلمبريالية واجلهادية”، 
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ـع اإلقليمـي  وطالـب واشـنطن بـأن تعـارض التوسُّ
إليران وتطالبها بالتصرف كدولة))).

بعـض املراقبـني يـرى صعوبـة تصـوُّر إقامـة 
قواعد بَْحِريَّة إيرانيَّة يف اليمن وسوريا يف الوقت 
احلاضـر، ألن إنشـاءها يتطلـب أن تكـون سـوريا 
واليمـن قادرتـني بالفعـل علـى أن اتخـاذ قـرار 
خطير يقضي بالسـماح للنَِّظام اإليرانّي بتكريس 
وتأسـيس قواعـد عسـكريَّة، ويؤكـدون أن النَِّظـام 
اإليرانّي ال يزال أمامه حواجز وموانع عديدة لكي 
يكـون قـادًرا علـى تقيـق مثـل هـذه اخلطوات يف 
طموحه االستراتيجي الكبير، واعتبروا أن تصريح 
محمد باقري عن القواعد يف اليمن وسـوريا من 
َقِبيل اخلطاب الدعائي والتصريحات التي اعتاد 

القـادة اإليرانّيـون إطاقها))).

ة « التعاُون العسكرّي مع الدول األجنبيَّ

أواًل: التعاُون اإليرانّي الباكستاني
والسياسـيَّة  األمنيَّـة  املصالـح  تتشـابك 
بدرجـة  وباكسـتان،  إيـران  بـني  واالقتصاديَّـة 
شـجعت البلديـن علـى جتـاوز التوتُّـر احلـدودي 
الذي تسببت فيه جماعة جيش العدل اإليرانيَّة 
املعارضـة التـي تتخـذ من األراضي الباكسـتانية 
ا لشـّن عمليَّاتها ضّد قوات األمن واحلرس  مقّرً
الثـورّي اإليرانـّي، إضافـة إلـى جتـاوز الغضـب 
الباكسـتاني مـن االتَِّفـاق الهندي اإليرانّي بشـأن 
تشـغيل ميناء تشـابهار اإليرانّي بشـكل مشترك، 

  )1( الیوم برس، ألول مره.. إیران تكشف عن ضرورة إقامة قاعدة عسكریة إیرانیة في الیمن، 26 نوفمبر 2016
 http: //www.roayahnews.com/ 

 http: //24.ae/article/303910/38/ 2016 2( خالد عكاشة، إیران والبحث عن النفوذ االستراتیجي البحري، 10 دیسمبر( 
http: //soo.gd/1z3I 3( جام جم، رزمایش مشترک دریایی ایران وپاکستان آغاز شد، 10 مهر( 

http: //www8.irna.ir/fa/ مهــر 1395   15 بــود،  آمیــز  موفقیــت  چهــل  ناوگــروه  ماموریــت  ســیاري،  دریــادار  إســالمي،  جمهــوري   )4( 
News/82257022/

إذ تعتبر إسام آباد أن هذا امليناء سيكون على 
حسـاب مينـاء غـوادر الباكسـتاني.

ويف اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الباكستاني 
نـواز شـريف والرئيـس اإليرانـّي حسـن روحانـي 
يف سـبتمبر 2016 علـى هامـش أعمال اجلمعية 
ة لألمم املُتَِّحدة يف نيويورك، قال روحاني  العامَّ
دا  إن أمن إيران وأمن باكسـتان مرتبطان، مشـدِّ
على حاجة البلدين إلى زيادة التعاُون يف مجال 

الدفاع.

هذه الدعوة القت استجابة سريعة من إسام 
ات  الُقـوَّ 2016 أجـرت  أكتوبـر  آبـاد، ويف شـهر 
الباكسـتانية  مـع نظيرتهـا  اإليرانيَّـة  الَبْحِريَّـة 
منـاورة بَْحِريَّـة يف مينـاء كراتشـي، شـاركت فيها 
الفرقة 43 للبَْحِريَّة اإليرانيَّة بأربع قطع قتالية، 
وركـزت املنـاورة علـى عمليَّـات اإلغاثـة واإلنقـاذ 

البحـري يف امليـاه اإلقليميَّـة الباكسـتانية)3).

املنـاورات  إيـران يف هـذه  وحـول مشـاركة 
اإليرانـّي  للجيـش  الَبْحِريَّـة  ات  الُقـوَّ قائـد  قـال 
األدميـرال حبيـب اهلل سـياري، إن الفرقـة 43 
التابعـة للقـوات البَْحِريَّـة أنهـت مهمتهـا بنجـاح 
املنـاورة  املشـاركة يف  ة، وكذلـك  احُلـرَّ امليـاه  يف 

باكسـتان)4). مـع  الَبْحِريَّـة 

ثانًيا: التعاُون اإليرانّي الصيني
بعد أن بلغ االقتصاد الصيني مرحلة متقدمة 
وضعتـه يف مصـاّف القـوى الكبـرى، رأت الصـني 
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تُها العسكريَّةُ الوضَع االقتصاديَّ  ضرورة أن تواكب ُقوَّ
الـذي يحتـاج إلـى تدعيـم عسـكرّي، وبـدأ القـادة 
الصينيـون يصلـون إلـى قناعـة جازمـة بـأن األداة 
العسـكريَّة أصبحت محوريَّة يف لعب دور رئيسـيّ 

يف دعـم األهـداف واملصالح القوميَّة للصني.

وللرغبة يف تديث أسلحتها وجيشها، وترميم 
ما ُدّمر منذ الثَّورة ويف أثناء حربها مع العراق، يف 
ظـّل احلصـار األمريكـّي املضـروب عليهـا، جلـأت 
إيـران إلـى تعميـق َعاقاتهـا مع الصـني بديًا من 

التكنولوجيا األمريكيَّة والغربيَّة.

وتأمـل إيـران يف اسـتمرار بكـني يف تزويدهـا 
ات الازمـة لتطوير  بتكنولوجيـا الصواريـخ واملَُعـدَّ
مصانـع األسـلحة والذخيـرة اإليرانيَّة، فضًا عن 

نقـل اخلبـرات يف املجـال النـووّي))).

ويعـود التعـاُون العسـكرّي اإليرانـّي الصينـي 
إلـى ثمانينيـات القـرن املاضـي، عندمـا قدمـت 
الصـني إليـران السـاح، والصواريـخ الباليسـتية 
ة للسـفن، يف  التكتيكية، وصواريخ “كروز” املضادَّ
حربها ضّد العراق. وقد أسهمت بكني يف عملية 
تديث األسلحة اإليرانيَّة التي متتلكها منذ عهد 
َمـت أحـدث األسـلحة اإليرانيَّـة ألول  الشـاه، وُصمِّ
مـرة بإشـراف صينـي، إضافـة إلـى مسـاهمتها 
الكبيـرة يف تطويـر أسـلحة صينيـة مثـل صـاروخ 
“نـور” املطـوَّر مـن صـاروخ “هـو 802” الصينـي 
يًصا يف مجموعة  وصاروخ النصر الذي ُصنع ِخصِّ

“هوجنـدو” الصينيـة))).

http: //cutt.us/iXMkB 1( موقع مقاتل، مصالح جمهوریة الصین الشعبیة وأهدافها في الشرق األوسط( 
 http: //defense-arab.com/vb/threads/35503/ 2010 2( المنتدى العربي للدفاع والتسلُّح، إیران والصین: أسرار مذهلة، 12 أكتوبر( 

خال السنوات األخيرة، سعت طهران لتوثيق 
َعاقاتهـا العسـكريَّة مـع الصـني عبـر عقـد مزيد 
من صفقات التسليح، وقوبلت هذه املساعي بعدم 
ممانعة صيني ظهر جلّيًا يف تصريحات املسؤولني 
ح وزير الدفاع الصيني  العسكرّيني الصينيني، إذ صرَّ
تشانغ وان تشيوان لقائد البَْحِريَّة اإليرانيَّة حبيب 
اهلل سـياري الـذي زار الصـني يف أكتوبـر 2014، 
بأن بكني تريد بالفعل تعزيز الَعاقات العسكريَّة 
مـع إيـران، ويف عـدة مناسـبات أخـرى اعتبر وزير 
الدفاع الصيني إيران شريًكا استراتيجّيًا لباده، 
د علـى ضرورة  ـة، وشـدّ ـة يف القضايـا املهمَّ بخاصَّ
تعزيـز وتطويـر التعـاُون العسـكرّي والدفاعـي بني 

البلدين.

يف املفاوضات التي أجرتها إيران مع مجموعة 
الدول السّت الكبرى يف فيينا، أصرَّت الصني ِمراًرا، 
على رفع احلظر املفروض على األسلحة من ِقبَل 
األمم املُتَِّحدة. وعلى الرغم من أن االتَِّفاق النووّي 
أّكد منع إيران من احلصول على أسلحة متطورة 
يف الوقـت الراهـن، فـإن وزيـر اخلارجيَّة الرُّوسـي 
سـيرغي الفـروف، قـد أعلـن أن روسـيا والصـني 
ستواصان عقد صفقات أسلحة مع إيران َوْفًقا 

إلجراءات َمْجِلس األمن يف األمم املُتَِّحدة.

يَاَسة  ويف ظّل املخاوف اإليرانيَّة من تغيُّر السِّ
األمريكيَّـة جتاههـا بعـد تََولِّـي الرئيـس األمريكـّي 
لْطة يف البيت األبيض،  اجلديد دونالد ترامب السُّ
كان ال بـد مـن تسـريع وتيرة تالفاتها العسـكريَّة 

مـع حلفائها التقليديني كالصني.
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التحرُّك العسكرّي اإليرانّي يف مجال التعاُون 
العسكرّي مع بكني، جاء متوافًقا مع رغبة الصني 
التـي تـرص علـى امتـاك أوراق ضغـط علـى 
دونالـد ترامـب الـذي أطلـق تصريحـات ضّدهـا 
وأبـدى رغبـة يف التعـاُون مـع تايـوان خـال الفترة 
القادمـة يف مخالفـة واضحـة منـه لاتَِّفاقيَّـات 
الصينيـة األمريكيَّـة بااللتزام بصـني واحدة”.ويف 
إطـار هـذا التعـاُون الوثيـق بـني البلديـن زار وزيـر 
الدفاع الصيني الفريق تشـانك وان تشـوان، على 
رأس وفـد عسـكرّي رفيـع املسـتوى، العاصمـة 
اإليرانيَّـة طهـران، والتقى نظيـره اإليرانّي العميد 
حسني دهقان، وبحث اجلانبان مختلف القضايا 

الثنائيـة واإلقليميَّـة والدوليَّة.

وأّكـد دهقـان أن ارتقـاء الَعاقـات والتعـاُون 
الدفاعي العسكرّي بعيد املدى مع الصني، يُعتبر 
مـن األولويـات األساسـية للدبلوماسـيَّة الدفاعيـة 
اإليرانيَّـة، وُوّقعـت خـال اللقـاء اتَِّفاقيـة دفاعيـة 
عسـكريَّة بـني البلديـن، تشـمل “تعزيـز التعـاُون 
الدفاعّي العسكرّي« و”تبادل اخلبرات يف املجاالت 
ـة مجـال التدريـب ومكافحـة  العسـكريَّة، بخاصَّ

اإلرهـاب”))).

ة  ويف نفـس السـياق أعلـن رئيـس الهيئـة العامَّ
للقوات املسلَّحة محمد حسني باقري، عن تشكيل 
جلنة مشتركة بني الصني وإيران، لتبدأ أعمالها يف 
أسـرع وقـت ممكـن، واعتبـر باقري أن زيـارة وزير 
ل نقطة توُّل كبير  الدفاع الصيني إليران ستشكِّ
يف تنمية التعاُون العسكرّي بني طهران وبكني))).

http: //cutt. 1395 ــان ــاع دو کشــور، 24 اب ــا حضــور وزرای دف ــن ب ــران وچی ــكاران جــوان، امضــای توافقنامــه دفاعــی امنیتــی بیــن ای  )1( خبرن
 us/kP8Nh

  http: //cutt.us/ymr2O 1395 2( تسنیم، ایران وچین »کمیسیون مشترک همکاری های نظامی« تشکیل دادند، 24 آبان( 
 http: //cutt.us/0eLHI 1395 3( فارس، أمادگی ایران برای برگزاری رزمایش مشترک با چین، 24 ابان( 

وعنـد لقائـه وزيـر الدفـاع الصينـي يف طهران 
ة للقوات املسـلَّحة محمد  دعـا رئيـس الهيئة العامَّ
عة بني  حسني باقري، لتنفيذ مذّكرات التفاهم املوقَّ
ًدا خال لقائـه وزير الدفاع  إيـران والصـني، مشـدِّ
الصينـي يف طهـران، علـى أن الَعاقات الدفاعية 
بـني البلديـن جيـدة للغايـة ومتّر بأفضـل حاالتها، 
ُمعِلنًا استعداد إيران لتوسيع دائرة التعاوُن الدفاعي 
والعسكرّي ليشمل إقامة مناورات عسكريَّة مشتركة 
بني البلدين، مشيًرا إلى عزم وإرادة باده االرتقاء 
بالَعاقـات العسـكريَّة بـني البلديـن إلـى “مسـتوى 

التعاُون االستراتيجي”)3).

« الدالالت المستقبلية للتعاون 
العسكرّي بين إيران والصين:

)- تتّل الصني املرتبة الثانية بعد روسيا من 
حيث تصدير الساح إلى إيران، وبهذه االتَِّفاقيَّات 
التي أبرمتها مع طهران استطاعت أن تعيد تعاونها 
مـع هـذا البلـد إلـى العلن بعد سـنوات من التعاُون 

السري الذي فرضه احلظر الدولي على إيران.

)- وتأمـل إيـران مـن خـال تنميـة تعاونهـا 
العسـكرّي مـع الصـني يف االنخـراط يف تالفـات 
جديـدة ولـو بالعـزف علـى وتـر مكافحـة اإلرهـاب 
الـذي أشـار إليـه وزيـر الدفـاع الصينـي يف أثنـاء 
زيارتـه األخيـرة لطهـران، عندمـا قـال إن التعـاُون 
ـات املنطقـة ومكافحـة اإلرهاب هو ما دفع  يف ِملَفَّ

بـاده إلـى التعـاون العسـكرّي مـع طهـران.
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3- الصني تسـعى كذلك لتحقيق أهدافها يف 
املنطقـة، وأبـدت رغبتهـا أكثـر مـن مـرة يف زيـادة 
تعاونهـا العسـكرّي مـع العـراق وسـوريا، لـذا تـرى 
أن مـن املمكـن أن تقـق هـذا الهـدف عبـر بوابـة 
إيران التي تتمتع بَعاقات متميِّزة ونفوذ كبير يف 

هاتـني الدولتني.

4- هذا االنفتاح على الصني ينظر إليه بعض 
املراقبني على أنه محاولة من إيران إلرسال رسائل 
إلـى موسـكو بـأن طهـران قادرة على كسـب حلفاء 
لَت روسيا من عهودها والتزاماتها،  ُجُدد إذا ما تَنَصَّ
ـر آخـرون التعاُون الصينـي اإليرانّي  يف حـني يفسِّ
على أنه محاولة إيرانيَّة لتفعيل تعاونها مع موسكو 
وبكني يف مواجهة واشنطن وحلفائها يف املنطقة.

5- االنفتاح الصيني على إيران يأتي يف إطار 
تعزيز النُُّفوذ الصيني يف الدول اآلسيوية.

ة دوليَّـة لزيـادة  6- طهـران تـرى يف بكـني مظلَـّ

حجـم تالفاتهـا يف املنطقة.

 ثالًثا- التعاُون اإليرانّي مع
 سلطنة عمان:

ويف إطار التعاُون العسكرّي الدولّي بني إيران 
وبقيـة الـدول، تعتـزم إيـران وسـلطنة عمـان إقامة 
منـاورة مشـتركة يف ميـاه اخلليـج العربـي، بهـدف 
إجـراء تدريبـات علـى اإلغاثـة واإلنقـاذ البحـري، 
فضـًا عـن توسـيع التعـاُون بـني البلديـن ورفـع 

مسـتوى التعـاُون يف احلـاالت الطارئـة.

ورية « إيران والحرب السُّ

حتـى وقـت قريـب كانـت طهـران، تزعـم أنهـا 
لـم ترسـل مقاتلـني إلـى سـوريا وأن مشـاركتها يف 
احلرب التي تشهدها سوريا تقتصر على إرسال 
اخلبراء واملستشارين لتقدمي االستشارات لقوات 
وري بشار األسد ال للمشاركة يف القتال  الرئيس السُّ
امليدانـي، لكـن بعـد مقتـل عـدد كبيـر مـن اجلنـود 
والضبـاط اإليرانّيـني الذيـن زّجت بهم يف احلرب 
التي تشـهدها سـوريا منذ نحو 6 سـنوات، وباتت 
تعتـرف بسـقوط قـادة عسـكرّيني كبـار وتنعاهـم 
تت شـعار “الواجب اجلهادي”، وتولت عملية 
اإلعـان عـن مقتـل الضبـاط واجلنـود يف سـوريا 

إلـى خبـر شـبه يومي يف وسـائل اإلعام.

 « أكثر من ألف قتيل إيرانّي
 في سوريا:

آخر اإلحصاءات حول عدد القتلى اإليرانّيني 
يف سوريا يتحدث عن مقتل أكثر من ألف شخص 
ـن أرسـلتهم إيـران للمشـاركة يف احلـرب التـي  ممَّ
سـة  تشـهدها سـوريا، َوْفًقـا إلعـان رئيـس مؤسَّ
الشهداء وقدامى احملاربني يف إيران محمد علي 
شهيدي محاتي، إال أن اإليرانّيني يؤّكدون أن عدد 
القتلى من احلرس الثورّي واجليش اإليرانّي يفوق 

األعداد املعلنة يف وسـائل اإلعام.

وهذه هي املرة الثانية التي يؤّكد فيها مسؤول 
رسمي إيرانّي عدد قتلى جنود باده يف سوريا، إذ 
ضّمت القائمة السـابقة التي أعلن عنها شـهيدي 
يف سـبتمبر املاضي 400 شـخص من اإليرانّيني، 
الذين قضوا يف سوريا، فضًا عن مقتل عدد كبير 
من املقاتلني الذين جّندتهم إيران من أفغانسـتان 
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ـوري بشـار  وباكسـتان لدعـم نظـام الرئيـس السُّ
األسـد. ويطلـق عليهـم يف إيـران اسـم “املدافعـني 
عـن مراقـد أهـل البيـت”، يف إشـارة إلـى العتبـات 
يِعيَّة املقدسة لديهم يف سوريا)))، كما أن عدًدا  الشِّ
مـن كبـار قـادة احلرس الثـورّي لقوا حتفهم خال 
السنوات األخيرة يف االشتباكات الدائرة يف سوريا، 
ومنهـم أحمـد غامـي، وحسـني همداني، وشـفيع 
شفيعي، ورضا فرزانة، وداريوش درستي، وإسماعيل 

حيدري، وهادي كباف، وعبد اهلل إسـكندري))).

آخر كبار قادة احلرس الثورّي الذين ُقتلوا يف 
سـوريا هـو العميـد غـام رضا سـمايي الـذي ُقتل 
ورية يف  را يف اشتباكات مع قوات املعارضة السُّ مؤخَّ
حلب. هذا العميد كان قد تََولَّى مناصب من قبيل 
“مسـؤول عمليَّـات مقـر احلـرس الثورّي يف شـرق 
إيران” و”قيادة كتيبة املدفعية يف لواء نصر اخلامس 
التابع للجيش”، كما تولى قيادة االستخبارات يف 
فرقة املدفعية وكتيبة الصواريخ التابعة للحرس، 

 http: //cutt.us/Ndla9 1395 1( شروع الین، بیش از »یک هزار نفر« إیراني در سوریه شهید شده اند، 2 اذر( 
http: //cutt.us/ToYQi 1395 2( رادیو فردا، واکنش سپاه به گزارش ها از »شکنجه ومرگ« یک عضو سپاه اهواز، 21 مهر( 

http: //cutt.us/o9Uco 1395 3( رادیو فردا، یک »فرمانده ارشد سپاه پاسداران« در درگیری های سوریه کشته شد، 6 آبان( 
 http: //cutt.us/ejMMl 2016 4( صاد، ارتفاع عدد القتلى من قیادات الحرس الثوري اإلیراني في سوریا، 28 نوفمبر( 

إضافـًة إلـى رئاسـة جهـاز االسـتخبارات يف قسـم 
املدفعيـة والصواريخ)3).

َظام  « انتقادات واسعة ضّد النِّ
ورية: لتورُّطه في الحرب السُّ

نتيجة الرتفاع أعداد القتلى يف سوريا، أطلق 
اإليرانيُّـون عاصفـة مـن االنتقـادات تعبيـًرا عـن 
غضبهم من دور احلكومة واحلرس الثورّي يف ذلك، 
وتضمنت حملة االنتقادات سخرية واضحة على 
العبارات التي ظّل املسؤولون اإليرانّيون يستخدمونها 
ـل يف  لهـم يف سـوريا، مثـل ربـط التدخُّ لتبريـر تدخُّ
سـوريا باألمـن القومـي اإليرانّي، إضافـة إلى ردع 
تهديـد تنظيـم الدولـة اإلسـاميَّة عن إيـران، رغم 
أن تنظيـم الدولـة لـم ينّفـذ حتـى اآلن أي عمليـة 

عسـكريَّة داخل األراضي اإليرانيَّة)4).

وتفاعل موقع “توانا”، أبرز مواقع املجتمع املدني 
اإليرانّي، مع احلملة، ونشر إحصاءات عن القتلى 
املدنيني واجلهات التي كانت سبًبا يف قتلهم، وعلّق 
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املوقع بأن “قوات األسـد تتصدر القائمة بفاصل 
كبيـر يف التسـبُّب يف قتـل املدنيـني”، والضرائـب 
وأمـوال النِّْفـط اإليرانيَّـة تنفـق على قتـل األطفال 

والنساء يف سوريا))).

ق إلـى  كمـا أن بعـض الصحـف اإليرانيَّـة تَطـرَّ
ل احلرس الثورّي  موضوع ارتفاع عدد القتلى وتدخُّ
يف سـوريا، مثـل صحيفـة “بهـار” التـي ذكـرت يف 
إحـدى افتتاحياتهـا أن التطـوُّرات العاجلـة التـي 
ـورية  حدثت يف ميادين القتال على األراضي السُّ
تسـببت يف ارتفـاع عـدد القتلـى اإليرانيِّني هناك، 
وأصبـح هـذا العـدد مـن القتلـى يرتفـع يومـا بعـد 
يوم بسبب الوجود العسكرّي اإليرانّي يف سوريا”.

وانتقدت هذه الصحيفة بشدة االستراتيجيَّة 
اإليرانيَّـة حلمايـة بشـار التي تقوم علـى ركيزتني: 
إبعـاد التهديـدات األمنيَّـة مـن احلـدود اإليرانيَّـة، 
واحلفـاظ علـى محور املقاومـة يف املنطقة بقيادة 
إيران، داعية النَِّظام اإليرانّي إلى التعامل بواقعية 

مع هـذا املوضوع))).

« استدعاء رضائي لرفع الروح 
المعنوية

هـذه االنتقـادات واألصـداء الكبيرة للخسـائر 
املتتالية مِليِليْشيات إيران يف سوريا، دفعت املرشد 
األعلى علي خامنئي إلى استدعاء اجلنرال املتقاعد 
محسـن رضائـي، القائـد السـابق للحـرس الثورّي 

https: //microsyria. 2016 ــل اإلیرانــي فــي ســوریا، 17 ســبتمبر التدخُّ  )1( میكــرو ســوریا، حملــة واســعة مــن نشــطاء إیرانییــن ضــّد 
com/2016/09/17/

http: //cutt.us/ 2015 ــر ــادات لحكومتهــا، 29 أكتوب ــدأت توجــه االنتق ــة ب ــن فــي ســوریا... الصحــف اإلیرانی ــى اإلیرانیی ــرة القتل  )2( شــام، مــن كث
Yq96O

http: //orient-news.net/ar/ 2016 3( أورینــت، غضــب إیرانــي مــن أداء روســیا فــي معــارك حلــب وخامنئــي یســتدعي رضائــي، 13 مایــو( 
news_show/112049/0/

https: //microsyria.com/2016/09/17/ 4( حملة واسعة من نشطاء إیرانیین ضّد التدخل اإلیراني في سوریا( 

، الـذي ظهـر فجـأة وسـط النـاس مرتدًيـا  اإليرانـيّ
زيه العسكرّي الكامل)3).

بعض احملللني اإليرانّيني رّجح أن يكون احلرس 
ـد نشـر خبـر تولـي رضائـي قيـادة  الثـورّي قـد تَعمَّ
الُقـوَّات يف سـوريا، بغـرض رفـع الروح املعنوية بني 
العسـكرّيني اإليرانّيـني، بعـد أن انخفضـت بدرجة 

ًرا)4). كبيرة بسـبب اخلسـائر التي تكبدوها مؤخَّ

وكالـة أنبـاء “فـارس” اإليرانيَّـة التـي يديرهـا 
احلـرس الثـورّي، تسـاءلت عـن أسـباب اسـتدعاء 
رضائـي، فجـاءت اإلجابـة مـن اجلنـرال محسـن 
رضائـي نفسـه، خـال كلمـة لـه، عندمـا عبَّـر عـن 
حزنه وغضبه من اخلسائر الفادحة التي تَكبََّدتها 
الُقوَّات اإليرانيَّة املشاركة يف احلرب التي تشهدها، 
ـد الذيـن قتلـوا اجلنـود اإليرانّيني بالقصاص  وتََوعَّ

ووصفهـم باإلرهابيـني والتكفيريني.

 « مستقبل الوجود اإليراني
ّ في سوريا

بعد سقوط حلب وإبرام االتَِّفاق الرُّوسي-التُّْرِكّي 
حني من هذه املدينة  حـول إجـاء املواطنـني واملسـلَّ
ـس اخلطـر حـول  التاريخيـة، بـدأت إيـران تتحسَّ
مستقبلها يف سوريا، وانعكس ذلك على تصريحات 
املتحدث باسم اخلارجيَّة اإليرانيَّة التي حّذر فيها 
من أن باده لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى منطقة 
تَقاُسم نفوذ، زاعًما أن احلديث عن هذا األمر هو 
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حديـث بـا قيمة، ويدعم هذه الفرضية، السـلوك 
اإليرانـيّ علـى األرض بدًءا باحتال حلب وانتهاك 
اتَِّفاق إجاء املدنيني واملقاتلني من أحيائها الشرقية 
وعرقلـة خروجهـم وربـط خروجهـم بإجـاء أهالي 
ال  قريتي كفريا ونبل الشيعيتني، كما أن الدور الفعَّ
واملؤثِّر الذي باتت تضطلع به كل من روسيا وتركيا 
ورية ودعوتهما  عقب إمساكهما بزمام املبادرة السُّ
ـًة يف سـوريا إلـى  األطـراف الرئيسـيَّة املتقاتلـة كافَّ
طاولة املفاوضات يف آستانة بكازاخستان، زاد خشية 
إيران من تجيم دورها رغم دعوتها للمشاركة يف 

هذه االجتماعات.

لذا فإن مستقبل إيران يف سوريا سيتوّقف بشكل 
أساسـّي على ما سـتتمخض عنه هذه املفاوضات 
مـن نتائـج، ويف حـال فشـل هـذه املفاوضـات قـد 
تعمل إيران على تشجيع الرُّوس وبشار األسد مًعا 
الستئناف العمل العسكرّي عبر تريك جبهة إدلب 
لضمـان السـيطرة علـى أكبـر رقعة يف سـوريا وِمن 

ثَمَّ ضمان اسـتمرار األسد.

ة: « تغيير القيادات العسكريَّ
يف نوفمبر املاضي أصدر املرشد األعلى للنَِّظام 
اإليرانّي والقائد األعلى للقوات املسلَّحة للباد علي 
خامنئي، قرارين منفصلني بتعيني من العميد أحمد 
رضـا بوردسـتان الـذي شـغل منصب قائـد الُقوَّات 
ـة للقوات  يَّـة، نائًبـا لرئيـس هيئـة األركان العامَّ البرِّ
املسلَّحة اإليرانيَّة، خلًفا لعبد الرحيم موسوي الذي 
أقيل من منصبه بعد 5 أشهر من تعيينه الذي مت 
يف 5 يوليو 2016 خلًفا للواء غام علي رشيد. ويف 

http: //www.thenewkhalij. 2016 1( الخلیــج الجدیــد، خامنئــي ُیِقیــل موســوي وُیجــِري تغییــًرا محــدوًدا فــي القیــادة العلیــا للجیــش، 20 نوفمبــر( 
org/node/51647

 http: //tn.ai/1261250 1395 2( وكالة تسنیم، انتصاب سرتیپ »غالمحسین غیب پرور« به ریاست سازمان بسیج، 17 اذر( 

مرسـوم آخر ُعنّي العميد جيومرث حيدري قائًدا 
يَّة التابعة للجيش اإليرانّي))). للقوات البرِّ

ويف ديسمبر 2016 أصدر املرشد األعلى للثورة 
اإليرانيَّة علي خامنئي، قراًرا بتعيني العميد غام 
حسني غيب برور رئيًسا لقوات التعبئة “البسيج” 
ونائًبـا للقائـد العـاّم للحـرس الثورّي لشـؤون قوات 
البسيج، خلًفا للعميد محمد رضا نقدي الذي ُعنّي 
مسـاعًدا للشـؤون الثقافية واالجتماعية باحلرس 

الثورّي.

وكان غيـب بـرور قـد تََولَّـى قيادة قاعـدة اإلمام 
احلسـني بعـد مقتـل قائدهـا السـابق يف سـوريا 
حسـني همدانـي، كمـا تََولَّـى قيـادة حـرس “فجـر” 

يف محافظـة فـارس))).

« االستنتاجات

ه روحاني إلى خفض ميزانية احلرس  ¦ رغم توجُّ
الثـورّي عـام 2016، فـإن روحانـي عـدل عن خطته 
الراميـة إلـى إيجـاد تـوازن بـني اجليـش واحلـرس، 
وزاد ميزانية احلرس يف 2017 فارتفعت ميزانيته 

إلى مسـتوى قياسـي فبلغت 6.9 مليار دوالر.

اعتراضـات جلنـة الدفـاع واألمـن يف البرملـان  ¦
اإليرانـيّ علـى تقليـص ميزانيـة احلـرس الثـورّي 
يف 2016، كان لهـا عظيـم األثـر يف زيـادة ميزانيـة 
احلـرس يف 2017، إذ تـرى هـذه اللجنـة أن يـران 
تتعـرض لتهديـدات داخليَّـة وخارجيَّـة، تسـتوجب 

تقـدمي مزيـد مـن الدعـم للحـرس.
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احلرس الثورّي أّكد أنه فوق احلكومة اإليرانيَّة  ¦
طاته  وأنه اليد اليمني للنَِّظام اإليرانّي يف تنفيذ مخطَّ
عية خال الفترة القادمة. اخلارجيَّة وسياسته التوسُّ

تهـدف إيـران مـن خـال إعانهـا املتواصل عن  ¦
الصناعات احلربيَّة لتأسـيس وبناء موقع إقليمي 
مميَّـز بـني القـوى اإلقليميَّـة األخـرى، وبنـاء حالـة 
مـن التـوازن مـع القـوى النوويَّـة مثـل باكسـتان 
والهنـد، ومنافسـة تركيـا وروسـيا بالتأثيـر علـى 

دول وسـط آسـيا.

جـزء كبيـر مـن التدريبـات واملنـاورات اإليرانيَّـة  ¦
املتواصلة منذ سنني، يركِّز على اجلوانب السياسيَّة 
والنفسـية لـردع مـن تعتبرهـم إيـران خصومها يف 

الداخل واخلارج.

اتخـاذ تـرُّش زوارق احلـرس الثـورّي بالسـفن  ¦
ًها نحو حكومة  األمريكيَّة بُعًدا سياسيَّا محلّيًا موجَّ
حسن روحاني التي تطالب بتوطيد الَعاقات مع 

الغرب.

مضايقـة السـفن األمريكيَّـة يف ميـاه اخلليـج  ¦
تسـتهدف الهـروب مـن املراقبـة اللصيقـة التـي 
تفرضها السـفن األمريكيَّة على السـفن اإليرانيَّة 
لة باألسلحة واإلمدادات حللفائها يف اليمن  احملمَّ

وسـوريا ولبنـان.

ـع يف امليـاه الدوليَّة،  ¦ متتلـك إيـران ُخَطًطا للتوسُّ
عي. وتأتي هذه اخلطط يف إطار مشروعها التوسُّ

تصريحـات املسـؤولني اإليرانّيني حـول ضرورة  ¦
بناء قواعد يف اليمن وسوريا تكشف نّيات النَِّظام 
ع بحرّي يتجاوز مياه اخلليج العربي. اإليرانّي يف توسُّ

كات البَْحِريَّة اإليرانيَّة يف املياه  ¦ ميكن فهم التحرُّ

اإلقليميَّـة والدوليَّـة مـن منطلق أمنّي مباشـر، أما 
تعزيـز الوجـود البحـري اإليرانـّي يف املياه الدوليَّة 
وإنشاء قواعد بَْحِريَّة تتجاوز نطاق أمنها ومياهها 
عي. اإلقليميَّة، فهو سلوك يتّسق مع مشروعها التوسُّ

ال يـزال أمـام إيـران حواجـز وموانـع عديـدة كي  ¦
تكـون قـادرة علـى بنـاء قواعـد يف دول إقليميَّـة، 
وتصريحـات باقـري عـن نية بـاده بناء قواعد يف 
اليمـن وسـوريا هـي مـن قبيـل اخلطـاب الدعائـي 

والتصريحـات التـي اعتادهـا القـادة اإليرانّيـون.

جلـأت طهـران إلـى الصـني، حليًفـا ثانًيـا بعـد  ¦
روسيا، بسبب رغبتها يف تديث ترسانتها وتزويدها 
ات الازمـة لتطوير  بتكنولوجيـا الصواريـخ واملَُعـدَّ

مصانع األسـلحة والذخيرة.

يَاَسـة  ¦ يف ظـلّ املخـاوف اإليرانيَّـة مـن تغيـر السِّ
األمريكيَّـة جتاههـا بعـد تولـي الرئيـس األمريكـّي 
ـلْطة، كان ال بـد مـن  اجلديـد دونالـد ترامـب السُّ
تسـريع وتيـرة تالفاتهـا العسـكريَّة مـع حلفائهـا 

التقليديـني كالصـني وروسـيا.

تتّل الصني املرتبة الثانية بعد روسيا من حيث  ¦
تصدير الساح إلى إيران، وبعد زيارة وزير الدفاع 
الصيني لطهران استطاعت بكني أن تعيد تعاونها 
مـع هـذا البلـد إلـى العلن بعد سـنوات من التعاُون 

ّي الذي فرضه احلظر الدولي على إيران. رِّ السِّ

االنفتـاح اإليرانـيّ على الصني ينظر إليه بعض  ¦
املراقبني على أنه محاولة إيرانيَّة إلرسال رسائل 
إلـى موسـكو بـأن طهـران قادرة على كسـب حلفاء 
ُجُدد إذا ما تَنَّصلَت روسيا من عهودها والتزاماتها، 
يف حـني يفّسـر آخـرون التعـاُون بـني البلديـن على 
أنـه محاولـة إيرانيَّـة لتفعيـل تعاونهـا مـع موسـكو 
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وبكني يف مواجهة واشنطن وحلفائها يف املنطقة.

ة دوليَّة لزيادة حجم  ¦ طهـران تـرى يف بكني مظلَـّ
تالفاتها يف املنطقة.

تَعرَّض النَِّظام اإليرانّي حلملة انتقادات واسعة  ¦
يف الداخـل اإليرانـيّ بسـبب مشـاركته يف احلـرب 
التـي تشـهدها سـوريا وسـقوط أعـداد كبيـرة مـن 

قـوات احلـرس الثـورّي واجليش.

تخشـى إيـران مـن تجيـم دورهـا يف سـوريا  ¦

ى ذلـك يف محاوالتهـا إفشـال  لَـّ مسـتقَبًا، وجَتَ
االتَِّفاق التُّْرِكّي-الرُّوسّي واحتجاز املواطنني وربط 
إمتـام االتَِّفـاق بإجاء أهالي قريتَي نبل والزهراء 

الشيعيتني.

يف حـال فشـل مفاوضـات آسـتانة قـد يلجـأ  ¦
اإليرانيُّـون إلـى تريـك جبهـة إدلـب واسـتئناف 
القتال فيها لضمان السـيطرة على أكبر مسـاحة 
ن األسد من االستمرار يف احلكم،  من سوريا متكِّ

وِمـن ثَـمَّ تضمـن مواصلـة نفوذهـم يف سـوريا.
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ة « قمع الشعوب غير الفارسيَّ

متّثل الشعوب غير الفارسيَّة، كالكرد والعرب 
والبلـوش والتركمـان واألذريـني، أكثـر مـن نصـف 
سـكان إيـران، لكـن النَِّظـام اإليرانـّي ظـّل طـوال 
السـنوات املاضيـة ميـارس يف حّقهـا صنوًفـا مـن 
القمع والتهميش، سـعًيا منه لعزل هذه الشـعوب 

عـن واقعهـا وإدماجها بقوة يف الشـعب الفارسـي 
عبـر طمـس ُهِوّيتهـا وتغييـر ثقافتهـا. ولـم يكتـِف 
النَِّظـام اإليرانـيّ بالبعـد الثقـايف، بـل جتاوز ذلك 
إلى متييز سياسّي واقتصادّي، وتغيير دميوغرايف.

الثَّـورة  النَِّظـام اإليرانـّي منـذ بدايـة  اعتمـد 
علـى الـرّد بعنف علـى األقلِّيَّات العرقيَّة والدينيَّة 

القومي يتولى  الَمْجِلس األعلى لألمن 
اإليرانّي مسؤولية األمن الداخلي، 
ة في إطار السياسات  ويرسم السياسات الدفاعية واألمنيَّ
ورة علي خامنئي، ومن  دها مرشد الثَّ ة التي يحدِّ العامَّ
ة  ة واألمنيَّ ه األخرى تنسيق النشاطات السياسيَّ مهامِّ
ة ذات العالقة  واالجتماعية والثقافية واالقتصاديَّ
بخطط األمن والدفاع. يتكون الَمْجِلس من رؤساء 
ة والتنفيذية”،  ة والتشريعيَّ ُلطات الثالث “القضائيَّ السُّ
حة،  ة للقوات المسلَّ ورئيس هيئة أركان القيادة العامَّ
ومسؤول شؤون التخطيط والميزانية، إلى جانب 
ة  ة ووزراء الخارجيَّ مندوبين يعّينهما مرشد الُجْمُهورِيَّ
ة واألمن وقادة الحرس الثورّي والجيش.  والداخليَّ
وَوْفًقا للدستور اإليرانّي فإن الجهة المشرفة عن 
الَمْجِلس  ة في البالد هي  تحديد السياسات األمنيَّ
األعلى لألمن القومي اإليرانّي بالتنسيق مع وزارة 
األمن والجيش والحرس الثورّي. لكن يبدو أن مهمة 
ة في هذا البلد انفرد  تعيين وتحديد السياسات األمنيَّ
بها الحرس الثورّي الذي استغّل الدعم والحماية 
واإلمكانيات الكبيرة التي يتمّتع بها، في تنفيذ 
َظام  النِّ أجندة أخرى تتمّثل في قمع من يصفهم 
ورة، وارتكاب أبشع االنتهاكات بحقوق  الثَّ بأعداء 

ة. الشعوب غير الفارسيَّ

الملف األمني
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املطالبة بحقوقها، وأّدى غياب احلوار بني احلكومة 
واألقلِّيَّات غير الفارسيَّة إلى نشوء تَيَّارات سياسيَّة 
وحركات مسلَّحة مختلفة دخل كثير منها يف صراعات 
دامية ُقتلت فيها أعداد كبيرة من عناصر اجلماعات 
املسلَّحة. لكن الافت يف األمر أن النَِّظام لم يتعامل 
معها بواقعية واجللوس معها بغية تقيق أهدافها 
املشروعة، وواصل سياسة قمع كل املطالب وحظر 
اسـتخدام لغـات األقلِّيَّـات يف املـدارس واإلدارات 
احلكوميَّـة وقمـع املطالبـني مبزيـد مـن املشـاركة 
السياسيَّة أو إقرار احلقوق االقتصاديَّة واالجتماعية 
والثقافيـة، إذ كانـوا ُعرضـة للتهديـدات واالعتقـال 
والسـجن، كمـا حـرم بعـض أبنـاء هـذه األقلِّيَّـات 
ـا أدَّى إلـى الشـعور  الوظائـف يف القطـاع العـاّم مِمَّ

بالظلم والتهميش والقهر))).

ة في   أواًل: األوضاع األمنيَّ
كردستان إيران

شهد إقليم كردستان بإيران خال األشهر الستة 
املاضية تصعيًدا ملحوًظا يف الهجمات التي يشّنها 
سات احلكوميَّة  مسلَّحون مجهولون على بعض املؤسَّ
ومراكز الشرطة، ويف املواجهات املسلَّحة بني قوات 
احلـرس الثـورّي واألمـن مـع احلـركات التحرُّريـة 

واملعارضة للنَِّظام.

 )1( عائشة احمد المري، االقلیات في إیران.. أزمة وطن أم أزمة مواطنة؟، مجلة آفاق المستقبل، العدد 5، مایو 2010
 http: //www.ecssr.com/CDA/PDF_Bank/Bank_PDFs/3259_012-015.pdf

http: //cutt.us/6TgDR 1395 2( إیرنا، یک تیم تروریستی توسط وزارت اطالعات در شرق کشور متالشی شد، 2 اذر ماه( 
http: //www.ettelaat.com/etiran/?p=236265 1395 3( اطالعات، هالکت ۱۲ تروریست با پشتیبانی آتش سنگین هوانیروز، 15 مهر( 

http: //www.vatanemrooz.  1395 مهــر   14 پاســداران،  ســپاه  بــا  درگیــری  در  تروریســت   12 هالکــت  امــروز،  وطــن   )4( 
ir/?nid=1997&pid=2&type=0

« اإلعالن عن تدمير “خاليا” 

كانت تخّطط لهجمات:
ـلُطات اإليرانيَّة خال األشـهر  كثـر حديـث السُّ
املاضية عن االشتباك مع بعض املسلَّحني والقضاء 
عليهـم، فضـًا عـن إحباط محـاوالت أخـرى كانت 
تسـتهدف عـدًدا مـن املناطـق، ويف مـا يلـي نُـوِرد 

بعًضـا منها:

ن عناصر بوزارة  • إعان وزارة الداخليَّة عن مَتَكُّ
االسـتخبارات مـن تدميـر خليـة شـرق البـاد كانت 
تشّن سلسلة من الهجمات، وتتكون من 4 أفراد ُقتل 
أحدهم وأُلِقَي القبض على الثاثة اآلخرين، إضافة 

إلى ضبط كمية من املتفجرات كانت بحوزتهم))).

• ويف غرب إيران، أُعِلَن عن مقتل خلية من 12 
فرًدا بعد تعرُّضهم لقصف جّوّي مكثَّف من الُقوَّات 
اجلوِّيَّة للجيش اإليرانّي، هذه اجلماعة كانت تنوي 
القيام بتفجيرات يف مناطق غرب إيران، إال أنه مت 

إحباط هذا املخطط)3).

• ويف نفس احملافظة قالت الُقوَّات اإليرانيَّة إنها 
دّمَرت خلية موالية للجماعات املناهضة للثورة وقتلت 
12 عنصًرا منهم، موّضحة أن مقاتلي واستخبارات 
قاعدة النجف باحلرس الثورّي يف محافظة كرمانشاه 
اشتبكوا مع خلية من املناهضني للثورة واجلماعات 
حة، كمـا أّكـد هـذا القائـد أن 3 مـن عناصـر  املسـلَّ
احلرس الثورّي أصيبوا يف هذه االشتباكات، إضافًة 
إلى ضبط كميات كبيرة من األسلحة والذخيرة)4).
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• ويف عملية أخرى شهدتها محافظة كرمانشاه، 
ُقتل ثاثة أشخاص ُوصفوا بــ”التكفيريني” وُعثر 
علـى أحزمـة ناسـفة. وقـال قائد قـوات األمن يف 
هـذه احملافظـة، منوتشـهر أمـان اللهـي إن فرقـة 
ـة مـن قـوات األمـن اشـتبكت مـع ثاثـة  خاصَّ
ـا  إرهابيـني يف أحـد أحيـاء مدينـة كرمانشـاه، مِمَّ
حني، مؤّكدا أن قوات  ى إلى مقتل جميع املسـلَّ أدَّ
األمـن عثـرت علـى أسـلحة مـن نوع كاشـنيكوف 

وحزام ناسـف))).

• ويف مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان، 
تَعرَّض مخفر شـرطة لهجوم مسـلَّح بالرشاشات 
من مسلَّحني مجهولني، ُجرح فيه شرطّي واحد، 
وبعـد الهجـوم شـهد ُمعَظـم مـدن كردسـتان حالة 
استنفار قصوى وانتشار قوات األمن يف الطرقات 

واملرافق احلساسة.

تَعـرَّض  الكرديـة،  • ويف مدينـة كرمانشـاه 
البرملـان اإليرانـّي حشـمت اهلل فاحـت  عضـو 
بيشـه حملاولـة اغتيـال، راح ضحيتهـا عـدد مـن 
القومـي  مرافقيـه. وقـال رئيـس جلنـة األمـن 
بالبرملـان اإليرانـيّ عـاء  َياَسـة اخلارجيَّـة  والسِّ
الديـن بروجـردي، إن محاولـة االغتيـال الفاشـلة 
لهـا حشـمت اهلل فاحـت بيشـه  تعـرض  التـي 
ًطا  مبحافظـة كرمانشـاه غرب إيـران كانت مخطَّ
ا لـه سـلًفا، وأشـار بروجـردي إلـى  إرهابّيًـا ُمَعـّدً
معـاودة العناصـر املناوئـة للثـورة خـارج احلـدود 

http: //www.asriran.com/fa/ 1395 ــرداد ــاه، 26 م ــلحانه در کرمانش ــری مس ــری در درگی ــدن 3 تکفی ــته ش ــس: کش ــران، پلی ــر إی  )1( عص
news/487104/

http: //fn-arabic.farsnews.com/iran/ 2016 ــط إرهابــي، 10 یولیــو  )2( فــارس، بروجــردي: محاولــة اغتیــال النائــب »فالحــت بیشــه« مخطَّ
 news/13950420001540

http: //soo.gd/hwHr 1395 3( ایلنا، حمله ناکام تروریست ها به منطقه »گلچی در« شهرستان مریوان، 20 مهر( 
http: //www.tasnimnews.com/fa/news 1395 4( تسنیم، پرتاب شیء انفجاری به داخل خودروی گشت پلیس در مریوان، 20مرداد( 

http: //cutt.us/f8miX 1395 5( إذاعة فردا، شاخه نظامی »کودار« از کشته شدن »شماری از اعضای سپاه« خبر داد، 21 مهر( 

اإليَراِنيَّـة، وقـال:  لنشـاطاتهم داخـل األراضـي 
ا حدثـت اشـتباكات بـني العناصـر املناوئـة  ـرً مؤخَّ

الثـورّي))). للثـورة وقـوات احلـرس 

• ويف منطقة كليتشي التابعة ملدينة مريوان، 
جنحـت قـوات احلـرس الثـورّي يف إحبـاط هجوم 
خّطط له مسلَّحون، وجاء يف بيان للحرس الثورّي 
أن هؤالء املسلَّحني كانوا يخّططون لتنفيذ عمليَّات 
يهـم  يف املنطقـة، لكنهـم الذوا بالفـرار بعـد تلقِّ
خسـائر فادحـة، كمـا ُضبـط عـدد مـن األسـلحة 

كانـت بحوزتهم)3).

ُقتـل  • ويف حادثـة أخـرى مبنطقـة مريـوان، 
ضابـط وأصيـب ثاثة آخرون من قوات الشـرطة 
إثـر إلقـاء مـادة متفّجرة يف سـيارة تابعة للشـرطة 
يف مريوان بيد مجهول كان يستقّل دراجة نارية)4).

• الـذراع العسـكريَّة جلماعـة “املجتمـع احُلـّر 
والدميقراطي الشـرقي” املعروفة بكودار، أعلنت 
مسـؤوليتها عـن الهجـوم الـذي اسـتهدف مواقـع 
قـوات احلـرس الثورّي والبسـيج بالقرب من مدن 
سردشت ومريوان، وجاء يف بيان أصدرته اجلماعة 
أنهـا قتلـت مـا ال يقـل عـن 26 مـن أفـراد احلـرس 
وقـوات البسـيج خـال عمليَّـات عـدة يف منطقـة 
جانـداران التابعـة لسردشـت، وكذلـك منطقـة 

جلتشـيدر بالقـرب من مريـوان)5).
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« اعتصامات في ذكرى اغتيال زعيم 
حزب العمال الكردستاني اإليرانّي:

يف تصعيد آَخر، نّظم حزب العمال الكردستاني 
ا يف ذكرى اغتيال زعيمه عبد  اإليرانّي إضراًبا عاّمً
الرحمن قاسملو يف 1989 يف العاصمة النمساوية 
فيينا، ويتهم احلزب النَِّظام اإليرانّي باغتيال قاسملو 
بعد أن دعاه إلى التفاوض حول القضيَّة الكردية. 
هذا احلزب الذي يَُعّد أكبر تنظيم كردي معارض 
يف إيـران، ولـه سـبعون عاًمـا مـن اخلبـرة القتاليـة 
والسياسـيَّة، كان -وال يـزال- يدعـو األكـراد إلـى 
التعبيـر عـن معارضتهم لاعتقـاالت واإلعدامات 
والقمع، إال أن النَِّظام اإليرانّي ظّل يطارد عناصره 

وينعتهم باإلرهابيني))).

واسـتجابة لدعـوة اإلضـراب العـاّم التـي دعـا 
إليهـا احلـزب يف الذكـرى السـنوية الغتيـال عبـد 
الرحمـن قاسـملو، شـهدت ُكبَريَات املـدن الكردية 
اإليرانيَّة مثل سنندج ومهاباد وكرمانشاه وكامياران، 
اعتصامـات وإغاًقـا للمحـات التجاريـة. وكان 
حـزب العمـال قـد بدأ قبل أسـابيع من دعوته إلى 
اإلضـراب، حملـة عسـكريَّة واسـعة، فنشـر قواتـه 
ـا أدَّى  يف جميـع مناطـق كردسـتان اإليرانيَّـة، مِمَّ
إلـى نشـوب معـارك عنيفـة مـع احلـرس الثـورّي 
اإليرانّي أسـفرت عن مقتل وإصابة عشـرات من 
عناصـر احلـرس الثـورّي اإليرانـّي بينهـم ضبـاط 
كبـار، وقـال احلـزب إنـه يهـدف مـن هـذه احلملـة 
إلـى إعـادة تنظيـم القـوى االجتماعيـة املختلفـة 
داخـل كردسـتان اإليرانيَّـة وحشـدها ملواجهـة أي 

https: //www.alarabiya.net/ar/iran/2016/07/1/ 2016 1( العربیة، كردستان إیران.. تصعید مسلَّح غیر مسبوق، 12 یولیو( 
http: //orient-news.net/ar/news_show/116500/0 2( أورینت، دیكتاتوریة فرس إیران.. قمع في الداخل واعتداء في الخارج( 

http: //www.thenewkhalij.org/ar/ 2016 3( الوطــن الجدیــد، إیــران تنشــئ جامعــة للدراســات األمنیــة واالســتخباریة فــي األحــواز، 5 نوفمبــر( 
node/50273

قمـع محتَمـل مـن قـوات احلـرس الثـورّي وقـوات 
األمـن اإليرانيَّـة مسـتقبًَا))).

ة في األحواز ثانًيا: األوضاع األمنيَّ
واصـل النَِّظـام اإليرانّي خـال الفترة املاضية 
سياسـة القمـع املمنهجـة ضـّد األقلّيـة العربيـة، 
فشـهدت مدينـة األحواز واملناطـق العربية التابعة 
لها عدًدا من االعتقاالت العشوائية واملداهمات. 
وتأتي هذه املمارسات يف حق العرب يف إطار خطة 
لُطات اإليَراِنيَّة  أمنية واسعة النطاق تقوم بها السُّ

منذ فترة لقمع النشـاطات واملطالب.

ة تنشـئ جامعة لها  )- االسـتخبارات اإليرانيَّ
يف األحـواز:

ولتشديد اخلناق على العرب وممارسة مزيد 
مـن الرقابـة علـى نشـاطاتهم يف منطقـة األحـواز 
بجنـوب إيـران، أعلنت دائرة املخابرات واألمن يف 
إقليم األحواز أن وزارة املخابرات واألمن اإليرانيَّة 
تخّطط إلنشاء جامعة “األمن واملخابرات” يف هذه 
املدينـة ملراقبـة النشـاطات السياسـيَّة والثقافيـة، 
وتطوير األسـاليب األمنيَّة بالتناسـب مع املخاطر 
التي يتسـّبب فيها إقليم األحواز لألمن اإليرانّي، 

على حـد وصفه)3).

)- أعضاء يف البرملان اإليرانّي يناقشون األوضاع 
ة يف األحواز: األمنيَّ

يَاَسة اخلارجيَّة  أوفدت جلنة األمن القومي والسِّ
يف البرملان اإليرانّي، عدًدا من أعضائها إلى األحواز، 
ة، يف مقّدمتها احلراك  ملناقشة قضايا أمنيَّة مهمَّ
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املناهض لسياسات النَِّظام اإليرانّي ضّد مواطني 
هـذه املنطقـة، واعترفـت جلنـة األمـن القومـي يف 
البرملان اإليرانّي باتِّساع احلراك يف عموم األحواز.

وقد وّجهت اللجنة االتِّهام إلى اململكة العربية 
السعودية بدعم ومتويل احلركات االنفصالية يف 

األحواز))).

ورغم علم املسؤولني اإليرانّيني بفداحة األوضاع 
وانتشـار الظلم والفقر والبطالة، وارتباط أعمال 
العنف التي تشهدها منطقة األحواز بهذه األسباب، 
فإنهم دائًما ما يتّهمون دول اخلليج بدعم األحوازيني 
لزعزعـة األمـن واالسـتقرار يف البـاد، وتصـف 
إيـران كل التَّيَّـارات التي تطالب بحقوق مواطنيها 
ورفـع الظلـم عنهـا بأنها جماعات انفصالية تريد 
تقسـيم إيـران علـى أسـاس قومـي، وأُعـِدَم عديـد 
مـن كـوادر هـذه احلـركات بتهمـة مشـاركتهم يف 
سـات النَِّظـام  عمليَّـات عسـكريَّة اسـتهدفت مؤسَّ

اإليرانـيّ يف هذا اإلقليم.

https: //sabq.org 2016 1( سابق، مزاعم األمن اإلیراني: حراك األحوازیین »تكفیري« مدعوم من السعودیة، 15 نوفمبر( 
 http: //iranobs.com/2016/11/19/ 2016 2( المرصد، قوات األمن والحرس الثوري تداهم منازل األحوازیین، 19 نوفمبر( 

3- حملـة مداهمـات واعتقـاالت يف الفالحيـة 

باألحواز:
يف نوفمبـر 2016 داهمـت قـوات مـن األمـن 
واحلرس الثورّي منازل عدد من املواطنني واعتقلت 
منهم عشرات يف مدينة الفاحية التابعة ملنطقة 
األحواز غربي إيران، وذكر املوقع الرسمي للجبهة 
العربية لتحرير األحواز أن حملة االعتقاالت جاءت 
بعد تشييع جنازة الشيخ عبد اهلل بن بدير، شيخ 
عشـائر بني متيم يف هذه املدينة، بتهمة مهاجمة 
عناصـر أمـن وسـيارات مركـز شـرطة احملافظـة، 
واالسـتحواذ على عدد من األسـلحة واملسدسـات 
احلكوميَّـة التـي كانـت بحـوزة عناصـر األمـن يف 

أثناء اشـتباكهم مع املشيِّعني))).

وبعـد سـتة أيـام مـن اقتحـام األمـن اإليرانـّي 
مراسـم تشـييع الشـيخ عبـد اهلل بـن بديـر، أجرى 
وزيـر املخابـرات اإليرانيَّـة محمـود علـوي زيـارة 
مفاجئـة ملدينـة عبـادان جنوبّي العاصمـة األحواز 
للسـيطرة علـى األوضـاع األمنيَّـة التـي شـهدتها 
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املدينـة. ولتجنُّـب اشـتعال الوضـع األمنّي واتسـاع 
دائـرة االعتراضـات واالشـتباكات اسـتدعى وزيـر 
االسـتخبارات مشـايخ القبائـل العربيـة يف مدينـة 
عبادان واحملمرة والفاحية، وحّثهم على التعاُون 

مـع األجهـزة األمنيَّـة لتهدئـة األوضـاع))).

ة األحوازيني وعزلهم  4- استمرار طمس ُهِويَّ
عن محيطهم العربي:

يف محاولـة مـن النَِّظام اإليرانّي لطمس هوية 
العـرب يف األحـواز وعزلهـم عن محيطهم الثقايف 
ـلُطات اإليرانيَّـة سياسـة  والعربـي، واصلـت السُّ
مداهمـة املنـازل جلمـع أطبـاق اسـتقبال البـّث 
الفضائـي، بذريعـة محاربـة التكفيريـني والغـزو 
الثقايف، وأعلن النَِّظام اإليرانّي أنه سوف ياحق 

كل مـن يعمـل يف هـذا احلقـل.

العـرب يف  القمعيـة ضـّد  السياسـات  هـذه 
األحواز يَعُزوها األحوازيون واملراقبون إلى خشية 
النَِّظـام اإليرانـيّ مـن انتشـار الوعـي بـني سـكان 
لَّت هذه املخاوف يف خال  هذه املناطق)))، إذ جَتَ
كثـرة تصريحـات املسـؤولني اإليرانّيـني التـي كان 
آخرهـا التصريحـات التـي نقلتهـا وكالـة “إيرنـا” 
الرسميَّة عن وزير االستخبارات اإليرانّي السابق 
حيدر مصلحي، التي قال فيها إن »االستراتيجيَّة 
الوهابيـة” يف إيـران تخطـط لتغييـر فكـر النخبة 
والشعب يف إقليم األحواز، ودعا النخبة الفارسيَّة 
يف األحـواز إلـى مواصلـة جهودهـم يف التصـدي 
اه “املَـّد الوهابـي” يف األحـواز،  لظاهـرة مـا َسـمَّ
ه الشباب العرب نحو تغيير مذهبهم  معتبًرا تََوجُّ

https: //tustar. دیســمبر 2016   29 األمنیــة،  األوضــاع  علــى  للســیطرة  األحــواز  یــزور  اإلیرانیــة  المخابــرات  وزیــر  تســتر،  وكالــة   )1( 
 net/5244?responsive=false

http: //www.alweeam. 2016 2( الوئــام، الســلطات اإلیرانیــة تبــدأ حملــة مصــادرة األطبــاق الالقطــة مــن مدینــة شــاور باألحــواز، 10 أكتوبــر( 
 com.sa/429017/

17 وزیر المخابرات اإلیرانیة یزور األحواز للسیطرة على األوضاع األمنیة، مصدر سابق.

القومـي  ـنَّة خطـًرا كبيـًرا علـى األمـن  السُّ إلـى 
اإليرانّي)3).

ة في سيسـتان  ثالثـا: األوضاع األمنيَّ
وبلوشستان

إقليـم سيسـتان  الرغـم مـن امتـاك  علـى 
نِّيَّة من العرق البلوشي  وبلوشستان ذي األغلبية السُّ
جنوب شرقّي إيران كّميات كبيرة من الغاز والنِّْفط 
والذهـب والنحـاس واليورانيـوم، فإنـه مـن أكثـر 
أقاليـم إيـران تدهـُوًرا مـن الناحيـة االقتصاديَّـة، 
ل النمّو االقتصادّي واحلرمان  ويُعتبر انخفاض معدَّ
والفقـر الشـديد وارتفـاع نسـبة البطالة وانتشـار 
رات مـن أهـم األزمات  التهريـب واالجتـار باملخـدّ

التـي يتعـرض لها اإلقليم.

ونتيجة الستمرار النَِّظام اإليرانّي يف سياسات 
البلـوش،  التمييـز واإلقصـاء والتهميـش ضـّد 
الشـعبية نشـاطاتها  املقاومـة  واصلـت حـركات 
املناهضة للنَِّظام اإليرانّي، ودخلت خال األشهر 
املاضيـة يف اشـتباكات مع قـوات احلرس الثورّي 
ات األمنيَّـة األخـرى يف عـدد مـن املناطـق  والُقـوَّ
يبـّرر  مـا  املناطـق احلدوديـة. وغالًبـا  ال سـّيما 
ر  احلـرس الثـورّي اشـتباكاته مـع حـركات التحـرُّ
املخـّدرات، وينكـر  تهريـب  البلوشـية، مبكافحـة 
األسـباب احلقيقـة التـي دعت البلـوش إلى حمل 
ة  ـنَّ السـاح، مثـل اإلعدامـات املتواصلة بَحّق السُّ
وقتـل العلمـاء وهـدم املسـاجد وإغـاق املـدارس 

واالضطهـاد والظلـم والفقـر.
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• االشتباكات واالعتقاالت:
ر احلرس الثورّي اشـتباكاته مع  غالًبـا مـا يبرِّ
ر البلوشية مبكافحة تهريب املخّدرات  حركات التََّحرُّ
واحليلولة دون اختراق تنظيم »داعش« لألراضي 
اإليرانيَّة والقضاء على “أعداء الثَّورة«، واستمراًرا 
ـلُطات األمنيَّـة مبحافظة  لهـذا النهـج أعلنـت السُّ
سيسـتان وبلوشسـتان عـن وقـوع اشـتباكات بـني 
مسلَّحني وأفراد من الشرطة اإليرانيَّة يف منطقة 
مهستان، أسفرت عن مصرع مسلَّح واحد وضابط 

يف الشرطة اإليرانيَّة يدعى صادق أميري))).

وامتـّدت االشـتباكات مبحافظـة سيسـتان 
إلـى منطقـة سـراوان احلدوديـة،  وبلوشسـتان 
حيـث داهمـت قـوات احلـرس الثـورّي معسـكًرا 
ملجموعة من املسلَّحني، وجنمت عن هذه املداهمة 
اشتباكات بني الطرفني، أسفرت عن مقتل أحد 

عناصـر احلـرس الثـورّي وجـرح آَخـر.

الشـباب،  لتقريـر موقـع الصحفيـني  وَوْفًقـا 
ـة للحـرس الثـورّي  أعلنـت إدارة الَعاقـات العامَّ
أن احلـرس اشـتبك مـع جماعة معارضـة للنَِّظام 
اإليرانّي يف الثامن عشـر من ديسـمبر يف مدينة 
نُـوا  سـراوان، إال أن عناصـر هـذه اجلماعـة مَتَكَّ

مـن الهـرب خـارج حـدود البـاد))).

لُطات األمنيَّة يف  ويف حادثة أخرى أعلنت السُّ
بلوشسـتان القبض على 13 شـخًصا من عناصر 
قورباغـه مكـران املتهـم بتهريب املخـّدرات، وقال 
رئيس شرطة سيستان وبلوشستان العميد حسني 
ب  رحيمـي، إن قورباغـه مكـران يُعتبـر أكبـر مهـرِّ

 http: //cutt.us/tCxOH 1( صحیفة اطالعات، شهادت یک پلیس در شهر مرزی مهرستان، 26 ابان( 
http: //cutt.us/RMQoN 2( رادیو فردا، نیروهای سپاه در منطقه مرزی سراوان با گروهک تروریستی درگیر شدند( 

http: //www.fardanews.com/fa/news/579389/ 1395 3( عصر إیران، شناسایی ودستگیری ۱۳ همدست قورباغه مکران، 28 مهر( 

مخّدرات يف شرق إيران، وبدأ هذا املهرب نشاطه 
يف عـام 1990 لكنـه وقـف نشـاطه لفتـرة قصيـرة 
خوًفا من االعتقال، واسـتأنف نشـاطه يف أواخر 
عـام 2014م، واسـتطرد قائـًا: “هـذا الشـخص 
كان قـد جمـع 800 طـّن مـن املـواد املخـّدرة يف 
أفغانسـتان واسـتطاع بيعهـا بالتعـاُون مـع شـبكة 
مـن عناصـره يف تنزانيـا والصومال وإيران ودول 
اخلليـج العربـي، وحصـد أمـوااًل طائلـة مـن هـذه 
نَـت مـن  العمليـة”، وأّكـد أن قـوات الشـرطة مَتَكَّ
القبض على هذا املتهم بعد 6 محاوالت فاشلة، 
باإلضافة إلى الكشف عن امتاكه 76 منزاًل يف 

8 مدن، و15 حسـاًبا بنكّيًا)3).

5- مسـتقبل احلـراك يف مناطـق الشـعوب 
ة: غيـر الفارسـيَّ

شِهَدت إيران داخلّيًا حراًكا مكثًَّفا خال األشهر 
املاضية على مستوى الشعوب غير الفارسيَّة يف 
األحواز وكردسـتان وبلوشسـتان، وذلك يف شـكل 
مواجهات مسلَّحة مع قوى األمن واحلرس الثورّي، 
إضافة إلى تنظيم عشرات املظاهرات واملؤمترات 
الدوليَّة للمطالبة بالضغط على النَِّظام اإليرانّي 

لاعتراف بحقوق هذه األقلِّيَّات.

تقوم االستراتيجيَّة اإليرانيَّة جتاه إلى األحواز 
على إلى تغيير اخلارطة السكانية للشعوب غير 
الفارسـيَّة إلـى وانتـزاع ُهِويَّـة سـكانها وصهرهـم 

يف بوتقة القوميَّة الفارسيَّة.

ومنذ انتصار الثَّورة بقيادة اخلميني يف 1979، 
ر  اتخذت إيران ذرائع متعّددة لقمع حركات التحرُّ
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املنتشـرة يف هذه األقاليم التي تسـكنها األقلِّيَّات 
باتِّهامهـم مبـواالة أنظمـة  تـارة  الفارسـيَّة،  غيـر 
ـس  خارجيَّـة، وتـارة باتِّهامهـم باخليانـة والتجسُّ
لصالح الغرب، ويف مرات أخرى الحقة اتهمتهم 
بتجارة وتهريب املخّدرات ونشر األفكار املتطرفة 
ومعـاداة نظـام واليـة الفقيه. إال أن إلصاق التَُّهم 
بالشـعوب غير الفارسـيَّة يف األحواز وكردسـتان 
وبلوشسـتان اّتخـذ أبعـاًدا جديـدة خـال األشـهر 
ر  القليلة املاضية، بعد اتِّهام عدد من حركات التحرُّ
يف هـذه املناطـق بالعمالة لبعض الدول العربية.

ويتخّوف النَِّظام اإليرانّي من أن تتخذ قضيَّة 
الشـعوب غيـر الفارسـيَّة منعَطًفـا خطيـًرا نتيجـة 
والتوازنـات اجلديـدة التـي  حلالـة االسـتقطاب 
تشـهدها املنطقة، واملتمثلة يف احتمالية أن تلقى 
هـذه القضيَّـة دعًمـا كبيـًرا مـن الـدول العربيـة، 
ونتيجة لذلك تنظر إيران إلى هذا املوضوع على 
أنـه ميثِّـل قنبلـة موقوتـة وقضيَّـة محورية لتفجير 

ـراع اإلقليمّي. الصِّ

كمـا تخشـى إيـران مـن أن يسـتخدم بعـض 
القـوى اإلقليميَّـة ورقـة الشـعوب غيـر الفارسـيَّة 
راع إلى  مدخـًا لتفجيـر األوضاع فيها ونقـل الصِّ
داخلهـا ومواجهتهـا داخلّيًـا، عبـر توفيـر الدعـم 
رية  املالـي والسياسـّي واإلعامي للحركات التحرُّ

يف هـذه األقاليـم.

خال الفترة املاضية، أجرت احلركات والتَّيَّارات 
املمثلـة للشـعوب غيـر الفارسـيَّة يف إيـران، عـدة 
لقاءات ومؤمترات، بحثت خالها مستقبل احلراك 
والنضـال مـن أجـل نَيْل حقوق األقلِّيَّات املسـلوبة، 
وتوصلـت هـذه احلـركات إلـى نتيجـة مفادهـا أنـه 
ل أو تغييـر جـذري يف  ال ميكـن إحـداث أي تـوُّ

أزمـة األقلِّيَّـات العرقيَّـة، علـى األقـل يف الوقـت 
الراهـن، دون وجـود جبهـة عريضـة، تضـّم كل 
األقلِّيَّـات مبختلـف مناطقهـا وانتماءاتهـا ولغاتها. 
اد يف جبهة عريضة  هذه الدعوات للتنسيق واالتِّ
تضم كل الشعوب غير الفارسيَّة، زادت قلق النَِّظام 
، فبـدأ تكثيـف حمـات القمـع وتشـديد  اإليرانـيّ
قبضتـه األمنيَّـة علـى املناطـق املنتفضـة، والبحث 
ـرُّك مـن هـذا  عـن ُخَطـط جديـدة لوقـف أي َتَ
القبيـل، وذلـك لعلمـه بـأن هذه الشـعوب جغرافّيًا 
ـاد  تسـكن يف أطـراف إيـران، وإذا مـا قـّرَرت االتِّ

فسـتكون مجابهتهـا أمًرا بالـغ الصعوبة.

أمـر آخـر هـو أن 90% من ثروات إيران تأتي 
مـن مناطـق الشـعوب غيـر الفارسـيَّة، وتديـًدا 
األحواز العربية، لذا فإن اشتداد شوكة احلركات 
ل خطـًرا كبيـًرا علـى االقتصـاد  ريـة سيشـكِّ التحرُّ
اإليرانـيّ وسـيعرِّضها ملزيـد مـن الضغـوط وعـدم 

االسـتقرار األمنـيّ والسياسـّي واالقتصادّي.

« السيناريوهات المستقبلية 
َظام اإليرانّي مع  لتعاطي النِّ

ة: الشعوب غير الفارسيَّ

يف ظّل التغييرات التي تشهدها املنطقة وزيادة 
نشـاط الشـعوب غير الفارسـيَّة ومخاوف النَِّظام 
اإليرانّي من توُّل موضوع األقلِّيَّات العرقية إلى 
د أمـن البـاد واسـتقرارها، يبـرز عـدد  أزمـة تهـدِّ
النَِّظـام  مـن السـيناريوهات حـول كيفيـة تعامـل 
ة خال  اإليرانـيّ مـع ِملَـّف األقلِّيَّات غير الفارسـيَّ

الفتـرة القادمة.
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السيناريو األول: االستجابة ملطالب الشعوب 
ة  غير الفارسيَّ

تنـازل  يتوقـف علـى مـدى  السـيناريو  هـذا 
إيـران عـن السياسـة األمنيَّـة التـي تنتهجهـا ضـّد 
ر والتيَّـارات املطاِلبـة بإحقـاق  التََّحـرُّ حـركات 
حقـوق األقلِّيَّـات، كمـا يتوقف على إدراك حقيقة 
أن إهمـال هـذا امِللَـّف قـد يعـرِّض البـاد ألزمات 
وصراعات خطيرة، ال سـيما وأن معظم املناطق 
التي تقطنها الشعوب غير الفارسيَّة مثل كردستان 
وبلوشسـتان واألحـواز تقـع يف احلـدود اإليرانيَّـة 
ل امتـداًدا لقبائل وقوميَّات  مـع دول أخرى وتشـكِّ
ـج  ـق اخلافـات ويؤجِّ هـذه الـدول، ممـا قـد يعمِّ

الصـراع علـى املـدى البعيـد.

قُّق هذا السيناريو يظّل رهنًا مبدى  لذا فإن َتَ
توافـر اإلرادة السياسـية احلقيقيـة لـدى النَِّظـام 
اإليرانّي، إضافًة إلى مقدرته على إقناع التيَّارات 
السياسية والعسكرية التي وضعت االنفصال عن 
إيران إحدى أهّم أولوياتها، بضرورة العدول عن 
ل  هذه املطالب واجللوس على طاولة احلوار للتوصُّ
ًة  إلى استراتيجية مستقبلية تُرِضي األطراف كافَّ

وتَضَمن وحدة الباد.

السيناريو الثاني: إقامة جبهة موحدة تشمل 
ـارات املمثلـة للشـعوب غير  جميـع احلـركات والتيَّ

ة الفارسيَّ
يقوم هذا السيناريو على إقامة جبهة وطنية 
بـني صفوفـه جميـع  أو تالـف تنظيمـّي يضـّم 
األقلِّيَّات غير الفارسيَّة األكراد والعرب والبلوش 
واألذريـني والتركمـان، انطاًقـا مـن إدراك هـذه 
األقلِّيَّـات ضـرورة اتخـاذ موضـوع “وحدة الصّف 
واملصيـر” ورقـًة مـن أوراق الضغـط علـى النَِّظام 

اإليرانـيّ بُغيَـَة تغييـر تعاطيـه معهـا واالسـتجابة 
ملطالبهـا. وتَبَنِّـي هذا السـيناريو قد يُدِخل إيران 
يف دوامـة خطيـرة مـن املواجهات بني اجلماعات 
حة وقـوات األمن واحلـرس الثورّي، كما أن  املسـلَّ
النَِّظـام اإليرانـيّ قـد يعتبـر هـذه اجلبهـة تهـدف 
إلـى اإلطاحـة بـه ومتزيـق البـاد، وِمـن ثَـمَّ قـد 

يضاعـف مـن تشـديد قبضتـه األمنيَّة.

َظام اإليرانّي  السـيناريو الثالث: اسـتمرار النِّ
يف سياسـة التعاطـي األمنـي مـع الشـعوب غيـر 

ة الفارسـيَّ
يقـوم هـذا السـيناريو علـى اسـتمرار النَِّظـام 
اإليرانـيّ يف سياسـاته األمنيَّـة وانتهـاج سياسـة 
القمـع واملطـاردة بحـّق األقلِّيَّـات غيـر الفارسـيَّة، 
التيَّـارات  تـت أسـماء كثيـرة، مثـل مكافحـة 
الشيوعية والوهابية، ومواجهة العمالة للمخابرات 
األجنبيـة، ومكافحـة تهريب املخدرات، ومواجهة 

أعـداء النَِّظـام.

ورغم أن املطالب التي تقّدمها األقلِّيَّات غير 
الفارسيَّة مطالب مشروعة ال يتعدى معظمها رفع 
الظلم والتهميش واملشاركة يف احلياة السياسية 
النَِّظـام ظـّل  ومنـح مزيـد مـن احلريـات، فـإن 
ـة أن تقيـق أي منهـا مـن شـأنه  يرفضهـا، بُحجَّ
تهديـد األمـن القومـي اإليرانـّي وتفكيـك الدولة. 

ومـا يثبـت احتماليـة تَبَنِّـي النَِّظـام اإليرانـّي 
سـيناريو مواصلـة التعاطـي األمنـي مـع مطالـب 
الشعوب غير الفارسيَّة، هو االستراتيجية األمنيَّة 
دة التي يتبعها بَحّق هذه األقلِّيَّات ورفضه  املشـدَّ
مـات حقـوق  كل الدعـوات الدوليـة وتقاريـر منظَّ
اإلنسـان الداعيـة إلـى وقـف املمارسـات القمعية 
بَحّق هذه الشعوب، فضًا عن استمراره يف اتِّهام 
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أطراف خارجية الواليات املُتَِّحدة، وأخيًرا اتِّهام 
بعـض الـدول العربيـة، مبحاولـة زعزعـة األمـن 

واالسـتقرار يف إيـران.

« أوضاع حقوق اإلنسان في إيران:

ئاَسـة اإليرانيَّة  بعـد تََولِّـي حسـن روحانـي الرِّ
يف 2013، بذلت حكومته مسـاعي كبيرة إلظهار 
النَِّظـام اإليرانـيّ بصـورة مقبولـة لـدى املجتمـع 
الدولي ومحو سجل باده املليء بانتهاكات حقوق 
اإلنسـان، إال أن ما حدث خال هذه الفترة كان 
عكـس املأمـول، ال سـيما اإلعدامـات التي نُّفَذت 
يف َحـقّ عـدد كبير من اإليرانّيني، ووصل عددها 
إلـى أرقـام قياسـية، فجعلـت إيـران يف مقّدمـة 

الـدول األكثـر إعداًمـا ملواطنيها.

وخـال النصـف الثانـي مـن 2016 واصلـت 
إيـران سياسـة اإلعدامـات التـي تنتهجهـا بَحـّق 
والدينيَّـة واألطفـال، بذرائـع  العرقيَّـة  األقلِّيَّـات 
مختلفة، مثل معاداة النَِّظام والفسـاد يف األرض 
رات ونشـر األفـكار املتطرفـة. ـار باملخـدّ واالجتِّ

مات حقوق اإلنسان أبدت قلقها الشديد  منظَّ
مـن اسـتمرار اإلعدامـات يف إيـران، وأّكـدت أن 
اإلعدامـات تفرضهـا دائًمـا احملاكـم التـي تفتقـر 
متاًمـا إلـى االسـتقال واحليـاد، ويتـّم معظمهـا 
إمـا علـى جرائـم غامضـة، وإمـا علـى ممارسـات 
ال ينبغـي جترميهـا. والافت أن نسـبة عالية من 
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان يف هـذا البلـد تتعرض 

لهـا الشـعوب غير الفارسـيَّة.

)- اإلعدامات بَحّق األكراد:
كان مـن أبـرز اإلعدامـات التـي نفذتها إيران 
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خال األشـهر املاضية، اإلعدام اجلماعي الذي 
طال 22 كردّيًا ُسنِّّيًا، بتهمة تنفيذ أعمال إرهابية 
يف إيران، وكان من بينهم حسن أميني مدير مدرسة 
اإلمام البخاري للعلوم الدينيَّة يف سنندج واملفتي 
والقاضي الشرعي لهذه املدينة. وأصدرت النيابة 
ة يف محافظة كردستان بيانًا أّكدت فيه تنفيذ  العامَّ
حكـم اإلعـدام بَحـّق َمـن وصفتهـم بـ”التكفيريـني 
السلفيني” الذين تَسبَّبُوا يف أعمال إرهابية قبل 
نحـو 6 أعـوام، جـاء فيه: “نُّفـَذت أحكام اإلعدام 
بَحّق املدانني من اجلماعة اإلرهابية والتكفيرية 
املعروفـة باسـم التوحيـد واجلهـاد، يف فجـر يـوم 

الثاثاء الثاني من أغسطس 2016م”))).

وقـد كشـفت مصـادر مقربـة مـن أَُسـر هـؤالء 
ضـوا ألبشـع أنـواع  املُعَدمـني عـن أن املتهمـني تَعرَّ
التعذيب قبل إعدامهم، وأّكَدت أسرة أحد الذين 
نُفـذت بحّقهـم عقوبة اإلعدام لـ”مركز املدافعني 
عن حقوق اإلنسان بكردستان”، أنهم عندما رأوا 
جثمـان ابنهـم الحظـوا عليـه آثـار التعذيـب، إذ 
كانـت عظـام اليـد والقـدم مكسـورة وخارجة عن 
اجلسـد، وقالـت أسـرة أخـرى إن آثـار التعذيـب 
كانـت واضحـة علـى أجسـاد املُعَدمـني، إذ كانـت 
عظام أيدي وأرجل عدد منهم مكسورة وخارجة 
عـن اجلسـد، وأغلـب املُعَدمـني كانـت وجوههـم 

سـوداء وبهـا كدمـات ورضوض.

واعتقـل رجـال االسـتخبارات أغلـب هـؤالء 
السـجناء يف كردسـتان يف الفتـرة 2011-2009، 

 )1( جام جم، اطالعیه دادگستری کردستان در خصوص إعدام عوامل تکفیری وسلفی، 13 مرداد 1395
http: //jamejamonline.ir/online/2491922215758294821

 )2( إیران برس، زندانیان اهل سنت قبل از إعدام وحشیانه شکنجه شدند، 25 مرداد 1395 
http: //www.iranpressnews.com/source/199761.htm

http: //almnatiq.net/285493/ 3( إیران تعدم 5 سجناء بینهم السیاسي الكردي محمد عبد اللهي( 
https: //www.radiozamaneh.com/293163 1395 4( رادیو زمانه، محمد عبدالهی وپنج زندانی دیگر إعدام شدند،۱۹ مرداد( 

وُعزلوا لعدة أشهر يف زنازين احلبس االنفرادي، 
وقبـل احملاكمـة لـم يتمّكنـوا مـن تفويـض محـاٍم 

للدفـاع عنهـم، أو حتـى االتصـال بأسـرهم))).

لُطات اإليرانيَّة  إعدام جماعي آخر نّفَذته السُّ
بَحّق الناشط السياسّي الكردي املعارض محمد 
عبد اللهي، بتهمة “احلرابة”، مع خمسة سجناء 
آخريـن بتَُهـم تتعلـق بتجـارة املخّدرات، يف سـجن 
أروميـة مبحافظـة أذربيجـان الغربيَّـة يف شـمال 
غربـّي إيـران. واعتُقـل عبـد اللهـي الـذي ينتمـي 
إلـى حـزب كوملـه، يف مـارس 2010 بعـد مطاردة 
اسـتخبارات احلـرس الثـورّي لـه، فأصيـب بطلق 
نـاري نُقـل علـى أثـره إلـى املستشـفى، لكـن بعـد 
ساعات اقتيد من املستشفى إلى املعتقل للتحقيق 
معه. وبعد سنوات من التعذيب واالعتقال، حكمت 
عليـه محكمـة الثَّـورة يف مدينـة مهابـاد يف 2014 
باإلعدام، وبعد عامني صّدق ديوان القضاء األعلى 
على احلكم، أي يف مارس 2016، ويف أغسطس 
2016 نُّفذ احلكم)3)، وقال محامي عبد اللهي إن 
احملكمـة لـم تطبق القانـون والعدالة بَحّق موّكله، 
نافًيا أن يكون عبد اللهي اسـتخدم السـاح ضّد 

قوات األمن)4).

• اإلعدامـات تثيـر غضـب أكـراد كردسـتان 
العـراق وسـوريا:

إعدام 22 كردّيًا أشعل غضب الشارع الكردي 
يف كردسـتان العـراق ضـّد إيـران، رغـم النداءات 
لُطات اإليرانيَّة  احمللِّيَّة والدوليَّة التي طالبت السُّ
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بإعـادة محاكمتهـم وعـدم تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام 
بحّقهم، وندد املواطنون يف إقليم كردستان العراق 
ة للنَِّظام اإليرانّي جتاه  باملمارسات القمعية املستمرَّ
مـات احلقوقيـة  األكـراد يف إيـران، وطالبـوا املنظَّ
القمـع ووضـع  ـل لوقـف هـذا  بالتدخُّ والدوليَّـة 
حـّد أمـام املمارسـات اإليرانيَّـة التـي تهـدف إلـى 
تصفيـة الشـارع الكـردي يف كردسـتان إيـران مـن 
احلقوقيني والناشطني واملفكرين، وإعدامهم عبر 
تلفيـق عديـد مـن التهـم لهـم، وطالـب املواطنـون 
ل ومطالبة طهران  حكومة إقليم كردستان بالتدخُّ

ـف عـن قمع األكراد))). بالتوقُّ

ويف سـوريا أدان املَْجِلس الوطني الكردي يف 
بيان له ممارسات النَِّظام اإليرانّي بَحّق النشطاء 
ـة  واملدنيـني الكـرد، وجـاء يف بيـان األمانـة العامَّ
للَمْجِلـس الوطنـي الكـردي يف سـوريا أن النَِّظـام 
اإليرانـيّ منـذ أمـد بعيـد يتدّخـل يف املنطقة عبر 
ِميِليْشياته، وأصبح عامًا للتوتُّر وافتعال األزمات، 
ًرا بَحّق الكرد يف إيران،  واستمر يف إجرامه مؤخَّ
وصّعـد وتيـرة إجرامـه مـن خـال اإلعدامـات 
اجلماعية بَحّق نشـطاء الكرد. وأضاف البيان 
أن “الشـعب الكردي يف إيران يطالب بحقوقه 
القوميَّة والدميقراطية، إال أن النَِّظام اإليرانّي 
بإعداماته األخيرة بحّقهم ضرب بكل األعراف 

والقوانـني الدوليَّـة ُعرض احلائط”))).

-2 اإلعدامـات بَحـّق عـرب األحـواز:
محافظة خوزسـتان يف جنوب غربّي إيران 
شهدت هي األخرى عدًدا من حاالت اإلعدام، 

http: //cutt.us/JNQ4 .2016 نَّة تثیر انزعاج المجتمع الكردي، 8 أغسطس  )1( إعدامات إیران للكرد والسُّ
http: //rihabnews.com 2(  الَمْجلِس الكردي ُیِدین اإلعدامات الجماعیة بحّق النشطاء الكرد في إیران( 

http: //soo.gd/9AO7 1395 3( عصر إیران، إعدام 3 نفر درخوزستان به جرم عملیات تروریستی27مرداد( 
http: //www.mehrnews.com/news/3744556/ 4.284( اعتماد، دو متجاوز به عنف در بندرعباس إعدام شدند مرداد 1395،ص( 

فقد أصدرت دائرة القضاء يف هذه احملافظة 
اتِّهامهـم  بعـد  أشـخاص  ثاثـة  بإعـدام  حكًمـا 
تَسـبََّبت يف  إرهابيـة”  “عمليـة  بالضلـوع يف 
مقتـل ثاثـة مـن أفـراد قـوات األمـن اإليرانيَّة، 
إضافًة إلى هجومهم على مركز رصد الزالزل 

يف منطقـة احلميديـة التابـع للمحافظـة)3).

كما شهدت مدينة بندر عباس ذات األغلبية 
العربيـة جنـوب غربـّي إيـران عـدًدا مـن حاالت 
اإلعـدام، إذ نُّفـذ حكـم اإلعدام بَحّق شـخصني 
أمـام املـأل العـاّم يف سـوق سـيتي سـنتر مبدينـة 
فتـاة يف  علـى  االعتـداء  بتهمـة  عبـاس،  بنـدر 
املـادة  بنشـر  وتهديدهـا  وتصويرهـا  2014م 
للجهـات  شـكوى  تقدميهـا  حـال  رة يف  املصـوَّ

األمنيَّة)4).

3- إعـدام األطفـال واملراهقـني:
أعدمـت إيـران 75 مـن األطفـال بني عاَمي 
2005 و2015، منهم 13 طفًا يف العام املاضي 
مة العفو الدوليَّة، على الرغم  فقـط، َوْفًقـا ملنظَّ
اتَِّفاقيـة  مـن أنهـا إحـدى الـدول املوّقعـة علـى 
التـي تظـر  الطفـل،  املُتَِّحـدة حلقـوق  األمم 

تطبيـق عقوبـة اإلعـدام بَحـّق األطفـال.

إيـران  أعدمـت  األخيـرة  الفتـرة  وخـال 
 19 العمـر  مـن  البالـغ  أفشـار  املراهـق حسـن 
عاًما يف سجن آراك التِّهامه “بقضيَّة اغتصاب 
ارتكبهـا وهـو دون سـن الثامنـة عشـرة”، وكان 
آخـر  مراهًقـا  إيـران  تعـدم  أن  املفتـرض  مـن 
مـن  الثالـث  تاجيكـي يف  رضـا  علـي  يُدَعـى 
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أغسطس املاضي، لكن تنفيذ اإلعدام تأخر لكثرة 
مة  الضغوط الدوليَّة على إيران، وقد كشفت منظَّ
العفو الدوليَّة يف تقرير لها أن يف إيران قرابة 160 
مراهًقا ُحكم عليهم باإلعدام وسـّنهم دون الثامنة 
اء تزايد  مة عن قلقها جرَّ عشرة، كما أعربت املنظَّ

حـاالت إعـدام املراهقـني يف إيـران))).

4- تسجيل صوتي ملطهري يجّدد اجلدل حول 
إعدامات 1988:

قضيَّـة اإلعدامـات التـي شـِهَدتها إيـران عـام 
1988، عـادت إلـى دائـرة املوضوعات األكثر تداواًُل 
ل للشـيخ حسني  يف إيران، بعد نشـر خطاب مسـجَّ
منتظري الذي كان نائًبا للخميني، وحّذر منتظري 
يف هذا التسجيل الصوتي الذي نشره جنله أحمد 
منتظري، مّدعي عاّم إيران ونائبه وممثِّل وزارة األمن 
واالسـتخبارات يف سـجن أيفـني، حـّذر الذيـن كان 
يُطلَـق عليهـم “جلنـة املـوت”، من اإلعدامـات التي 
ـذ بَحّق املعارضني السياسـّيني، ووصفها  كانـت تُنَفَّ
بأنهـا أبشـع جرميـة تُرتكـب يف إيـران منـذ انتصار 
الثَّورة، وحّذر منفذيها من أن التاريخ سوف يسجل 
أسـماءهم يف قائمـة املجرمـني))). وكان حلكومـة 
روحانـي نصيـب كبيـر مـن احلـرج الـذي أحدثـه 
التسـجيل الصوتي، نظرا إلى تولِّي مسـؤولني عن 
اإلعدامات اجلماعية يف 1988، مناصب كبيرة يف 
حكومتـه، مثـل وزير العـدل مصطفى بور محمدي 

الـذي كان أحـد أعضـاء جلنـة املوت.

https: //www.radiozamaneh. 1395 1( رادیــو فــردا، عفــو بین الملــل: یــک نوجــوان دیگــر در ایــران إعــدام شــده اســت، 13 مــرداد( 
com/292212

http: //cutt.us/Ugld6 2016 2( العربیة نت، إیران تطلب حذف وثیقة ُتِدینها بسبب آالف اإلعدامات بشهرین، 10 أغسطس( 
 http: //aawsat.com/home/article/726891 2016 3( الشرق األوسط، لعنة صیف اإلعدامات تطارد كبار مسؤولي النظام، 31 أغسطس( 
 http: //iranobs.com/2016/08/24/ 2016 4( المرصد، نواب سابقون یصدرون بیانا یعتبر إعدامات 1988 عار على إیران، 24 أغسطس( 

وطالـب نائـب رئيـس البرملـان علـي مطهـر ي 
يف رسـالة وّجههـا إلـى وزيـر العـدل وأحـد أعضـاء 
ى “جلنـة املـوت”، مصطفـى بـور محمدي  مـا يَُسـمَّ
بضرورة شرح مابسات اإلعدامات. هذه الرسالة 
د يف  ُجوِبَهت بانتقادات عنيفة من أنصار التَّيَّار املتشدِّ
البرملان اإليرانّي وطالبوا بطرده من البرملان، إال أن 
مطهري قال إن الهدف من رسالته تلك هو توضيح 

مابسـات اإلعدامات بغية إغاق هذا امِللَّف)3).

وأعرب خمسة نواب برملانيني سابقني عن أسفهم 
من إعدامات السجناء عام 1988، واعتبروا إعدام 
ـنَّة يف اآلونـة األخيـرة  عديـد مـن سـجناء أهـل السُّ
“دليًا واضًحا على استمرار النهج املؤسف” لسلوك 
لُطات القضائيَّة وعدم التزامهم بـ”سلطة القانون  السُّ
والعدالـة”، وأّكـد هـؤالء النُّـوَّاب أن احلـّل الوحيـد 
للخـروج مـن الوضـع احلالـي هـو القانـون والعدالة 

وفتح باب احلوار)4).

أما املستشار اإلعامي للحرس الثورّي حميد 
رضا مقدم فر، فقد اّتهم أحمد منتظري بالتواطؤ 
مـع أجهـزة االسـتخبارات األمريكيَّـة واإلجنليزيـة 
مة »مجاهدي خلق” لنشر التسجيل الصوتي،  ومنظَّ
موّضًحـا أن انتشـار امِللَـّف الصوتـي لتصريحـات 
منتظـري دليـل علـى سـذاجة جنلـه أو ارتباطـه 
بأجهـزة االسـتخبارات األجنبيَّـة. وانتقـد عدد من 
أقطاب النَِّظام نشر التسجيل واعتبروا أنه محاولة 
مة مجاهدي  لتشـويه صورة اخلميني وإحياء منظَّ
خلـق، التـي فقـدت عدد كبيًرا مـن أنصارها خال 

تلـك اإلعدامات.
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• محاكمة جنل منتظري:
بعـد أيـام مـن نشـر امِللَّف الصوتي، اسـتدعت 
محكمـة رجـال الديـن أحمـد منتظـري، ووّجَهـت 
إليه تهمة نشـر أسـرار النَِّظام اإلسـامّي وتقوية 
مة »مجاهدي خلق”  التحالف بني السعودية ومنظَّ
اإليرانيَّـة. مـن ناحيتـه رفـض أحمـد منتظـري 
هـة إليـه، وقـال إن امِللَـّف الصوتـّي لـم  التهـم املوجَّ
يُكـن يحتـوي علـى أّي موضوعـات جديدة لـم يَِرْد 
ِذكُرهـا يف الوثائـق املكتوبـة لوالـده حسـني علـي 
منتظـري حـول إعدامـات عـام 1988م، كمـا أّكـد 
أن امِللَـفّ الصوتـي للشـيخ منتظـري ليـس لـه أي 
مة  تأثيـر يف تقويـة التحالـف بني السـعودية ومنظَّ
»مجاهدي خلق”، وأن ما تَسّبب يف توتر العاقة 
بـني طهـران والريـاض هو موضـوع االعتداء على 

السـفارة السـعودية وعـدم معاقبـة املعتديـن))).

ويف نوفمبـر 2016 أصـدرت محكمـة رجـال 
الديـن يف مدينـة قـم حكمـا بالسـجن 21 عاًمـا 
علـى أحمـد منتظـري، وقـررت احملكمـة تخفيض 
احلكـم إلـى 6 سـنوات بسـبب كبـر ِسـّنه ومكانتـه 
ُقتـل يف  إلـى أن لديـه شـقيًقا  العلميـة، إضافـة 

الِعراِقيَّـة))). احلـرب اإليرانيَّـة 

• ردود الفعل الرافضة حملاكمة مطهري:
بعد مرور أسبوع من محاكمة منتظري، أصدر 
151 ناشطا حقوقّيًا وسياسيَّا، بياًنا مشترًكا عبَّروا 
فيه عن استنكارهم الشديد لهذه احملاكمة وأعلنوا 

 )1( إیران سكوالریسم، احمد منتظری به جاسوسی وتبانی با عربستان ومجاهدین متهم شد، 1395/9/7.
https: //iransecularismblog.wordpress.com/2016/08/16/

http: //www.ilna.ir/3/432911 1395 34 - خبر فارسي، احمد منتظری به شش سال زندان وخلع لباس محکوم شد، 9 آذر
http: //cutt.us/zelCU 1395 3(  رادیو فردا، بیانیه ۱۵۱ فعال سیاسی ومدنی در اعتراض به حکم زندان منتظری، 14 آذر(

http: //soo.gd/Ci4h 1395 4(  إذاعة فردا، شش نواندیش دینی: حکم احمد منتظری دهن کجی به عدالت است، 10 آذر(
 http: //tn.ai/1214546 1395  5( تسنیم، ابوترابی: إعدام  های مواد مخّدر نتیجه مطلوب نداشته است، 27 مهر( 

عـن تضامنهـم معـه، وأّكـدوا أن محاكمة مطهري 
ليسـت عادلـة، ألن محكمـة رجـال الديـن ليسـت 
قانونية من األساس، ووعدوا باستخدام كل السبل 
ملنـع تنفيـذ هـذا احلكـم)3)، كما اعتبر 6 من رجال 
الدين يف بيان لهم، أن حكم محكمة رجال الدين 
بشأن أحمد منتظري دليل على استهزاء احملكمة 
بالعدالـة وانتهـاك القانـون، وأنـه مناقض ألُُسـس 
حقـوق اإلنسـان والقوانـني اإليرانيَّـة واألسـس 

الفقهية واملذهبية)4).

5- اإلعدامات يف إيران ومسارها املستقبلي:
يبدو أن اإلحصاءات اخلطيرة حول اإلعدامات 
يف إيران، ال سيما اإلعدامات املتعلقة باملخّدرات، 
أثـارت قلـق املسـؤولني اإليرانّيـني، فبـادر عضـو 
اللجنـة القانونيـة والقضائيَّة يف البرملان اإليرانّي 
أبـو الفضـل أبـو ترابـي وأّكـد أن اإلعدامـات التي 
نُّفـذت حتـى اآلن بَحـّق جتـار ومهربـي املخّدرات، 
ة، وأكـد أن مشـروًعا  بالنتيجـة املرجـوَّ تـأِت  لـم 
لتخفيف عقوبة اإلعدام يف جرائم املخّدرات ُطرح 
م للمراكـز املتخصصـة املختلفة  يف البرملـان، وُقـدّ
إلبـداء الـرأي حولـه. وشـّدد أبـو ترابـي علـى أنـه 
يجب احلّد من اإلعدامات على جرائم املخّدرات، 
وأن تقتصر هذه العقوبات على األشخاص الذين 
م ومسلَّح وعلى هيئة  يهّربون املخّدرات بشكل منظَّ
عصابات، مؤّكًدا أنه ال يوافق ُمطلًَقا على اإللغاء 
الكامل لعقوبة اإلعدام يف جرائم املخّدرات، وإمنا 

يجـب احلد منها)5).
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أما وزير العدل اإليرانّي، مصطفى بور محمدي، 
فأّكـد أن عقوبـات اإلعـدام ال ميكـن إلغاؤهـا، إال 
أنه عاد واعترف بعدم جناعة عقوبة اإلعدام يف 
األعوام األخيرة، واعتبر أن بند اإلعدام ال ميكن 
إلغـاؤه لوجـود عـدد مـن املفسـدين يف الدولة، وال 
طريق إلصاحهم بغير عقوبة اإلعدام، الفًتا إلى 
أن هذا املوضوع يأتي َوْفًقا للضوابط اإلساميَّة 

ويَلَقى تأييًدا من القضاء اإليرانّي))).

أمـا رئيـس اللجنـة القضائيَّـة والقانونيـة يف 
وَرى اإليرانّي اهلل يار ملكشاهي، فقد  َمْجِلس الشُّ
طالب هو اآلخر باحلد من تنفيذ عقوبة اإلعدام 
والتوقف عن تنفيذها يف نطاق واسع، للتقليل من 
آثارهـا ومسـاوئها، الفًتـا إلـى أن أعضـاء اللجنـة 
درسـوا مقتَرًحـا حول تخفيـف عقوبة اإلعدام يف 
اجلرائم املرتبطة باملخّدرات، وأّكد أنه نسبة إلى 
اآلثار السلبية التي تتركها عقوبة اإلعدام على أسر 
احملكوم عليهم، عملت اللجنة القضائيَّة والقانونية 
يف البرملـان علـى تعديـل القوانـني املتعلقة بإعدام 
مجرمي املخّدرات، وهذا يعني أن مشـروع احلّد 
مـن عقوبـة اإلعـدام ال يشـمل كل احملكومـني بـل 
يُعنَى باجلرائم املتعلقة باملخّدرات دون غيرها))).

املتواصلـة، صـّوت  الدعـوات  لهـذه  ونتيجـة 
ا علـى مشـروع قانـون  ـرً البرملـان اإليرانـيّ مؤخَّ
يقضي بإحال عقوبة أخرى محّل عقوبة اإلعدام 
رات، لكـن هـذا القانـون  ـات تهريـب املخـدّ يف ِملَفَّ
ح  أبقـى عقوبـة اإلعدام يف حاالت التهريب املسـلَّ
للمخّدرات، ويف مواضع أخرى حّدد عقوبات بديلة، 

)1( دنیاي اقتصاد، پورمحمدی: مجازات  إعدام کارآمد نبوده  است، 8 آبان 1395 
http: //donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1121076/

 http: //cutt.us/pHKWd  1395 2( 24ساعت، مجازات إعدام را در حد زیاد اجرا نکنیم، 16 ابان(
http: //cutt.us/ 1395 3( بــي بــي ســي، َمْجلـِـس ایــران بایــک فوریــت طــرح جایگزینــی إعــدام بــرای مجرمــان مــواد مخــّدر موافقــت کــرد، 3 اذر(

hk6O

وسـيُبَحث هـذا املشـروع يف اللجنـة املتخصصـة، 
ثـم يَُصـوَّت عليـه مـرة أخـرى نهائّيًـا يف البرملان.

وَوْفًقـا للتعديـات املقترحـة، فـإن العقوبـات 
البديلة يف قضايا املخّدرات ستكون السجن بني 
25 و30 عاًما بداًل من اإلعدام والسـجن املؤبَّد، 
وذلك يف حال إقرار البرملان هذا القانون نهائّيًا)3).

املاِحظ لهذه اإلجراءات األخيرة يرى اقتصار 
مناقشـة احلـّد مـن عقوبة اإلعـدام على اجلرائم 
رات دون غيرهـا مـن اجلرائـم،  باملخـدّ املتعلقـة 
مبـا يوضـح أن إيـران سـتواصل سياسـة اإلعـدام 
القادمـة، إذ  الفتـرة  يف بقيـة املجـاالت خـال 
كان الهـدف مـن هـذه اإلجـراءات والقـرارات هـو 
احلـدّ مـن االنتقـادات التي تتعرض لها إيران من 

مـات حقوق اإلنسـان. منظَّ

ـن راهـن  كمـا أن تصـوُّر بعـض املراقبـني ممَّ
علـى االتَِّفـاق النـووّي، وَتـّدث عـن أن فتـرة مـا 
بعد هذا االتَِّفاق، ستشـهد توُّاًل وسـيطرأ كثير 
مـن التغييـر يف السـلوك اإليرانـّي جتـاه أوضـاع 
حقوق اإلنسان املتردية يف هذا البلد، كان خًطا، 
وبعد مرور نحو عام ونصف على االتَِّفاق النووّي 
لم يحدث أي تغيير يف هذه األوضاع، بل سارت 

االمـور نحو األسـوأ.

ُههـا  التـي توجِّ الشـديدة  ورغـم االنتقـادات 
مات حقوق اإلنسان احمللِّيَّة والعامَليَّة ألوضاع  منظَّ
حقـوق اإلنسـان يف إيـران، فـإن النَِّظـام اإليرانـّي 
يرى أن اإلعدامات متثِّل الرادع الوحيد واملمكن 
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لدفع أي خطر داخلّي قد يهّدد بقاءه واستمراره، 
كمـا أن طهـران تخشـى كثيـًرا مـن ائتـاف هـذه 
ادها يف املستقبل، لذلك تبادر إلى  احلركات واتِّ
تصعيـد اإلعدامـات وزيـادة املمارسـات القمعيـة 

للتحـوُّط ضّد احتماالت املسـتقبل.

« إيران و”داعش”:

تنفيـذ  التسـاؤالت حـول عـدم  بعـد تزايـد 
تنظيـم “داعـش” عمليَّـات ضـّد أهـداف إيرانيَّـة 
علـى الرغـم مـن العـداء الظاهري بـني الطرفني، 
بإطـاق  املسـؤولني اإليرانّيـني  بـادر عديـد مـن 
تصريحـات حـول “إحبـاط عمليَّـات لــداعش يف 
مختلـف مناطـق إيـران”، دون تقـدمي أي أدلـة أو 

ـة هـذه املزاعـم. معلومـات تثبـت صحَّ

ويف األشهر الستَّة املاضية كثر حديث اإلعام 
اإليرانّي عن كشف خايا تابعة لتنظيم “داعش” 
يف عدد من املناطق، ال سيما املناطق احلدودية، 
ويف هذا السياق كشف وزير االستخبارات محمود 
علـوي عـن تدميـر خليـة لـ”داعـش” يقودها أحد 
أمـراء التنظيـم يف غربـي إيـران، وتوجيـه ضربـة 
دة،  موجعة إليها، عبر عمليَّات استخباراتية معقَّ
ات  الُقـوَّ السـرية ومـع  العناصـر  وبالتنسـيق مـع 
األمنيَّة، واعتبر علوي أن تنفيذ عمليَّات إرهابية 
يف أماكـن التجمعـات واملناطـق الدينيَّـة يف مـدن 
بعمـق الدولـة مـن ضمـن األهـداف التـي رسـمها 
“اإلرهابيـون”، وكانـت هـذه اجلماعـات  هـؤالء 
بصدد التخطيط لعدة عمليَّات يف نقاط حساسة 
بالدولـة، ُمعِلًنـا مقتـل 4 مـن املسـلَّحني والقبـض 

)1( تسنیم، جزئیات جدید از انهدام هسته وارداتی داعش26، مرداد 1395
http: //www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/26/1159955

)2( جام جم، ۱۵۰۰ جوان ایرانی  را از پیوستن به داعش منصرف كردیم، 5 شهریور 1395 
http: //jamejamonline.ir/online/2520954597740700282/

على عدد منهم، وضبط كمية من املواّد املتفجرة 
ات واألحزمـة الناسـفة، إضافـًة إلـى عـدد  واملَُعـدَّ

مـن األسـلحة والقنابل اليدوية))).

يف السـياق نفسـه كشـف وزير االسـتخبارات 
اإليرانـيّ سـيد محمـود علـوي أن أكثـر من 1500 
شـاّب إيرانّي كانوا يَنُوون االنضمام إلى صفوف 
“داعش”، إال أن وزارته قّدَمت النصح واإلرشاد 
لعـدد منهـم واعتقلـت عـدًدا آخـر للحيلولـة دون 
ًدا على  انضمامهم إلى اجلماعات اإلرهابية، مشدِّ
ضرورة توعية الشباب وإرشادهم وتذيرهم من 

خطـر هذه اجلماعات اإلرهابية))).

التابعـة للجيـش  يَّـة  البرِّ ات  الُقـوَّ ـا قائـد  أمَّ
اللـواء أحمـد رضـا بوردسـتان، فقـال  اإليرانـيّ 
إنـه “جـرى تفكيـك خليـة إرهابيـة غربـّي البـاد، 
أفـراد هـذه اخلليـة مـن الذيـن التحقـوا بتنظيـم 
ـوا تدريباتهـم هنـاك، وقـد  داعـش يف سـوريا وتَلقَّ
عـادوا إلـى إيـران لتنفيـذ عمليَّـات إرهابيـة بها”، 
وأّكد أن قوات األمن متكنت من قتل اثنني منهم، 
واتهـم بوردسـتان تنظيـم “داعـش” بإرسـال عـدد 
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ـة  إلـى األراضـي اإليرانيَّـة بخاصَّ مـن عناصـره 
مدينتـي نفـت شـهر وقصـر شـيرين، إضافـة إلـى 
املناطـق الغربيَّـة يف البـاد، بُغيَـَة تنفيـذ هجمات 

إرهابيـة))).

• رضائـي يدعـي أن “داعـش” أراد اسـتهداف 
ـة تنفـي: يـات اجلمعـة.. والداخليَّ مصلَّ

وتوالت تصريحات املسؤولني عن الكشف عن 
طات لتنظيم “داعش” لتنفيذ هجمات داخل  مخطَّ
الباد، وكان أبرز ما أُِثيَر حول هذا املوضوع هو 
اّدعاء أمني عاّم مجمع تشخيص مصلحة النَِّظام 
اإليرانـيّ وقائـد احلرس الثورّي األسـبق محسـن 
رضائـي، نيَّـة »داعـش« تنفيذ تفجير انتحاري يف 
طهران، وقوبلت هذه التصريحات بالنفي القاطع 
من وزارة الداخلي، وجاء يف تصريحات رضائي 
أن عناصـر مـن »داعـش« توجهـت إلـى طهـران، 
ر تزويدهم بالقنابل لتنفيذ تفجير  وكان من املقرَّ
ات  يف أثنـاء صـاة اجلمعـة، لكـن اعتقلتهـم الُقـوَّ
األمنيَّـة واحلـرس الثـورّي يف منتصـف الطريـق 

بـني محافظتي همدان وطهران.

ويف أول رّد فعـل علـى تصريحـات رضائـي، 
أعلن حسـني ذو الفقاري مسـاعد وزير الداخليَّة 
اإليرانّي لشـؤون االسـتخبارات واألمن الداخلي، 
أنـه “مـن املمكـن أن نكـون قد واجهنا أموًرا كهذه 
يف املاضي البعيد، لكن يف الفترة األخيرة لم تَِرْدنا 
تقارير بهذا املوضوع”، وأضاف: “سعت اجلماعات 
التكفيرية ِمراًرا لتنفيذ أعمال تخريبية يف الدولة، 

http: //cutt.us/dydY 21( اعتماد، دو ایراني پیوسته به “داعش” به هاكت رسیدند، 12 مرداد 1395- ص( 
http: //cutt.us/fzjLK 1395 2( رادیو فراد، وزارت کشور ادعای رضایی درباره عملیات “داعش” در ایران را تکذیب کرد، 10 مهر(

http: //www.mashreghnews.ir/fa/ مهــر1395   10 نبــود،  رضایــی  ســخنان  مقابــل  در  بنــده  صحبت هــای  ذوالفقــاری:  مشــرق،   )3(
news/638019

 http: //cutt.us/CTRp 4( خبر أونالین، کشف 2 تن مواد منفجره در گرمسار، 25 ابان( 

ولكـن جميـع محاوالتهـم بـاءت بالفشـل بفضـل 
سلسلة عمليَّات قوات األمن واالستخبارات”))).

ذو الفقاري الذي نفى مزاعم رضائي، تَعرَّض 
النتقـادات شـديدة، فعـدل عن تصريحاته حينما 
ذكـر يف تصريـح آخـر أن زعزعـة االسـتقرار يف 
إيران عبر استهداف أماكن إقامة صاة اجلمعة 
 ،2015 كان أحـد برامـج »داعـش« يف أواخـر 
ا أن تصريحاتـه لـم تُكـن ضـّد رضائـي، ثـم  ـدً مؤكِّ
عاد مرة ثانية ليؤّكد أن وزارة الداخليَّة ال متلك 
أّي معلومـات جديـدة تفيـد بـأن تنظيـم »داعـش« 
تقـام فيهـا  التـي  ـط السـتهداف املسـاجد  يخطِّ

صـاة اجلمعة)3).

أما مساعد شؤون التحقيقات االستراتيجيَّة 
لألمـن القومـي بـوزارة االسـتخبارات، فقد أعلن 
أن قوات األمن متكنت من ضبط نحو طنَّني من 
املـواد املتفجـرة يف منطقـة غرمسـار مبحافظـة 
أفـراًدا مـن  إيـران، وأّكـد أن  سـمنان شـمالي 
»داعـش« كانـوا يَنـُوون تنفيـذ تفجيـرات يف إيران 

تسـتهدف 10 مواقـع علـى األقـّل)4).

رغم الدعاية الواسعة واحلرب والعداء املعلن 
“داعـش”،  يف وسـائل اإلعـام اإليرانيَّـة جتـاه 
تتعـرض ألي هجـوم مـن هـذا  لـم  فـإن طهـران 
التنظيـم، وبقـي هـذا التنظيـم وقًتـا طويـًا دون 
أن يشـّن أي هجـوم عليهـا يف العـراق وسـوريا، 
ففـي سـوريا حـارب تنظيـم »داعـش« اجليـش 
احلـر واسـتهدف القـوى الثوريَّـة، وجَتنَّـب ألكثـر 
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مـن عامـني االصطـدام مع قوات احلرس الثورّي 
وامِليِليْشـيات التابعـة لـه مثـل حـزب اهلل وغيرهـا 
مـن امِليِليْشـيات الطائفيـة، املوجـودة بكثافـة على 
ـورية، ممـا يثبـت أن بـني »داعـش«  األراضـي السُّ

وإيـران عاقـة وثيقـة.

ة: « التضييق على مزدوجي الجنسيَّ

خال األشـهر القليلة املاضية شـهد موضوع 
اعتقـال مزدوجـي اجلنسـيَّة والتضييـق عليهـم 
ـس  تصعيـًدا الفًتـا، وذلـك بعـد اتِّهامـات بالتجسُّ
طالت عدًدا من اإليرانّيني الذين يحملون جنسيات 
أولهـا حادثـة اعتقـال األسـتاذة  مزدوجـة. كان 
اجلامعيـة هومـا هودفـر التـي تمـل اجلنسـيَّة 
الكنديـة، قبـل إطـاق سـراحها، ثـم اتِّهـام عبـد 
سات  ي أموال من مؤسَّ الرسول دري أصفهاني بتلقِّ
أمريكيَّة وبريطانية مقابل تقدمي معلومات مالية 
واقتصاديَّـة حساسـة عـن إيـران. وأصفهانـي هو 
املسـؤول املالـيّ يف الوفـد اإليرانـيّ الـذي شـارك 
يف املفاوضـات النوويَّـة التـي أفضـت إلـى اتَِّفـاق 
بني إيران ومجموعة الدول السّت الُكبَرى، وعمل 
ًفا يف جلنة اخلزانة األمريكيَّة، وبعد الثَّورة  موظَّ
عمـل يف وزارة الدفـاع اإليرانيَّـة وأصبح مسـؤواًل 
عن ِملَّف األموال اإليرانيَّة احملتَجزة يف أمريكا، 

قبـل أن يهاجـر إلـى كندا))).

ة: • دوافع إثارة موضوع مزدوجي اجلنسيَّ

عدة أسباب تقف خلف إثارة موضوع مزدوجي 
اجلنسيَّة، أهمها:

ة: تتمثل يف منع مزدوجي  )- دوافع اقتصاديَّ

)1(  النبأ، مزدوجو الجنسیة والتغییر الناعم في إیران، 29 أكتوبر 2016
 http: //annabaa.org/arabic/reports/8446

)2(  رادیو آزادي، سیامک نمازی وپدرش هر یک به ده سال حبس محکوم شدند،http: //cutt.us/0Lxmr 2016ربوتكأ 18  

ة، خصوًصـا األمريكّيـني، مـن منافسـة  اجلنسـيَّ
االستثمارات التي يقودها احلرس الثورّي اإليرانّي.

يف أكتوبـر املاضـي أصـدر القضـاء اإليرانـّي 
حكًما بالسجن عشر سنوات على رجل األعمال 
والرئيس السابق للتخطيط االستراتيجي بشركة 
ِنْفط الهال يف طهران، األمريكّي-اإليرانّي سيامك 
منازي، ووالده محمد باقر منازي املسؤول السابق 
بصندوق األمم املُتَِّحدة للطفولة. وعمل سـيامك 
منازي ِمن َقبُْل مستشـاًرا يف إيران لعدة سـنوات 
شـّجع فيهـا الشـركات األجنبيَّـة علـى االسـتثمار 

يف إيران))).

ويرى مراقبون إيرانّيون أن الهدف من القبض 
علـى منـازي يف مـا يبـدو هـو إرسـال إشـارة إلـى 
الذيـن ميكنهـم  املزدوجـة  أصحـاب اجلنسـيات 
مسـاعدة الشـركات األجنبيَّة على االسـتثمار يف 
البـاد، ألن خطـر االعتقـال سـيردع اإليرانّيـني 
األثريـاء مـن أصحـاب اجلنسـيات املزدوجـة يف 
الشـتات اإليرانيني مزدوجي اجلنسـية يف الباد 
األجنبية من االستثمار يف إيران، وهو ما سيقلّل 

املنافسـة االقتصاديَّـة مـع احلـرس الثورّي.

ـه عضـو جلنـة  ويف شـهر نوفمبـر املاضـي وجَّ
التخطيط وامليزانية واحملاسبات البرملانية حسني 
علي حاجي دليجاني، اتِّهامات جديدة إلى عشرة 
بتعريضهـم  املديريـن مزدوجـي اجلنسـيَّة،  مـن 
املصالـح القوميَّـة للخطـر وبيـع البـاد لألجانب، 
علـى حـّد وصفـه، وقـال دليجانـي إن املديريـن 
وُصنَّـاع القـرار مـن مزدوجـي اجلنسـيَّة أحلقـوا 
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أضـراًرا كبيـرة بالبـاد يصعـب تافيهـا، وذكـر 
منهـم علـى سـبيل املثـال محمـد رضـا خـاوري 
املدير التنفيذي السابق لبنك “ملي”، وسيروس 
النـووّي يف  املفاوضـات  فريـق  ناصـري عضـو 
حكومـة محمـد خامتـي، ودري أصفهاني عضو 
احلكومـة  املصرفيـة يف  االقتصاديَّـة  اللجنـة 

احلاليـة))).

رهـا احلـرس الثـورّي  ـة: يبرِّ )- دوافـع أمنيَّ
مبنـع تغلغـل األجانـب يف الباد واحليلولة دون 

تهديـد أمنهـا.

مّدعـي  أعلـن  األمنيَّـة،  املخـاوف  ولتبريـر 
آبـادي  دولـت  عبـاس جعفـري  طهـران  عـاّم 
 6 علـى  سـنوات   10 بالسـجن  أحـكام  إصـدار 
مـع  والتعـاُون  ـس  بالتجسُّ إلدانتهـم  متَهِمـني 
اإلدارة األمريكيَّـة. وقـال جعفـري دولت آبادي 
أن األحكام بالسـجن 10 سـنوات صدرت بَحّق 
املتهمني: باقر منازي، وسيامك منازي، وفرهاد 
عبد صالح، وكامران قادري، ونزار زكا، وعلي 
رضـا اميـدوار، وهـم مـن مزدوجـي اجلنسـيَّة، 
اإلدارة  مـع  والتعـاُون  ـس  بالتجسُّ إلدانتهـم 
األمريكيـة. وأشـار جعفـري دولـت آبـادي إلـى 
طهـران  عدليـة  ا يف  جـّدً ـة  مهمَّ ـات  ِملَفَّ وجـود 
تـزال  ال  واالقتصـادّي  األمنـي  باحلقـل  تتعلـق 
منـازي  باقـر  ـات  ِملَفَّ ومـن ضمنهـا  مفتوحـة، 

منـازي. وسـيامك 

أن  ر  تََقـرَّ فقـد  الصـادرة  لألحـكام  وِطبًْقـا 

 http: //cutt.us/1xS9H 1(  وطن امروز،بیش از 10 مدیردوتابعیتی منافع کشور را به خطر انداخته اند، 27 ابان(
)2(  رجا نیوز، جزئیات جدیدی از حکم محکومیت ۶ جاسوس آمریکا در ایران، 28 مهر 1395

 http: //www.rajanews.com/news/258096/
)3(  النبأ، مزدوجو الجنسیة والتغییر الناعم في إیران، 29 أكتوبر 2016

 http: //annabaa.org/arabic/reports/8446

يدفـع باقـر منـازي، وسـيامك منـازي، وفرهـاد 
زكا،  ونـزار  قـادري،  وكامـران  عبـد صالـح، 
وعلـى رضـا أميـدوار، مبلـغ 4.8 مليـون دوالر 
للدولـة، وهـذا املبلـغ هـو إجمالـي مـا حصلـوا 
عليه من “الدول املعادية” لتنفيذ مشـروعاتهم 

يف إيـران))).

ورغـم االعتقـاد السـائد بـأن التضييق على 
إحـراج حكومـة  مزدوجـي اجلنسـيَّة يسـتهدف 
علـى  والتأثيـر  وتقويـض مصداقيتـه  روحانـي 
شـعبيته، فـإن األدلـة تشـير إلـى تـورط حكومـة 
روحاني يف هذا امِللَّف، ويتضح ذلك من خال 
تصريحـات وزيـر االسـتخبارات محمود علوي، 
مسـؤواًل   39 عزلـت  وزارتـه  أن  أعلـن  الـذي 
“الغريـن  أو  مزدوجـة  جنسـيَّة  يحملـون  بـارًزا 
 39 ”، وأضـاف أن املسـؤولني الـ كارد األمريكـيّ
79 مسـؤواًل حّقَقـت معهـم وزارة  كانـوا ضمـن 
االستخبارات حول جنسياتهم، وأّكد أن وزارته 
أخـرى  يحمـل جنسـيَّة  مسـؤول  أي  سـتعزل 
غيـر اجلنسـيَّة اإليَراِنيَّـة، كمـا خيَّـر املسـؤولني 
ـن يحملـون جنسـيات أخرى، بني  اإليرانّيـني ممَّ
إنهـم  وقـال  املزدوجـة،  واجلنسـيَّة  مناصبهـم 
فسـوف  الثانـي،  اخليـار  اختيارهـم  حـال  يف 
اسـتمرارهم  ال ميكـن  بأنـه  مسـؤولوهم  يُبلَـغ 

مناصبهـم)3). يف 
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« الحرائق
ـة حيويـة تتعـرض لسلسـلة  مواقـع اقتصاديَّ

مـن احلرائـق:
َضت إيران خال األشـهر السـتة املاضية  تَعرَّ
لسلسلة من احلرائق، أثارت جداًل كبيًرا يف الشارع 
اإليرانّي، ألنها كانت متاحقة واستهدفت مراكز 
اقتصاديَّة حساسة. كما أن هذه احلرائق أظهرت 
جانًبـا مـن ضعـف إيران يف مواجهة الكوارث، ألن 
معظمهـا أخـذ وقًتـا طويـًا إلخمـاده، وأثـار حالـة 
من االرتباك والتناقض يف تصريحات املسؤولني 

حول أسـباب حدوثها. ومن أهّم هذه احلرائق:

• حريق اندلع يف البرج 8001 مبجمع أبو علي 
ة مبيناء  سينا الواقع يف املنطقة االقتصاديَّة اخلاصَّ
اخلميني يف مدينة ماهشهر جنوب غربّي إيران، 
ًدا  وأُخِمَد يف اليوم التالي. ثم اشتعلت النار مجدَّ
ـا تَسـبَّب يف  يف أحـد اخلزانـات بنفـس البـرج، مِمَّ

خسائر فادحة ُقدرت مبايني الدوالرات.

وتضـم مدينـة ماهشـهر معشـور القريبـة مـن 
عبـادان علـى اخلليـج العربـي، معظـم صناعـات 
البتروكيماويات اإليرانيَّة، وأعلنت حركة “صقور 
األحواز” اإليرانيَّة املعارضة مسؤوليتها عن االنفجار.

وقالت احلركة يف بيان مكتوب ُوّزع يف مدينة 
ة  معشـور “إن التجاوزات غير اإلنسـانية املسـتمرَّ
ـفية بَحـّق الشـعب العربـي  والسياسـات التعسُّ
إال  آخـر  خيـاًرا  أمامهـم  تتـرك  لـم  األحـوازي 
السياسـات  ضـّد  واملُزلـِزل”  “املُوِجـع  الـرّد 
اسـتهداف  اسـتمرارهم يف  وأّكـدوا  القمعيـة، 

األحـواز”. يف  االقتصاديَّـة  سـات  املؤسَّ

http: //www.mehrnews.com/news/3733839/ 1395 1(  مهر، آتش سوزی پتروشیمی بندرامام خمینی مهار شد، 16 مرداد(

• حريق ضخم آخر شِهَدته وحدة البتروكيماويات 
مبيناء اإلمام يف مدينة ماهشهر املطّل على اخلليج 
نَـت وحـدات اإلطفـاء التـي ُهرعـت  العربـي، ومَتَكَّ
التـي  إلـى محـّل احلادثـة مـن إخمـاد احلرائـق 
التهمـت أجـزاًء مـن وحـدة البتروكيماويـات التـي 

تتولى مهمة إنتاج الباسـتيك املصنوع.

ويَُعد هذا احلريق الثاني خال 48 ساعة، بعد 
ني لنقل النِّْفط واإليثيلني  حـدوث انفجـار يف خطَّ
ى إلى مقتل  يف مدينـة بوشـهر مبنطقـة غناوة، أدَّ

وإصابة 4 أشخاص))).
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• حريق ضخم يف مجمع بيستون للبتروكيماويات 
يف منطقـة كرمانشـاه اإليرانيَّـة، اندلـع يف أحـد 
البتروكيماويـات، وتسـبب يف خسـائر  مخـازن 

ماديـة كبيرة.

سـة املوانـي  • حريـق يف غرفـة التحكـم مبؤسَّ
مبجمع مواني فارس عسلويه، الشريان الرئيسي 
للواردات والصادرات يف املنطقة، واحتوته جهود 
قوات اإلطفاء. ويُعتبر مجمع مواني فارس الشريان 
الرئيسي للواردات والصادرات يف املنطقة وأحد 
ة جلذب املستثمرين اإليرانّيني  اإلحداثيات الهامَّ

واألجانب.

للنفايـات  • حريـق وقـع حريـق يف مخـزن 
الكيماويـة يف مينـاء اإلمـام باخلليـج العربـي))).

د الروايـات مـن املسـؤولني حـول أسـباب  • َتعـدُّ
احلرائـق املتواصلة:

َضـت  يرجـح املراقبـون أن هـذه املنشـآت تَعرَّ
دة، وكَرّد فعل من األقلِّيَّات  لهجمات وحرائق متعمَّ
والتعـرض  التهميـش واالعتقـال  علـى عمليَّـات 
للتعذيـب، فضـًا عـن التفرقـة العنصريـة التـي 
تسـود املجتمـع اإليرانـّي. ويـرى الشـارع اإليرانّي 
م اإلعامـي علـى معظـم هـذه احلرائـق  أن التكتُـّ
ـلُطات  دليـل علـى وجـود شـيء مهـّم تُخِفيـه السُّ
ـة يف مـا يتعلـق باحلرائـق التـي  اإليرانيَّـة، بخاصَّ
َضـت لهـا املنشـآت النِّْفطيَّة، ويرجح كثير من  تَعرَّ
اإليرانّيني احتمال تَعرُّض هذه املنشـآت لهجوم، 

)1(  تسنیم، آتش در انبار ضایعات پتروشیمی بندر امام خاموش شد، 26 مهر 1395
 http: //www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/26/1214441

)2(  خبرگزاری مهر، احتمال فاجعه بزرگ نفتی در عسلویه/ دالیل وقوع سلسله حوادث، 12مرداد 1395 
 http: //khabarfarsi.com/ext/22882323

)3(  أبرار اقتصادي، دلیل آتش سوزی های متعدد در صنعت پتروشیمی، 13 مرداد 1395، ص4
 http: //cutt.us/rie3X

)4(  اطالعات، بررسی احتمال حمله سایبری در آتش سوزی های اخیر، 21مرداد 1395 
 http: //www.ettelaat.com/etiran/?p=223013

أما املسؤولون اإليرانّيني فقد ذكروا أسبابا أخرى 
جُنِملهـا يف التالـي:

صناعـة  مهـن  ـاد  التِّ العـاّم  األمـني   •
البتروكيمياويات أحمد مهدوي، يرى أن احلرائق 
ـرا تُنِبـئ عن  التـي شـهدتها منطقـة عسـلويه مؤخَّ
احتماليـة وقـوع كارثـة نفطيـة يف هـذه املنطقـة، 
وأن هـذه املناطـق تفتقـر إلـى إجراءات السـامة 
صة لذلك، وأّكد أن احلرائق  والتجهيزات املخصَّ
التـي طالـت عـدًدا مـن املجمعـات البتروكيماويـة 
كانت بسـبب إهمال الكوادر البشـرية داخل هذه 

املجمعـات))).

• وزيـر النِّْفـط اإليرانـّي بيجـن زنغنـه أّكـد أن 
سـبب احلرائـق املتكـررة التـي وقعـت يف منشـآت 
للبتروكيماويـات هـو عـدم االسـتثمار الـكايف يف 
مجـال »مؤّشـرات الصحـة والسـامة والبيئـة”، 

وعـدم اهتمـام الشـركات بذلـك)3).

للمجـال  للَمْجِلـس األعلـى  العـاّم  • األمـني 
االفتراضـي أبـو احلسـن فيروز آبـادي، يرجح أن 
تكون الهجمات السـايبرية هي السـبب الرئيسـي 

يف تلـك احلرائـق )4).

• رئيس هيئة الدفاع املدني غام رضا جالي 
رفض فرضية أن تكون الهجمات السايبرية هي 
سـبب حـوادث منشـآت البتروكيماويـات، إال أنـه 
أّكـد أن الواليـات املُتَِّحـدة وإسـرائيل والسـعودية 
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ا إليـران يف القطـاع السـايبري، وأن  متثِّـل تهديـدً
هذه الدول تبذل مساعي كبيرة الستهداف البنية 
السـايبرية إليـران، وقـال إن ضعف بنية خدمات 
ى إلى احتراق مصانع البتروكيماويات  السامة أدَّ
األخيـرة، ودعـا إلـى إيجاد بنية قوية من خدمات 
السامة يف ماهشهر وعسلويه، ومناطق استخراج 

النِّْفط يف األحواز))).

يف ظـلّ اسـتمرار النَِّظـام اإليرانـّي يف قمـع 
األقلِّيَّات العرقيَّة وهضم حقوقهم، قد تستمر هذه 
األقلِّيَّات باستهداف األماكن واملواقع االقتصاديَّة 
اسـة، للتعبيـر عـن سـخطها مـن األوضـاع  احلسَّ
إليهـا  آلـت  التـي  يـة  االقتصاديَّـة واألمنيَّـة املتردِّ

مناطـق األحواز وكردسـتان وبلوشسـتان.

« االستنتاجات

شـهدت األشـهر السـتة املاضيـة تصعيـًدا  ¦
التـي يشـّنها مسـلَّحون  الهجمـات  ملحوًظـا يف 
سات احلكوميَّة وقوات احلرس  ضّد بعض املؤسَّ
الثـورّي واجليـش، ال سـيما يف إقليَمـي كردسـتان 

وبلوشسـتان.

سياسـة  ¦ اإليرانيَّـة  ـلُطات  السُّ مواصلـة 
االعتقـاالت العشـوائية واملداهمـات يف عـدد من 

مناطـق األحـواز.

ُخَطط إيرانيَّة جديدة لفرض رقابة محكمة  ¦
يَاَسة والثقافيَّة. على نشاطات األحوازيني السِّ

كعادة املسؤولني اإليرانّيني يف َرْجع أسباب  ¦
ودوافـع احلـراك الـذي تشـهده مناطـق الشـعوب 

)1(  تسنیم، حمالت سایبری دلیل آتش سوزی پتروشیمی ها نبوده است، 24 مرداد 1395
 http: //www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/24/1157817/

غير الفارسيَّة إلى أطراف خارجيَّة، فقد وّجهوا 
هـذه املـرة أصابـع االتِّهـام إلـى اململكـة العربيـة 

السـعودية واتهموهـا بدعمـه ومتويله.

ر احلـرس الثـورّي اشـتباكاته  ¦ غالًبـا مـا يبـرِّ
ر البلوشـية، مبكافحـة تهريب  مـع حـركات التََّحـرُّ
املخّدرات واحليلولة دون اختراق تنظيم »داعش« 
لألراضي اإليرانيَّة والقضاء على “أعداء الثَّورة«، 
دون إشـارة إلـى األسـباب احلقيقـة املتمثلـة يف 

الفقـر والبطالـة والقمع والتهميش.

يخشى النَِّظام اإليرانّي من أن تّتخذ قضيَّة  ¦
الشـعوب غيـر الفارسـيَّة، منعَطًفـا خطيًرا نتيجة 
التـي  والتوازنـات اجلديـدة  حلالـة االسـتقطاب 
تشـهدها املنطقـة واملتمثلـة يف احتمالية أن تلقى 
هـذه القضيَّـة دعًمـا كبيـًرا مـن الـدول العربيـة، 
ونتيجـة لذلـك تنظـر إلـى هـذا املوضـوع على أنه 
لتفجيـر  ميّثـل قنبلـة موقوتـة وقضيَّـة محوريـة 

ـراع اإلقليمي. الصِّ

كمـا تخشـى إيـران مـن أن يسـتخدم بعـض  ¦
القـوى اإلقليميَّـة ورقـة الشـعوب غيـر الفارسـيَّة 
راع إلى  مدخًا لتفجير األوضاع فيها ونقل الصِّ
داخلهـا ومواجهتهـا داخلّيًـا، عبـر توفيـر الدعـم 
رية  املالي والسياسّي واإلعامي للحركات التََّحرُّ

يف هـذه األقاليـم.

نسـبة عاليـة مـن انتهاكات حقوق اإلنسـان  ¦
يف هذا البلد تتعرض لها الشعوب غير الفارسيَّة 

واألقلِّيَّات الدينيَّة.

توصلـت إيـران إلى أن سياسـة اإلعدامات  ¦
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املتواصلـة التـي تنّفذهـا ضّد من تصفهم مبنتهكي 
القانـون واملجرمـني، لم تأِت بالنتيجة املرجوَّة.

للتخفيـف من حـدة االنتقـادات الدوليَّة ضّد  ¦
اإلعدامـات، بـادر املسـؤولون اإليرانّيـون، للدعـوة 
إلـى تخفيـف عقوبـة اإلعـدام يف اجلرائـم املتعلقـة 

رات، دون غيرهـا مـن اجلرائـم. باملخـدّ

اقتصـار مناقشـة احلـّد مـن عقوبـة اإلعـدام  ¦
علـى اجلرائـم املتعلقـة باملخـّدرات دون غيرهـا من 
اجلرائم يُثِبت نية النَِّظام مواصلة سياسة اإلعدام 

يف بقيـة املجـاالت خـال الفتـرة القادمة.

رغم الدعاية الواسعة واحلرب والعداء املعلن  ¦
يف وسائل اإلعام اإليرانيَّة جتاه تنظيم “داعش”، 

فإن إيران لم تتعرض ألي هجوم من هذا التنظيم.

دوافع اقتصاديَّة وأمنية تقف وراء اعتقال  ¦
مزدوجي اجلنسيَّة يف إيران. الدوافع االقتصاديَّة 
تتمثـل يف منـع مزدوجـي اجلنسـيَّة مـن منافسـة 
االسـتثمارات التـي يقودهـا احلرس الثـورّي، أما 
تغلغـل  الثـورّي مبنـع  رهـا احلـرس  األمنيَّـة فيبرِّ
األجانـب يف البـاد واحليلولـة دون تهديد أمنها.

يف ظـلّ اسـتمرار النَِّظـام اإليرانـّي يف قمـع  ¦
العرقيَّـة والدينيَّـة، قـد تسـتمر هـذه  األقلِّيَّـات 
األقلِّيَّات يف استهداف األماكن واملواقع االقتصاديَّة 
اسـة، للتعبيـر عـن سـخطها مـن األوضـاع  احلسَّ

ـة واألمنيَّـة املترديـة التـي متـر بهـا. االقتصاديَّ
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رات االقتصاد  المحور األول: مؤشِّ
اإليرانّي وسيناريوهات المستقبل

مـّر االقتصـاد اإليرانّي خال النصف الثاني 
من عام 2016 مبجموعة من املتغيرات االقتصاديَّة 
املختلفـة، بعضهـا كان إيجابّيًـا مثـل القـدرة علـى 
ـن  مضاعفـة الصـادرات النِّْفطيَّـة تقريًبـا، والتمكُّ
الطاقـة  إعـادة جـذب اسـتثمارات شـركات  مـن 

العامَليَّـة بعـد هروبهـا خـارج االقتصـاد اإليرانـّي 
خوًفا من العقوبات الدوليَّة التي كانت مفروضة 
على إيران، وكذلك زيادة االستثمارات يف القطاع 
هة إلى املستهلك احمللي، وزيادة  غير النِّْفطي املوجَّ
صـادرات البضائـع غيـر النِّْفطيَّـة، كذلـك حّقـق 
ا ملحوًظا، كقطاع الطيران  بعض القطاعات منّوً
ة حكوميَّـة جلعل هذا  والسـياحة، مـع وجـود ُخطَّ

هذا الجزء من التقرير االستراتيجّي الذي يتناول الجانب االقتصادّي خالل النصف الثاني في 
ة  رات االقتصاديَّ ة تكشف كثيًرا من المؤشِّ من عام 2016م، سنركز على ثالثة محاور رئيسيَّ
ة لالقتصاد اإليرانّي خالل الفترة الماضية، وتمّس قطاعات حيوية في االقتصاد،  ية والجزئيَّ الكلِّ
جاهات المستقبلية  وتقيس األثر على مستوى معيشة المواطن اإليرانّي واستشراف مسار االتِّ

لكل محور من المحاور الثالثة.

ة الماضية، ويطرح سيناريوهات  ة إليران خالل األشُهر الستَّ رات االقتصاديَّ ل أهّم المؤشِّ يتناول المحور األوَّ
رات. ويتناول المحور الثاني تطور القطاع  ُمّو االقتصادّي في إيران بناًء على هذه المؤشِّ لمستقبل النُّ
فاق النووّي وتغيرات سعر الصرف في إيران ومسارها المستقبلي بنهاية  البنكي بعد عام من االتِّ
ره بالسياسات  2017، في حين يقيس المحور الثالث مستوى معيشة المواطن اإليرانّي ودرجة تأثُّ

ا وفي المستقبل. ة حالّيً والمتغيرات االقتصاديَّ

الجانب االقتصادي
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األجنبـي  خـل  للدَّ األساسـي  املصـدر  القطـاع 
للبـاد مسـتقبًَا، باإلضافـة إلـى متكـن إيـران 
يف  ـدة  املجمَّ أموالهـا  مـن  جـزء  اسـتعادة  مـن 
مـن  املليـارات  بعشـرات  واملقـدرة  اخلـارج 

الـدوالرات.

كما شـهدت األشـُهر السـتَّة املاضية بعًضا 
التـي  السـلبيَّة  االقتصاديَّـة  املتغيـرات  مـن 
ـرات داخليَّـة مثـل تدهـور  انقسـمت إلـى مؤشِّ
سـعر الصـرف وفقـدان جـزء كبير مـن قيمته، 
الت  ومـا لهـذا االنخفـاض من تبعات على معدَّ
الت  ة الشرائيَّة للمواطن، ومعدَّ م والُقوَّ التضخُّ
االسـتهاك واإلنتـاج. كذلـك رفعـت احلكومـة 
األسـر  آالف  عـن  النَّْقـدي  الدعـم  اإليرانيَّـة 
ُخَطـط  إطـار  يف  املاضيـة  األشـُهر  خـال 
األسـر  مايـني  عـن  الدعـم  لرفـع  حكوميَّـة 
النقـاب  وكشـف  احلكومـي  اإلنفـاق  لتقليـل 
خـال  ـفية  تقشُّ اقتصاديَّـة  سياسـات  عـن 
اسـتمرار  مـن  الرغـم  علـى  املقبلـة  املرحلـة 
خـال  للبطالـة  مرتفعـة  الت  معـدَّ تسـجيل 
َياَسـة  السِّ هـذه  وتناقـض  املاضيـة،  األشـُهر 
مـع الوضـع االقتصـادّي القائـم. كمـا اسـتمّر 
ة تعوق جذب االسـتثمارات  وجـود عقبـات ِعـدَّ
احلكومـة  اعتمـاد  مـن  الرغـم  علـى  األجنبيَّـة 
عليهـا لدعـم ُخَطـط النُُّمـّو، لكـن دون مواجهة 
الت  جذريـة للعقبـات، بجانـب اسـتهداف معـدَّ
مُنُـّو مرتفعـة، دون تديد دقيـق لكيفية متويل 
االسـتراتيجيَّة  الرؤيـة  وغيـاب  اخلطـط  هـذه 
دة بني القيادة السياسيَّة والقيادة الدينيَّة  املوحَّ
إليـران حـول آليَّـات زيـادة النُُّمـّو االقتصادّي، 

باإلضافـة إلـى اسـتمرار الفسـاد املالـي الذي 
يعرقـل جهـود النُُّمـّو واإلصـاح االقتصادّي.

ـرات  مؤشِّ الداخليَّـة  ـرات  املؤشِّ وبجانـب 
األشـُهر  خـال  وقعـت  خارجيَّـة  يـات  وتدِّ
علـى  إيـران  اعتمـاد  تشـكيل  مثـل  املاضيـة، 
النِّْفـط خلطـورة كبيـرة يف حـال لـم  إيـرادات 
ترتفع األسعار، وفشل جهود “أوبك” يف دفع 
األسـعار إلـى أعلـى بعـد تثبيـت حجـم اإلنتـاج 
النِّْفطـي للـدول األعضـاء، ومنهـا إيـران التـي 
ـط إلنتـاج أعلـى بكثيـر مـن حجـم  كانـت تخطِّ
د، باإلضافة إلى التأثير السلبي  اإلنتاج املجمَّ
لنجـاح ترامـب يف االنتخابـات األمريكيَّـة على 
االستثمارات القادمة إلى إيران وحجم التبادل 
عـودة  كذلـك  اخلـارج.  وبـني  بينهـا  التجـارّي 
توتُّـر الَعاقـات االقتصاديَّـة بينهـا وبـني دول 
َياَسـة  السِّ خافـات  نتيجـة  اخلارجـي  العالَـم 
صراعـات  يف  اتهـا  وتدخُّ إليـران  اخلارجيَّـة 

املنطقـة. يف  مسـلَّحة 

وسـوف نفّصـل ونفّنـد يف ما يلـي مجموعة 
ت بهـا إيـران  املتغيـرات االقتصاديَّـة التـي مـرَّ
خـال األشـُهر املاضية، سـواء اإليجابيـة منها 
والسـلبيَّة، ثـم نضـع سـيناريوهات ملسـار النُُّمّو 
القريـب  املسـتقبل  يف  إيـران  يف  االقتصـادّي 
اسـتناًدا إلـى مجموعـة املتغيـرات االقتصاديَّة 
ًرا والتي  التي مّر بها االقتصاد اإليرانّي مؤخَّ
ننـا مـن بنـاء أكثـر مـن سـيناريو مسـتقبلّي  متكِّ
تأثيرهـا  وقـوة  املتغيـرات  هـذه  لنوعيـة  َوْفًقـا 

علـى مجريـات النُُّمـّو االقتصـادّي إليران.
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ة  رات إيجابية خالل األشُهر الستَّ « مؤشِّ
ة الماضية وتداعياتها االقتصاديَّ

متكنـت إيـران مـن مضاعفـة حجـم صادراتها 
النِّْفطيَّـة تقريًبـا بنهاية عـام 2016 بعد رفع حظر 
تصديـر النِّْفـط عقـب االتِّفـاق النـووّي ومضاعفة 
إيراداتها املالية، واستطاعت إعادة جذب استثمارات 
كبـرى شـركات الطاقـة العماقـة بعـد أن هربـت 
تلـك االسـتثمارات خـال فتـرة العقوبـات، وكان 
أبرز العائدين يف 2016 عماق الطاقة الفرنسي 
“توتـال” كأول اسـتثمار دولـي يف قطـاع الطاقـة 
منـذ رفـع العقوبـات، ثم تلتها شـركة “شـل”، وبعد 
َعت  سـت سـنوات من توقف عمليَّاتها يف إيران وقَّ
“توتـال” علـى بنود رئيسـيَّة التِّفاقيَّة باسـتثمارات 
قيمتها 4.8 مليار دوالر لتطوير املرحلة 11 من حقل 
بارس اجلنوبي باملشاركة مع شركة النِّْفط الوطنيَّة 
الصينيـة وشـركة “بتروبـارس” اإليرانيَّـة، على أن 
ع  يكتمل االتِّفاق يف أوائل عام 2017. وسوف تشجِّ
هـذه اخلطـوة االسـتثماريَّة اجلريئـة التـي أقدمت 
عليها شركة “توتال” شركات الطاقة األخرى على 
املضّي قدًما يف االستثمار يف مجال الطاقة داخل 

إيـران مـا دامت الظـروف الدوليَّة مواتية.

لَـت إيران منوذًجا جديًدا التِّفاقيَّات  كذلـك فعَّ
النِّْفـط والغـاز يُعـَرف بـ”عقـد النِّْفـط اإليرانـّي”، 
سـيُمّكن املسـتثمرين األجانـب مـن الدخـول يف 
م حوافز أفضل  شـراكة مـع شـركات إيرانيَّـة ويقـدِّ
بـداًل مـن صفقـات إعـادة الشـراء السـابقة، وهـي 
خطوة تفيزية جلذب املستثمرين للعمل يف هذا 
القطـاع، ومـن املنتظـر أن تأتـي بنتائج جيدة. كما 
تركـز إيـران يف عقودهـا اجلديـدة علـى اشـتراط 

 https: //goo.gl/P9RLL5 2016 1(  وكالة أنباء اسنا. إیران تحقق نموا فی صادرات السلع غیر النِّْفطیة. 9 أكتوبر(

إجناز جزء كبير من املشروعات باستخدام القوى 
العاملة احمللِّية ملواجهة أزمة البطالة املرتفعة وسط 
ـة خريجـو اجلامعـات،  الشـباب اإليرانـّي، بخاصَّ
ـًا يف املجتمـع اإليرانّي. وهـم الفئـات األكثـر تعطُّ

كمـا زادت االسـتثمارات يف القطاعـات غيـر 
النِّْفطيَّة املوجهة إلى املسـتهلك كقطاع الصناعة، 
ألن إيـران سـوق اسـتهاكية كبيـرة تتـاج إلـى 
ـوق  اسـتثمارات ضخمـة لتلبيـة احتياجـات السُّ
وق مع  االستهاكية وتسّد الفجوة اإلنتاجية يف السُّ
ـل كثيـر مـن املصانـع عن العمـل، لكن التعويل  تعطُّ
علـى قـدرة االسـتثمارات األجنبيَّـة يف دفـع عجلـة 
التنميـة مرهـون مبـدى التسـهيات احلكوميَّـة 
ـن املناخ االسـتثماري اجلاذب  للمسـتثمرين وتسُّ
لرؤوس األموال األجنبيَّة وتزايد اندماج االقتصاد 

. اإليرانـيّ يف االقتصـاد العامَلـيّ

كذلك ارتفعت صادرات البضائع غير النِّْفطيَّة 
بنسـبة 6% خـال النصـف األوَّل مـن عـام 2016 
مقارنة بنفس الفترة من عام )))2015 وَوْفًقا للبيانات 
الرسميَّة املتاحة -الشحيحة للغاية- وصل حجم 
الصـادرات غيـر النِّْفطيَّـة إلـى 4.35 مليـار دوالر 

خال األشُهر السبعة األولى من عام 2016.

وحّقـق بعض القطاعـات مُنُّوًا ملحوًظا خال 
الفترة املاضية، مثل قطاع الطيران والسياحة، وزاد 
ع أن تنشط هذه  يَّة، ومن املتوقَّ عدد الرحات اجلوِّ
القطاعـات خـال الفترة القادمـة مع انتهاء أزمة 
اب مع الواليات املتَِّحدة  كَّ اتِّفاقيَّة طائرات نقل الرُّ
األمريكيَّـة بنهايـة 2016 بعد عام كامل من توقيع 
اتِّفاقيَّة شراء نحو 200 طائرة مدنية مع شركتي 
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“بوينـغ” األمريكيَّـة و”إيربـاص” األُوُروّبيَّة)))، بعد 
أن سـمحت الواليـات املتَِّحـدة إليرباص األُوُروّبيَّة 
ببيـع 106 طائـرات مدنيـة منهـا إليـران. ونتوقـع 
الت السفر الداخلّي  تنشيط هذا القطاع وزيادة معدَّ
واخلارجّي مع تَسلُّم الطائرات اجلديدة واستعادة 
يَّة اإليرانيَّة لبعض العواصم العامَليَّة  الرحات اجلوِّ
زة، باإلضافة إلى زيادة  لعدم وجود طائرات مجهَّ
احلجوزات الفندقية وزيادة فرص العمل املباشرة 

وغير املباشرة املرتبطة بالقطاع.

وتهدف احلكومة اإليرانيَّة إلى التعويل كثيًرا 
ة طويلة  على هذا القطاع مستقبًَا، ووضعت ُخطَّ
املدى ليصبح قطاع السياحة يف املرتبة األولى يف 
متويـل إيـرادات البـاد من العملة الصعبة بحلول 
عـام 2025، واتُِّخـَذت خطـوات فعليـة يف هـذا 
السـياق لتطويـر فنـادق قدميـة وإبـرام صفقـات 
طائـرات حديثـة وتشـغيل خطـوط نقـل سـياحّي 
ة مع سلطنة عمان  بحرّي مع دول اجلوار، بخاصَّ
بني ميناَءي تشـابهار اإليرانّي ومسـقط العماني، 
الذي بدأ تشغيله بنهاية عام 2016. وإذا استمّر 
م هذه اخلطط فسـيزدهر قطاع  العمـل علـى تقدُّ
ة أن إيران متتلك مقوِّمات  السياحة اإليرانّي، بخاصَّ
سياحيَّة جيدة، ويقّل اعتماد الباد على النِّْفط يف 
احلصـول علـى العمـات األجنبيَّـة، وتزيـد فرص 
العمل املباشرة وغير املباشرة يف قطاع السياحة 
واخلدمات املرتبطة به والتخفيف من حدة أزمة 

البطالـة املرتفعة يف الباد.

املركـزي اإليرانـّي مـن  البنـك  ـن  مَتكَّ أخيـًرا 
بنـوك  ـدة يف  اسـتعادة جـزء مـن األمـوال املجمَّ

ِحــدة حــّق تصنیــع أجــزاء مــن طائــرات “إیربــاص”  ِحــدة األمریكیــة أُّجــل تنفیــذ الصفقــة مــرات عدیــدة. وتمتلــك الوالیــات المتَّ )1(  بضغــوط مــن الوالیــات المتَّ
األوروبیــة، وبنــاًء علیــه ال تســتطیع “إیربــاص” بیــع الطائــرات إال بموافقــة أمریكیــة.

ر بنحـو 30 مليـار دوالر، وال يـزال  اخلـارج تَُقـدَّ
أُوُروّبيَّـة  بنـوك  ـًدا يف  اجلـزء األكبـر منهـا مجمَّ
ن احلكومة اإليرانيَّة  وأمريكيَّة وآسيويَّة. وعند مَتَكُّ
ـدة يف اخلـارج،  مـن اسـتعادة باقـي أموالهـا املجمَّ
رة بـ100-150 مليار دوالر، سـيتراكم حجم  املقدَّ
العملـة  النَّْقـدّي ويحفـظ اسـتقرار  االحتياطـيّ 
ويساعد يف متويل ُخَطط التنمية احمللِّية للدولة 

ة. إذا مـا َحُسـن توظيـف األمـوال املسـتَردَّ

ة خالل األشُهر  رات سلبيَّ « مؤشِّ
ة الماضية وتداعياتها االقتصاديَّ

خال األشُهر الستَّة املاضية برزت مجموعة 
السـلبيَّة  ـرات االقتصاديَّـة  العقبـات واملؤشِّ مـن 
يـات أمـام النُُّمـّو االقتصاد  التـي قـد تفـرض تدِّ
رات داخلّي، وبعضها  املستهَدف، بعض هذه املؤشِّ

اآلَخـر خارجّي.

ة: رات الداخليَّ يات واملؤشِّ نبدأ بالتحدِّ
أولهـا: تدهور أسـعار صـرف الريال اإليرانّي 
ة يف عام 2016 الذي فقد فيه  باستمرار، بخاصَّ
17% من قيمته، وما يصحب هذا من تداعيات 
سـلبيَّة على االقتصاد اإليرانّي، فانخفاض سـعر 
صـرف العملـة احمللِّيـة أمـام العمـات األجنبيَّـة 
يتسبَّب يف زيادة تكلفة استيراد مدخات اإلنتاج 
واآلالت والتكنولوجيـا احلديثـة، ويعرقـل ُخَطـط 
ي، وهـو القطـاع  تديـث قطـاع الصناعـة احمللِـّ
األكثر معاناة من احلصار االقتصادّي الذي كان 

مفروًضـا علـى إيران لسـنوات طويلة.

ثانًيـا: سـيكون لتدهـور أسـعار الصـرف أثـر 
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الت  إضـايف علـى املواطـن، وبالتبعيـة علـى معـدَّ
م،  الت التضخُّ النُُّمـّو االقتصـادّي مـن خـال معـدَّ
الت  إذ سيؤثر تراجع العملة احمللِّية على رفع معدَّ
الت االستهاك  م باستمرار وانخفاض معدَّ التضخُّ
النخفـاض القـدرة الشـرائيَّة للمواطنـني، وتأثـر 
األسر من ذوي الدخل احملدود، وِمن ثَمَّ تنخفض 
الت اإلنتاج مباَشرًة، فخال عام 2016 فقط  معدَّ
خسـر السـعر الرسـمي للتومـان نحـو 17% مـن 

قيمتـه بنهايـة العام مقارنـة ببداية ذات العام.

ثالًثـا: صاحـب تدهـور أسـعار سـعر الصرف 
ـفيَّة لرفـع الدعـم النَّْقـدي  ُخَطـط حكوميَّـة تقشُّ
املباشر عن نسبة كبيرة من األسر خال األشُهر 
املاضيـة)))، وكان هـذا الدعـم يعـوِّض األسـر عـن 
رفع الدعم احلكومي عن بعض السلع الضرورية 
كاخلبـز والكهربـاء والوقود، ويعوِّضها كذلك عن 
رها من انخفاض قدرتها الشرائيَّة، وجدير  تضرُّ
املباشـر كان سـبًبا  النَّْقـدي  الدعـم  ْكـر أن  بالذِّ
الت الفقر يف إيران حتى  مباشًرا يف تراجع معدَّ
الت الفقـر لارتفـاع  عـام 2013، ثـم عـادت معـدَّ
ح ازدياد  ًدا بعد تقليل الدعم، لذا فمن املرجَّ مجدَّ
الفقر يف املسـتقبل القريب مع اسـتكمال ُخَطط 
تتبناهـا احلكومـة اإليرانيَّـة  التـي  الدعـم  رفـع 

لتخفيـض النفقات.

وكشـف هـذا التوجـه عـن خطـط احلكومـة 
الت  ـفية التـي سـوف تؤثِّـر حتًمـا علـى معدَّ التقشُّ
النُُّمّو مستقبًَا، ألن انخفاض الدعم يعني انخفاض 
الت االستهاك واإلنفاق وما يترتب عليه من  معدَّ
الت اإلنتاج وزيادة املخزون السلعي  انخفاض معدَّ
والدخول يف دوامة الركود االقتصادّي على الرغم 

 http: //goo.gl/ZMzS5V .1395 1(  قدس، یارانه 30 میلیون ایرانی امسال قطع می شود، 3 شهریور(

مـن أن الركـود كان الهاجـس األعظـم لاقتصـاد 
اإليرانّي خال فترات احلصار االقتصادّي.

الت البطالـة، فقـد  رابًعـا: بالنسـبة إلـى معـدَّ
الت ال تـزال فوق  سـجلت بنهايـة عـام 2016 معـدَّ
ل أكثـر مـن 12.5% مـن  املعتدلـة، إذ يبلـغ املعـدَّ
حجم القوى العاملة -بعد تراجعها من مستويات 
قياسـية خـال السـنوات املاضيـة- وبنهايـة عـام 
ألـف فـرد،   700 العاطلـني  ازداد عـدد   2016
ل هـو األعلـى يف خـال عـام  ويعتبـر هـذا املعـدَّ
واحـد فقـط خـال السـنوات اخلمـس املاضيـة، 
يف حني كان توفير الفرص الوظيفية للشباب من 
أبـرز الوعـود االنتخابيـة للرئيس اإليرانّي حسـن 
روحانـي. وال يقـّل عـدد املتعطلـني عن العمل عن 
نحـو 7 مايـني شـخص، وأكثرهـم مـن الشـباب 

ذوي املؤهـات اجلامعيـة.
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خامًسـا: اسـتمرار وجـود عقبـات عـدة أمـام 
جـذب االسـتثمارات األجنبيَّـة، علـى الرغـم مـن 
ل علـى االسـتثمارات  أن احلكومـة اإليرانيَّـة تعـوِّ
الت النُُّمـّو االقتصادّي  ا لرفـع معدَّ األجنبيَّـة كثيـرً
وتنميـة قطاعـات مختلفـة علـى رأسـها قطـاع 
الطاقـة، لكـن دون إزالـة هـذه العقبـات بالشـكل 

الـذي يحقـق النُُّمـّو املرغـوب.

ومـن أبـرز العقبات أمام جذب االسـتثمارات 
املباشـرة وجود أكثر من سـعر صرف يف الباد، 
ـوق  السُّ سـعر الصـرف رسـمي وسـعر صـرف 
ـا يزيد تكلفـة أداء األعمال التجاريَّة  املوازيـة، ممَّ
ر املوازنـات املاليـة للمسـتثمرين  ويـؤدِّي إلـى تََعثُـّ

وتميلهـا بأعبـاء اضافيـة.

باإلضافة إلى ذلك تختلف الرؤى االستراتيجيَّة 
للدولـة حـول  الدينيَّـة  بـني احلكومـة والقيـادة 
االستثمارات األجنبيَّة، ففي حني تهدف احلكومة 
املباشـرة،  إلـى جـذب االسـتثمارات األجنبيَّـة 
للتنميـة السادسـة  اخلمسـية  اخلطـة   تركـز 

 2015-2020 التي يشرف عليها ويضع أهدافها 
املرشد اإليرانّي على خامنئي على زيادة االعتماد 
علـى االقتصـاد املقـاوم، ويقـوم مبـدأ االقتصـاد 
املقاوم على تشجيع االعتماد على الذات وتطوير 
القـدرات واإلمكانيات االقتصاديَّة بجهود ذاتيَّة، 
ـب باالسـتثمارات األجنبيَّـة التـي تتـاج  وال يرحِّ
إليهـا قطاعـات كالطاقـة والصناعـة بشـكل أكثـر 
ر احتياجات  إحلاًحـا مـن باقـي القطاعات، وتقـدَّ
قطاع النِّْفط والغاز من االستثمارات بنحو 200 
مليـار دوالر، وهـو مـا ال يتوافـر لـدى احلكومـة 
اإليرانيَّة بغير مساعدات خارجيَّة إذا ما تغاضينا 
عن اجلاهزية الفنية والتكنولوجية للقطاع، وبهذا 

سـتطول فترة اإلصاح االقتصادّي وتصبح أكثر 
صعوبـة بسـبب تقـادم التكنولوجيـا احمللِّية خال 
سنوات احلصار االقتصادّي واحتياجها إلى سنوات 
مـن البحـث والتطويـر والتمويل حتـى تُؤِتي ثماًرا 
حقيقيَّـة ميكـن التعويل عليها، وسـيكون اخلاسـر 
راع بني  اء الصِّ األكبـر هـو االقتصـاد اإليرانّي َجرَّ
تيَّاَريْـن سياسـيَّنْي متنافَسـني يف إيـران، أحدهمـا 
بزعامة املرشـد اإليرانّي، واآلخر بزعامة رئيس 

اجُلْمُهوِريَّة حسن روحاني.

السـياق نفسـه ناحـظ تديـًدا غيـر  ويف 
الت النُُّمّو املستهدفة، سواء يف املوازنة  واقعي ملعدَّ
احلكوميَّة القادمة أو يف اخلطة اخلمسية السادسة، 
ل مُنُّو يبلغ %7.7،  إذ حّددت املوازنة القادمة معدَّ
ل  ة التنمية السادسة معدَّ يف حني استهدفت ُخطَّ
مُنُـّو يبلـغ 8.5%، ولـم يحـّدد كل منهمـا وسـائل 
رة  ل املتفائل، وهي مشكلة متكرِّ متويل هذا املعدَّ
يف املوازنات احلكوميَّة السابقة إليران، وال يكفي 
االعتمـاد يف متويلهـا على عائدات االسـتثمارات 
تهـدف احلكومـة اإليرانيَّـة، ألن  األجنبيَّـة كمـا 
طبيعـة َعاقـات إيران السياسـيَّة مـع دول العالَم 
اخلارجـي والقـوى الكبـرى جتعـل االعتمـاد علـى 
االستثمارات األجنبيَّة كأساس متني للتمويل أمًرا 

غيـر واقعـي ومجازًفـا إلى أبعد احلدود.

إيـران  املالـي يف  سادًسـا: اسـتمرار الفسـاد 
التنميـة ويسـتنزف املليـارات مـن  يعرقـل جهـود 
ثـروات البـاد بأكثـر مـن وجه وطريقـة، كالتهرب 
الضريبـي الـذي يتـراوح حجمه بني 20 و30 ألف 
مليار تومان سنوّيًا ما بني 6 مليارات و9 مليارات 
دوالر، وتُعتبـر الضرائـب أحـد املصادر الرئيسـيَّة 
إليرادات املوازنة احلكوميَّة ومتويل نفقات الدولة. 
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مة الشفافية الدوليَّة يف أحدث تقرير  وأعلنت منظَّ
لها أن ترتيب إيران من حيث تصنيف دول العالَم 
رات الفساد جاء يف املرتبة 131  على أساس مؤشِّ

مـن بـني 167 دولة.

طـرق أخـرى للفسـاد املالـي تتـم عـن طريـق 
القانونيَّـة لتمريـر صفقـات مـع  العمـوالت غيـر 
التـي  شـركات أجنبيَّـة، والرشـوة واالختاسـات 
يتـورَّط فيهـا مسـؤولون كبـار علـى درجـة وزراء 
مببالغ تصل إلى مليارات الدوالرات، دون مبالغة، 
وتكشـف عنهـا وسـائل اإلعـام اإليرانّي من حني 

إلـى آَخـر، نذكـر منهـا:

)- قضيَّة الرواتب الفلكية التي أثيرت خال 
عـام 2016 واتُّهـم فيهـا الرئيـس اإليرانّي احلالي 
حسـن روحانـي وحكومتـه بدفـع رواتـب ضخمـة 
ملسـؤولني حكوميـني تفـوق 10 أضعـاف متوسـط 
الرواتب التقليدية وصلت إلى 200 مليون تومان 
إيرانـّي 60 ألـف دوالر شـهرّيًا ألحـد املسـؤولني 
احلكوميـني يف وزارة الصحـة، رغـم أن روحانـي 
قاد حملة كبيرة ملواجهة قضايا الفساد كان أغلب 
املتورطني فيها مسؤولني سابقني يف عهد رئاسة 
الرئيس السابق أحمدي جناد، لتكون املفارقة يف 
تـورُّط حكومـة روحانـي يف قضايـا فسـاد كذلـك، 
سبَّبَت له وحلكومته اإلحراج واضطّرت معه إلى 
تقـدمي االعتـذار والوعـد بالتحقيـق يف القضايـا 

املكشوفة))).

)- قضايـا تَـَورَّط فيهـا أقـارب أكبر القيادات 
الدينيَّـة يف إيـران وهـو مجتبي علي خامنئي جنل 
املرشد اإليرانّي، الذي ُوّجهت إليه اتِّهامات غير 

 . https: //goo.gl/4WVBm21(  مركز المزماة للدراسات والبحوث. 2016. ملفات الفساد التي أثارت ضجة في إیران(

رسميَّة باختاس مبلغ يُقدر بـ1.6 مليار يورو من 
عائـدات النِّفـط أُوِدَعـت يف حسـابه البنكـي عـن 
طريق البنك املركزي اإليرانّي يف عام 2011، ومت 
التستُّر على القضيَّة بعد فضحها ولم يُّتخذ فيها 

إجراءات رسميَّة.

3- قضيَّـة صـادق الريجانـي، وهـي إحـدى 
القضـاء يف  ـت رأس  التـي مسَّ الفسـاد  قضايـا 
لْطة القضائيَّة  إيران صادق الريجاني رئيس السُّ
املتَهـم بامتـاك 63 حسـاًبا مصرفّيًـا بهـا مبالـغ 
تزيد على 310 مايني دوالر ُحّولت إلى حسـابه 
مـن قيمـة الكفاالت املالية التـي يدفعها املتَهمون 
يف قضايـا احملاكـم، وعندمـا طالـب رئيـس كتلـة 
اب اإليرانّي  الشفافية االقتصاديَّة يف َمْجِلس النُّوَّ
محمود صادقي بفتح تقيق حول تورُّط الريجاني 
وعدد من مسـؤولي الدولة يف القضيَّة حاصرت 
الشـرطة اإليرانيَّة منزله ليًا العتقاله بأمر من 

ـْلطة القضائيَّة. السُّ

4- قضيَّة رجل األعمال اإليرانّي بابك زجناني 
املتَهم باختاس مبالغ كبيرة تصل إلى 2.7 مليار 
دوالر من أموال الدولة يف شـكل عموالت ضمن 
شبكة تََورَّط فيها عدة مسؤولني حكوميني سابقني 
يف حكومة الرئيس السابق أحمدي جناد، وُقبض 
علـى عـدد كبيـر منهـم علـى أثـر هـذه القضيَّـة، 
وُحكـم علـى زجناني باإلعـدام، وال تزال القضيَّة 
جارية لكثرة دائرة املتهمني التي شملت شركات 

سات مالية حكوميَّة. وبنوًكا ومؤسَّ

5- قضيَّة الفساد الشهيرة ملجموعة شركات 
عقارية معروفة بـ”شانديز” مدعومة من احلكومة 
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اإليرانيَّـة، اتُّهـم فيهـا مسـؤولون باختـاس مبالغ 
خياليـة وصلـت إلـى 27 مليـار دوالر، ومـا زالـت 
القضيَّة تُثار حتى اآلن ويتظاهر املتضررون منها 
مطالبني باسـترداد أموالهم املنهوبة أو تسـليمهم 
الشقق السكنية التي دفعوا أجزاء من ثمنها ولم 

يتسلّموا شيًئا حتى اآلن.

6- قضيَّـة قـروض صنـدوق اّدخـار التربويني 
التـي ُقّدَمـت فيهـا تسـهيات ائتمانيـة للحصـول 
 2.4 تومـان  8000 مليـار  علـى قـروض بقيمـة 
مليـار دوالر، وُوّجـه فيهـا االتِّهـام إلـى مسـؤولي 
تقـدمي  بعـد تقاضيهـم رشـوة مقابـل  الصنـدوق 

التسـهيات االئتمانيـة.

وغيرها كثير من قضايا الفساد التي كشفتها 
الصحافة على مدار السنوات املاضية.

الفسـاد  وسـيعرقل اسـتمرار وجـود قضايـا 
املالي واإلداري وعدم محاصرتها بالشكل الكايف 
الت التنميـة  جهـود الدولـة املبذولـة لزيـادة معـدَّ
ـة يف ظـلّ ضعـف  يف احلاضـر واملسـتقبل، بخاصَّ
البيانـات واملعلومـات  توافـر  الشـفافية وعـدم 
الدقيقـة وتََسـتُّر احلكومـة علـى كثيـر مـن قضايا 
الفسـاد والكشـف عنهـا فقـط عنـد اسـتخدامها 
وسـيلًة للضغط على اخلصوم السياسـّيني، وبني 
التيَّارات السياسيَّة املتنافسة يف الباد، أكثر من 

الرغبـة يف مواجهـة الفسـاد ذاتـه.

يـات اخلارجيَّـة التـي مـن  وتتركـز أهـّم التحدِّ
الت النُُّمّو االقتصادّي  احملتمل أن تؤثِّر على معدَّ

يـات هامة: املسـتقبلية يف ثاثـة تدِّ

إيـرادات الصـادرات  ثبـات  احتماليـة  أواًل: 
النِّْفطـي مـن  إيـران  إنتـاج  النِّْفطيَّـة بعـد تثبيـت 

بداية يناير 2017 عند مستوى 3.8 مليون برميل 
يومّيًا، َوْفًقا التِّفاق “أوبك”، وذلك يف حال عدم 
ارتفاع األسعار بالشكل املرجّو من القرار، إذ جاء 
قرار تثبيت حجم اإلنتاج النِّْفطي بعكس ما كانت 
ط له إيران من زيادة إنتاج النِّْفط إلى أكثر  تخطِّ
مـن 4 مايـني برميـل بنهايـة العـام اإليرانـّي، أي 
الت النُُّمـّو وزيـادة  يف مـارس 2017، لدعـم معـدَّ

اإليـرادات النَّْقدية.

وقـد ال ترتفـع أسـعار النِّْفـط كمـا هـو منتَظر 
نهايـة نوفمبـر  بعـد قـرار تخفيـض اإلنتـاج يف 
العـام املاضـي، لوجـود دول لـم تشـترك يف قـرار 
التوقيـت لظـروف أمنيَّـة  التخفيـض يف ذلـك 
ًتا  غيـر مناسـبة أثَّـَرت علـى إنتاجها النِّْفطـي مؤقَّ
مثـل ليبيـا ونيجيريـا، لكـن هـذه الـدول قـد تزيـد 
ـن الظـروف األمنيَّـة  إنتاجهـا يف أي وقـت بتحسُّ
لديهـا، ويف هـذه احلالـة يـزداد املعـروض العامَلـي 
مـن النِّْفـط وينخفض السـعر مـرة أخرى ويصبح 
قـرار “أوبـك” غيـر ذي جدوى كبيرة. هنا سـوف 
تنخفـض إيـرادات إيـران املاليـة وهـي يف أمـّس 
ـة مـن  احلاجـة إلـى زيـادة املـوارد املاليـة، بخاصَّ
العمات األجنبيَّة، حلفظ استقرار قيمة العملة 
وسـداد فواتيـر االسـتيراد التـي زادت بعـد رفـع 
احلصار االقتصادّي. وبصرف النظر عن مستوى 
األسعار فإن استمرار اعتماد امليزانية بشكل كبير 
علـى مصـدر دخل غير مسـتقّر ويخضع لتقلبات 
الت تنمية  ل لتحقيق معدَّ ـوق، هـو املهـدد األوَّ السُّ

ة. مسـتدامة ومستقرَّ

ثانًيـا: وجـود دونالـد ترامـب رئيًسـا للواليات 
املتَِّحدة األمريكيَّة سيؤثِّر على االقتصاد اإليرانّي 
بشكل مباشر وغير مباشر، عن طريق التضييق 
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املالي على الشركات اإليرانيَّة التي لها تعامات 
مالية خارج إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها، 
ودراسـة قانون بفرض غرامات مالية أعلى على 
الشركات الدوليَّة التي تتعامل مع شركات إيرانيَّة 
ميتلك فيها احلرس الثورّي أكثر من 25%، وقد 
كانـت الغرامـات مـن قبـل تُفـرض علـى التعامـل 
مـع شـركات ميتلـك فيهـا احلـرس الثـورّي نسـبة 
أكثـر مـن 50%، كمـا مـّدد الكونغـرس األمريكـّي 
عقوبات على إيران بعضها يرجع إلى عام 1996. 
الت  يـات علـى معـدَّ بالتأكيـد سـتؤثِّر هـذه التحدِّ
التبـادل التجـارّي بـني إيـران والعالَـم اخلارجـي 
وكذلـك علـى قـدوم االسـتثمارات األجنبيَّـة إلـى 
إيـران خوًفـا مـن العقوبـات األمريكيَّـة، وسـيتأثر 
بهـروب رؤوس  النُُّمـّو املسـتقبلي حتًمـا  ل  معـدَّ
األمـوال بعـد أن اسـتطاعت إيـران جذبها نسـبّيًا 
النـووّي، وتديـًدا يف مجـاالت  االتِّفـاق  عقـب 

الطاقـة التقليديـة واملتجددة.

عات خال  رات الداعمة لهذه التوقُّ ومن املؤشِّ
ل التبادل التجارّي  الفترة املاضية انخفاض معدَّ
بني إيران والواليات املتَِّحدة خال شهر نوفمبر 
2016 الذي فاز فيه دونالد ترامب يف انتخابات 
ئاَسـة، بنسـبة 80% عـن الشـهر السـابق لـه،  الرِّ
ووصلـت إلـى 9.7 مليـون دوالر مقارنـة بــ51.5 
مليـون دوالر يف شـهر أكتوبـر مـن نفـس العـام، 

َوْفًقـا ملركـز اإلحصـاء األمريكّي.

يتأثـر  ميكـن يف السـيناريو املسـتقبلي أن 
االسـتثمار األجنبـي بَعاقـات البلـد التـي يعمـل 
بداخلهـا مـع العالَـم ومبـدى ارتباطهـا مبحيطهـا 
ـة الشـركات الدوليَّـة  اإلقليمـي والعامَلـي، بخاصَّ
عابرة القارات واملرتبطة بالنِّظام املالي األمريكّي 

وصناعة الطاقة يف الواليات املتَِّحدة، أكبر منتج 
ومستهلك للطاقة يف العالَم. ويفرض قدوم ترامب 
لْطة حالة من الترقب والشّك للمستثمرين  إلى السُّ
األجانـب مـع عـدم اتِّضاح ما سـيكون عليه شـكل 
ة العمل املشتركة الشاملة يف نهاية واليته التي  ُخطَّ
وقعتهـا بـاده مـع إيران منتصف 2015، وُخففت 
العقوبـات علـى أثرهـا، وليـس واضًحـا كذلـك ما 
العقوبـات اجلديـدة التـي قـد يفرضهـا ويقرهـا 
الكونغـرس علـى إيـران، لكـن الواضح هـو العداء 
املعلـن مـن ترامـب إليـران، والرغبـة يف مزيد من 
ا أن يفرض مزيًدا  د معها، من احملتمل جّدً التشدُّ
مـن العقوبـات الصارمة على االقتصاد اإليرانّي، 

أو يلغـي االتِّفـاق النـووّي مع إيران.

ويف ظـلّ هـذا املنـاخ غيـر الواضـح، سـتماطل 
تنفيـذ االتِّفاقيَّـات  االسـتثمارات األجنبيَّـة يف 
املبرمـة والبـدء يف العمـل الفعلـي، ويجيـد بعـض 
ـوق  الشـركات لعبـة املماطلـة واخلـروج مـن السُّ
يف الوقـت املناسـب، مـن بينهـا الشـركات التـي 
َرت العـودة لاسـتثمار يف إيـران بعـد تخفيـف  قـرَّ
العقوبات، ففي عام 2004 اتفقت شركتا “توتال” 
املاليزيـة علـى تطويـر  الفرنسـية و”بترونـاس” 
املرحلـة 11 مـن حقـل غـاز بـارس اجلنوبـي، إال 
أن الشـركتني ماطلتـا تزاُمًنـا مـع تدهُور َعاقات 
إيران مع الغرب وأُوُروّبا، ولم يجِر العمل كما كان 
ًطـا لـه، وسـلّمت إيـران املشـروع يف النهايـة  مخطَّ
لشركة النِّْفط الوطنيَّة الصينية عام 2009، لكن 
م  األخيـرة فشـلت هـي األخـرى يف تقيـق التقـدُّ
املطلوب وانسحبت يف النهاية عام 2012 ليتوقف 
املشروع منذ ذلك الوقت، إلى أن قررت “توتال” 
إعـادة احملاولـة يف 2016 بعـد رفع العقوبات عن 
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إيران، وقد تعيد نفس السيناريو السابق يف ظّل 
التوتُّر اإليرانّي-األمريكّي.

ثالًثا: عودة توتُّر الَعاقات االقتصاديَّة إليران 
مـع العالَـم اخلارجـي نتيجـة مواقـف السياسـيَّة 
ـات اإليرانيَّـة  التدخُّ اخلارجيَّـة إليـران وتزايـد 
ات العسـكريَّة  راعـات اإلقليميَّـة والتدخُّ يف الصِّ
يف بعـض دول الشـرق األوسـط ودعـم جماعـات 
مصنفـة ضمـن قوائـم اجلماعات اإلرهابية. مثل 
ـح اسـتمرار العراقّيـل غيـر  التوتُّـرات ترجِّ هـذه 
املباشرة املوضوعة أمام مُنُّو االقتصاد اإليرانّي، 
كخلق صعوبات عملية أمام التحويات البنكيَّة من 
ة العمل  وإلى إيران، رغم رفعها نظرّيًا َوْفًقا خُلطَّ
املشـتركة املُبَرمـة مـع إيـران، وِمن ثَمَّ التسـبب يف 
تصعيب بيئة أداء األعمال وتزايد هروب رؤوس 
األمـوال احمللِّيـة واألجنبيَّـة إلى اخلارج وجتفيف 
مصـادر املـوارد املاليَّـة للحكومـة اإليرانيَّـة للَحـّد 
من قدرتها على الدخول يف صراعات عسـكريَّة 
إقليميَّة. وعلى الرغم من رفع العقوبات الدوليَّة 
عـن إيـران منـذ أكثـر مـن عـام، فـإن التعامـات 
البنكيَّـة الدوليَّـة مـع البنـوك اإليرانيَّـة مـا زالـت 
متواضعة للغاية وال تتناسب مع حجم االقتصاد 

اإليرانّي.

 ”BP“ ومـع بدايـة عـام 2017 أعلنـت شـركة
البريطانية، كبرى شركات النِّْفط العامَليَّة، انسحابها 
الرسـمّي مـن سـوق الصفقـات اإليرانيَّـة لتطويـر 
حلقـول نفـط وغـاز إيرانيَّـة يف املسـتقبَل، لتنفرد 
بهذا االنسحاب عن أكبر شركتني من منافساتها، 
“رويـال دوتـش” و”توتـال”، وتخلـق  األُوُروّبيتـني 
تتبعهـا فيـه شـركات  ًهـا جديـًدا قـد  بهـذا توجُّ
الطاقـة األصغـر التـي تعمـل يف إيـران باختـاف 

د  جنسياتها. وكان السبب املعلن لانسحاب مجرَّ
سبب جتارّي بحت يتمثل يف وجود مناطق أخرى 
يف العالَم عائداتها االستثماريَّة أعلى من إيران، 
هـات  إال أن السـبب غيـر املعلـن هـو التأثُّـر بتوجُّ
ـا دفـع الشـركة  دة جتـاه إيـران ممَّ ترامـب املتشـدِّ
وق اإليرانيَّة، فرغم كونها  إلى االنسحاب من السُّ
ك أسـهمها  بريطانيـة األصـل فـإن 40% من ُماَّ
الشـركة  مـن األمريـكان و30% مـن موظفـني 
أمريكيُّـون، ويحظـر علـى املواطنـني األمريكّيـني 
ممارسـة األنشـطة التجاريَّـة يف إيـران، ويف حال 
رغبـة الشـركة يف القيـام باسـتثمارات قادمـة يف 
إداري  بهيـكل  يتعـنيَّ عليهـا اإلتيـان  إيـران كان 
التنفيـذي للشـركة  الرئيـس  جديـد واسـتبعاد 
وعـدد مـن املديريـن التنفيذيـني اآلَخريـن، فـكان 
القرار األسـهل عدم االسـتثمار، واالنسـحاب من 

ـوق اإليرانيَّة. السُّ

ان « سيناريوهان مستقَبليَّ

ـرات اإليجابيـة والسـلبيَّة التي  يف ضـوء املؤشِّ
ذكرناها سابًقا، نستنتج سيناريوهني ملسار النُُّمّو 
االقتصـادّي إليـران خـال عـام 2017، يفتـرض 
الت  ل مُنُّو االقتصاد اإليرانّي مبعدَّ السناريو األوَّ
الت احلالية  أعلـى أو اسـتمرار النُُّمـّو حـول املعـدَّ
استناًدا إلى مجموعة من الدعائم، أما السيناريو 
الت النُُّمّو االقتصادّي  الثاني فيفترض تراجع معدَّ
يات قد تعرقل  لوجود مجموعة واسعة من التحدِّ

مسار النُُّمّو االقتصادّي.

« السيناريو األول

ل  ارتفـاع معـدَّ نتوقـع  السـيناريو  َوْفـَق هـذا 
التـه خـال  النُُّمـّو االقتصـادّي إليـران علـى معدَّ
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2016 التـي تراوحـت بـني 4% و4.4%، ليصـل 
ل مُنُّو 4.6% خال 2017 مع انخفاض  إلى معدَّ
العجز املالي للموازنة كما توقع البنك الدولي)))، 
وذلـك يف حـال متكنـت احلكومـة اإليرانيَّـة مـن 
يـات السياسـيَّة واالقتصاديَّـة  التحدِّ محاصـرة 
التـي تعـوق زيـادة النمـّو، وقـد يسـتمّر االقتصـاد 
الت 2016 دون تراجع عنها. يف النُُّمـّو حـول معـدَّ

ويستند هذا السيناريو إلى دعائم للنمّو على 
ة  رأسها مُنُّو حجم االستثمارات األجنبيَّة، بخاصَّ
يف قطاع الطاقة مستقبًا وزيادة اإليرادات املالية 
يف حال ارتفعت أسـعار النِّْفط بعد بداية تطبيق 
اإلنتـاج بدايـة  “أوبـك” بتخفيـض حجـم  اتِّفـاق 
مـن ينايـر 2017 والتـزم جميـع األعضاء بتجميد 
زيـادة، وزيـادة صـادرات منتجـات  اإلنتـاج دون 
البتـرول والغـاز املصنَّعـة وتطويـر الصناعـات 
البتروكيماويـة وتطويـر مزيـد مـن حقـول النِّْفـط 
والغـاز بعـد االتِّفاقيَّـات التـي وّقَعتهـا احلكومـة 

)1(  The World Bank, overview. 2016. http: //www.worldbank.org/en/country/iran/overview
)2(  توصلــت “أوبــك” إلــى اتفــاق تاریخــي بنهایــة نوفمبــر 2016 یقضــي بخفــض اإلنتــاج بمــا یعــادل 1.2 ملیــون برمیــل شــهرّیًا، وســتوقف إیــران إنتاجهــا 

ل الــذي اتُّفــق علیــه لمســتوى إنتــاج إیــران مــا قبــل العقوبــات الغربیــة علیهــا. ــا َوْفــق هــذا االتفــاق، وهــو المعــدَّ عنــد 3.8 ملیــون برمیــل یومّیً

اإليرانيَّـة عقـب رفـع احلظـر الدولـي منـذ بدايـة 
2016 وحتى نهايتها مع شركات كبرى مثل “توتال” 
الفرنسية و”شل” الهولندية-البريطانية و”بريتش 
بتروليوم” البريطانية و”إيني” اإليطالية، ووجود 
ـوق  شـركات كبـرى مثـل هـذه الشـركات يف السُّ
اإليرانيَّـة قـد يشـّجع مزيـًدا مـن الشـركات علـى 
ة مع  االستثمار يف قطاع الطاقة اإليرانّي، بخاصَّ
وجـود العقـود النِّْفطيَّـة اجلديـدة التـي أصدرتهـا 
لتقـدمي مزيـد مـن احلوافـز وجـذب  احلكومـة 

مسـتثمري الطاقـة إلـى إيران.

كمـا سـيحقق امليـزان التجـارّي فائًضا نتيجة 
زيـادة الصـادرات النِّْفطيَّـة إلـى مسـتوى مـا قبـل 
العقوبات، أي عند مستوى 3.8 مليون برميل يف 
اليـوم)))، باإلضافـة إلـى ازديـاد الصـادرات غيـر 
النِّْفطيَّـة مـع زيـادة االسـتثمارات واالسـتفادة من 
انخفـاض تكاليـف التصديـر للخـارج عقـب رفـع 
املقاطعـة التجاريَّـة والبنكيَّة التي كانت مفروضة 

مصدر البيانات: البنك املركزي اإليرانّي
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اد األُوُروّبي،  ة مع االتِّ على إيران لسنوات، بخاصَّ
الشريك التجارّي الهاّم إليران، لتصدير السجاد 
والزيوت وقطع الغيار، وتستورد منه إيران اآلالت 
تعـزز  والفنيـة، وسـوف  التكنولوجيـة  واملنتجـات 
الت النُُّمـّو  زيـادة الصـادرات غيـر النِّْفطيَّـة معـدَّ

االقتصـادّي وتزيـد إيرادات العملـة األجنبيَّة.

وفرضية جذب مزيد من االستثمارات األجنبيَّة 
يف القطاع النِّْفطي وغير النِّْفطي وزيادة الصادرات 
غير النِّْفطيَّة ممكنة، بشرط التغلب على العقبات 
الداخليَّة واخلارجية جلذب االستثمارات األجنبيَّة 
وحّل عقبات التحويات البنكيَّة من وإلى إيران، 
ـن الروابـط السياسـيَّة  وهـو أمـر مرهـون بتحسُّ
واالقتصاديَّـة إليـران مـع دول العالَـم اخلارجـي، 
املتَِّحـدة األمريكيَّـة، خـال  الواليـات  ـة  بخاصَّ

الفترة القادمة.

ز اسـتعادة إيـران باقـي أموالهـا  كذلـك سـيعزِّ
ـدة يف اخلـارج فـرص النُُّمّو االقتصادّي إذا  املجمَّ
الت  مـا ُوّظَفـت يف مشـروعات إنتاجيـة تزيد معدَّ
العاملـة  اإلنتـاج وتسـاعد علـى تشـغيل األيـدي 

وحفـظ اسـتقرار العملـة احمللِّيـة.

« السيناريو الثاني

ل يتوقع السيناريو  على خاف السيناريو األوَّ
الت النُُّمـّو االقتصادّي يف  احلالـي انخفـاض معدَّ
إيران خال عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من 
ـرات  عـام 2016 اسـتناًدا إلـى مجموعة من املؤشِّ
ة  السلبيَّة التي ُرصدت خال عام 2016، بخاصَّ
يف النصف الثاني من عام 2016، لذا فقد تدور 
الت النُُّمـّو حـول 3%، وقد تصل إلى %3.5  معـدَّ

)1(  IMF.2016. IMF Staff Completes 2016 Article IV Mission to Islamic Republic of Iran. https: //goo.gl/8nQo3I 

كمـا توقـع صنـدوق النَّْقـد الدولـي))) بعـد زيـارة 
الصنـدوق إليـران نهايـة عـام 2016 بعـد انقطـاع 
دام عقدين من الزمان، وأحملت خالها احلكومة 
اإليرانيَّة إلى طلب قروض متويلية من الصندوق.

النـاجت  مُنُـّو  الت  تراُجـع معـدَّ ونفتـرض هنـا 
احمللِّي اإلجمالي إليران ونبني هذه االفتراضات 
يـات  علـى وجـود مجموعـة مـن املخاطـر والتحدِّ
ًيـا أمـام تقيـق  ل تدِّ اجلوهريـة التـي قـد تشـكِّ
الت مُنُـّو االقتصـاد اإليرانـيّ علـى  زيـادة يف معـدَّ
ب  املـدى القصيـر إذا لـم تسـتطع احلكومـة التغلُـّ
يات  عليها، وتتمثل خطورة األمر يف أن هذه التحدِّ
تشمل عديًدا من القطاعات احليوية، باإلضافة 
يَّـة يف درجـة  يـات خارجيَّـة ال تقـلّ أهمِّ إلـى تدِّ

تأثيرهـا يف مجريـات االقتصـاد اإليرانـّي.

ويستند السيناريو احلالي إلى تأثير مجموعة 
النُُّمـّو  الت  الداخليَّـة علـى معـدَّ يـات  التحدِّ مـن 
أمـام جـذب  املسـتقبلية مثـل وجـود عقبـات 
التـي تعتبرهـا  االسـتثمارات األجنبيَّـة املباشـرة 
ل األهـمّ خلطـط النُُّمـّو  احلكومـة اإليرانيَّـة املمـوِّ
وتدهور سعر الصرف وتأثيره السلبي على األوضاع 
م  الت التضخُّ االقتصاديَّة واالجتماعية وازدياد معدَّ
والتعثر املالي للشركات واملصانع وتفاقم مشكلة 
البطالـة باإلضافـة إلـى اسـتمرار الفسـاد املالـي 
الذي يعرقل جهود النُُّمّو واإلصاح االقتصادّي.

وال يلـوح يف األفـق القريـب ُخَطـط حكوميَّـة 
م حلـواًل عاجلـة لهـذه األزمـات مـع اسـتمرار  تقـدِّ
ركـود قطاعـات كثيفة االسـتهاك للقوى العاملة 
كالصناعـة وزيـادة عـدد املصانـع املغلقـة أو التـي 
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ا يقلّل فرص  تعمل بأقلَّ من طاقتها القصوى ممَّ
الت البطالة على املدي القريب، إال إذا  تقليل معدَّ
ة إلعادة تشـغيل  اّتخـذت احلكومـة خطـوات جـادَّ
فة عن اإلنتاج وتقدمي الدعم املالي  املصانع املتوقِّ

للمتعثريـن يف مقابـل دفـع عجلة اإلنتاج.

يات  يـات الداخليَّة تُوَجد تدِّ وبجانـب التحدِّ
خارجيَّة يستند إليها هذا السيناريو ستؤثِّر على 
الت النُُّمـّو مسـتقبًَا، أبرزهـا خطـر اعتمـاد  معـدَّ
إيـران علـى إيـرادات النِّْفـط يف حـال لـم ترتفـع 
األسـعار وفشـلت جهود “أوبك” يف دفع األسـعار 
إلى أعلى بعد تثبيت حجم اإلنتاج النِّْفطي للدول 
األعضـاء ومنهـا إيـران، باإلضافـة إلـى التأثيـر 
السـلبي لنجـاح ترامـب يف االنتخابـات األمريكيَّة 
إيـران وحجـم  إلـى  القادمـة  علـى االسـتثمارات 
التبـادل التجـارّي لهـا مـع العالَـم اخلارجـي. كمـا 
ر الَعاقـات السياسـيَّة بينهـا وبـني  أن تزايـد توتُـّ
اتهـا املسـلَّحة  دول العالَـم اخلارجـي نتيجـة تدخُّ
يف صراعـات إقليميَّـة سـيترتب عليـه مزيـد مـن 

اخلنق االقتصادّي عليها باإلضافة إلى أن إنفاقها 
املتزايـد خـارج حـدود البـاد يزيد إهـدار املوارد 
املاليـة علـى أمـور لن تعود بالنفـع على االقتصاد 
احمللي أو املواطن اإليرانّي، وسيفاقم أزمة العجز 
املالـي بـداًل مـن اسـتخدامها يف دفـع عجلة النُُّمّو 

االقتصادّي.

ظام البنكّي   المحور الثاني: النِّ
وسعر الصرف في إيران بعد عام 

فاق النووّي ومسارات  من االتِّ
ه المستقبلي التوجُّ

قوة أي اقتصاد يف القرن احلادي والعشرين 
دات عدة، أحد أركانها هو  تُقاس من خال محدِّ
قوة وتطوُّر نظامه البنكي وحجم وكفاءة اخلدمات 
مها للمواطن واملستثمر احمللِّي واألجنبّي،  التي يقدِّ
مة. ونحن  وحجم التسهيات املالية والتِّْقِنيَّة املقدَّ
هنـا نتحـدث عـن نظـام بنكـي لدولـة ظلّـت تـت 
احلصـار االقتصـادّي سـنوات طويلـة تراجعـت 
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فيهـا قـوة النِّظـام البنكـي وتوقـف فيهـا ارتباطـه 
بالعالَم اخلارجي تقريًبا، أي أصبح قطاًعا يقدم 
خدمات مالية داخليَّة فقط وال يسـتطيع إرسـال 

أو اسـتقبال أموال خارج وداخل إيران.

ر هذا القطاع  وبعد توقيع االتِّفاق النووّي ترَّ
عـة  مـن أغالـه َوْفًقـا لبنـود االتِّفـاق النـووّي املوقَّ
ـع  علـى الـورق، لكـن هـذا ال يعنـي أن مـا هـو موقَّ
علـى األوراق سـيَُطبَّق علـى أرض الواقـع. لهـذا 
فإن أوضاع هذا القطاع احليوي بعد مرور أكثر 
مـن عـام علـى بـدء تنفيـذ االتِّفـاق النـووّي تتاج 
إلـى تقييـم للوقـوف على مدى تطور هذا القطاع 
ومحاولة استشراف املسار املستقبلي الذي يتجه 

إليـه، وهـذا مـا سـنتناوله يف التقرير احلالي.

كذلـك فرضـت قضيَّـة تراجـع سـعر صـرف 
العملة احمللِّية إليران نفسها على الساحة خال 
النصـف الثانـي مـن عـام 2016، وأصبحـت أزمة 
لهـا تداعياتهـا االقتصاديَّـة واالجتماعيـة علـى 
النَّْقـد  الدولـة مـن  إيـرادات  تزايـد  الرغـم مـن 
التجـارّي  امليـزان  األجنبـي وتقيـق فائـض يف 
مـع اسـتئناف تصديـر النِّْفـط للخـارج خال عام 
2016، واقتصادّيًـا مـن املفتـرض أن يـؤدِّي هـذا 
إلـى رفـع قيمـة العملـة إن لـم يحفـظ قيمتهـا مـن 
التراجع أمام العمات األخرى على األقّل، فإيران 
ليست كالصني التي تخفض قيمة عملتها عمًدا 
لزيـادة امليـزة التنافسـية لصادراتهـا يف اخلـارج. 
لـذا جنـد أن وتيـرة انخفـاض العملـة اإليرانيَّـة 
لـم تهـدأ خـال األشـُهر املاضيـة بتوقيـع االتِّفـاق 
النـووّي لوجـود عوامـل عديـدة تؤثِّـر يف اسـتقرار 
السـعر ومرتبطـة بهيكل االقتصـاد اإليرانّي أكثر 

مـن ارتباطهـا باالتِّفـاق النـووّي.

وهذا ما سنحلّله بالتفصيل يف التقرير احلالي، 
بجانب محاولة استشراف ما سيكون عليه سعر 

صرف التومان اإليرانّي بنهاية العام احلالي.

ظام البنكي أواًل: النِّ
ة  انقضى أكثر من عام على بدء سـريان ُخطَّ
العمل املشترك الشاملة االتِّفاق النووّي بني إيران 
ومجموعـة الـدول اخلمـس الدائمـة العضويـة يف 
َمْجِلس األمن الدولي باإلضافة إلى أملانيا، وِبنَاًء 
عليـه ُرفـع احلظـر املفروض على التعامل البنكي 
الدولـي مـع بنـوك إيـران وإمكانيَّـة التحويـل منها 
ة  وإليها دولّيًا، وكانت إيران تنتظر هذا األمر بِشدَّ
ألنهـا يف أَمـسّ احلاجـة إلـى جذب االسـتثمارات 
ة  األجنبيَّـة التـي تعتمـد عليهـا ركيـزًة لتمويل ُخطَّ
التنمية اخلمسية السادسة، وكذلك لتَسلُّم إيرادات 
صادرات الطاقة إلى األسواق اجلديدة واألسواق 
التي استُعيَدت بعد رفع حظر التصدير النِّْفطي، 
ـف التعامل  ـة األسـواق األُوُروّبيَّـة التـي تََوقَّ بخاصَّ
البنكـي معهـا يف أثناء فتـرة العقوبات، ومبقتضاه 
ُوقف تشغيل نظام التحويات الدولي “سويفت” 
عـن البنـوك اإليرانيَّـة، الازم إلجـراء التحويات 

املالية عبر الدول.

على الرغم من رفع احلظر الدولي عن التعامل 
مع بنوك إيران منذ بداية العام امليادي السابق 
فإن الواقع العملي يشهد باستمرارية حذر البنوك 
ة كبرى البنوك األُورُوبّيَّة، من التعامل  الدوليَّة، بخاصَّ
مـع نظيرتهـا اإليرانيَّـة أو النِّظام اإليرانّي خشـية 
الوقـوع تـت وطـأة أي غرامـات ماليـة أمريكيَّـة، 
بجانب احلذر من احتمالية تصاعد توتُّر الَعاقات 

ًدا. بني إيران والواليات املتَِّحدة مجدَّ
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التـي  النـووّي  أبـرز مكتَسـبات االتِّفـاق  ومـن 
ـن مـن افتتـاح  جنتهـا إيـران يف هـذا املجـال التمكُّ
فـروع لبعـض البنـوك األُوُروّبيَّة يف طهران وفروع 
لبنوك إيرانيَّة يف أُوُروّبا، بعد الدخول يف سلسلة 
أُوُروّبيَّـة إلقامـة  مـن املفاوضـات مـع عـدة دول 
َعاقـات مصرفيَّـة قادهـا رئيـس البنـك املركـزي 
اإليرانـيّ ولـي سـيف، يف اليونـان وأملانيا وفرنسـا 
والنمسـا واملجـر، وغيرهـا مـن الـدول األُوُروّبيَّـة، 
وجنح بعضها بالفعل يف افتتاح فروع بنكيَّة، لكن 
ال تزال التعامات محصورة يف البنوك الصغيرة.

سـات والشـركات املاليـة الكبرى يف  أمـا املؤسَّ
الواليات املتَِّحدة فا ترغب يف التَّعاُون مع إيران 
على الرغم من محاوالت البيت األبيض طمأنتهم 
ُقبيـل نهايـة فتـرة الرئيـس السـابق بـاراك أوباما، 
عن طريق إصدار وزارة اخلزانة األمريكيَّة خال 
شـهر أكتوبـر 2016 دليـًا جتارّيًـا جديـًدا يهـدف 
إلى تسهيل التحويات املالية بالدوالر بني إيران 
سـات  سـات املالية والسـماح للبنوك واملؤسَّ واملؤسَّ
املالية التي كانت قد ُمنعت سابًقا من التعامل مع 
إيـران، بإبـرام بعـض الصفقات بالدوالر، بشـرط 
عـدم دخـول التحويـات النِّظام املالـي األمريكّي، 
كذلـك ويف خطـوة إضافيـة رفعـت وزارة اخلزانـة 
األمريكيَّـة يف نفـس الشـهر احلظـر كامـًا عـن 
التعامـات املاليـة مـع الشـركات اإليرانيَّـة التـي 
يسـيطر عليهـا أشـخاص يندرجـون تـت قائمـة 

العقوبـات األمريكيَّة.

لكـن رغـم محـاوالت الطمأنـة السـابقة، ال 
دة  سـات األمريكيَّـة متـردِّ تـزال الشـركات واملؤسَّ
ـوق اإليرانيَّـة، وحتًمـا سـيزداد هذا  يف دخـول السُّ
ت سياسة  التردُّد واحلذر مستقبًا يف حال استمرَّ

ترامب املتشددة جتاه إيران وتصاعدت التوتُّرات 
بني اجلانبني، وهو ما يتجه إليه مسـار األحداث 

يف الوقـت احلالي.

ة أمام  ثانًيا: سعر صرف العملة اإليرانيَّ
الدوالر األمريكّي

عنـد بـدء سـريان االتِّفـاق النـووّي يف ينايـر 
مـن عـام 2016، أي منـذ عـام تقريًبـا، كان سـعر 
الدوالر األمريكّي يعادل ثاثة آالف تومان إيرانّي 
10 ريـاالت،  الواحـد يسـاوي  التومـان  تقريًبـا 
ونتيجـة لرفـع احلظر النِّْفطـي وزيادة الصادرات 
النِّْفطيَّة، املصدر شبه الرئيسي للعملة األجنبيَّة، 
وتقيق امليزان التجارّي فائًضا، يُفترض نظرًيا 
لـدى احلكومـة  الدوالريـة  تزايـد االحتياطيـات 
العملـة اإليرانيَّـة أمـام  اإليرانيَّـة وارتفـاع قيمـة 
اء احلصـار  َجـرَّ بعـد شـّح مـن  لتوافـره  الـدوالر 
االقتصـادّي. لكـن عنـد تَتَبُّـع سـعر الـدوالر أمـام 
التومان اإليرانّي جند أن هذا التفسير االقتصادّي 
واملنطقـي لـم ينطبـق علـى حالـة إيـران، إذ بـدأ 
الدوالر يف العام امليادي 2016 عند سعر صرف 
3000 تومان، واستمّر سعر الدوالر يف االرتفاع 
والتومـان يف االنخفـاض إلـى أن وصـل السـعر 
الرسـمي يف أكتوبـر إلـى 3.170 توماًنـا للـدوالر 
الواحـد، وبعـد شـهر واحـد، أي خـال نوفمبـر، 
ل 3220 توماًنـا للـدوالر الواحـد، ومع بداية  سـجَّ
ل التومان انخفاًضا  العـام امليـادي اجلديد سـجَّ
جديـًدا رغـم مـرور عـام علـى تخفيـف العقوبـات 
عـن إيـران وزيـادة االحتياطيـات الدوالريـة، فمـا 
أسـباب هذا االنخفاض املتواصل؟ وما مسـتقبل 
العملـة اإليرانيَّـة يف ظـلّ هـذه املتغيرات؟ هذا ما 

سـنوضحه يف مـا يلـي:
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« أسباب تدهُور سعر الصرف رغم 
تخفيف العقوبات

توجـد عـدة أسـباب السـتمرار تراجـع سـعر 
صـرف العملـة اإليرانيَّـة علـى الرغـم مـن مـرور 
أكثر من عام على سريان االتِّفاق النووّي، بعضها 
يرجـع إلـى عوامـل خارجيَّـة، والبعـض اآلخر ناجت 
عن وجود مشكات هيكلية وأزمات داخليَّة يعاني 
منهـا االقتصـاد اإليرانـّي وتنعكـس بالتبعيـة علـى 

أسـعار الصرف.

ـة  أواًل: وجـود سلسـلة مـن املتغيـرات اخلارجيَّ
املتراكمـة:

فمع بداية العام امليادي 2017 تواصل منحنى 
ًا ارتفاًعا  الدوالر يف االرتفاع أمام التومان مسجِّ
جديًدا جتاوز حاجز 3300، لكن األزمة لها جذور 
قدميـة ومتراكمـة قادت السـعر إلى ما وصل إليه 
حالّيًـا، فهـي ليسـت وليـدة اليـوم أو العـام الفائـت 
ت بطفرات وتغيرات عديدة يف  فقـط، فإيـران مـرَّ
سعر الصرف منذ التسعينيات من القرن املاضي 
ـة واملتوتـرة مع  ا بالطبيعـة السياسـيَّة اخلاصَّ تأثُّـرً
القـوى الكبـرى يف العالَـم، واحلصـار االقتصـادّي 
اخلانق الذي فرَضته الواليات املتَِّحدة األمريكيَّة 
عليهـا منـذ التسـعينيات، وتبعـه حصـار دولـي مـع 
بدايات األلفية الثانية، ثم عقوبات غربيَّة مغلَّظة 
منذ 2012 على أثر تطويرها للبرنامج النووّي، وكان 
أعمقهـا تأثيـًرا هـو فـرض حظـر على الصـادرات 
النِّْفطيَّة، عصب االقتصاد اإليرانّي واملصدر شبه 
الكلي للعملة األجنبيَّة، بعد حصار أمريكّي لسنوات 
طويلـة. ومـع كل أزمـة مـن األزمـات السياسـيَّة أو 
االقتصاديَّة يتجاوب سعر صرف العملة اإليرانيَّة 
أمام الدوالر، وبالتبعية مع باقي العمات األجنبيَّة.

يبنيِّ الرسـم البياني السـابق القفزات الكبيرة 
لسعر الصرف الرسمي خال فترات زمنية طويلة، 
التـي بـدأت بارتفـاع كبيـر بعـد عـام 2001، حتـى 
بلـغ هـذا االرتفـاع نسـبة 430% عـام 2003 مـع 
اشتداد احلصار األمريكّي ليسجل سعر الصرف 
758 توماًنا، مقارنة باستقرار نسبي للسعر حول 
143 توماًنـا طـوال الفتـرة من 1992 حتى 2001.

واسـتمّر ارتفـاع الـدوالر وانخفـاض التومـان 
تدريجّيًـا حتـى وصـل إلـى 1200 تومـان يف 2012 
مـع سـريان احلظـر األُوُروّبـي كذلـك، ومنـذ هـذا 
ا  العـام أصبـح الـدوالر يرتفـع بوتيـرة سـريعة جـّدً
أمـام التومـان اإليرانـّي ليسـجل 2500 تومـان 
تقريًبـا يف عـام 2013 بنسـبة ارتفـاع بلغت %108 
خـال عـام واحـد تزامنت مع بدء سـريان احلظر 

الغربـي علـى صـادرات النِّْفـط اإليرانيَّـة.

ة: ثانًيا: تراجع موارد الدولة من العملة األجنبيَّ
تأثًُّرا بتوتُّر الَعاقات السياسيَّة مع الغرب على 
مـدار أكثـر مـن عقديـن مـن الزمن، حـدث حصار 
جتـارّي اسـتمّر طويـًا، ازادت ِحّدتـه بدايـة مـن 
عام 2012 مع حظر الصادرات النِّْفطيَّة، املصدر 
الرئيسـي للعمـات األجنبيَّـة إليـران، وانخفـاض 
الصادرات غير النِّْفطيَّة للدول األُورُوّبيَّة، باإلضافة 
إلـى اسـتمرار جتميـد أمـوال وأصـول إليـران يف 
اخلـارج مبليـارات الـدوالرات. وال توجـد بيانـات 
دة حول تطوُّر حجم احتياطّي املركزّي  رسميَّة مؤكَّ
اإليرانّي من العملة األجنبيَّة على مدار السنوات 
السابقة، لكن املصادر الدوليَّة املختلفة تشير إلى 
أنه تراوح بني 115 و125 مليار دوالر يف عام 2015، 
وأفـادت تصريحـات لوزيـر االقتصـاد اإليرانّي يف 
ديسـمبر 2016 بـأن حجـم االحتياطـّي األجنبـّي 
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ا يعني انخفاض  إليران يبلغ 100 مليار دوالر، ممَّ
االحتياطي األجنبي بنسب تتراوح بني 15 و20 يف 
املئة يف 2016، وهي نسب تراجع كبيرة يف خال 

عام واحد فقط.
ثالًثـا: وجـود أكثـر مـن سـعر صـرف يف إيـران 

علـى مـدار التاريـخ:
يوجد يف إيران أكثر من سعر صرف، فيوجد 
وق  سعر الصرف احلكومي املثبَّت وسعر صرف السُّ
ة وسـعر صـرف املرجـع، واألخيـر هـو الـذي  احُلـرَّ
سات االقتصاديَّة  كانت تتعامل به احلكومة مع املؤسَّ
اململوكـة لهـا، ومت إلغـاؤه يف مارس 2013 كمرحلة 
أولـى مـن سلسـلة إجـراءات تتخذهـا احلكومـة 
للسيطرة على تدهور سعر الصرف والقضاء على 
ط احلكومة لتفعيل املرحلة  وق املوازية، وتخطِّ السُّ
الثانية يف مارس 2017 بتوحيد سعر الصرف عن 
طريق البنوك ليجري التعامل بالسعر احلر فقط. 
ْكر أن إيران اتبعت سياسة توحيد سعر  جدير بالذِّ
الصرف من قبل خال التسعينيات، لكن لم يُكن 
ا فتح املجال لعودة  يَاَسة استمرارية، ممَّ لهذه السِّ

وق املوازية مرة أخرى. السُّ

وق املوازية يف إيران: رابعًا: تنامي دور السُّ
وق املوازية يف إيران، ولم تستطع  تنامى دور السُّ
احلكومـة علـى إحـكام سـيطرتها عليهـا، ليتسـع 
الفـارق بـني السـعرين بسـبب عدم مقـدرة البنوك 
احلكوميَّة على تلبية الطلب على العملة األجنبيَّة 
ـوق املوازيـة  بشـكل كاٍف فيتوجـه الطلـب إلـى السُّ
بداًل من البنوك احلكوميَّة للوفاء باحتياجات النَّْقد 
األجنبي ولكن بسـعر أعلى من السـعر الرسـمي. 
ويصل الفارق بني السعرين إلى نحو 20%، وأكثر 
يف بعـض األحيـان، إذ وصل سـعر صـرف الدوالر 

ة إلى 3900 تومان تقريًبا يف بداية  وق احُلرَّ يف السُّ
2017 بعد أن كان يدور حول 3500 تومان خال 

األشُهر السبعة املاضية.

خامًسـا: االعتمـاد علـى مصـدر غيـر مسـتقّر 
ـة: ـة واسـتمرار القيـود البنكيَّ للعملـة األجنبيَّ

مـع زيـادة اعتمـاد إيـران يف احلصـول علـى 
العملة األجنبيَّة على مصدر متقلّب وغير مستقّر، 
هـو إيـرادات صـادرات النِّْفـط، تـزداد احتمـاالت 
عـدم االسـتقرار املالـي للدولـة، ومـع تدنِّي أسـعار 
النِّْفط منذ عامني تزداد احتماالت عجز املوازنة 
ـة إذا تزامن انخفـاض إيرادات  احلكوميَّـة، بخاصَّ
العملـة األجنبيَّـة مـع إنفـاق عسـكرّي متنـاٍم يف 

صراعـات إقليميَّة مسـلَّحة.

كما أن استمرار القيود والعراقّيل املفروضة على 
التحويـات البنكيَّـة التـي ما زالـت موجودة عملّيًا 
حتـى اآلن يؤثـر بدرجـة مـا علـى أسـعار الصـرف 
ويرفع تكلفة احلصول على النَّْقد األجنبي ليرتفع 
سعره يف النهاية. كما تؤدِّي العراقّيل البنكيَّة إلى 
تأخير احلصول على املستحقات املالية من صادرات 
النِّْفط والضغط على املخزون الدوالري مع ارتفاع 
الواردات يف املقابل بعد تخفيف العقوبات الدوليَّة.

سادًسا: ارتفاع الواردات:
أدَّى تخفيـف احلظـر الدولـي منذ بداية العام 
املاضي إلى زيادة الضغط على االحتياطي األجنبي 
لتعويض سنوات من احلرمان، سواء على مستوى 
األفراد لتلبية احتياجاتهم من السلع املختلفة، أو 
سـات اإلنتاجية التـي تقادمت  علـى مسـتوى املؤسَّ
تكنولوجيات إنتاجها ولم تتمّكن من تطوير وسائل 

اإلنتاج وإدخال آالت جديدة أو تطوير القدمية.

97التقرير االستراتيجي نصف السنوي األول ديسمبر 2016



سابًعا: الركود االقتصادّي:
اسـتمّر الركـود االقتصـادّي لفتـرات طويلـة 
فتوقفـت معـه آالف املصانـع عن العمل وتراجعت 
الصـادرات غيـر النِّْفطيَّـة وهربـت االسـتثمارات 
األجنبيَّة، أحد مصادر العملة األجنبيَّة، إلى خارج 
ل  إيـران. ونتـج عـن الركـود تقيق االقتصـاد معدَّ
مُنُـّو سـالًبا اسـتمرَّ لعاَمـي 2012 و2013، تعافـى 
الت مُنُـّو متواضعـة. بعدهـا يف 2014 لكـن مبعـدَّ

ْقديـة يف السـنوات  ثامًنـا: زيـادة السـيولة النَّ
األخيـرة:

املالـي  النقديـة باالسـتقرار  السـيولة  تطيـح 
م وتتراجع معها  للدولـة وترفـع مسـتويات التضخُّ
قيمة العملة، ففي شهر يونيو 2016 ارتفع حجم 
السيولة النَّْقدية بـ29% مقارنة بنفس الفترة من 
ل النُُّمّو 4.5% يف  2015، يف حني ال يتجاوز معدَّ
ل اإلصدار  أقصـى تقديـر، ويف حالـة جتـاوز معدَّ
الت النُُّمـّو الفعليـة ترتفـع األسـعار  النَّْقـدي ملعـدَّ

وتتراجـع القيمـة احلقيقة للعملة.

تاسًعا: التأثر السريع لسوق العملة اإليرانّية 
ة: باألحداث اخلارجيَّ

تأثرت سوق العملة يف إيران بعوامل خارجية، 
كان آخرها األثر الذي أحدثه فوز دونالد ترامب 
ئاَسة األمريكيَّة خال شهر نوفمبر  يف انتخابات الرِّ
ده  2016، واملعـروف عـن ترامـب معارضته وتشـدُّ
عات التشـاؤمية جتاه  مـع إيـران، وهنا زادت التوقُّ
ـلْطة  مسـتقبَل االقتصـاد اإليرانـّي مـع قدومه للسُّ
بسـبب تهديداتـه املتكـررة بإلغـاء االتِّفـاق النـووّي 
َعته باده مع إيران منتصف العام املاضي.  الذي وقَّ
وتهديد مثل هذا له بالغ األثر السلبي على قدوم 
االسـتثمارات األجنبيَّـة إلـى إيـران، ويزيـد خـوف 

الوقـوع تـت طائلـة  املسـتثمرين األجانـب مـن 
الغرامات املالية األمريكيَّة. هذا من ناحية تولي 
ئاَسـة واألثر على االقتصاد اإليرانّي. ترامب الرِّ

من ناحية أخرى، مع جناح ترامب ارتفع سقف 
عـات املتفائلـة جتـاه االقتصـاد  الطموحـات والتوقُّ
، وهـو مـا انعكـس بشـكل مباشـر علـى  األمريكـيّ
قوة الدوالر األمريكّي عامَلّيًا أمام باقي العمات، 
ومنها العملة اإليرانيَّة بالتأكيد، بعد الكشف عن 
هـات سياسـته احلمائيـة للصناعـة األمريكيَّة  توجُّ
ي وإلغاء بعـض االتِّفاقيَّات التجاريَّة  واملنتـج احمللِـّ
التي ترم اخلزانة األمريكيَّة من الرسوم اجلمركية 
وتزيـد منافسـة املنتج األجنبـي للمنتج األمريكّي، 
هـات االقتصاديَّـة التـي تسـير  وغيرهـا مـن التوجُّ
علـى نفـس املنـوال، مبـا عـزز اآلمـال بزيـادة قـوة 
، وانعكـس هـذا إيجابّيًا على  االقتصـاد األمريكـيّ
البورصـة األمريكيَّـة، وارتفـع سـعر الـدوالر أمـام 
باقـي العمـات العامَليَّـة، ومنهـا التومـان اإليرانـّي 

بالتأكيد.

« محاولة الستشراف المستقبل
ة..  ظام البنكي وسعر صرف العملة اإليرانيَّ النِّ

إلى أين؟
بالنسـبة إلـى وضـع النِّظـام البنكـي نسـتطيع 
القول إن احلكومة اإليرانيَّة جنحت يف إحراز بعض 
م يف هذا القطاع بعد االتِّفاق النووّي، ومتكنت  التقدُّ
مـة للشـركات  مـن زيـادة التسـهيات املاليـة املقدَّ
واملصانـع احمللِّيـة املتعثرة وإغاق أعداد ضخمة 
من احلسـابات البنكيَّة الوهمية، كما تكمنت من 
افتتـاح فـروع لبعـض البنـوك اإليرانيَّـة يف أُوُروّبـا 
وافتتـاح فـروع لبعـض البنـوك الغربيَّة يف طهران 
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لتسـهيل املعامات التجاريَّة التي منت مع بعض 
ـة أُوُروّبـا الشـرقية، لكـن  الـدول األُوُروّبيَّـة بخاصَّ
م أنه محصـور يف التعامل  يُعـاب علـى هـذا التقـدُّ
مـع البنـوك الصغيـرة وغيـاب البنـوك األُوُروّبيـة 
الَعاقـات  ـن  السـاحة رغـم تسُّ الكبـرى عـن 
التجاريَّـة اإليرانيَّـة األُوُروّبيَّـة نسـبّيًا بعد االتِّفاق 
النـووّي مـع غيـاب تاّم لكبرى البنـوك األمريكيَّة. 
وعلـى هـذا فـإن التطـوُّر املسـتقبلي لهـذا القطاع 
وانفتاحه على العالَم يحتاج إلى مزيد من الوقت 
ومرهون بتحسن َعاقات إيران بالواليات املتَِّحدة 

األمريكيَّة يف األسـاس.

إلغـاء القيـود علـى التحويـات البنكيَّـة غيـر 
ـع يف األجـل القريـب بضغـوط مـن الواليات  متوقَّ
املتَِّحدة األمريكيَّة، ويعززه وجود ترامب على رأس 
ـْلطة وتلويحه بإلغاء االتِّفاق النووّي وتهديده  السُّ
العقوبـات،  املسـتمّر إليـران بفـرض مزيـد مـن 
باإلضافـة إلـى متديد الكونغرس األمريكّي ُقبَيل 
نهايـة عـام 2016 عقوبـات قدمية مفروضة على 
إيـران يعـود بعضهـا إلى عـام 1996. وأثبت العام 
الـذي انقضـى بعـد تخفيـف العقوبات عـن إيران 
أن الواليـات املتَِّحـدة بصفتهـا املتحكمـة األولـى 
يف النِّظـام املالـي العامَلـي قـادرة علـى أن تـول 
بـني تنفيـذ بعـض بنـود اتِّفاقيَّـة دوليَّـة كاالتِّفـاق 
النووّي مع إيران وبني تنفيذها على أرض الواقع 
لتصبـح االتِّفاقيَّـة -كما وصفها املرشـد اإليرانّي 

د حبـر على ورق. خامنئـي- مجـرَّ

أما أسـعار الصرف فبنهاية الربع الرابع من 
العام امليادي احلالي نتوقع وصول سعر الدوالر 

)1(  Trading Economics. 2017. Iranian Rial Forecast 2016-2020. https: //goo.gl/L12fxV 
)2(  Research, Planning and Budgeting Division Economic Research Unit. 2015. Foreign Currency Market in 
IRAN Overview & Forecast. https: //goo.gl/68meMk

باسـتخدام منـاذج  تومـان   3400 إلـى  الرسـمي 
رياضيـة مبنيَّـة علـى متوسـطات األسـعار خـال 
عات موقع “ترايدنغ  الفترات املاضية، وَوْفًقا لتوقُّ
باملتغيـرات االقتصاديَّـة  املعنـّي  إيكونوميكـس” 

العامَليَّة))).

وتشير التوقُّعات يف سيناريو آَخر إلى احتمالية 
وصـول السـعر إلـى 4900 تومـان بنهايـة العـام 
امليـادي )))2017 بعـد اتِّخـاذ املركـزي اإليرانـيّ 
إلـى قـرار توحيـد سـعر الصـرف، بنهايـة العـام 
املالـي إليـران يف مـارس 2017، بعدمـا سـمحت 
لبعـض البنـوك بتـداول ُحـّر للعمـات األجنبيَّـة 
يف ديسـمبر 2016. وسـتعزز خطوة توحيد سـعر 
الصـرف احتمـاالت انخفاض سـعر التومان أمام 

الـدوالر األمريكـيّ مسـتقبًَا.

اه أسعار صرف  رات أخرى إلى اجتِّ تشير مؤشِّ
إلـى مزيـد مـن االنخفـاض يف األجـل  التومـان 
القصير: مثل السياسـات االقتصاديَّة األمريكيَّة 
التـي تتبناهـا اإلدارة األمريكيَّة يف وجود ترامب، 
ز فرص ازدهار االقتصاد األمريكّي وقوة  التي تعزِّ
الدوالر أمام العمات األجنبيَّة، إضافًة إلى رفع 
البنـك الفيدرالـي األمريكـّي سـعر الفائـدة علـى 
الـدوالر يف ديسـمبر 2016، واالحتمـاالت القوية 
الفائـدة علـى  زيـادات إضافيـة لسـعر  إلجـراء 
ز قـوة الـدوالر  الـدوالر خـال 2017، ممـا سـيعزِّ
أمام التومان اإليرانّي وباقي العمات األجنبيَّة.

من ناحية أخرى ناحظ أن زيادة االحتياطي 
النَّْقـدي األجنبـي إليـران تعتمـد يف جـزء كبيـر 
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منهـا علـى عـودة أسـعار البتـرول إلـى املسـتويات 
السـابقة قبـل سـنتني ونصـف، وسـوف يسـتغرق 
هـذا وقًتـا ليـس بقصيـر حتـى تسـتعيد األسـعار 
مسـتويات مجدهـا، وقـد تطـول مـدة العـودة إلـى 
سـنوات َوْفًقـا ملتغيـرات كثيـرة قـد تـدث أو ال 
تـدث يف املسـتقبل، وهـذا هـو خطـر االعتمـاد 
على مصدر غير مستقر لتوفير العملة األجنبيَّة 

ولتمويـل نفقـات الدولـة.

ومن املفارقة أنه مع بداية العام امليادي 2017 
وقبل بدء العام املالي اجلديد 2018/2017 كسر 
السعر الرسمي للدوالر حاجز 3300 تومان، ثم 
استقر أسفله بقليل، يف حني حددت إيران سعر 
الصرف يف موازنة العام املالي 2018/2017 على 
أساس سعر 3300 تومان للدوالر الواحد، فكيف 

سيكون احلال مع نهاية العام املالي؟!

آَخـر سيسـهم تزايـد اإلنفـاق  علـى جانـب 
العسـكرّي إليـران خـارج احلـدود والدخـول يف 
تـأكُّل  إقليميَّـة مسـلَّحة يف سـرعة  صراعـات 
االحتياطي النَّْقدي للباد والضغط على أسـعار 
الصرف مسـتقبًَا إذا ما اسـتمّر الوضع على ما 
هو عليه من متويل صراعات عسكريَّة يف جبهات 

متفرقـة كاليمـن وسـوريا والعـراق.

وأخيًرا ال بد من اإلشارة بإيجاز إلى التداعيات 
االقتصاديَّة واالجتماعية النخفاض سعر صرف 
العملة اإليرانيَّة يف املستقبل، فمن أبرز التداعيات 
ارتفـاع  االقتصاديَّـة النخفـاض سـعر الصـرف، 
م باستمرار بسبب ارتفاع تكلفة  الت التضخُّ معدَّ
املـواّد اخلـام  تكلفـة  السـلع املسـتوردة وارتفـاع 
املستوردة من اخلارج كذلك، الذي سينعكس على 
ة الصنع يف النهاية. كما يؤثر  أسعار املنتجات تامَّ

ي ويزيد  االنخفـاض علـى حجـم االسـتثمار احمللِـّ
التكاليف املالية عند استيراد مستلزمات اإلنتاج 
اخلارجيَّـة وتويـل أربـاح املسـتثمرين األجانـب 
ناحيـة أخـرى سـيعطي  لكـن مـن  إلـى اخلـارج. 
انخفـاض سـعر الصـرف فرًصـا تصديريـة أكبـر 
وميـزة تنافس سـعرية أعلـى للصادرات اإليرانيَّة 
التداعيـات االجتماعيـة  أمـا عـن  يف اخلـارج. 
ـم تتراجـع القيمـة احلقيقـة  فمـع ارتفـاع التضخُّ
ـة  خـل ومـا ميكـن أن تشـتريه النقـود، بخاصَّ للدَّ
الت النُُّمـّو املتواضعـة وتوقـف عديـد من  مـع معـدَّ
املصانـع عـن اإلنتـاج، مبعنـى آَخـر يتزامن ارتفاع 
ـم واالعتمـاد  الت البطالـة مـع زيـادة التضخُّ معـدَّ
يّ لتزيد من  علـى املسـتورد لتلبيـة االحتياج احمللِـّ
معاناة األسر كلما كان االستيراد مرتبًطا بالسلع 

األساسـية أو احلساسـة كاألدوية وغيرها.

المحور الثالث: مسـتوى معيشة 
المواطـن اإليرانّي.. إلى أين؟

عانـى املواطـن اإليرانـّي كثيـًرا خـال فتـرات 
احلصـار االقتصـادّي، وتَأثَّـر مسـتوى املعيشـة 
سـلبّيًا خـال فتـرة العقوبـات الغربيَّـة، ثـم علّـق 
اآلمـال واألحـام علـى عـام 2016 عـام االتِّفـاق 
النـووّي مـع الغـرب بعـد الوعـود االنتخابيـة التـي 
قطعها السياسّيون، وعلى رأسهم الرئيس اإليرانّي 
احلالي حسن روحاني، بتحسني األوضاع املعيشية 
د توقيـع االتِّفـاق النـووّي. وبعـد مـرور عـام  مبجـرَّ
علـى فـّك احلصار االقتصادّي عن إيران تكشـف 
م أو تراجـع  ـرات االقتصاديَّـة مـدى تََقـدُّ لنـا املؤشِّ
مسـتوى املعيشـة خـال عـام 2016، وبالتركيـز 

أكثـر علـى النصـف الثانـي مـن العـام.
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يرتبـط مسـتوى معيشـة الفـرد يف أي دولـة 
مبنظومة متكاملة من العوامل التي يتداخل بعضها 
مـع بعـض لتشـكل يف النهايـة مسـتوى معيشـّيًا 
يتـراوح بـني قطبَـي الرفاهيـة والشـقاء، إذ تتأثـر 
مسـتويات معيشـة املواطـن مبتغيـرات اقتصاديَّة 
الت البطالة  م ومعدَّ الت التضخُّ مختلفة، مثل معدَّ
والتشـغيل ومنـّو القطاعـات اإلنتاجية واخلدمية 
الت اإلنفـاق احلكومـي واالسـتثمار احمللِّّي  ومعـدَّ
العـاّم واخلـاّص واألجنبّي. وبالوقوف على تطور 
هذه املتغيرات نستطيع تقدمي صورة أوضح عن 
تطـوُّرات مسـتوى معيشـة اإليرانـّي بعـد االتِّفـاق 
اه مسار مستوى معيشة  النووّي واستشراف اجتِّ

املواطـن اإليرانّي خال 2017.

ة وتداعياتها املستقبلية  أواًل: أوضاع اقتصاديَّ
على مستوى معيشة املواطن

اقتصاديَّـة  يلـي نسـتعرض متغيـرات  مـا  يف 
وقعت خال العام املاضي بالتركيز على النصف 
الثاني من العام، ثم نحلل تداعياتها االقتصاديَّة 

واالجتماعيـة علـى حيـاة املواطن يف إيران:

ان خال األشُهر الستَّة  أواًل: وقع حدثان هامَّ
املاضية سيكون لهما تبعاتهما حتًما على مستوى 
معيشـة املواطـن مسـتقبًَا إذا لـم تُـراَع اجلوانب 
االجتماعيـة، همـا رفـع الدعـم املالـي عـن آالف 
ة للحكومة،  األشخاص لتقليل عجز املوازنة العامَّ
أمـام  اإليرانـّي  التومـان  وتدهـور سـعر صـرف 

العمـات األجنبيَّة.

خال النصف الثاني من عام 2016 رُفع الدعم 
عن 200 ألف شـخص مبوافقة البرملان اإليرانّي 

 http: //goo.gl/ZMzS5V .1395 1(  قدس، یارانه 30 میلیون ایرانی امسال قطع می شود، 3 شهریور(

ة لرفع الدعم املالي عن أعداد أكبر  كجزء من ُخطَّ
تصـل إلـى مايني األشـخاص، وهـي خطوة كانت 
ـل أكثـر مـن مـرة خوًفـا مـن الغضب الشـعبّي،  تُؤجَّ
ًرا مع قرب نهاية الفترة الرئاسيَّة  لكنها أُِقرَّت مؤخَّ
األولى للرئيس اإليرانّي حسن روحاني. وسيؤدِّي 
رفع الدعم املالي عن نحو 200 ألف شخص إلى 
تراجع مستويات املعيشة وتزايد معاناة الطبقات 
الفقيرة)))، فإذا كان كل شـخص منهم يعول أسـرة 
مـن أربعـة أفـراد فقـط فسـوف يؤثِّـر هـذا الرفـع 

على مستوى معيشة مليون شخص.

خطوة مثل هذه رغم أنها ستوّفر موارد مالية 
إضافية للحكومة، فستكون لها تبعات اجتماعية 
خطيرة، فإلغاء الدعم املالي سيزيد معاناة األسر 
الت االستهاك  الفقيرة، ويف نفس الوقت يقلّل معدَّ
والطلـب الكلّـي علـى السـلع واخلدمـات، ويزيـد 
الت النُُّمـّو  ـا يبطـئ معـدَّ فـرص ركـود األسـواق ممَّ
االقتصادّي عموًما. وقد كان تطبيق نظام الدعم 
النَّْقدي املباشر بعد رفع الدعم عن الطاقة واخلبز 
ل  يف أواخر 2010 سبًبا مباشًرا يف تخفيض معدَّ
الفقر يف إيران من 15% إلى 9% حتى عام 2013 
ر بـ5.5 دوالر يف اليوم،  على أساس خّط فقر مقدَّ

الت الفقر االرتفاع. ومع رفعه ستعاود معدَّ

أمـا احلـدث الثانـي الـذي سـيؤثِّر قطًعـا علـى 
مستويات معيشة املواطن اإليرانّي خال الشهور 
القادمة فهو تدهُور سعر صرف التومان اإليرانّي 
كثيـًرا خـال آخر شـهرين يف عـام 2016 التدهور 
األخيـر يف سـعر التومـان اإليرانـّي هـو جـزء مـن 
سلسلة تراجعات بدأت مع األلفية الثانية وتفاقمت 
يف عام 2013 مع سريان حظر التصدير النِّْفطي، 
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احمللّـي  الصـرف  سـعر  تدهـور  يتبـع  وسـوف 
ـم األسـعار  ل تضخُّ أمـام األجنبـي ارتفـاع معـدَّ
املسـتوردة،  السـلع  تكلفـة  الرتفـاع  باسـتمرار 
الداخلـة  اخلـام  املـواّد  تكلفـة  ارتفـاع  وكذلـك 
يف التصنيـع احمللّـي، وسـينعكس األمـر بزيـادة 

ـة الصنـع يف النهايـة. أسـعار املنتجـات تامَّ

األثـر األكثـر عمًقـا سـيكون علـى الطبقـات 
الفقيرة إذا مّس ارتفاع األسعار السلع األساسية 
ال  السـلع  هـذه  ومثـل  والـدواء،  كالغـذاء  لهـم، 
ارتفـاع  مـع  لكـن  مواطـن،  أي  عنهـا  يسـتغني 
ّي سـتتراجع  أسـعارها وعـدم توافـر بديـل محلِـّ
الت  معـدَّ وتتزايـد  الصحيـة  الرعايـة  الت  معـدَّ
الظـروف  هـذه  مثـل  والوفيـات يف  األمـراض 
إلـى  احلكومـة  وسـتُضطّر  الصعبـة،  املعيشـية 
ّيًـا مـرة أخـرى  ـل لدعـم هـذه السـلع مادِّ التدخُّ
إلـى  وإال فسـتواجه غضًبـا شـعبّيًا قـد يتطـور 

أحـداث عنـف.

ثانًيـا: هنـاك مـا يقرب من 5 مايني شـاّب 
عاطـل عـن العمـل مـن إجمالـي عاطلـني بلـغ 7 
الت البطالة  مايـني عاطـل، وبلـغ متوسـط معدَّ
خال األشُهر املاضية أكثر من 12%، يف حني 
بلـغ ترتيـب إيـران بـني الـدول األكثـر بطالـة يف 
22 يف عـام 2016 هابًطـا مـن ترتيب  العالَـم الــ
25 يف عام 2015. وتتوقع اجلهات الرسميَّة  الـ
العمـل  عـن  العاطلـني  عـدد  وصـول  اإليرانيَّـة 

إلـى 13 مليـون عاطـل خال عشـرة أعوام))).

يكشف هذا الهبوط عن عدم قدرة احلكومة 
خـال  البطالـة  الت  معـدَّ مسـار  تغييـر  علـى 

)1(  وكالــة أنبــاء فــارس، تأییــد بیــکاری ۷ میلیونــی در صحــن علنــی َمْجلِــس/ پیش بینــی بیــکاری ۱۱ میلیــون نفــری تــا ســال ۱۴۰۰، 7 مهــر 1395، 
http: //fna.ir/QHM1YG

اهـه إلـى الثبـات علـى هـذه  العـام املاضـي واجتِّ
الت املرتفعـة خـال األشـُهر القادمـة إن  املعـدَّ

لـم تـزَدد ارتفاًعـا.

الت املرتفعة للبطالة  وما يعمق مشكلة املعدَّ
استمرار أزمة قطاع الصناعة مع توقُّف عديد 
مـن املصانـع والشـركات عـن العمـل، واملعروف 
الكثيـف  اسـتخدامه  الصناعـي  القطـاع  عـن 
للعمالة بعد قطاع الزراعة، فبعد سنوات طويلة 
مـن احلصـار االقتصـادّي أصبحـت تكنولوجيـا 
اإلنتـاج متقادمـة ويف حاجـة إلـى تطوير عاجل 
بة من اخلارج إلى األسواق  لتنافس السلع املهرَّ
الوقـت،  ذات  الثمـن يف  والرخيصـة  اإليرانيَّـة 
كمـا أن كثيـًرا مـن الوحـدات اإلنتاجيـة يعمـل 
بأقـّل مـن 20% مـن طاقتهـا اإلنتاجيـة نتيجـة 
الزديـاد الديـون والتعثـر املالـي، باإلضافـة إلى 
عراقّيـل التحويـات البنكيَّة التي تواجه %70 
للمسـؤولني  َوْفًقـا  الصناعيـة  الوحـدات  مـن 
اإليرانّيـني، وارتفـاع ديون الشـركات احلكوميَّة 
ة للقطـاع اخلـاّص يف قطاعات حيوية  املسـتَحقَّ
كاإلسـكان واملقـاوالت وتعريـض بعض األعمال 
ملخاطـر اإلفـاس أو تسـريح العمالـة، وإضافة 
بجانـب  البطالـة  الت  معـدَّ إلـى  جديـدة  أرقـام 
ي العامـل  تفاقـم مشـكلة اإلسـكان. كذلـك يـؤدِّ
أعمالـه وسـط ظـروف عمـل صعبـة  اإليرانـيّ 
يف بعـض القطاعـات كالصناعـة والبناء بسـبب 
ي  تدنِّـي أسـاليب السـامة واألمـان لدرجة تؤدِّ
إلـى وفـاة نحـو 5 أفـراد يومّيًـا جـراء حـوادث 

العمل.
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ثالًثا: نتيجة لسياسـات نقدية خاطئة خال 
النصـف الثانـي مـن العـام املاضـي، نتوقـع زيـادة 
ـم خـال الفتـرة القادمة، إذ بالغ  الت التضخُّ معـدَّ
البنـك املركـزي يف زيادة اإلصدار النَّْقدي بنسـبة 
بلغـت 30% بنهايـة شـهر سـبتمبر 2016 مقارنـة 
بنفـس الشـهر يف عـام )))2015، يف مقابـل زيـادة 
الناجت احمللي اإلجمالي إليران يف نفس العام مبا 
ال يزيد على 4.5%، وزيادة اإلصدار النَّْقدي بنحو 
ل النُُّمّو االقتصادّي أمر ال يحدث  7 أضعاف معدَّ
إال يف االقتصاديَّات غير املنضبطة، ويعكس سوء 
اإلدارة االقتصاديَّة للباد، وسيؤدِّي حتًما إلى زيادة 
سريعة يف األسعار، وبالطبع تزايد فقر الطبقات 
الفقيـرة وتـأكُّل الطبقـات املتوسـطة وانهيـار قيـم 

مّدَخرات األفراد.

ل خـال النصـف  ـم سـجَّ ل التضخُّ وكان معـدَّ
الثانـي مـن عـام 2016 نحـو 11% مقارنـًة بنفـس 
الفترة من 2015، ورغم أنها نسبة مرتفعة فإنها 
ل وصلت إليه إيران  أفضـل بكثيـر مـن أعلى معـدَّ
يف 2012 مسـجًا وقتها 45%. وأكثر ما يشـهد 
الوحـدات  إيجـارات  ارتفاًعـا يف األسـعار قيـم 
املسـتوردة  ـة  الغذائيـة، بخاصَّ واملـواّد  السـكنية، 

منهـا، تأثُّـًرا بتراجعـات أسـعار الصـرف.

ل قضيَّـة السـكن عموًمـا أزمة يف  رابًعـا: تشـكِّ
إيران تؤرِّق ذوي الدخل احملدود، إذ ينفق العامل 
راتبـه  60% مـن  اإليرانـيّ علـى املسـكن نحـو 
األساسـي)))، َوْفًقـا ألمـني عاّم نقابـات العمال يف 
إيران هادي أبوي، بسبب ارتفاع أسعارها، وهذا 
ل كبير يُضطّر العاملون معه إلى البحث عن  معدَّ

 https: //goo.gl/vwWj6q ،1395 1(  همشهري أونالین، بانك مركزي: نرخ تورم به 8.8 درصد رسید، 5 مهر(
 https: //goo.gl/iiCVdu .2016 2(  مركز الخلیج العربي للدراسات اإلیرانیة. 60% من رواتب عمال إیران تنفق على السكن. 15 دیسمبر(

أعمال إضافية لتلبية باقي متطلبات احلياة لهم 
ولعائاتهم.

ا يفاقم حدة األزمة تراكم الديون احلكوميَّة  وممَّ
لصالح القطاع اخلاّص يف قطاع اإلسكان، وتزايد 
ـة  هـذه الديـون سـيعرقل قـدرة الشـركات اخلاصَّ
علـى اسـتكمال مشـروعات البنـاء ويفاقـم األزمة 
العقارية. لذا سيرفع نقص املعروض من املساكن 
ـة االجتماعيـة، أسـعارها، مبـا ال  الكافيـة بخاصَّ
يتناسـب مـع دخـل الطبقات الفقيرة واملتوسـطة، 
وزيادة األعباء على كاهل املواطن الفترة القادمة، 
ما لم تتدخل الدولة سريًعا بزيادة اإلنفاق العاّم 
على اإلعمار واإلسكان، وخصصت ميزانية العام 
القـادم 18% مـن النفقـات لإلعمـار والبنـاء نحـو 
60 ألـف مليـار تومـان أو 18 مليـار دوالر ملواجهة 
هذه األزمة التي تؤرق املواطن وتسـتنزف دخله، 
وقـد يحتـاج حلهـا إلـى سـنوات مـن العمـل اجلـاّد 
وزيـادة متويـل تخفيـض اآلثـار السـلبيَّة لألزمـة 
وتداعياتهـا علـى مسـتوى معيشـة املواطـن خال 

الفترة القادمة.

ة املوازنة اجلديدة وتداعياتها على  ثانًيا: ُخطَّ
املواطن مستقَباًل

املوازنـة  ـة  إصـدار احلكومـة اإليرانيَّـة ُخطَّ
أكثـر مـن  2017 يعكـس  لعـام  ـة اجلديـدة  العامَّ
مؤّشـر سـوف يؤّثـر علـى مسـتوى املعيشـة عنـد 
2016، فاملتتبـع حلجـم  مقارنتهـا مبوازنـة عـام 
اإلنفـاق احلكومـي ياحـظ وجـود خلـل فيـه، إذ 
ال يتناسـب حجـم اإلنفـاق العـاّم للدولـة مع حجم 
مـوارد الدولـة، ففـي حني كان مقدار موازنة عام 
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2016 هو 96 مليار دوالر، وكانت موازنة محدودة 
النخفاض أسعار النِّْفط وقتها، وألن إيران كانت 
ال تـزال تكافـح يف زيـادة حجـم اإلنتـاج النِّْفطـي 
النـووّي، جـاءت موازنـة  ـل لاتِّفـاق  التوصُّ بعـد 
عـام 2017 بقيمـة 97 مليـار دوالر بزيـادة قدرهـا 
مليار دوالر فقط على ميزانية العام املاضي على 
أسـاس السـعر الرسـمي للـدوالر الـذي حددتـه 
احلكومة يف املوازنة مبقدار 3300 تومان للدوالر 
ـوق 3900 تومان للدوالر، تنخفض  أما بسـعر السُّ
القيمـة احلقيقيـة للميزانيـة إلـى 82 مليـار دوالر، 
وهو ما يعني أن بناء هذه امليزانية جاء على أُُسس 
تقشفية بحتة وأوضاع اقتصاديَّة متأزمة، يف حني 
أن األوضاع احلالية لن تكون أكثر سوًءا من السنة 
املاضية، التي شهدت انخفاض أسعار النِّْفط إلى 
ما دون 40 دوالًرا للبرميل، ومحاولة زيادة تصدير 
النِّْفط إلى اخلارج وفتح أسواق جديدة بعد فقدها 
اء سنوات احلصار االقتصادّي وحظر التصدير  َجرَّ
النِّْفطي. يف حني زاد حجم اإلنتاج النِّْفطي بنهاية 
عام 2016 بأكثر من 1.5 مليون برميل، وارتفع سعر 
البرميل من 40 إلى 55 دوالًرا بحلول يناير 2017.

عية تواجه  كان من املفترض تقدمي ميزانية توسُّ
األزمـات االقتصاديَّـة املوجـودة، وأن يـزداد حجـم 
موازنة عام 2017 بشكل ملحوظ عن موازنة عام 
ة على املوارد  2016 متاشًيا مع التغيُّرات املستَجدَّ
املاليـة للدولـة مقارنة بالعام السـابق، لكـن األرقام 
تكشف عدم تناسب حجم املوازنة مع حجم املوارد 
املالية لاقتصاد اإليرانّي وتثير عامات استفهام 
ة للدولة الذي  عن حجم اإلنفاق خارج املوازنة العامَّ
لم يُدَرجه بوضوح يف أبواب املوازنة، على حساب 
النواحي االقتصاديَّة واالجتماعية التي من املفترض 

أن تكـون لهـا األولويـة القصـوى، بعـد اخلـروج من 
حصار اقتصادّي دام سنوات وأّثر على مستويات 
الت  املعيشـية والدخـول احلقيقيـة للمواطـن ومعدَّ

االستثمار والتشغيل.

ونوضـح يف مـا يأتـي حجـم الزيـادة يف مـوارد 
الدولـة خـال العـام املالـي اجلديـد 2017 مقارنـة 
بالعام املاضي 2016، إذا تشكل إيرادات صادرات 
النِّْفـط والغـاز باإلضافـة إلـى إيـرادات الضرائـب 
وأرباح الشـركات ومصانع القطاع العاّم اإليرانّي، 
خل باإلضافـة إلى مصادر  املصـادر األساسـية للدَّ
أخـرى، وَوْفًقـا ألقل التقديـرات كان تصدير إيران 
مـن النِّْفـط خـال 2016 تقريًبـا مليونَـي برميـل 
مبتوسـط سـعر 45 دوالًرا للبرميـل، وعلـى هـذا 
األسـاس يكـون الدخـل من صـادرات النِّْفط خال 
العـام 32.8 مليـار دوالر. ومـع بدايـة عـام 2017 
ر إيـران مـا ال يقـل عـن 2.2 مليـون برميـل  تصـدِّ
بسـعر مفتـَرض 50 دوالًرا للبرميـل يف حـني يبلـغ 
ط “أوبك”  السعر حالّيًا 55.5 دوالر للبرميل وتخطِّ
لرفعه إلى أكثر من 70 دوالًرا بنهاية العام احلالي 
وبهـذا يكـون إجمالـي إيـرادات النِّْفـط خـال عـام 
2017 40.1 مليار دوالر، أي بزيادة 7 مليارات دوالر 
حه للزيادة يف حال ارتفع  على العام املاضي، مرشَّ

سـعر النِّْفط على مسـتوياته احلالية.

عة يف موازنة  ووصلت إيرادات الضرائب املتوقَّ
عام 2017/2016 إلى 149 ألف مليار تومان نحو 
45 مليار دوالر بسعر صرف 3300 تومان، يف حني 
بلغـت إيـرادات الضرائـب املتوقعة يف موازنة العام 
املالـي القـادم 157 ألـف مليـار تومـان 47.5 مليـار 
دوالر بسـعر صـرف 3300 تومـان للـدوالر بزيـادة 

5% على إيرادات الضرائب للعام املاضي.
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مبعًنـى آخـر، فإن إيـرادات املوازنة القادمة لن 
تقـل عـن 87.6 مليـار دوالر مـن إيـرادات النِّْفـط 
والضرائب فقط دون احتسـاب إيرادات صادرات 
الغاز والبتروكيماويات والسلع األخرى التي تشتهر 
بهـا إيـران وتصدرهـا إلـى اخلـارج. يف حـني كانـت 
إيـرادات املوازنـة العـام املاضـي 77.8 مليـار دوالر 
باحتساب إيرادات صادرات النِّْفط والضرائب، أي 
إن إيرادات املوازنة القادمة من النِّْفط والضرائب 
فقـط زادت بنسـبة 12.5% علـى إيـرادات موازنـة 
العـام املاضـي، لكنهـا لـم تنعكس علـى زيادة حجم 
املوازنـة وتوجيـه هـذه املـوارد لزيـادة اإلنفـاق العاّم 

وتَبَنِّي سياسـة اقتصاديَّة توسعية.

فية، فا عدالة يف  وباإلضافة إلى املوازنة التقشُّ
صات التنمية على مناطق  توزيع اإلنفاق أو مخصَّ
إيـران املختلفـة بشـكل يضمـن تطويـر احملافظات 
كافة، ويضمن مستًوى معيشّيًا متقاربًا نسبّيًا جلميع 
مواطنـي الدولـة، إذ تـوز العاصمـة طهـران علـى 
صات امليزانية، يف حني  النسبة الكبرى من مخصَّ
تهمـش مناطـق أخـرى يسـكنها أقلّيـات كمحافظة 
سيسـتان وبلوشسـتان حيـث ال يتعـدى نصيبها يف 
امليزانيـات احلكوميَّـة املخصصـة للعمـران %1 

ويسـكنها قرابة 3 مايني نسـمة.

صات  ونتيجًة مباشرةً لعدم العدالة يف توزيع مخصَّ
الت الهجـرة مـن  التنميـة العمرانيـة سـتزداد معـدَّ
املناطق احملرومة من التنمية يف إيران إلى املناطق 
ا، وسـيترتب علـى هـذا االنتقـال  ـرً األكثـر تضُّ
املتزايـد زيـادة الضغـط علـى مرافـق وخدمـات 
املناطـق املسـتقبلة للهجـرة الداخليَّـة، وانخفـاض 
مـة جلميـع  املسـتوى العـاّم جلـودة اخلدمـات املقدَّ

سـكان هـذه املناطـق يف النهايـة.

« الخالصة
ا سبق نستنج وجود خلل يف إدارة إيرادات  ¦ ممَّ

الدولة لرفع مستوى معيشة الشعب مبا يتناسب مع 
حجـم االقتصـاد اإليرانّي وفرض خطط تقشـفية 
وإنفـاق خـارج بنـود امليزانيـة، إذ ال فـرق يُذَكـر يف 
حجم املوازنة القادمة عن املوازنة السابقة استجابة 
للتغييـرات التـي حدثـت لاقتصـاد اإليرانـّي بعـد 
تخفيـف العقوبـات مـن اسـتعادة صـادرات النِّْفـط 
للخـارج وتغيـرات سـعر النِّْفط العامَلـي خال عام، 
ـع أن تزيد اإليرادات مقارنة بالعام  التـي مـن املتوقَّ

املاضي.

ـفية على الرغم  ¦ وتعكس هذه املوازنة التقشُّ
من زيادة اإليرادات وجود نفقات غير معلنة خارج 
املوازنة ال تخفى على أحد، من نفقات عسكريَّة تُدَفع 
خـارج البـاد، بـداًل مـن زيادة اإلنفاق االسـتثماري 
الت البطالـة  للحكومـي الـذي ال يتناسـب مـع معـدَّ
التـي تخطـت 12% خـال النصف الثاني من عام 
في استمرار تدنِّي  ز هذا اإلنفاق التقشُّ 2016 ويعزِّ
الت البطالة دون تغيُّر  مستويات املعيشة وبقاء معدَّ

ملحوظ خال النصف األوَّل من عام 2017.

ويف النهايـة فـإن اجتمـاع عـدد كبيـر مـن  ¦
املتغيرات االقتصاديَّة السـلبيَّة التي مت توضيحها 
سابًقا يكشف عن مشكات حقيقة تؤرِّق معيشة 
يَاَسة االقتصاديَّة  املواطن اإليرانّي، كما تعكس السِّ
للدولة خال املرحلة املقبلة تراجع الدور االجتماعي 
للدولـة رغـم اإلمكانيـات الكبيـرة التـي ميتلكهـا 
اه مسار األوضاع املعيشية  االقتصاد اإليرانّي، واجتِّ
إلى التأزم ال االنفراج، ما لم تكشف املرحلة املقبلة 
ات  عن تغيير يف السياسـات االقتصاديَّة أو تدخُّ

حكوميَّـة عاجلـة لتصحيـح األوضـاع الراهنة.
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ة   على   مدى  بينما ة - اإليرانيَّ    تباينت   الَعالقات   الَخِليجيَّ

ر،   شهدت   اآلونة    العقود   المنصرمة   ما   بين   فتور   وتوتُّ

 األخيرة،   تحديًدا   خالل   النصف   الثاني   من   عام2016   ،   ُمعَطيات  

رات   مقلقة   بشأن   السلوك   المستقبلي   إليران   تجاه   دول    ومؤشِّ

فاق   عاُون   الَخِليجّي   في   مرحلة   ما   بعد   توقيعها   االتِّ  َمْجِلس   التَّ

ة   الست   الكبرى   خالل   عام 2015      النووّي   مع   القوى   العاَلميَّ

 عموًما،   والنصف   الثاني   من   عام   2016   خصوًصا،   إذ   يشير   بعض  

لّي   اإليرانّي   تجاه   بعض    الُمعَطيات   إلى   ارتفاع   وتيرة   الطابع   التدخُّ

ة   ودول   الجوار   الَخِليجّي   عوديَّ ة   البحرين   والسُّ  دول   الَخِليج،   بخاصَّ

ات    العراق   واليمن،   وتنامي   الخالفات   بين   الجانبين   تجاه   الِمَلفَّ

ة   في   اليمن   وسوريا   والعراق،   في   ظلّ   عدم    الخالفية،   بخاصَّ

ة   رادعة   ألي   سلوك   إيرانّي   غير   حكيم   قد   يرد    وجود   كوابح   دوليَّ

ا   ا   ومتشرذمة   سياسّيً ة   مضطربة   أمنّيً  في   األفق   في   بيئة   إقليميَّ

راعات   الممتدة   بتدخل   أطراف   دة   والصِّ  مع   تنامي   األزمات   المعقَّ

ة   وفاعلين   من   غير   الدول   كتنظيم   ”داعش”   ة   ودوليَّ  إقليميَّ

له   راعات   الدائرة   فيها،   رغم   ما   تمثِّ حة   في   الصِّ  والجماعات   المسلَّ

ية   حيوية   لالقتصاد   العاَلمي   بحكم   ما    تلك   المنطقة   من   أهمِّ

ْفط   سواء   على   ة   للنِّ وق   العاَلميَّ  تمثله   ُدَولها   من   وزن   في   السُّ

ْفطي .   صعيد   اإلنتاج   والتصدير،   أو   االحتياطي   النِّ

الشــأن العــربي
المحور األول

 مستقبل العالقات الخليجية-اإليرانية في إقليم مضطرب
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ويف ضـوء ذلـك، تسـعى هـذه الصفحـات إلى 
لّي اإليرانّي جتاه  استعراض أسباب السلوك التدخُّ
بعض دول اخَلِليج، ودوافعه، وبيان مدى االرتباط 
بني هذا النهج وتوقيع االتِّفاق النووّي، كما تسعى 
الورقـة إلـى رصـد أبعـاد ومامـح الَعاقـات بـني 
اهاتها  إيران ودول َمْجِلس التَّعاُون اخَلِليجّي واجتِّ
خال النصف الثاني من عام 2016، وصواًل إلى 
استشراف املسار املستقبلي للَعاقات اخَلِليجيَّة-

اإليرانيَّة ومآالتها.

دات الَعالقات  أواًل: محدِّ
ة ة-اإليرانيَّ  الَخِليجيَّ

دات الَعاقات بني وحدتني  بداية، يُقَصد مبحدِّ
دوليتـني أو أكثـر أو بـني وحـدة دوليَّـة ومجموعـة 
وحدات دوليَّة أخرى أو أي حاالت دوليَّة أخرى، 
ل يف النهاية  مجموعة املتغيرات التي ميكن أن تشكِّ
السلوك السياسّي اخلارجّي ألي من تلك الوحدات 
وتؤثـر علـى َعاقاتهمـا اخلارجيَّـة بعضهـا جتـاه 
بعـض، وتـدد مسـار الَعاقـات بينها مسـتقبًا، 
دات داخليَّة  ورغم اختاف تصنيفها ما بني محدِّ
وأخـرى خارجيَّـة، ومـدى تأثيرهـا علـى سـلوك 
يَاَسـة اخلارجيَّـة والَعاقـات الدوليَّـة، فإنهـا  السِّ
ا للسياسة اخلارجيَّة،  تعطي طابًعا مميًَّزا وخاّصً
يـان  إذ إن تفاعـل هـذه املتغيـرات وتشـابكها يؤدِّ
إلـى تشـكيل منـط معـنيَّ مـن السـلوك السياسـّي 
الدوليَّـة،  الَعاقـات  ثـم شـكل  ، ومـن  اخلارجـيّ
فكلمـا امتلكـت وحـدة دوليَّة قدرات نسـبية وغير 
توافـر عنصـر اإلدراك، اسـتطاعت  نسـبية مـع 
الـة ومؤثِّـرة جتـاه  أن تسـلك سياسـة خارجيَّـة فعَّ

مة في الَعالقات الدولیة، القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة، 1996، ط1، ص80. )1(  د.أحمد یوسف أحمد ومحمد زبارة، مقدِّ
)2(  راسل هـ. فیلیدوج، أتزل بیري، الجیوبولیتیكیا، ترجمة یوسف مجلي، القاهرة: دار الكرنك، 1981، ط1، ص63.

)3(  د.علّي الدین هالل، بهجت قرني محرران، السیاسات الخارجیة للدول العربیَّة، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السیاسیة، 1994، ط1، صص 31ـ 32.

وحدة أو وحدات دوليَّة أخرى، وإذا ما كانت تلك 
الوحـدات الدوليَّـة األخـرى أيًضـا متتلـك قدرات 
نسـبية كتلـك التـي امتلكتهـا تلـك الدولـة، نكـون 
بصـدد َعاقـات متأرجحـة ومتقلبـة بطبيعتهـا، 
ـة  مـا بـني شـد وجـذب وتعـاون وصـراع، بخاصَّ
إذا كانـت تلـك الوحـدات مـن بـني دول منطقـة 
ة)))،  راعـات املمتـدَّ ـدة والصِّ متـوج باألزمـات املعقَّ
ويف ضـوء ذلـك وَوْفًقـا ملُعَطيـات وأُُسـس تليـل 
يَاَسـة اخلارجيَّـة للوحـدات الدوليَّـة واتسـاًقا  السِّ
ة- دات الَعالقات اخَلِليجيَّ معها، تنقسم أبرز محدِّ

ـة إلى: اإليرانيَّ
)- احملّدد اجليو-استراتيجّي:

يلعب احملّدد اجليو-استراتيجّي للدولة، دوًرا 
محورّيًا يف تديد سياستها اخلارجيَّة وَعاقاتها 
الدوليَّة، من خال التفاعل الطبيعي بني مقوماتها 
اجلغرافية، مبعناها الواسع، ونظامها السياسّي، 
مبا يؤثِّر على سياستها اخلارجيَّة جتاه الوحدات 
الدوليَّـة األُخـَرى)))، فلقـد كان وال يـزال للعوامـل 
املوقـف  الدولـة، وطبيعـة  اجلغرافيـة مسـاحة 
مـه يف  اجلغـرايف ومـا إذا كان اسـتراتيجّيًا بتحكُّ
ات املائيـة احليويـة  املضايـق وإطالـه علـى املمـرَّ
يـة  واملؤثـرة لـدى دارسـي الَعاقـات الدوليَّـة أهمِّ
كبـرى يف تديـد مـدى تأثيرهـا علـى الَعاقـات 
بني وحدتني دولّيتني أو أكثر، فلجغرافية الدولة 
وزن وأثـر كبيـران يف طبيعـة السـلوك اخلارجـّي 
للدولـة الـذي يتفاعـل مـع سـلوك خارجـّي لدولـة 
بـني هاتـني  الَعاقـات  أُخـَرى لتشـكيل ظاهـرة 
الطبيعيـة وِعَظـم  الثـروات  الدولتـني)3)، فتنـوُّع 
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املسـاحة وموقـع الدولـة يف حـد ذاتـه قـد يعطـي 
جديـة أكبـر لُصنَّـاع القـرار يف هاتـني الدولتـني، 
ويتيح أمامهم عدًدا من البدائل واخليارات. ويف 
هـذا الصـدد يقـول نابليون بونابرت: “إن الزعيم 
ال يسـتطيع أن يسـلك سياسـة خارجيَّة غير التي 
متليهـا عليـه جغرافية بـاده”، فاملوقع اجلغرايف 
د  يؤّثـر يف سياسـة الدولـة، فهـو مـن جانـب يحـدِّ
اإلطـار احليـوي الـذي تتحـرك فيـه، ومـن جانـب 
د طبيعة التهديدات التي قد تواجهها))). آَخر يحدِّ

8 دول  املكـون مـن  اخَلِليجـّي  ويقـع اإلقليـم 
عوديَّة، والكويت، والبحرين، وقطر، واإلمارات،  السُّ
وسـلطنة عمـان، والعـراق، وإيـران علـى منطقـة 
جغرافية فريدة من نوعها، ويكتسب هذا اإلقليم 
ية  ة جزر ذات أهمِّ ية بالغة، إذ يحتوي على ِعدَّ أهمِّ
عسكريَّة واقتصاديَّة، يستطيع من يسيطر عليها 
ـة املتجهـة إلـى  ات البَْحِريَّـة كافَّ ـم يف املمـرَّ التحكُّ
احمليـط الهنـدي وإلـى داخـل اخَلِليـج، فضًا عن 
أنه يضم مضيق هرمز، املنفذ الوحيد لصادرات 
نفـط منطقـة اخَلِليـج إلـى العالَـم، إذ يربـط ميـاه 
اخَلِليج بخليج عمان وبحر العرب، وتقّدر مصادر 
وزارة الطاقـة األمريكيَّـة أن هـذا املضيـق يشـهد 
مـرور مـا يتـراوح بـني 16,5 و17 مليون برميل من 
النِّْفـط يومّيًـا، أي نحـو 20% مـن الطلب العامَلي 
على النِّْفط ونحو 40% من النِّْفط املنقول بحرّيًا 
علـى نطـاق التِّجـارة العامَليَّـة. كمـا ميتـّد اخَلِليـج 
إلى أقصى عمق متصوَّر يف منطقة جنوب غرب 
آسيا إلى أقرب بقعة من احمليط الهندي وتوابعه 
إلى وسط روسيا األُوُروّبيَّة واآلسيويَّة، وقد جعلت 

)1(  راسل هـ. فیلیدوج، أتزل بیري، الجیوبولیتیكیا، مرجع سبق ذكره، ص65.
ــة،  ــتراتیجیة والطاق ــة واالس ــات الدولی ــن للدراس ــز البحری ــة: مرك ــتقبل، المنام ــاق المس ــع وآف ــة: الواق ــة اإلیرانی ــات الخلیجی ــك، الَعالق )2(  د.أشــرف كش

 http: //cutt.us/cAqqW :دراســات، مــارس 2014، ص9، متــاح علــى الرابــط

خصوصية هذا املوقع اخَلِليج مبنزلة قلب الشرق 
األوسط جغرافّيًا، فمن خاله ونهر الفرات ميكن 
الوصول إلى سوريا والبحر املتوسط أو إلى تركيا 
فالبحر األسود من خال نهر دجلة، أو إلى إيران 
وبحـر اخلـزر، ومنـه إلى روسـيا مـن خال املعابر 

الطبيعية، أو إلى أفغانستان))).

وبالنظـر إلـى املوقـع اجلغـرايف إليـران ضمـن 
اإلقليم اخَلِليجّي جند أن لديها ميزة استراتيجيَّة 
ات البَْحِريَّـة احليوية،  مهـا يف املمـرَّ تتمّثـل يف َتكُّ
يَاَسـة  وهـي نظريـة قدمية أطلق عليها علماء السِّ
»قلـب العالَـم«، وِمـن ثَـمَّ إذا كان ذلـك املوقـع قـد 
ية بالغة، فإنه قد منح  أضفى على اإلقليم ككل أهمِّ
ا، إذ تُعتبر  ٍة وضًعا استراتيجّيًا مهّمً إيران بخاصَّ
جسًرا يربط شبه اجلزيرة العربيَّة بالصني والهند 
وجنوب شرق آسيا، إلى احلّد الذي ميكن القول 
معه إنها تَُعّد مفتاح الشرق األوسط، وتُعتبر إيران 
دائًمـا يف حالـة مـن الشـّد واجلـذب على الصعيد 
العامَلـي، بسـبب موقعهـا اجليو-اسـتراتيجّي مـن 
ناحيـة، وتفاعاتهـا اإلقليميَّـة مـن ناحيـة أُخـَرى، 
وِمـن ثَـمَّ فـإن الهـدف الرئيسـي للنخبـة اإليرانيَّـة 
احلاكمة ظّل هو احلفاظ على وضع التميُّز الذي 
تظـى بـه إيران يف سـياق تغيُّـر توازنات القوى.

من ناحية أُخَرى فقد حّدَدت “اخلطة التنموية 
اإليرانيَّة اخلامسة” لعام 2003 ضمن إطار ميثاق 
أفـق العشـرين عاًمـا األفـق العشـريني مامـح 
يَاَسة اخلارجيَّة اإليرانيَّة بعامة وجتاه منطقة  السِّ
اخَلِليج العربّي على نحو خاّص، بتحديدها املجال 
احليـوي األوَّل للسياسـة اإليرانيَّـة لتحويـل إيـران 
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ل إقليمّيًـا،  بحلـول عـام 2025 »إلـى املركـز األوَّ
َول القريبة جغرافّيًا  واملتمثل يف مجموعة من الدُّ
وذات العنصـر املَْذَهِبـّي كـدول اخَلِليـج والعـراق 
َول التي اصطلُح على تسـميتها  واليمن، وهي الدُّ
ـيعّي”)))،  يف القامـوس اإليرانـيّ بـدول “البـدر الشِّ
ْوِليَّـة خلامنئـي  ومـا حديـث مستشـار الشـؤون الدَّ
علـي أكبـر واليتـي أن “السـاحل اجلنوبـي إليـران 
واخَلِليـج ومضيـق هرمـز وعجمـان، هـي حدودنـا 
يعّي”  يَّة لتكوين البدر الشِّ االستراتيجيَّة األكثر أَهمِّ
َول على  إال دليـل علـى ذلـك، والسـتحواذ تلك الـدُّ
َرات  يعّي عدة مبرِّ املجال األوَّل للجيوبوليتيك الشِّ
يأتي يف مقدمتها: اجلوار اجلغرايف لتلك الدول، 
َول التي تشتمل على  ثم التركيبة املَْذَهِبيَّة لتلك الدُّ
عـات ِشـيِعيَّة يَِديـن بعضهـا، تقليدّيًـا أو دينّيًـا  جتمُّ
أو سياسـّيًا، بالـوالء للمرشـد اإليرانـّي، وتشـير 
التقديرات إلى أنهم ميثلون 55-60% يف العراق، 
و20% يف سوريا، و30% يف اليمن، و%35-25 

يف لبنـان، و55-60% يف البحريـن ))).

ْفطي: )-احملّدد اإليكو-النِّ
ـا -ويف بعـض  تُعـد إيـران شـريًكا جتارّيًـا مهّمً
األحيـان الشـريك التجـارّي األول- لبعـض دول 
العربيَّـة  متهـا دولـة اإلمـارات  اخَلِليـج، ويف مقدِّ
املتَِّحـدة، فعلـى سـبيل املثـال تشـير اإلحصـاءات 
اإليرانيَّـة إلـى وجـود نحـو 8 آالف شـركة إيرانيَّـة 

ــار الحــر للدراســات السیاســیة واالســتراتیجیة، 2015/1/21، متــاح علــى  )1(  فــادي عیــد: البــدر الشــیعي باإلقلیــم، بوابــة إفریقیــا اإلخباریــة، مركــز التیَّ
الرابــط:

 http: //cutt.us/BYq0O 
ــة تاریخیــة دیموغرافیــة اســتراتیجیة، القاهــرة: مركــز  )2(  د.ناصــر العمــرة، ود.محمــد العبــدة، وأحمــد الصویــان: خریطــة الشــیعة فــي العاَلــم - دراســة َعَقِدیَّ

الرســالة للدراســات والبحوث اإلنســانیة، ط3، 2012، ص144.
)3(  ســامیة عبــد هللا، المقاطعــة االقتصادیــة.. ســالح خلیجــي جدیــد فــي الصــراع المحتــدم مــع إیــران، الراصــد اإلعالمــي للمقــاالت، 2016/6/1 متــاح 

علــى الرابــط:
 http: //cutt.us/T5x53 

ــع، قطــاع شــؤون المعلومــات - إدارة  ــة، العــدد الراب ــج العربیَّ ــدول الخلی ــس التعــاون ل ــة العامــة: َمْجلِ ــة، األمان ــس التعــاون: لمحــة إحصائی )4(  دول َمْجلِ
 http: //cutt.us/Gu4L :ــط ــى الراب ــاح عل ــارس 2014، ص-ص 19-20، مت ــاء، م اإلحص

متارس أنشطة جتاريَّة يف دولة اإلمارات العربيَّة 
املتَِّحدة، وعلى صعيد الَعاقات التجاريَّة الثنائية، 
لت الصادرات اإلماراتية نحو 31% من إجمالي  شكَّ
الواردات اإليرانيَّة لعام 2011، إذ أصبحت إيران 
ثالـث أكبـر سـوق تصديريـة لإلمـارات مسـتحوذًة 

علـى مـا يقـارب 11% مـن إجمالـي صادراتها)3).

ويشير أحدث التقديرات إلى أن إجمالي إنتاج 
دول َمْجِلس التَّعاُون من النِّْفط يبلغ 16,23 مليون 
برميل يومّيًا، بينما يبلغ االحتياطي النِّْفطي 496,6 
مليار برميل، أما إنتاج الغاز الطبيعي فيبلغ 303,5 
ـب سـنوّيًا، ويبلـغ احتياطـي الغـاز  مليـار متـر مكعَّ
الطبيعي 41,838 مليار متر مكعَّب، يف حني يبلغ 
إنتـاج إيـران مـن النِّْفـط نحـو 4,2 مليـون برميـل 
يومّيًـا، ويبلـغ االحتياطـي نحـو 137 مليـار برميل، 
ويبلـغ إنتـاج إيـران مـن الغـاز الطبيعـي نحـو 146 
ـب سـنوّيًا، ويبلـغ احتياطـي إيـران  مليـار متـر مكعَّ
مـن الغـاز الطبيعـي 29 ألف مليار متر مكعَّب)4).

يعنـي مـا سـبق أن نفـط منطقـة اخَلِليـج ال 
يـزال املصـدر األساسـي القتصـادات عديـد مـن 
الـدول الغربيَّـة، وهـو مـا عكسـته اسـتراتيجيَّات 
ـًة التـي لـم تخـُل  األمـن القومـي لتلـك الـدول كافَّ
مـن اإلشـارة إلـى ضـرورة تأمـني مصـادر النِّْفـط 
وطـرق املـرور ابتـداًء بتضمـني هـذه القضيَّـة يف 
ة  استراتيجيَّات األمن القومي األمريكيَّة، وبخاصَّ
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يف األعـوام التـي تلـت الغـزو األمريكّي للعراق، 
مـروًرا باسـتراتيجيَّة األمن القومـي البريطانيَّة 
عام 2003 التي تضمنت ضرورة حماية مصادر 
اد األُوُروّبي قضيَّة  الطاقة وانتهاًء بإدماج االتِّ
اخلارجيَّـة  َياَسـة  السِّ قضايـا  الطاقـة ضمـن 
ـاد عـام 2006، فضـاً عـن قـرار حلـف  لاتِّ
الطاقـة  بأمـن  يختـّص  مركـز  إنشـاء  الناتـو 
2012، وهـو األمـر  خـال قمـة شـيكاغو عـام 
الـذي يعكـس االهتمـام األطلسـي البالـغ بتلـك 
القضيَّـة، أي إنـه منـذ توّلـت الواليـات املتَِّحـدة 
مسـؤولية حمايـة املصالـح الغربيَّـة يف منطقـة 
سـعت  التـي  األساسـية  الغايـة  كانـت  اخَلِليـج 
ـق النِّْفـط للواليـات  لتحقيقهـا هـي ضمـان تدفُّ
قات  املتَِّحدة والدول الغربيَّة عموًما، دون أي معوِّ
وبأسـعار معتدلة من املنطقة، وقد تَطلَّب ذلك 
تطويـر سياسـات أمنيَّـة مـن شـأنها احملافظـة 
مـن  السـلعة،  لهـذه  املنتجـة  الـدول  أمـن  علـى 
خـال إيـاء الـدول الغربيَّـة عموًمـا والواليـات 
ية بالغة،  املتَِّحدة خصوًصا منطقة اخَلِليج أهمِّ
يَاَسـة اإليرانيَّـة التـي  وهـو مـا يتعـارض مـع السِّ
تعـارض أي وجـود غربـي يف املنطقـة، إذ تـرى 
الثمانـي  دولـه  مسـؤولية  هـو  اخَلِليـج  أمـن  أن 

املتشـاطئة))).

وعلى الرغم من وجود عديد من التقديرات 
التي تشير إلى أن الواليات املتَّحدة قد ميكنها 
تقيـق االكتفـاء الذاتـي من الطاقة يف غضون 
إدارة  عـات  توقُّ وأهمهـا  القادمـة،  السـنوات 

)1(  د.أشــرف كشــك، الَعالقــات الخلیجیــة اإلیرانیــة: الواقــع وافــاق المســتقبل، المنامــة: مركــز البحریــن للدراســات الدولیــة واالســتراتیجیة والطاقــة، مرجــع 
ســبق ذكــره، ص11.

 http: //cutt.us/gQ0M :2(  ولید خدوري، تداعیات زیادة انتاج النِّْفط األمریكي، العربیَّة نت، 2013/1/27، متاح على الرابط(
)3(  مســتقبل الَعالقــات الخلیجیة-اإلیرانیــة بعــد االتفــاق النــووي، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات االســتراتیجیة، المركــز اإلعالمــي، 2016/10/4، 

http: //cutt.us/K9lIZ :متــاح علــى الرابــط

معلومـات الطاقـة األمريكيَّـة يف منتصـف يناير 
2013، التـي أشـارت إلـى ارتفـاع إنتـاج النِّْفـط 
اخلام يف الواليات املتَِّحدة خال 2013 و2014 
1.61 مليـون برميـل يومّيًـا، معظمهـا مـن  نحـو 
زيادة إنتاج النِّْفط الصخري، ولو أضيفت هذه 
الزيـادة املرتقبـة إلـى مـا زاد فعـًا مـن إنتـاج 
النِّْفـط اخلـام األمريكـيّ منـذ 2008 ومقـداره 
2.48 مليـون برميـل يومّيًـا، فـإن ذلـك يعني أن 
إجمالي الزيادة سوف يبلغ بني 2008 و2014 
نحـو 4.09 مليـون برميـل يومّيًـا، ليصـل ُمجَمل 
اإلنتاج النِّْفطي األمريكّي إلى نحو سبعة مايني 
عـات فـإن  يـة تلـك التوقُّ برميـل يومّيًـا. ومـع أهمِّ
عـن  عموًمـا  الغربـي  االسـتغناء  يعنـي  ال  ذلـك 
ِنْفـط منطقـة اخَلِليـج العربـّي، علـى األقـّل يف 

املـدى املنظور))).

انية: كَّ ة واالمتدادات السُّ 3- الروابط املَذَهبيَّ
تتمثـل هـذه الروابـط يف االرتبـاط املعنـوي 
ـيِعيَّة يف عـدد  الشِّ الطائفـة  وأبنـاء  إيـران  بـني 
أكبـر  إيـران  باعتبـار  اخَلِليجيَّـة،  الـدول  مـن 
اجلـوار  سـاعد  كمـا  العالَـم،  ِشـيِعيَّة يف  دولـة 
اجلغرايف بني إيران ودول اخَلِليج على سـهولة 
ـل والتواصـل بـني ضّفتَـي اخَلِليج، ومن ثَمَّ  التنقُّ
أصبحـت بـني اجلانبـني امتدادات دميوغرافية 
العائـات  مـن  فعديـد  اجتماعيـة،  وروابـط 
كمـا  إيرانيَّـة،  أصـول  ذات  اخَلِليجيَّـة  واألسـر 

والكويـت واإلمـارات)3). البحريـن  يف 
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2003 وتأثيـره  الغـزو األمريكـّي للعـراق   -4
علـى ميـزان القـوى اإلقليمـي:

تَُعـّد إحـدى  القـوى  حالـة اخللـل يف ميـزان 
، ويّتخـذ ذلك اخللل  معضـات اإلقليـم اخَلِليجـيّ

ثاثـة مسـتويات:

ل هـو اخللـل بـني إقليـم اخَلِليـج والعالَـم  األوَّ
كُكّل، ففي ظّل وجود مصالح حيوية لدول العالَم 
يف ذلك اإلقليم احليوي فإنه سـيظل إحدى أهّم 
ـة يف ظـّل حالـة  مناطـق التنافـس الدولـّي، بخاصَّ
االنكشـاف األمنّي التي تعاني منها دول اخَلِليج، 
ا يجعلها محّاً لاستقطاب بني أطراف إقليميَّة  ممَّ
ل، ففي  تسعى للهيمنة وأُخَرى دوليَّة تسعى للتدخُّ
هيكليـة تفاعـات النُُّظم اإلقليميَّة ميكن التمييز 
بـني ثاثـة أدوار تفاعليـة تقـوم بهـا ثـاث قـوى، 
ة الضاغطـة الواليـات املتَِّحـدة، وحلـف  هـي الُقـوَّ
ة املناوئة  اد األُوُروّبي، وروسيا، والُقوَّ الناتو، واالتِّ
ة املوازنة دول  العراق سـابًقا وإيران حالّيًا، والُقوَّ
ة الضاغطـة  اخَلِليـج، وإذا كان دور كل مـن الُقـوَّ
ة املوازنة بدأ يف  واملناوئـة واضًحـا، فـإن دور الُقـوَّ
م رغـم أنهـا قـد غابـت كثيـًرا عـن مجمـل  التقـدُّ
تلـك التفاعـات، وقـد ازدادت حالـة االنكشـاف 
رسوًخا يف أعقاب التحوُّالت التي يشهدها العالَم 
العربـّي منـذ عـام 2011 ومـا رتبتـه مـن تداعيـات 
أهّمها انحسـار أدوار دول محورية مثل مصر))).

الثاني هو اخللل بني الدول اخَلِليجيَّة السّت 
البشـري  مجتمعـًة، وإيـران، علـى الصعيديـن 
ات العسـكريَّة العاملـة  والعسـكرّي، فحجـم الُقـوَّ
لدى دول املَْجِلس جميعها نحو 363,600 جندي 

)1(  د.أشرف كشك، الَعالقات الخلیجیة اإلیرانیة: الواقع وافاق المستقبل، مرجع سبق ذكره، ص12.
)2(  بول سالم، العراق بعد عشر سنوات على الغزو األمریكي، صحیفة الحیاة، 31 مارس 2013.

عامل، مقابل 532,000 جندي عامل لدى إيران، 
ويَُعّد التفاوت يف القدرات العسكريَّة بني اجلانبني 
البشـري،  للتفـاوت  نتيجـة  اخَلِليجـيّ واإليرانـيّ 
إلـى أن عـدد سـكان دول  التقديـرات  إذ تشـير 
َمْجِلـس التَّعـاُون ال يتجـاوز 50 مليـون نسـمة، يف 
مقابل 75,2 مليون نسمة يف إيران، َوْفًقا للموقع 

اإللكترونـي لهيئـة اإلحصـاء بإيران.

الثالـث بـني دول َمْجِلـس التَّعـاُون اخَلِليجـّي 
نفسـها، فهنـاك دولـة كبـرى هـي املَْملَكـة العربيَّـة 
ـعوديَّة، ودولتان متوسـطتا احلجم واملسـاحة  السُّ
هما سلطنة ُعمان واإلمارات، وثاث دول صغرى 

هـي قطـر والبحريـن والكويت.

وقد انعكست حالة اخللل تلك على سياسات 
أطـراف اإلقليـم اخَلِليجـّي، فـدول اخَلِليـج -التي 
متتلـك قـدرات نفطيـة هائلـة ولـم متتلـك قدرات 
عسـكريَّة متّكنهـا مـن الدفـاع الذاتـي- انتهجـت 
الغربيَّـة،  الدوليَّـة  القـوى  خيـار االعتمـاد علـى 
حلمايتهـا مـن خـال االتِّفاقيَّات األمنيَّـة الثنائية 
التي ُوّقعت مع تلك القوى يف أعقاب حرب ترير 
الكويـت عـام 1991، فضـًا عـن َقبُـول أربـع دول 
خليجيَّة هي الكويت والبحرين وقطر واإلمارات 
مبادرةَ إسطنبول للتعاون االستراتيجّي مع حلف 
الناتـو عـام 2004 التـي تتضمن التَّعاُون بني تلك 
الدول يف عديد من القضايا األمنيَّة، ويَُعّد ذلك 
أحـد خيـارات الـدول الصغـرى يف الدفـاع عـن 
نفسـها، تلـك اخليـارات التـي تتمثـل يف: جتييـش 
الدولة، والتحالفات اإلقليميَّة، واحلياد العسكرّي، 

والتحالفات الدوليَّة))).
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يتعـارض  اخَلِليـج  ـه مـن دول  التوجُّ وذلـك 
والرؤية اإليرانيَّة يف ما يتعلق بأمن اخَلِليج التي 
تـرى أن اخَلِليـج العربـّي بحيـرة ُمغلَقـة، واألمـن 
اإلقليمـيّ مسـؤولية الـدول املتشـاطئة، ومـن ثـم 
فـإن الوجـود األجنبـي -َوْفًقـا لتلـك الرؤيـة- يَُعّد 
تهديًدا مباشـًرا ألمن اخَلِليج، ويُقَصد باألجنبي 
كل ما هو خارج الدول الثماني املطلة على اخَلِليج 
وإيـران، ومـن ذلـك علـى  والعـراق  اخَلِليـج  دول 
سـبيل املثـال رفـض إيـران صيغـة إعـان دمشـق 
صيغـًة عربيَّـة ألمن اخَلِليـج العربّي عام )))1991، 
مـن ناحيـة ثالثـة فـإن عـراق مـا قبـل عـام 2003 
كان تهديـًدا رئيسـّيًا لـدول اخَلِليـج ككل والكويت 
بوجـه خـاّص منـذ الغزو العراقـّي عام 1990، إال 
أن خـروج العـراق مـن معادلـة التـوازن اإلقليمـّي 
بعد الغزو األمريكّي 2003 أّدى إلى تغيُّر ميزان 
اخَلِليجـّي، فمـع حـّل اجليـش  القـوى اإلقليمـّي 
العراقـّي وتراجـع األداء االقتصـادّي للدولـة مـع 
اسـتمرار حالـة االنفـات األمنـّي أضحى العراق 
مجـااًل لاسـتقطاب بـني القـوى اإلقليميَّة، بل إن 
إحـدى النتائـج اجلوهريـة لذلك الغزو هي توُّل 
العراق، الدولة العازلة، إلى الدولة الساحة التي 
تستقطب اهتمامات أدوار إقليميَّة يف صراعات 
ال تقتصـر تداعياتهـا علـى العـراق بـل علـى دول 

اجلـوار عموًمـا، ويف مقدمتهـا دول اخَلِليـج))).

)1(  محمــد صــادق الحســیني، الخلیــج بحریــة مغلقــة واألمــن اإلقلیمــي مســؤولیة الــدول المتشــاطئة علیــه، مجلــة آراء حــول الخلیــج ع 41 فبرایــر 2008، 
ص37.

)2(  عیــد، محمــد، أثــر أحــداث 111 ســبتمبر علــى الترتیبــات األمنیــة الوطنیــة والجماعیــة فــي منطقــة الخلیــج العربــي 1990-2007، جامعــة القاهــرة: 
كلیــة االقتصــاد والعلــوم السیاســیة، 2011، صــص 134-111.

ثانًيـا: إلـى أين يتجه مسـار الَعالقات 
ة؟ ة-اإليرانيَّ الَخِليجيَّ

يقتضــي التحليـل السياسـّي لتحديـد مسـار 
اخَلِليجيَّة-اإليرانيَّـة خـال  الَعاقـات  ـاه  واجتِّ
فترة األشـهر السـتَّة املاضية من يونيو إلى نهاية 
ديسـمبر 2016 وسـيناريوهات مستقبلها، العودة 
الَعاقـات  إلـى فتـرات ماضيـة لتحليـل مسـيرة 
اخَلِليجيَّة-اإليرانيَّـة قبـل وبعـد الثَّـْورة اإليرانيَّـة 
1979 وربطها بفترة التقرير االستراتيجّي نصف 
السـنوي التـي شـهدت خالهـا املنطقـة: ارتفاًعـا 
راع بني وحداتها، وتالفات  ملحوًظا يف درجة الصِّ
جديـدة روسـية-إيرانيَّة-تركية والتقـاء املصالـح 
كات  للدول الثاث رغم خافاتها التاريخية، وترُّ
إقليميَّـة ودوليَّـة حملاربة تنظيم »داعش« وترير 
ة يف العـراق وسـوريا مـن قبضتـه،  املـدن احملتلَـّ
-اإليرانّي علـى حلـب مـن  وِسـيّ الرُّ واالسـتياء 
ة املفرطـة عبـر الضربـات  خـال اسـتخدام الُقـوَّ
ا وجـّوًا حلسـم األزمـة  بـّرً املكثفـة  الصاروخيـة 
وتغييـر موازيـن القـوى الداخليَّـة لصالـح حليفهم 
املكاسـب  االسـتراتيجّي بشـار األسـد بتحقيـق 
علـى األرض وإجبـار املعارضـة علـى َقبُـول األمـر 
الواقـع، قبـل تسـلُّم الرئيـس األمريكـّي اجلديـد 
ـلْطة يف ينايـر 2017، لذلـك  دونالـد ترامـب السُّ
ة  ة-اإليرانيَّ سوف نقسم أطوار الَعالقات اخَلِليجيَّ
ق إليهـا إجمـااًل  ة نتطـرَّ إلـى ثالثـة أطـوار رئيسـيَّ
ـع يف الفتـرة األخيـرة محـّل  وحتليـالً مـع التوسُّ
التقرير بالطور الثالث، وذلك على النحو التالي:
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 الطور األول: 
ة 1979: ْورة اإليرانيَّ ما قبل الثَّ

اتسـمت تلـك الفتـرة بـني إيـران ودول اخَلِليج 
العربـّي بالتوتُّـر تـارة والهدوء تارة أُخَرى، ويرجع 
التوتُّر بني اجلانبني آنذاك إلى املساعي اإليرانيَّة 
اخَلِليـج،  إقليميَّـة علـى منطقـة  لتحقيـق سـيادة 
ومـن دالئـل ذلك: احتالها لواء احملمرة عاصمة 
األحواز 1925، ثم االدِّعاءات اإليرانيَّة بالبحرين، 
ل لهيئة األمم املتَِّحدة، وإجراء  وما تبعها من تدخُّ
أّكـدت   ،1970 بالبحريـن عـام  اسـتفتاء شـعبّي 
ك شعب البحرين باستقاله، وبُهِويَّته  نتائجه متسُّ
العربيَّة، وكان رّد فعل إيران السـطو على اجلزر 
اإلماراتية الثاث: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، 
وأبـو موسـى، يف فبرايـر 1971 مبوجـب اتِّفاق مع 
اإلدارة البريطانيَّـة، ورغـم كل اجلهود واملسـاعي 
التي بُذلت الستعادة دولة اإلمارات، بشكل سلمّي، 
هذا اجلزر، فإن كل احملاوالت حتَّى وقتنا الراهن 
لم تؤدِّ إلى نتائج إيجابية، وذهبت جميعها أدراج 
الريـاح، فضـًا عـن محاولـة الشـاه محمـد رضـا 
بهلـوي طـرح فكـرة عقـد اتِّفاقيَّـة دفاعيـة تضـّم 
، إال أن تلـك الفكـرة لـم  دول اإلقليـم اخَلِليجـيّ

يحالفها النجاح))).

ويعود الهدوء بني اجلانبني خال تلك الفترة 
إلـى تزامنهـا مـع حقبـة احلـرب البـاردة 1946-

1991، فكانـت األنظمـة احملافظـة علـى ضّفتَـي 
اخَلِليـج تنظـر إلـى القوميَّـة العربيَّـة الراديكاليـة 
والشـيوعية بوصفهـا تهديـًدا خطيـًرا، وإقليمّيًـا 

)1(  عرفــات جرغــون، الَعالقــات الخلیجیــة اإلیرانیــة: الصــراع، االنفــراج، التوتُّــر منــذ عــام 2003 إلــى حــدود عــام 2008، دار العربــي للنشــر والتوزیــع، 
ط1، ص46.

ــعیة، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات االســتراتیجیة، 2017/1/23،  )2(  الَعالقــات الخلیجیــة اإلیرانیــة: االســتقرار فــي مواجهــة الثیوقراطیــة التوسُّ
متــاح علــى الرابــط:

 http: //cutt.us/R0lVZ 

سـعى الطرفـان اخَلِليجـّي واإليرانـّي إلـى ضمان 
ية ذلك ألمن الطاقة، املصدر  أمـن اخَلِليـج، ألهمِّ
األوَّل القتصادهمـا، وقـد حـاول الشـاه الدخـول 
الَعاقـات مـع  يف تالفـات غربيَّـة فضـاً عـن 
ي للمّد الناصري آنذاك،  إسرائيل وتركيا للتصدِّ
ـعودّي-اإليرانّي أبـرز مامـح  وكان التنسـيق السُّ
الَعاقـات اخَلِليجيَّة-اإليرانيَّـة، إذ ارتبطـت تلـك 
العموديـن  “سياسـة  أُطِلـَق عليـه  الَعاقـات مبـا 
املتوازيـني”، أي اعتمـاد الـدول الغربيَّـة علـى كل 
ـعوديَّة للحفـاظ  مـن إيـران واملَْملَكـة العربيَّـة السُّ

علـى مصاحلهـا يف املنطقـة))).

 الطور الثاني: 
ة 1979: ْورة اإليرانيَّ خالل وبعد الثَّ

شهدت تلك الفترة ارتفاًعا كبيًرا يف درجات 
التوتُّـر بـني إيـران واخَلِليج لتبنِّـي قادة إيران بعد 
1979 سياسـات وشـعارات  الثَّـْورة عـام  جنـاح 
ل خطـًرا علـى أمـن واسـتقرار دول اخَلِليـج  تشـكِّ
ـْورة« بنشـر  الثَّ “تصديـر  العربـّي برفعهـم شـعار 
ْولَـة اإليرانيَّـة،  ـيعّي خـارج حـدود الدَّ املذهـب الشِّ
ـة يف دول اجلـوار واملنطقـة، والعمـل علـى  بخاصَّ
قيام ثورات مشابهة للثَّْورة اإليرانيَّة فيها، وقتال 
ام املسلمني الرافضني للثورة ذوي الَعاقة مع  ُحكَّ
الواليات املُتَّحدة، ومن ثم أعلن املرشد اإليرانّي 
السابق اخلميني يف خطاب له بتاريخ 1980/2/11 
أنـه بصـدد تصديـر تلـك الثَّـْورة إلـى دول اجلـوار 
واملنطقـة، لتنـّص املـادة 154 مـن دسـتور الثَّـْورة 
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علـى “التـزام إيـران العمـل علـى إقامـة حكومـة 
احلّق يف أرجاء األرض وحماية الكفاح الشرعّي 

للمسـتضَعفني يف أي مـكان”))).

ِمـن ثَـمَّ أدركت دول اخَلِليج خال تلك الفترة 
د وجودهـا مـن ِقبَـل إيـران الثَّـْورة  أن خطـًرا يهـدِّ
ورغبتهـا يف تصديـر الثَّـْورة كواجـب الزامـّي لهـا، 
والتأسيس لعودة اخلطاب الدينّي اإلسامّي إلى 
احلكـم كمجـال حيـوّي أول الحتوائهـا على مكوِّن 
ِشيِعّي ُمِهّم وقربها اجلغرايف من احمليط اإليرانّي، 
ا زاد  وألسـباب جيوبوليتيكية واسـتراتيجيَّة، ومِمَّ
ة مخاوف دول اخَلِليج العربيَّة اندالع احلرب  ِحدَّ
العراقيَّة-اإليرانيَّة 1980-1988، ألن العراق كان 
ه اجلديد يف إيران، بالنظر  ًفا من التوجُّ أكثر تخوُّ
إلـى املكـوِّن الشـيعّي العراقـّي، وإصرارهـم علـى 
ـك باحتـال البلـدان العراقيَّـة التـي نّصت  التمسُّ
اتِّفاقيَّة اجلزائر 1975على إعادتها للعراق، ورغم 
أن املَْملَكـة ودول َمْجِلـس التَّعـاُون اخَلِليجـّي نـأت 
بنفسـها يف املراحـل األولـى للحـرب عـن اتخـاذ 
تَْسـلَم مـن االعتـداءات  لـم  موقـف منهـا، فإنهـا 
ة لبعض  اإليرانيَّـة، وباتـت ناقات النِّْفط اخلاصَّ
دولهـا ُعرضـًة للهجمـات العسـكريَّة اإليرانيَّة، ثم 
إعـان مـا يسـمى “نظريـة أم القـري” كـرّد فعـل 
مباشـر علـى فشـل مبـدأ تصديـر الثَّـْورة بتحويـل 
سة للعالَم اإلسامّي  مدينة قم إلى عاصمة مقدَّ
بداًل من مكة. تلك املتغيِّرات كانت دوافع رئيسيَّة 
لنشأة َمْجِلس التَّعاُون لدول اخَلِليج العربيَّة عام 
1981، وكانـت محاولـة اغتيـال أمير دولة الكويت 

ــي  ــي ف ــد هللا الطنطــوي محــرران: المشــروع اإلیران ــد النفیســي، وأ.عب ــد هللا فه ــاركان، ود.عب ــس مش ــد الســعید إدری ــاح الموســوس، ود.محم )1(  د.صب
ــر، ط1، 2015، ص102. ــع والنش ــیر للتوزی ــرة: دار البش ــالمیة، القاه ــة واإلس ــة العربیَّ المنطق

)2(  منصــور حســن العتیبــي، السیاســة اإلیرانیــة تجــاه دول َمْجلـِـس التعــاون الخلیجــي 1979-2000، جامعــة القاهــرة: كلیــة االقتصــاد والعلوم السیاســیة، رســالة 
دكتــوراه، 2004، ص66.

)3(  المرجع السابق، ص70.

ـيَعة يف منتصـف الثمانينيـات أحـد  علـى يـد الشِّ
مظاهر تصديـر الثَّْورة))).

ثم اجتهت طهران إلى تبنِّي درجة من االعتدال 
السياسّي يف فترة حكم هاشمي رفسنجاني يف 28 
يوليو 1989 حتَّى قبل انتهاء مدة خافة الرئيس 
اإلصاحّي محمد خامتي بعام واحد، أي خال 
2003، التـي تواكبـت مـع الغزو األمريكّي للعراق 
إبريل 2003، مَتَثَّل يف تسني الَعاقات مع دول 
تها زيارات  ـدَ اخَلِليج السـت واالنفتاح عليها، جسَّ
لوزراء خارجيَّة الكويت والبحرين واإلمارات العربيَّة 
ـعوديَّة عـام 1991، ثـم الزيارتـان املتباَدلتـان  والسُّ
للمغفـور لـه امللـك عبد اهلل بن عبد العزيز -ولي 
العهـد آنـذاك- إلـى طهـران، وللرئيـس اإليرانـّي 
هاشـمي رفسـنجاني إلـى الريـاض)3)، إذ اعتُبرتـا 
نقلًة كبيرًة يف مسار الَعاقات اخَلِليجيَّة-اإليرانيَّة، 
فقد حرص رفسنجاني على وقف تصدير الثَّْورة 
ل يف الشؤون الداخليَّة  وتبنِّي سياسة عدم التدخُّ
للدول ومّد أواصر التَّعاُون مع دول اجلوار واّتباع 
ـرات ذلـك رفـض  “سياسـة احليـاد”، ومـن مؤشِّ
مساندة العراق الحتال دولة الكويت عام 1991، 
د اللقـاءات اإليرانيَّة-اخَلِليجيَّـة، ويف هـذا  وتََعـدُّ
يَاق قال رفسنجاني: “إننا نشعر أنه ال يوجد  السِّ
سـبب يدعونـا إلـى النِّـزاع مـع الـدول الواقعـة يف 
الساحة اجلنوبية للخليج”، إال أن إعان هاشمي 
رفسنجاني يف يونيو 1994 عن عدم تخلِّي إيران 
عـن اجلـزر ورفـض التحكيـم الدولـّي، فضًا عن 
اإلجـراءات اإليرانيَّـة لتعزيـز السـيطرة على تلك 
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اجلـزر، كان حائـًا دون تطبيـع كامـل للَعاقـات 
اإليرانيَّة-اخَلِليجيَّة يف تلك الفترة))).

إلـى منصـب  الرئيـس خامتـي  ومـع مجـيء 
ئاَسة عام 1997، شهدت الَعاقات بني إيران  الرِّ
والدول اخَلِليجيَّة تطوُّرا ملحوًظا، وبدا أن القناعة 
باالستمرار يف ذلك مشتَركة، وكان الفًتا انقطاع 
ات إيرانيَّة  الشكاوى اخَلِليجيَّة الدائمة من تدخُّ
يف الشؤون الداخليَّة، ال سيما مع تراجع طهران 
عن سياسات تصدير الثَّْورة وظهور فكر االعتدال 
واالنفتاح وعلّو نبرة حوار احلضارات، وغيرها من 
أمـور أسـهمت يف تعزيـز الَعاقـات بـني اجلانبني 
وتبـادل الزيـارات علـى أعلـى املسـتويات، فضـًا 
عـن دعـوة إيران على لسـان وزيـر دفاعها آنذاك 
إلـى وضـع اسـتراتيجيَّة أمنيَّـة مشـتَركة لتحقيـق 
ًدا أن إنهاء  األمن الثابت والدائم يف املنطقة، مؤكِّ
الوجـود العسـكرّي األمريكـّي يف منطقـة اخَلِليـج 
من شأنه احلّد من التوتُّر، وأن إيران ال متانع يف 
عقـد معاهـدة دفاعية أمنيَّة مع الدول اخَلِليجيَّة 

تتضمن عدم االعتداء))).

 الطور الثالث:
 بعد سقوط نظام

ام حسين 2003:  َصدَّ

ر ليخيِّـم مـن جديـد علـى مسـار  عــاد التوتُـّ
تَي اخَلِليج مع عودة احملافظني  الَعاقات بني َضفَّ
ة احلكـم يف انتخابـات عـام 2004 بفوز  إلـى ُسـدَّ
الرئيس السـابق محمود أحمدي جناد وسـيطرة 

ــة: معهــد البحــوث والدراســات  )1(  ماجــد صالــح الدیحانــي، الَعالقــات الخلیجیــة اإلیرانیــة بعــد أزمــة الخلیــج الثانیــة 1999-2002، جامعــة الــدول العربیَّ
ــة، 2004، ص56. العربیَّ

ــد الرحمــن المانــع، الَعالقــات الخلیجیــة اإلیرانیــة إبــان فتــرة حكــم الرئیــس محمــد خاتمــي، الكویــت، مركــز دراســات الخلیــج والجزیــرة  )2(  صالــح عب
ــة، 1999، ص64. العربیَّ

التيَّار احملافظ على البرملان اإليرانّي وبدئهم يف 
ـعية دون هوادة وبشـكل  طاتهم التوسُّ تنفيذ مخطَّ
غيـر مسـبوق، مـع العـودة إلحيـاء اجليوبوليتيـك 
د إلى حيث تقف  ل والتمدُّ الشيعّي وتعزيز التدخُّ
املصالـح اإليرانيَّـة يف املجـاالت احليويـة الثاثة، 
ل الـذي يشـتمل علـى  بـدًءا باملجـال احليـوي األوَّ
اخَلِليـج،  واليمـن ودول  ولبنـان  العـراق وسـوريا 
عـات  لقربهـا اجلغـرايف واسـتحواذها علـى التجمُّ
ـيِعيَّة، والعـودة أيًضـا إلـى املفاهيـم السـابقة  الشِّ
كمبدأ تصدير الثَّْورة ونصرة املستضعفني ومحاربة 
الشيطان األكبر والشياطني األصغر، ويقف وراء 
ذلـك التحـوُّل اجلديـد نحـو التوتُّـر غيـر املسـبوق 
يف الَعاقـات اإليرانيَّة-اخَلِليجيَّـة عـدة متغيِّرات 

جديـدة تتابعيَّـة إقليميَّـة ودوليَّة، هي:

ام حسـني  ـر األول: زوال نظـام َصـدَّ املتغيِّ
2003 مـن السـاحة اإلقليميَّـة: لطاملـا مثَّـل نظام 
ا  ام حسـني سـّدً الرئيـس العراقـّي الراحـل َصـدَّ
طـات واألطمـاع اإليرانيَّـة يف  منيًعـا أمـام املخطَّ
تها، وشّن حرًبا دامت لـ8 سنوات مع  املنطقة بُرمَّ
إيـران أنهـك فيهـا قدراتها الدفاعية والعسـكريَّة 
وأضعـف مسـتوياتها االقتصاديَّـة، وهو ما جعلها 
ـل يف الشـأن  التدخُّ إلـى  د  تـردُّ ة دون  بقـوَّ تبـادر 
د زوال حكمـة يف 2003 لتصبـح  العراقـّي مبجـرَّ
الرقـم األوَّل يف املعادلـة العراقيَّة الداخليَّة الذي 
طاتها،  ال ميكن جتاوزه، لصالح مشروعها ومخطَّ
ورمبا أكثر من احملتّل املباشـر ذاته، مسـتغلًَّة يف 
ذلـك االنشـغال بالـدور األمريكـّي كقـوة “احتال 
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د  ـدُّ مباشـر”، إذ إن دول اخَلِليـج يُقِلُقهـا كثيـًرا مَتَ
النُُّفوذ اإليرانّي يف العراق بعد غزوه عام 2003، 
ام حسني،  فقد استغلّت طهران سقوط نظام َصدَّ
ـي الفوضـى يف هـذا البلـد لتوجـد لنفسـها  وتفشِّ
ل ُمعِضلَة  د يشكِّ موطئ قدم فيه، ومثل هذا التمدُّ
أمنيَّـة لهـذه الـدول بسـبب دور إيـران يف تكريـس 
حالة الفوضى األمنيَّة بهذا البلد من خال دعمها 
باملـال والسـاح بعـَض امِليِليْشـيَات املسـلَّحة، وهو 
طـات اإليرانيَّـة  أمـر يُقِلـق دول اخَلِليـج مـن املخطَّ
الهادفـة إلـى تكريـس الطائفيَّـة يف املنطقـة، وهـو 

مـا يزعـزع الوضـع األمنـّي يف هذه الـدول))).

ى “ثورات الربيع  ر الثاني: اندالع ما يَُسمَّ املتغيِّ
العربّي« مطلع عام 2011: أسهمت ثورات الربيع 
العربـّي التـي اندلعـت مطلع عـام 2011 يف خمس 
دول عربيَّة تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا يف 
توفير الوقت املناسب إليران مقابل انشغال عديد 
مـن الـدول العربيَّـة يف أمورهـا الداخليَّـة وخوفها 
مـن انفـراط عقـد الثـورات نحوها، وكذا انشـغال 
الفواعـل اإلقليميَّـة والدوليَّة بتلـك املوجة الثوريَّة 
وأثرهـا علـى مصاحلهـا يف املنطقـة، فسـارعت 
ة  لَت من بوابة تأييدها للثورات، بخاصَّ إيران وتََدخَّ
يف تونـس وليبيـا واليمـن، معتبـرًة إياهـا “صحـوة 
إساميَّة« استلهمت حراكها السياسّي من الثَّْورة 
الثـورات  اإليرانيَّـة عـام 1979، وعندمـا طالـت 
اتهـا  لَـت بجنراالتهـا وُمَعدَّ ـوري تََدخَّ حليفهـا السُّ

ــل اإلیرانــي والصراعــات الــال متناهیــة فــي العــراق، مركــز الخلیــج العربــي للدراســات  ــة، التوغُّ ــل اإلیرانــي فــي الــدول العربیَّ )1(  سلســلة تقاریــر التوغُّ
  http: //cutt.us/7fr1D:اإلیرانیــة، تاریــخ النشــر: 2016/6/22. متــاح علــى الرابــط

ــة، 2015/4/12، متــاح علــى  ــة: تكتیــك جدیــد یســتثني ســوریا والیمــن، العربیَّ )2(  د.محمــد بــن صقــر الســلمي، اســتراتیجیة إیــران تجــاه الثــورات العربیَّ
ــاة  ــز المزم ــة، مرك ــات إیرانی ــي 3/3، ملف ــروع اإلیران ــى المش ــي عل ــع العرب ــورات الربی ــر ث ــى أث ــة إل ــط: http: //cutt.us/7m0q9، باإلضاف الراب

للدراســات والبحــوث: متــاح علــى الرابــط: 
http: //cutt. :ــة”، السیاســیة الدولیــة: متــاح علــى الرابــط )3(  محمــد عبــاس ناجــي، “االنكمــاش: مســتقبل الــدور اإلقلیمــي اإلیرانــي بعــد الثــورات العربیَّ

 us/vPVba

يـة  للحيلولـة دون سـقوطه)))، إذ متثِّـل سـوريا أهمِّ
الفكـر اإليرانـيّ لكونهـا تخـدم اسـتراتيجيَّة  يف 
إيـران الواسـعة باملنطقـة بكونهـا الرابـط احليوي 
ن سوريا لطهران  بني طهران وحزب اهلل، كما تؤمِّ
ات عبور السـاح إلى احلزب يف  الدفاع عن ممرَّ
لبنان من ناحية، والتصّدي -َوْفًقا لاستراتيجيَّة 
اإليرانيَّة- للمحور اإلقليمّي العربّي الذي يهدف 
ة اجليو-سياسيَّة املتزايدة إليران  إلى احتواء الُقوَّ

من ناحيـة أُخَرى)3).

ر الثالث: توقيع االتِّفاق النووّي مع دول  املتغيِّ
“5+1” عام 2015: إذا كان املتغيِّر األوَّل غيَّب حائط 
طاتها، وأتاح املتغيِّر الثاني  الصّد أمام إيران ومخطَّ
ـل يف الـدول املضطربـة ذات املكوِّن  فرصـة التدخُّ
الشـيعّي املهـّم، فقـد وّفـر املتغيِّـر الثالـث العامـل 
االقتصـادّي القـوي واملـال نتيجـة رفـع العقوبـات 
لَت قيًدا  االقتصاديَّـة علـى إيـران، التـي طاملا شـكَّ
ـعية علـى النحو  علـى تنفيـذ اسـتراتيجّيتها التوسُّ
املقبـول، كمـا وّفر االعتـراف األمريكّي -والدولّي 
أيًضا- بشرعيَّة النِّظام اإليرانّي مع التعهُّد بعدم 
مد العون ألّي معارضة إيرانيَّة، وتنصيب طهران 
بـارزة يف الشـرق األوسـط تؤخـذ  قـوة إقليميَّـة 
مواقفهـا ومطالبهـا بجّدية وجتـاُوب من الواليات 
املتَِّحـدة واألسـرة الدوليَّـة. إًذا فاملتغيِّرات الثاثة 
وّفـَرت إليـران املجـال احليـوي واملـال والعامـل 
ل يف دول اإلقليم على نحو  الدولّي للتمدد والتدخُّ
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ج الّسـْلم واألمن يف اإلقليم وفاقم حدة التوتُّر  أجَّ
أكثـر وأكثـر مـع دول َمْجِلس التَّعـاُون اخَلِليجّي))).

ات اإليرانيَّة يف شؤون دول  وقد بلغت التدخُّ
َمْجِلس التَّعاُون لدول اخَلِليج العربيَّة فعًا وسلوًكا 
مداها خال فترتَي جناد، خصوًصا خال واليته 
الثانية، ففي أول تصريح له بواليته األولى ذكر أن 
“اجُلْمُهوِريَّة اإلسـاميَّة هي حاملة لواء اإلسـام 
ـيّ بـه” مضيًفـا: “إن ثورة  احلقيقـي واملبشـر العامَلِ
إساميَّة حصلت بفضل دماء الشهداء يف إيران، 
وإن موجة الثَّْورة اإلسـاميَّة سـوف تشـمل العالَم 
َمْجِلـس  أثـار قلـق دول  أجمـع قريًبـا”، وهـو مـا 
التَّعـاُون اخَلِليجـيّ مـن جديـد، ويف مـا يلـي أبـرز 

دوافـع ارتفـاع درجة التوتُّـر خال فترتي جناد:

• تعزيز القدرات اإليرانيَّة النوويَّة برفع درجة 
تخصيب اليورانيوم يف منشـأة ناتانز وإنتاج مياه 

ثقيلة يف منشأة أراك.
ـيِعيَّة  • الدعـم واملسـاندة جلمعيـة الوفـاق الشِّ
وشيعة البحرين إلثارة الشغب باملَْملَكة عام 2011.
• التأييـد املُطلَـق واملسـاندة لشـيعة القطيـف 
ـعوديَّة نهايـة  إلثـارة الشـغب باملَْملَكـة العربيَّـة السُّ

عـام 2011.
• الزيارة االستفزازية لنجاد جلزيرة أبو موسى 

إلهدار احلقائق وتأكيد السيادة عام 2012.
سية اإليرانيَّة يف معظم  • نشر اخلايا التجسُّ
سـية بالبحريـن  دول اخَلِليـج تفكيـك شـبكة جتسُّ
عام 2010، وقطر 2011، والكويت 2010 و2012، 

عوديَّة 2013. واإلمارات 2013، والسُّ

)1(  د.أشــرف كشــك، االتفــاق اإلیرانــي الغربــي: المصالــح تتصالــح، موقــع مركــز البحریــن للدراســات االســتراتیجیة والطاقــة، بتاریــخ 27 نوفمبــر 2015، 
analysisr/bh.org.der asat.w :علــى الرابط التالــي

ــة، نمــاذج خــالل عامــي  ــالت اإلیرانیــة فــي شــؤون مملكــة البحریــن ودول َمْجلِــس التعــاون لــدول الخلیــج العربیَّ )2(  د.أشــرف محمــد كشــك، رصــد التدخُّ
2011 و2012، تقریــر غیــر منشــور، مركــز البحریــن للدراســات االســتراتیجیة والدولیــة والطاقــة، عــام 2012.

ل اإليرانّي بشكل غير املسبوق يف دول  • التوغُّ
اجلوار اخَلِليجّي العراق واليمن ويف سوريا ولبنان 
مـن خـال املـال والسـاح واملقاتلـني العسـكرّيني 
وغير العسـكرّيني على نحو يهّدد أمن واسـتقرار 

منطقة اخَلِليج))).

هـات اإلصاحيَّـة  وبتسـلُّم الرئيـس ذي التوجُّ
ة احلكم يونيو 2013 حدا بدول  حسن روحاني دفَّ
املنطقـة عموًمـا واخَلِليـج خصوًصا إلى األمل يف 
إقامـة َعاقـات جيدة مع إيران َوْفق مبدأ ُحْسـن 
اجلوار، ولكن تصريحاته بعد فوزه بأن “لتحسني 
الَعاقات مع دول اجلوار على جميع املسـتويات 
عوديَّة، إذ ميكن  أولوية، ومنها املَْملَكة العربيَّة السُّ
تويل اخلصومة بني البلدين إلى احترام متباَدل، 
وأن دول اجلـوار والبلـدان العربيَّـة هـم أشـقاؤنا، 
عوديَّة بلد شقيق ومجاور نقيم معه َعاقات  والسُّ
تاريخيـة وثقافيـة وجغرافيـة”، ال تعكـس تـوُّاًل 
جوهرّيًـا علـى اإلطـاق يف مـا يتعلـق بالقضايـا 
الرئيسيَّة محّل اخلاف بني دول َمْجِلس التَّعاُون 

وإيران، ويف مقدمتها:

النيَّـة بشـأن  الشـفافية وحسـن  أ: تقيـق 
البرنامـج النـووّي اإليرانـّي، فاجلهـة املنـوط بهـا 
البرنامـج مـن عدمهـا هـي  تأكيـد سـلمية ذلـك 

إيـران. الذريـة ال  للطاقـة  الدوليَّـة  الوكالـة 
ب: قضيَّة اجلزر اإلماراتية الثاث.

اخَلِليجّي-اإليرانـيّ حـول أمـن  التبايـن  ج: 
العربـّي. اخَلِليـج 

د: مشكلة البرنامج النووّي اإليرانّي.
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هــ: التهديـدات اإليرانيَّـة بإعاقـة املاحـة يف 
مضيـق هرمـز.

ات اإليرانيَّة يف شؤون دول َمْجِلس  و: التدخُّ
التَّعاُون.

ات اإليرانيَّة يف دول اجلوار اخَلِليجّي))). التدخُّ ز:

عوديَّة يف تعزيز األمن  ية دور ووزن السُّ ومع أهمِّ
اإلقليمّي والعاملي على حد سـواء، فإنه ال ميكن 
اختزال الَعاقات اإليرانيَّة اخَلِليجيَّة يف َعاقات 
إيران باملَْملَكة فحسب، إذ ال تزال خمس دول أُخَرى 
ات اإليرانيَّة  لها مشكات مع إيران، منها التدخُّ
يف شـؤون البحريـن، فضـًا عـن اإلمـارات التي ال 
تـزال إيـران تتـّل جزرهـا الثـاث طنب الصغرى 
وطنـب الكبـرى وأبو موسـى، وترفض تسـوية تلك 
القضيَّـة بالوسـائل املتعـاَرف عليهـا يف مثـل هـذه 

النِّزاعات، ومنها التحكيم الدولّي))).

ات  من ثَمَّ لم يأِت حديث روحاني بشأن التدخُّ
اإليرانيَّـة يف شـؤون دول َمْجِلـس التَّعـاُون بجديـد، 
ِفير اإليرانّي لدى العراق  ورمبا أعطى تصريح السَّ
يَاَسـة  حسـن دانائـي تفسـيًرا واضًحـا ملامـح السِّ
اخلارجيَّة جتاه دول اجلوار عموًما، وتديًدا خال 
يَاَسة اخلارجيَّة  فترة حكم روحاني، إذ قال: »السِّ
اإليرانيَّة مرسـومة ومبدئية وغير قابلة للتغيير”، 
يَاَسة اإليرانيَّة جتاه دول اجلوار  مبا يعني أن السِّ
ومـن بينهـا دول َمْجِلـس التَّعـاُون لـن تشـهد تغيُّـًرا 
ملموًسا”)3)، ويعكس مصداقيَة ذلك متادي إيران 
ليَّـة يف شـؤون دول َمْجِلـس  يف سياسـاتها التدخُّ

التَّعـاُون اخَلِليجّي باإلضافة إلى:

)1(  د.أشرف كشك، الَعالقات الخلیجیة اإلیرانیة: الواقع وآفاق المستقبل، مرجع سبق ذكره، ص16.
)2(  المرجع السابق، ص17.

)3(  عبد الوهاب بدرخان، دالالت فرصة روحاني وآفاقها في الداخل والخارج، صحیفة الحیاة 23 یونیو 2013.
http: //cutt.us/I1uDZ :4(  محمد بدري عید، مستقبل الَعالقات الخلیجیة-اإلیرانیة بعد االتفاق النووي، مركز الجزیرة للدراسات، 2015/10/8، متاح على الرابط(

• اسـتمرارية القضايـا اخلافيـة اخَلِليجيَّـة-
دها. اإليرانيَّـة وتزايُـد تعقُّ

ـل اإليرانـّي يف دول اجلـوار  • تعزيـز التوغُّ
اخَلِليجـيّ إلـى درجـة االحتـال.

عوديَّة بطهران  بلوماسيَّة السُّ • تطيم املقاّر الدِّ
عوديَّة على  ومشهد عام 2016 على نحو أجبر السُّ

قطع َعاقاتها مع إيران.
ت حالة املّد واجلزر بني اجلانبني  وقد استمرَّ
الطابـع  أن  بدايـة حكـم روحانـي، غيـر  منـذ 
االسـتفزازي يف اخلطـاب والسـلوك السياسـّي 
مـع  بالتزامـن  نوعّيًـا  منًحـى  اّتخـذ  اإليرانـيّ 
املفاوضـات التـي أطلقهـا الغـرب بشـأن برنامـج 
طهران النووّي، والتي أسـفرت عن توقيع اتِّفاق 
تاريخّي بني اجلانبني يف هذا الشأن مطلع شهر 
يوليو 2015، وقد يُظهر إمعان النظر يف مضمون 
اخلطاب السياسّي لكبار املسؤولني السياسّيني 
اخَلِليـج يف  دول  اإليرانّيـني جتـاه  والعسـكرّيني 
ا الفًتـا يف إدراك ُصنَّـاع  األشـهر األخيـرة، تغيُّـرً
القـرار يف طهـران للـدور الـذي ميكـن أو ينبغـي 
أن تقـوم بـه إيـران يف املنطقة، وال يسـع املراقب 
لّي أحياًنا  ـر هذا النهج والسـلوك التدخُّ أن يفسِّ
واالسـتفزازي أحياًنـا أُخـَرى إليـران جتـاه بعض 
دول َمْجِلس التَّعاُون اخَلِليجّي، دون ربطه كمتغيِّر 
تابـع لدخـول القـوى العامَليَّـة السـت الكبـرى يف 
مفاوضـات مـع إيـران بشـأن برنامجهـا النـووّي، 
لـدى  ارتكـز  اسـتعائّيًا  ولَّـد شـعوًرا  مـا  وهـو 
ة)4). اجلانـب اإليرانـيّ علـى منطـق امتـاك الُقـوَّ
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ويكفـي للداللـة على ذلك خال تلك الفترة، 
اإلشـارة إلى بعض التصريحات الرسـميَّة، التي 
رحيـم  يحيـى  هـا تصريحـات اجلنـرال  أهمِّ مـن 
صفـوي، املستشـار العسـكرّي للمرشـد األعلـى 
للثـورة اإليرانيَّـة علـي خامنئـي والقائـد السـابق 
للحـرس الثـورّي، بـأن “حدودنـا الغربيَّة ال تقف 
العراقيَّـة غـرب  عنـد شـلمجة علـى احلـدود 
وهـذه  لبنـان،  إلـى جنـوب  بـل تصـل  األحـواز، 
هـي املـرة الثالثـة التـي يبلغ فيها نفوذنا سـواحل 
البحـر املتوسـط”)))، وقـد اعتبـر بعـض احمللِّلـني 
العربيَّـة،  الـدول  أن  اخَلِليجّيـني  السياسـّيني 
اخَلِليجـّي، هـي  التَّعـاُون  َمْجِلـس  ال سـّيما دول 
التـي سـتدفع ثمـن االتِّفـاق النـووّي بـني إيـران 
والقـوى السـت الكبـرى، وإذا كان مـن املعتـاد أن 
تطلـق طهـران مثـل هـذه التصريحـات بـني حـني 
ـدت  وآخـر، فـإن الافـت يف هـذه املـرة أنهـا صعَّ
التـي طاملـا  اخَلِليـج  دول  بعـض  لهجتهـا جتـاه 
لعقـود  معهـا  متوازنـة  َعاقـات  حافظـت علـى 
اللفظـي  التجـاوز  د  مـن مجـرَّ انتقلـت  طويلـة، 
لّي، ويبدو املثال األبرز  إلـى ميـدان الفعـل التدخُّ
ـُلطات  واألحـدث يف هـذا املقـام، يف إقـدام السُّ
الرسـميَّة اإليرانيَّـة علـى اتخـاذ إجـراء أحـادي 
اجلانب، عبر السـماح لشـركات محلِّية بتوسـيع 
أنشـطة عمليَّـات االستكشـاف يف حقـل “الدرة” 
النِّْفطـي الـذي تتشـارك فيـه مـع دولـة الكويـت 
د  د بتجدُّ عوديَّة، وهو ما هدَّ واملَْملَكة العربيَّة السُّ
النِّـزاع حـول هـذا احلقل واندالع أزمة سياسـيَّة 

)1(  وكالة فارس لألنباء، 17 مایو 2015.
)2(  جهاد الخازن، نحن سندفع ثمن االتفاق مع إیران، صحیفة الحیاة اللندنیة، العدد  19158، 17 سبتمبر 2015.

بــة مــن إیــران تكفــي إلزالــة المنامــة، موقــع دوت مصــر اإللكترونــي، 10 ســبتمبر 2015، متــاح علــى  )3(  وزیــر خارجیــة البحریــن: المتفجــرات المهرَّ
الرابــط:

  http: //cutt.us/5xBJC
 http: //cutt.us/jE82e :4(  محكمة كویتیة تؤیِّد إعدام متهم في قضیة “خلیة العبدلي”، الخلیج أونالین، 2016/7/21. متاح على الرابط(

ـة بـني إيـران والكويـت، لـوال  ودبلوماسـيَّة خاصَّ

ي األخيـرة بـروح املسـؤولية واحلـرص علـى  لِـّ َتَ

َعاقـات حسـن اجلـوار))).

األخيـرة  اآلونـة  أُخـَرى، شـهدت  مـن جهـة 

ل اإليرانّي يف الشؤون  رات للتدخُّ ُمعَطيات ومؤشِّ

العربيَّـة، مبـا  اخَلِليـج  لبعـض دول  الداخليَّـة 

يعكس االزدواجية بني خطابها السياسّي املُعلَن 

ـَياق  السِّ ففـي هـذا  األرض،  وتصرفاتهـا علـى 

ح وزيـر خارجيَّـة البحريـن الشـيخ خالـد بن  صـرَّ

أحمـد آل خليفـة، بـأن باده ضبطت كميات من 

بة عبر زوارق بَْحِريَّة قادمة من  املتفجرات املهرَّ

إيران يف يوليو 2015 “كانت كافية إلزالة مدينة 

ه القضاء الكويتي  املنامة من الوجود”)3)، كما وجَّ

االتِّهـام إلـى 24 شـخًصا، يف مـا ُعـرف إعامّيًـا 

بقضيَّـة »خليَّـة العبدلـي اإلرهابيـة”، بـ”التخابـر 

مـع ُجْمُهوِريَّـة إيـران وجماعـة حـزب اهلل التـي 

بأعمـال عدائيـة ضـّد  للقيـام  تعمـل ملصلحتهـا 

دولـة الكويـت مـن خـال جلـب وجتميـع وحيـازة 

وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية 

ـت بغيـر ترخيـص وبقصد  وذخائـر وأجهـزة تنصُّ

ارتـكاب اجلرائم بواسـطتها”)4).
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ة  ة-اإليرانيَّ ثالًثا: الَعالقات الَخِليجيَّ
خالل النصف الثاني من عام 2016:

منـذ بدايـة يونيـو 2016 حتَّـى نهاية ديسـمبر 
2016 ارتفـع سـقف التوتُّـر اخَلِليجـّي -اإليرانـّي 
علـى أشـده يف املواقـف التصريحـات والسـلوك 
ة،  كات جتاه القضايا اخلافية كافَّ السياسّي التحرُّ
من احتال اجلزر اإلماراتية 1971 حتَّى تطيم 
عوديَّة يف طهران ومشهد  بلوماسيَّة السُّ املقاّر الدِّ
يف 2016 احتجاًجـا علـى تنفيـذ الريـاض عقوبـة 
اإلعـدام بحـّق رجـل الديـن الشـيعّي منـر النمـر، 
عوديَّة قطع  لُطات السُّ وهو ما استدعى إعان السُّ
الَعاقـات مـع إيـران، ومنـذ ذلـك احلـني تتـدم 
الَعاقـات بـني البلديـن أكثـر وأكثر، وقد شـهدت 
فترة التقرير تصعيًدا جديًدا جتاه بعض املسائل:

ة: ة-اإليرانيَّ عوديَّ )- احتدام اخلالفات السُّ
بلوماسيَّة بني الدولتني  منذ قطع الَعاقات الدِّ
الكبيرتني املؤثِّرتني يف اإلقليم وأمنه واستقراره، 
تتـدم الَعاقـات بينهمـا ألسـباب عديـدة، يأتـي 
يف مقدمتها األطماع اإليرانيَّة والرغبة يف مترير 
طاتهـا علـى حسـاب أمن واسـتقرار املَْملَكة  مخطَّ
ـعوديَّة ومحاوالتهـا احلثيثـة لقيـادة  العربيَّـة السُّ
العالَـم اإلسـامّي عبـر مشـروعها الشـيعّي، ثـم 
طات  عوديَّة على صّد األطماع واملخطَّ القدرة السُّ
أمـام املجتمعـني  اإليرانيَّـة وكشـفها وفضحهـا 
اإلقليمـيّ والدولـّي، ثـم االتِّهامـات املتباَدلـة بـني 
ات املنطقـة العالقة  الدولتـني بتـأزمي وتعقيـد ِملَفَّ
يف سوريا والعراق واليمن ولبنان، واتِّهام كل منهما 
األُخَرى بدعم املكوِّن املوالي داخل الدول األربع، 

)1(  تجاذبات الَعالقات السعودیة-اإلیرانیة، تقریر الحالة اإلیرانیة لشهر یولیو 2016، الریاض، مركز الخلیج العربي للدراسات اإلیرانیة، ص64.
ــر السیاســي فــي الَعالقــات الســعودیة اإلیرانیــة، تقریــر الحالــة اإلیرانیــة لشــهر أغســطس 2016، الریــاض، مركــز الخلیــج العربــي للدراســات  )2(  التوتُّ

ــة، ص33. اإلیرانی

نِّي، بينما تتهم  فتتهم إيران املَْملَكة بدعم املكوِّن السُّ
املَْملَكـة إيـران بدعـم املكـوِّن الشـيعّي، عـاوة علـى 
ـراع  بـروز بعـض املسـائل التـي فاقمـت درجـة الصِّ

بـني الدولتني، منها:

ة: أربكت  استخدام املَْمَلكة ورقة املعارضة اإليرانيَّ
مشـاركة رئيـس َمْجِلـس إدارة مركـز امللـك فيصـل 
للبحوث والدراسات اإلساميَّة األمير تركي الفيصل 
مبؤمتر املعارضة اإليرانيَّة بباريس خال يوليو 2016 
النِّظاَم اإليرانّي، وأظهرت أن للُسُعوديَّة أوراًقا ميكن 
أن تستخدمها يف صراعها املشتعل مع إيران لكونها 
رسـالة إلـى طهـران بـأن “بإمكان الريـاض أن تفعل 
مثلما تفعلون”، وهو ما جعل إيران تعيد حساباتها 
ـات كِملَـّف التحقيـق ضـّد  ك سياسـات وِملَفَّ وتـرِّ

عوديَّة))). بلوماسيَّة السُّ مقتحمي املقاّر الدِّ

ة جتـاه األزمـات  ـعوديَّ ة-السُّ اخلالفـات اإليرانيَّ
ة التي تشهدها سوريا والعراق واليمن ولبنان،  اإلقليميَّ
ُقبَيل انتخاب الرئيس ميشال عون يف نهاية أكتوبر 
ـعوديَّة  ـُلطات السُّ 2016، ففي حني تّتهم إيران السُّ
نَّة يف اليمن  بالوقوف وراء املعارضة يف سوريا والسُّ
والعراق، تتَّهم املَْملَكة إيران بالوقوف باملال والساح 
نَّة يف الدول  يَعة ضّد السُّ واملقاتلني وراء عمليَّات الشِّ
عية يف الدول األربع  طاتها التوسُّ األربع لتمرير مخطَّ

لتدشني البناء اإلمبراطوري املزعوم))).

ة جتاه ِمَلّف احَلّج:  ة-اإليرانيَّ عوديَّ اخلالفات السُّ
ـُعوِدّي واإليرانـّي حـول ُسـبُل  اختلـف اجلانبـان السُّ
ـاج أثنـاء املفاوضـات  ضمـان أمـن وسـامة احُلجَّ
عوديَّة مع أكثر من  التي جتريها املَْملَكة العربيَّة السُّ
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70 دولـة حـول العالَـم للتوقيع على مذكِّرات تفاهم 
اج، وهو ما حال  بهدف ضمان أمن وسـامة احُلجَّ
دون توقيـع وفـد شـؤون احلـّج اإليرانّي على مذّكرة 
اج اإليرانّيني، وقد تركزت  ة باحُلجَّ التفاهم اخلاصَّ
أهّم االختافات يف عدٍد من النقاط، لعل أبرزها:

ـاج اإليرانّيني إلى  )- مسـألة تنظيـم نقـل احُلجَّ
عوديَّة بعد توقُّف الرحات اجلوِّيَّة املباشرة بني  السُّ
البلديـن، التـي كانـت تصـل إلـى مـا يقـرب مـن 150 
رحلة جوِّيَّة مباِشرة شهرّيًا، إذ طالب الوفد اإليرانّي 
ة بالطيران املدني يف  بإعادة صياغة الفقرة اخلاصَّ
اج بني الناقل اجلوِّّي  ما يتعلق مبناصفة نقل احُلجَّ
ا يَُعّد مخالفة  عوِدّي، مِمَّ اإليرانّي والناقل اجلوِّّي السُّ

للمعمول به دولّيًا))).

)- إصرار اجلانب اإليرانّي على منح التأشيرات 
اجه من داخل إيران، يف ِظّل انقطاع الَعاقات  حُلجَّ
عوِديَّة، ومن ثَمّ لم يُعد داخل إيران  بلوماسيَّة مع السُّ الدِّ
ـعوِديَّة  متثيل دبلوماسـيّ ُسـُعودّي، لذا اقترحت السُّ
اج اإليرانّيني تأشـيرات احلّج من خال  منح احُلجَّ
بلد ثالث، األمر الذي رفضته إيران بشدة، العتباره 
تقليـًا مـن مكانتهـا اإلقليميَّـة وهيبتها الدوليَّـة، أو 
استخدام املسار اإللكتروني يف ما يخّص هذا األمر، 
بحيـث يسـتطيع احلـاّج اإليرانـّي طباعـة التأشـيرة 

وهو يف باده.

3- سعي اجلانب اإليرانّي لتضمني فقرات يف 
ـاج اإليرانّيـني بإقامـة دعـاء  احملضـر تسـمح للُحجَّ
“كميـل” ومراسـم “البـراءة” و”دعاء الزيـارة”، وهي 

http: //cutt.us/rk0gR 1(  برس تي في: أوحدی: عربستان مسئله حج را سیاسی کرده است(
http: //www. ،/http: //kayhan.ir/fa/news ،1395 2(  کیهــان، شــجره ملعونــه آل ســعود لیاقــت اداره حرمیــن شــریفین را نــدارد، 17 شــهریور(

/sharghdaily.ir/News
)3(  The Washington Post, Saudi Arabia and Iran accuse each other of not really being Muslim, 7/9/2016: 
https: //goo.gl/7mVNFJ.

عوِديَّة أنها  لُطات السُّ َدت السُّ عات التي طاملا أكَّ التجمُّ
تَُعوق حركة بقية احلجيج من دول العالَم اإلسامّي، 
فضًا عن كونها تهدف إلى إبعاد احَلّج عن مقصده 
األساسي كفريضة دينيَّة، والعمل على تسييسه من 
خـال ترديـد شـعارات مـن قبيـل “املـوت ألمريـكا” 

و”املوت إلسرائيل”.

ولم ُتَسم األمور عند هذا احلّد بل تصاعدت 
بهجـوم أعلـى رمـز يف قمـة النِّظـام اإليرانـّي، وهـو 
عودّي  املرشد على خامنئي، على النِّظام السياسّي السُّ
هها يوم 2016/9/5 تفتقر  من خال رسـالة له وجَّ
إلـى معاييـر اخلطابـات السياسـيَّة ملن يحتـّل أعلى 
منصـب يف الدولـة، بقولـه: “احلكام املثيرون للفن 
الذيـن ورَُّطـوا العالَـم اإلسـامّي يف حـروب داخليَّـة 
وقتـل وجـرح لألبريـاء عـن طريـق تأسـيس وجتهيز 
اجلماعات التكفيرية الشريرة هم متاعبون سياسيُّون 
ال يعرفون اهلل”)))، وهو ما قوبل باسـتياء ُسـُعودّي، 
فلم ميّر يوم واحد على رسـالته الهجومية شـديدة 
اللهجـة التـي لـم تتناسـب مـع مفـردات اخلطابـات 
السياسـيَّة ألعلـى املسـؤولني يف أي وحـدة دوليَّـة، 
عوديَّة الشيخ عبد العزيز  حتَّى اتهم ُمفِتي عاّم السُّ
آل الشـيخ، خامنئي مبعاداة اإلسـام والتحدُّث من 
م  نِّيَّة بقوله: “تََهجُّ منطلق اخلاف مع الطائفة السُّ
ة  عوديَّة وطعنُه يف إجراءاتها اخلاصَّ خامنئي على السُّ
مبوسـم احَلـجّ أمـر غيـر مسـتغَرب علـى هـؤالء”، 
مضيًفا: “يجب أن نفهم أن هؤالء ليسوا مسلمني، 
فهم أبناء املَُجوس، وعداؤهم مع املسلمني أمر قدمي، 

ة واجلماعة”)3). ـنَّ وتديًدا مع أهل السُّ
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وبينما تتوالى التصريحات اإليراِنيَّة الهجومية 
ـرات  وتبـادل االتِّهامـات بـني الدولتني، توالت املؤشِّ
التي تعكس جناًحا ُسُعودّيًا إلدارة احَلّج عام 2016، 
إذ انتهت شعائر موسم احَلّج دون أي أزمات تُذَكر، 
علـى نحـو جعـل اإليراِنيِّـني يسـكتون دون تعليـق، 
ـلُطات  ال لعـدم حضـور اإليراِنيِّـني نتيجـة منـع السُّ
اإليراِنيَّـة لهـم، بـل من خـال اإلجـراءات الصارمة 
طات الرامية  التي فرضتها املَْملَكة وإحباطها املخطَّ
ابات والفن  إلى تسييسه وبّث الفوضى واالضطرَّ
خال أداء هذه الشـعيرة التي جتمع املسـلمني يف 
سة، من خال رفضها احلازم والقاطع  الديار املقدَّ
ة وإدخال  حملاوالت إيراِنيَّة لفرض شـروط سياسـيَّ
مراسم وطقوس خارجة عن مناسك احَلّج، وكذلك 
رفضهـا شـروًطا إيراِنيَّـة مـن شـأنها أن تـؤدِّي إلـى 
ـر صفو  إحـداث انشـقاقات طائفيَّـة وَمذَهبيَّـة تعكِّ
احَلّج وتخدم سياسة تصدير الثَّورة اخلمينية من 
خـال اسـتغال موسـم احَلـّج، وبينمـا اسـتنفدت 
إيـران وسـائل تسـييس احَلـّج هـذا العـام، مبا فيها 
منـع مواطنيهـا مـن أداء الشـعيرة واملطالبة بتدويل 
عوديَّة  احَلّج تت ُحَجج وذرائع واهية، فتحت السُّ
ة من كل  أبوابهـا أمـام اإليراِنيِّـني القادمـني إلـى َمكَّ
ب فيها باإليراِنيِّني  أنحاء العالَم بعد دعوة لها ترحِّ
عبر دولة ثالثة، األمر الذي لقي ترحيًبا واسًعا من 
ا أغضب املرشد األعلى  أْي العاّم اإلسامّي، مِمَّ الرَّ
اإليراِنّي علي خامنئي، فشّن هجوًما غير مسبوق 

على املَْملَكة كما تَبَنيَّ سـلًفا))).

ــة،  ــة، لشــهر ســبتمبر 2016، الریــاض، مركــز الخلیــج العربــي للدراســات اإلیرانی ــة اإلیرانی ــة، تقریــر الحال )1(  تصاعــد الســجاالت الســعودیة اإلیرانی
ص28.

)2(  كالة فارس، پیروزی های مشترک ایران وعراق در مبارزه با تروریسم آل سعود را هراسان کرده است، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵،
http: //www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950526000947 

)- الوقوف اإليرانّي وراء محاولة اغتيال السبهان: 
رغـم النفـي اإليرانـّي فـإن إيـران جتيـد فـّن اغتيال 
السفراء منذ زمن بعيد، فليست محاولة ِميِليْشيَات 
ِشيِعيَّة عراقيَّة منها “عصائب أهل احلق”، وباألخص 
مجاميـع أكـرم الكعبي وِميِليْشـيَات »كتائب الصدر 
األول” بزعامـة مرتضـى عبـود الامـي، اغتيـال 
ـعودّي لـدى العـراق سـامر السـبهان  ير السُّ ـفِ السَّ
يف أغسـطس 2016، هـي األولـى مـن نوعها، لكون 
ح بعروبة العراق ووحدة العراق  السبهان فقط صرَّ
َوْفًقا للرُّؤية السياسيَّة العربيَّة املؤكِّدة لُهِويَّة العراق 
العربيَّة، ويعكس صدق رواية التورُّط اإليرانّي دعوةُ 
يِعيَّة إلى  األمني العاّم لقوات أبو فضل العباس الشِّ
عودّي أو اغتياله يف العراق  ِفير السُّ سرعة طرد السَّ
يف ظّل صمت حكومي عراقّي إزاء تلك التهديدات 
اخلطيرة، وعدم الرغبة اإليرانيَّة يف عودة الَعاقات 
عوديَّة والعراق يف بداية 2015  بلوماسيَّة بني السُّ الدِّ
التي انقطعت عقب الغزو العراقّي للكويت يف 1992، 
ثم سلسلة اجلرائم التي ارتكبها النِّظام اإليرانّي ضّد 
بلوماسيَّة، ومنها االعتداء  بلوماسّيني واملقاّر الدِّ الدِّ
على السفارة األمريكيَّة بطهران يف نوفمبر 1979، 
بلوماسـّي الكويتي جنيـب الرفاعي يف  واغتيـال الدِّ
ـعوديَّة  مدريـد 1982، والهجـوم علـى السـفارة السُّ
يف طهران يف أغسطس 1987، والتأكيد األمريكّي 
ـعودّي  ير السُّ ـفِ ط إيرانّي الغتيال السَّ لوجود مخطَّ
ـعودّي اآلن  بالواليـات املتَِّحـدة وزيـر اخلارجيَّـة السُّ
ِفير عادل اجلبير يف أكتوبر 2011، ثم االعتداء  السَّ
عوديَّة بطهران ومشهد  بلوماسيَّة السُّ على املقاّر الدِّ

خال عام )))2011.
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ة للبحرين: )- تنامي التهديدات اإليرانيَّ
البحريـن،  ـات اإليرانيَّـة يف  التدخُّ تتوالـى 
فعقـب قـرار املنامـة السـيادي سـحب اجلنسـيَّة 
نهايـة  الشـيعّي عيسـى قاسـم  الديـن  مـن رجـل 
يونيـو 2016، علـى خلفية دعوته ودعمه عمليَّات 
الشـغب بدوار اللؤلؤة 2011، والتآمر لقلب نظام 
احلكم باملَْملَكة، أعلنت إيران رفضها بشدة للقرار 
البحرينـي، كأنهـا وصيَّة على مكون بدولة أُخَرى 
مسـتقلَّة ذات سـيادة، إذ أدلى قائد فيلق القدس 
باحلرس الثورّي اإليرانّي اجلنرال قاسم سليماني 
بتصريحـات انتهكـت حـدود السـيادة البحرينيـة 
الداخليَّـة  الشـؤون  ـًا مباشـًرا يف  وتُعتبـر تدخُّ
لدولة عضو يف األمم املتَِّحدة، قال فيها: “عيسى 
قاسم خّط أحمر، وجتاُوزه يعني إشعال النار يف 
البحرين واملنطقة بأسرها، واإلساءة إليه ستكون 
بدايـة النتفاضـة داميـة بالبحريـن، وسـتؤدي إلى 

سـقوط نظامها احلاكم”))).

وليـس لهـذه التصريحـات تعريفـات قانونيَّـة 
َياَسـة  السِّ تعبِّـر عـن  أنهـا  أو دبلوماسـيَّة سـوى 
اإليرانيَّـة بحذافيرهـا، وعـدم ارتباطهـا بشـخص 
قاسـم سـليماني وإمنـا باألطمـاع اإليرانيَّـة يف 
م دليـًا دامًغـا آخـر علـى أن  املنطقـة، فهـي تقـدِّ
ل يف شؤون جيرانها الداخليَّة وتدعم  إيران تتدخَّ
حراًكا بحرينّيًا مسلًَّحا على مرأي ومسمع العالَم 
ضّد نظام احلكم القائم بالبحرين، ويثبت قطًعا 
أن إيران هي من كان يقف خلف عمليَّات الشغب 

بالبحريـن منـذ عـام 2011.

http: //soo.gd/WHBl :وكالة أنباء مهر :http: //fna.ir/DVRLIH :1(  وكالة أنباء فارس(

ة: 3- تصاُعد اخلالفات اإلماراتية-اإليرانيَّ
د الرئيسـي للَعاقـات السياسـيَّة بـني  احملـدّ
اإلمـارات وإيـران يرتبط مبسـألة اجلزر الثاث، 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى، التي 
ات البريطانيَّة  سيطرت عليها إيران بعد جاء الُقوَّ
ات اإليرانيَّة  من اخَلِليج عام 1971، ناهيك بالتدخُّ
يف شـؤون دول َمْجِلـس التَّعـاُون اخَلِليجـّي ودول 
اخَلِليـج، علـى  أمـن  لتهديـد  اخَلِليجـيّ  اجلـوار 
نحـو دفـع اإلمـارات يف ينايـر 2016 إلـى تخفيض 
بلوماسـيَّة مـع إيـران إلـى  مسـتوى َعاقاتهـا الدِّ
درجة “قائم باألعمال” بداًل من “سفير”، ونتيجة 
لذلك اضطربت الَعاقات بني اجلانبني، ويف هذا 
ـَياق رفضـت اإلمـارات يف يونيـو 2016 مـرور  السِّ
خـّط أنابيـب الغـاز إيران-عمـان مـن أراضيهـا، 
ا من محافظة هرمزجان اإليرانيَّة إلى ميناء  ممتّدً
صحار العماني، ويبلغ طول اخلط 400 كيلومتر، 
ويتكـون مـن قسـمني، أحدهمـا بـرِّي ميتّد ملسـافة 
200 كيلومتر بدًءا من رودان إلى جبل مبارك يف 
محافظة هرمزجان جنوبّي إيران، واآلَخر بحرّي 
مـن جبـل مبـارك إلـى مينـاء صحـار يف سـلطنة 
ر  ُعمـان، ميتـّد ملسـافة 200 كيلومتـر أيًضـا، وتقدَّ
تكاليفـه بنحـو 1.5 مليـار دوالر، ويضمـن اخلـّط 
ـب مـن الغـاز  تصديـر إيـران 28 مليـون متـر مكعَّ
ملـدة 15 عاًمـا لعمـان عـن طريـق أنبـوب يبلغ طول 
املغمور منه تت مياه اخَلِليج نحو 200 كيلومتر.

وتدرك اإلمارات أن حاجة إيران إليها متثل 4 
أضعـاف حاجـة اإلمـارات إلى إيران، ومن السـهل 
أن جتد اإلمارات البديل التجارّي إليران ألن نسبة 
جتارتها مع إيران فقط 7.5% من إجمالي جتارتها 
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اخلارجيَّـة، بينمـا تعتمـد إيـران على اإلمـارات يف 
ة السلع الضرورية، بنسبة  استيراد البضائع، بخاصَّ
29% من إجمالي الواردات اإليرانيَّة، ومن ثم فقد 
يصعـب علـى إيـران إيجـاد بديـل جتـارّي لإلمـارات 
بسـبب القـرب اجلغـرايف، فموانـي اإلمـارات هـي 

األقرب واألقل تكلفة على إيران))).

رابًعا: النتائج خالل فترة التقرير 
االستراتيجّي:

ومن خال استعراض تاريخ الَعاقات اإليرانيَّة-
اخَلِليجيَّة عموًما والَعاقات بني اجلانبني يف أثناء 
فترة التقرير االسـتراتيجّي نصف السـنوي، ميكن 

ل إلى النتائج التالية: التوصُّ

لّي إليران جتاه بعض  • منحنى السـلوك التدخُّ
من دول اخَلِليج ودول اجلوار كالعراق وسوريا والدول 
التي تؤّثر على األمن اخَلِليجّي بشكل غير مباشر 
كسوريا ولبنان من ثنايا تأثيرها على أمن املنطقة 
اه »التصاعـدي” النوعّي جتاه  بالكامـل يأخـذ االجتِّ
ـة اجلـزر اإلماراتيـة - أمـن  القضايـا اخلافيـة كافَّ
ل  اخَلِليج النشاط االستخباراتي يف اخَلِليج والتدخُّ
يف شـؤون دولـه - امِللَـّف النـووّي، مـع بروز خافات 
ـل يف  جديـدة خـال فتـرة التقريـر كأزمـة التدخُّ
البحرين وِملَّف احلّج وتصريحات املرشد اإليرانّي 
عوديَّة-اإليرانيَّة واخلافات  وتنامي اخلافات السُّ
اإلماراتية-اإليرانيَّة، وذلك يف ضوء املتغيِّرات التي 
حدثت باملنطقة وعّززت حضورها اإلقليمّي، وهي 
سقوط العراق 2003، وثورات الربيع العربّي 2011، ثم 
االتِّفاق النووّي الذي أبرمته طهران يف يوليو 2015، 
إذ أسهم جلوس الغرب على طاولة املفاوضات مع 

https://goo.gl/FSVzGs :41(  صحیفة ابرار اقتصادي ص(

طهران يف تفيز -أو باألحرى َكَشَف عن- الشعور 
االستعائي لديها، القائم على منطق امتاك الُقوَّة.

• عموًمـا لـم يختلـف األمـر مطلًقـا يف عهـد 
ة يف فترة التقرير االستراتيجّي-  روحاني -بخاصَّ
ليَّـة، بـل  عنـه يف عهـد سـابَقيه يف سياسـاته التدخُّ
علـى العكـس تصاعـدت وتيرتـه، فاألمـر يقتصـر 
علـى تغييـر أفـراد ال سياسـات، فالرئيـس ليـس 
صانـع القـرار األوَّل يف إيـران، ومـن ناحيـة ثانيـة 
فإن إليران أهداًفا اسـتراتيجيَّة تسـعى لتحقيقها 
منذ عام 1979 حتى اآلن، سـواء من خال التيَّار 
، ومضمونهـا أن تصبـح  احملافـظ أو اإلصاحـيّ
قـوة إقليميَّـة مهيمنـة علـى املنطقـة، مبـا ميكـن 
يَاَسة اإليرانيَّة حتَّى لو شهدت  معه القول إن السِّ
ة جتاه  فتـرات هـدوء تعقبهـا فترات توتُّـر -بخاصَّ
دول َمْجِلس التَّعاُون- فإن ذلك لم يغيِّر من جوهر 
يَاَسـة السـاعية للعب دور إقليمّي مهيمن  تلك السِّ
بعيـًدا عـن إرسـاء مبـادئ حسـن اجلـوار، ووضـع 
أسـس لألمـن التَّعاُونـي الـذي ينهـض بدايـًة علـى 
ل  احتـرام سـيادة الـدول واسـتقالها وعـدم التدخُّ
يف شؤون اآلخرين، فقد بلغ النُُّفوذ اإليرانّي مداه 
يف منطقة اخَلِليج يف عهد روحاني وقبله يف عهد 
الرئيس محمد خامتي، كما أن حزب اهلل تأسس 
يف فتـرة رئاسـة رفسـنجاني، فاحلكـم يف إيـران 
يرتكز بشكل أساسي على املرشد األعلى، ولنا يف 
جتِربة الرئيس أبو احلسن الصدر خير مثال، إذ 
ـحه اإلمـام اخلميني ودعمـه بقوة حتَّى وصفه  رشَّ
بقولـه “هـذا ابنـي”، إال أنـه عندمـا ظهـر خـاف 
بـني اجلانبـني انتهـى املطـاف برئيـس اجُلْمُهوِريَّـة 

إلـى اللجوء السياسـّي يف فرنسـا.
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• تبنَّـت دول اخَلِليـج سياسـة ثابتـة جتاه إيران 
خـال فتـرة التقريـر تقـوم على االحتـرام املتبادل 
ل يف الشـؤون الداخليَّة والدعوة إلى  وعدم التدخُّ
إقامـة َعاقـات تعـاُون أكثـر مـن مـرة، وذلـك يف 
محاولـة الحتـواء إيران واسـتيعابها مبـا يؤدِّي إلى 
تقيق االستقرار اإلقليمّي وحّل أي مشكات أو 
ـن  أزمـات تهـّدد هـذا االسـتقرار، األمـر الـذي ميكِّ
طريَف الَعاقة اخَلِليج وإيران من االستجابة الواعية 
لعوامـل االختـاف وضرورة وجـوده، لانتقال من 
حالة التعايش التنافسـي إلى مرحلة من التقارب 
واالنفتاح، والتنسيق والتَّعاُون، بعيًدا عن اإلقصاء 
والتهميـش يف الترتيبـات األمنيَّة للنِّظام اإلقليمّي 
الفرعي لتلك املنطقة، ومِلَا متثله هذه املنطقة من 

ية وحساسـية بالغة لدولها والعالَم بأسـره. أهمِّ

• إذا كان إجماع على أن الَعاقات اخَلِليجيَّة-
ر،  ة، ومتصاعـدة يف التوتُـّ اإليرانيَّـة غيـر مسـتقرَّ
فـإن هـذا األمـر -وال شـك- لـه أسـبابه، ويتطلّـب 
طرح بدائل وخيارات خليجيَّة لكيفية التعامل مع 
طهران يف املرحلة القادمة يف ظّل إصرارها على 
عدم تغيير سياستها جتاه دول اخَلِليج، وهو األمر 
الـذي ظَهـرت -وتظهـر- جتلِّياتـه يف عديـد مـن 
السياسـات واملمارسـات واألزمـات التـي افتعلتهـا 
ًة التي تعتري  إيران، تلك األزمات وبؤر التوتُّر كافَّ
الَعاقـات اخَلِليجيَّة-اإليرانيَّـة، ال تُفِضـي إال إلى 
حقيقـة واحـدة، هـي أن إيـران هي املسـؤول األوَّل 
عن وصول هذه الَعاقات إلى تلك احلالة، بسبب 
إصرارها الدائم على ممارسة أسلوب االستعاء 
ل والتصعيد يف تعاملها مع دول  وسياسات التدخُّ
اخَلِليج، التي -كما سبقت اإلشارة- ال تفتأ تُظِهر 
حسن نيَّتها جتاه طهران، وتعلن دائًما استعدادها 

لتطويـر الَعاقـات معها، وتدعو إلى حّل القضايا 
بلوماسيَّة واحلوار. اخلافية بالدِّ

• إثبـات حسـن النِّيَّـة ليـس مطلوًبـا مـن دول 
َمْجِلـس التَّعـاُون التـي أبـدت مرونـة كاملـة بشـأن 
عديد من القضايا، بَيَْد أنها اصطدمت بالسياسات 
اإليرانيَّة، إذ إن إيران لديها مشروع إقليمّي للهيمنة 
رات املنطقة وتهديد دولها، وِمن ثَمَّ فإن  على مقدَّ
ن الَعاقات اخَلِليجيَّة-اإليرانيَّة يظّل مرتَهًنا  تسُّ
بإقـدام إيـران علـى خطـوات نوعيـة يف سياسـتها 
جتـاه دول اجلـوار عموًمـا ودول َمْجِلـس التَّعـاُون 
خصوًصا، ويتطلب ذلك سياسات ملموسة، يأتي 
ات اإليرانيَّة يف شـؤون  يف مقدمتهـا وقـف التدخُّ
دول َمْجِلس التَّعاُون لدول اخَلِليج العربيَّة عموًما، 
ـل إلـى حـّل  لَكـة البحريـن خصوًصـا، والتوصُّ ومَمْ
ـك  ة يف ظـلّ مَتَسُّ بشـأن اجلـزر اإلماراتيـة احملتلَـّ
َمْجِلـس التَّعـاُون بحـّق دولـة اإلمـارات الكامـل يف 
تلـك اجلـزر، فضـًا عـن مـدى وجـود ِنيَّة حقيقية 
لـدى إيـران إلنهاء أزمـة البرنامج النووّي اإليرانّي 
بعـد انقضـاء فتـرة األشـهر السـتَّة، مـدة االتِّفـاق 

املرحلـي مـع دول “1+5”.

يَاَسة اإليرانيَّة جتاه  ع يف السِّ • يظّل التغيير املتوقَّ
دول َمْجِلس التَّعاُون لدول اخَلِليج العربيَّة مرتبًطا 
بإنهـاء القضايـا العالقـة بني اجلانبـني، التي متثِّل 
ًقـا حقيقّيًـا لتطـوُّر تلـك الَعاقـات، وهي على  معوِّ
النحـو التالـي: اجلزر اإلماراتيـة الثاث، والتباين 
اخَلِليجّي-اإليرانّي حول أمن اخَلِليج العربّي، ومشكلة 
البرنامـج النـووّي اإليرانّي، والتهديـدات اإليرانيَّة 
ـات  بإعاقـة املاحـة يف مضيـق هرمـز، والتدخُّ
ات  اإليرانيَّة يف شؤون دول َمْجِلس التَّعاوُن، والتدخُّ

اإليرانيَّة يف دول اجلوار اخَلِليجّي.
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خامًسا: أّي مستقبل ينتظر 
ة؟ ة-اإليرانيَّ الَعالقات الَخِليجيَّ

يف ضوء النتائج السابقة والتطوُّرات اإلقليميَّة 
د  والدوليَّـة املتسـارعة، وأخـًذا بعـني االعتبـار تَعـدُّ
التَّعـاُون والنِّـزاع بـني  ـات وقضايـا  ِملَفَّ وتشـابك 
دول َمْجِلـس التَّعـاُون اخَلِليجـّي وإيـران، فإنـه مـن 
اه مسار هذه الَعاقات  الصعوبة مبكان التنبُّؤ باجتِّ
على نحو دقيق، ومع ذلك ميكن استشراف ثاثة 
سيناريوهات لشكل الَعاقات اخَلِليجيَّة-اإليرانيَّة 

خال املسـتقبل املنظور:

السيناريو األول: انفراجة يف الَعالقات: ويقوم 
هـذا السـيناريو علـى إقامـة حـوار بـني اجلانبـني 
عبـر قنـوات اتصـال دورية رسـميَّة، بشـأن قضايا 
ة املذكـورة مسـبًقا، ويعـد هـذا  اخلـاف الرئيسـيَّ
السـيناريو األفضـل مـن املنظـور اخَلِليجـّي، لكـن 
قـه يظـلّ رهًنـا مبـدى تواُفر الرغبـة الصادقة  تقُّ
واإلرادة احلقيقيـة لـدى إيـران لتغليـب مبـادئ 
حسن اجلوار واملصالح املتباَدلة على مبدأ بسط 
عية،  الهيمنة والنُُّفوذ اإلقليمّي ومشروعاتها التوسُّ
ة وحـده، ولكـن يف ضـوء  املسـتِند إلـى منطـق الُقـوَّ
كات اإليرانيَّة  ـعي اإليرانـيّ والتحـرُّ املشـروع التوسُّ
الراهنـة يف املنطقـة، والظـرف اإلقليمـّي والدولّي 
الذي ساعد إيران على ذلك، فإن هذا السيناريو 

سـيظّل مستبعًدا.

السـيناريو الثانـي: الصـدام اخلشـن: يقـوم 
هذا السيناريو على احتمال تصاعد وتيرة التوتُّر 
احلالية يف الَعاقات بني اجلانبني، وجتاوزها نقطة 
التـوازن، لتصـل إلـى نـوع مـن الصـدام العسـكرّي 
املباشـر، وإن كان محدوًدا خصوًصا مع االعتقاد 
اإليرانـيّ اخلاطـئ بـأن دول اخَلِليـج ال تسـتطيع 

بسـبب  أطماعهـا وجتاوزاتهـا  الوقـوف ضـّد 
مهـا  والبشـرية، وتكُّ العسـكريَّة  قوتهـا  ميـزان 
وسيطرتها على بغداد، وتدخلها يف لبنان واليمن 
ـيِعيَّة املتعددة  وسـوريا، ناهيك بامِليِليْشـيَات الشِّ
شـرائح  علـى  املذهبـي  ونفوذهـا  تتبعهـا،  التـي 
احتماليـة  ورغـم  اخَلِليـج،  املجتمعـات يف  مـن 
مسـتوياتها  عنـد  قـه  نسـبة تقُّ تبقـى  حدوثـه 
الدنيـا، نظـًرا إلـى كـون السياسـات اخلارجيَّـة 
إلدارة  منهًجـا  ة  الُقـوَّ تعتمـد  ال  اخَلِليـج  لـدول 
وحـّل قضاياهـا اخلافيـة  الدوليَّـة  َعاقاتهـا 
مـع دول العالَـم، إضافـًة إلـى وجـود قيود دوليَّة 
رادعة ألي سلوك إيرانّي غير حكيم قد يرد يف 
مة هذه الكوابح: احلفاظ على  األفق، ويف مقدِّ
ات البَْحِريَّـة يف املنطقة  سـامة املـرور يف املمـرَّ
اخَلِليـج  لـدول  العسـكريَّة  القـدرات  وتنامـي 
ـعوديَّة  السُّ دشـنتها  التـي  والتحالفـات  العربيَّـة 
كالتحالـف العربـّي والتحالـف اإلسـامّي ورمبا 
اسـتمرارية التـزام اإلدارة األمريكيَّـة اجلديـدة 

بأمـن اخَلِليـج.

عاُون: وميثِّل  ر والتَّ السيناريو الثالث: التوتُّ
هـذا السـيناريو اسـتمراًرا للحالـة العاديـة التي 
تتَّسـم بهـا الَعاقـات بـني اجلانبـني على امتداد 
فتـرة التقريـر ومـا قبلها، والتي تراوح فيها، يف 
ما يشبه بندول الساعة، بني التقارب والتَّعاُون 
تـارة، والتباعـد والنِّـزاع تارة أُخـَرى. ويَُعّد هذا 
ـح للتحقق عملّيًا، يف ضوء  السـيناريو هو املرشَّ
ُمعَطيات البيئة اإلقليميَّة الراهنة، والتي ال تزال 
ة  ـات اخلافيـة بـني اجلانبـني، بخاصَّ تعـّج بامِللَفَّ
يف كّل مـن اليمـن وسـوريا والعـراق، وعلـى وجه 
العمـوم توجـد ضوابـط ينبغـي أن تكـم املسـار 
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املسـتقبلي للَعاقـات اإليرانيَّة-اخَلِليجيَّـة، مبـا 
يحقـق مصالـح كا الطرفـني مـن جهـة، ويُسـِهم 
واسـتقرارها،  اخَلِليـج  منطقـة  أمـن  تعزيـز  يف 
ز رفـاه شـعوبها جميًعـا مـن جهـة أُخـَرى،  ويعـزِّ
ولكن اجلانب األكبر يف هذا املسار سيقع على 
عاتـق إيـران، باعتبارهـا الطرف السـاعي دوًما 
لبسـط الهيمنـة والنُُّفـوذ اإلقليمـّي مبـا يتجـاوز 
القواعـد واألعـراف املرعيَّـة يف الَعاقـات بـني 
الـدول، وذلـك علـى نحـو مـا أشـرنا إليـه آنًفـا، 
مة هذه الضوابط احلاكمة: ضرورة  يأتي يف مقدِّ
ـل يف الشـؤون  التدخُّ املتبـاَدل وعـدم  االحتـرام 
الداخليَّـة للـدول، واحتـرام السـيادة اإلقليميَّـة 
واحلدود القائمة املعتَرف بها، واحترام القواعد 
ات املائية وحرية املرور  مة للمرور يف املمرَّ املنظِّ
ـة اخَلِليـج العربـّي ومضيـق هرمـز،  فيهـا، بخاصَّ
والتوقُّف عن إطاق التصريحات االسـتفزازية 
مـن بعـض املسـؤولني الرسـميني، التـي تنطـوي 
علـى التلويـح -تلميًحـا أو تصريًحـا- بإمكانيَّـة 

ة أّيًـا كان نوعها. اسـتخدام الُقـوَّ

هـذه  ملسـتقبل  األَهـمّ  د  احملـدِّ يبقـى  كمـا 
القـرار  إدراك صانـع  رهًنـا مبـدى  الَعاقـات 
مـع  طهـران  َعاقـات  تطويـر  يـة  أهمِّ اإليرانـيّ 
بـوادر  إبـداء  ثَـمَّ  ومـن  اخَلِليجيَّـة،  العواصـم 
ُحسـن النِّيَّـة جلهـة إقامـة تعـاون إيجابـي معهـا، 
ال سـّيما وأن مـن مصلحـة إيـران تعزيـز نطـاق 
َعاقاتها يف اجلوار اخَلِليجّي املباشر، وهو ما 
لهـا لتوسـيع شـبكة َعاقاتهـا علـى املسـتوى  يؤهِّ
مِلَـا لـدول َمْجِلـس التَّعـاُون  اإلقليمـيّ والدولـّي، 
ومصداقيـة يف  رفيعـة  مكانـة  مـن  اخَلِليجـيّ 

أجمـع. والعالَـم  العربيَّـة  املنطقـة 

« المحور الثاني
الدور اإليرانيّ في دول الجوار الخَلِيجيّ:

 العراق واليمن نموذجين
فرض الدور اإليرانّي نفسه على املنطقة عموًما 
ودول اجلـوار اخَلِليجـيّ -ومنهـا العـراق واليمـن- 
خصوًصا منذ االحتال األمريكّي للعراق يف عام 
2003، حتَّـى أصبـح مـن غير املمكن احلديث عن 
التطوُّرات السياسيَّة واألمنيَّة يف هاتني الدولتني، 
ال فيها،  دون ذكر احلضور والتأثير اإليرانّي الفعَّ
ولعـّل مواقـف العـراق األخيـرة -خـال النصـف 
الثانـي مـن عـام 2016- بتلبيـة املطالـب اإليرانيَّـة 
ـيِعيَّة يف اجليش العراقّي،  بإدماج امِليِليْشـَيات الشِّ
ومماطلـة احلوثيـني يف اليمـن بدعـم إيرانـّي يف 
إنهاء السـيطرة املسـلَّحة على صنعاء، وتشـكيلهم 
والرئيـس اليمنـّي السـابق علـي عبـد اهلل صالـح 
املَْجِلـس األعلـى لليمـن كحكومـة موازيـة حلكومـة 
الرئيس الشرعي عبد ربه هادي منصور، مثَّل من 
وجهـة نظـر البعض تكريًسـا لهـذا الـدور اإليرانّي 
الذي لم يُكن ليتنامى إالَّ نتاًجا لتغيُّرات يف موازين 
القوى الداخليَّة العراقيَّة واليََمِنيَّة، وكذا اإلقليميَّة 
والدوليَّة يف املنطقة أيًضا، ومن ثم فا بد من بيان 
ياته  حـدود الـدور اإليرانـّي يف كلتا الدولتني وتدِّ

ومآالتـه يف ضـوء الفتـرة محّل التقرير.

أواًل: العراُق نقطَة انطالٍق 
عية: ة التوسُّ ة اإليرانيَّ لالستراتيجيَّ

بدايـًة، مثَّـل الغزو األمريكّي للعراق وإسـقاط 
ام حسني يف مايو 2003 فرصة سانحة  نظام َصدَّ
طاتهـا  تنفيـذ مخطَّ لبـدء  للُجْمُهوِريَّـة اإليرانيَّـة 
بالـدور  الطائفيَّـة، مسـتِغلَّة يف ذلـك االنشـغال 
األمريكّي كقوة “احتال مباشر”، ومّدت نفوذها 
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بقـوة إلـى الداخـل العراقـّي حتَّـى أصبحـت هـي 
الاعب األبرز على الساحة العراقيَّة، ورقًما يف 
املعادلـة الداخليَّـة، رمبـا أكثر من احملتّل املباشـر 
“ثـورات  ى  يَُسـمَّ مـا  انـدالع  بعـد  ـة  ذاتـه، بخاصَّ
الربيـع العربـّي« عـام 2011، إلـى أن اسـتطاعت 
إيـران ليـس فقـط تشـكيل امِليِليْشـيَات واجليـوب 
ـيِعيَّة املواليـة لهـا واملؤمِتـرة بأمرهـا لتنفيـذ  الشِّ
العراقـّي  النِّظـام  َدْفـع  بـل  األجنـدة اإليرانيَّـة، 
ـيِعيَّة باجليـش  لاسـتجابة لَضـّم امِليِليْشـيَات الشِّ
العراقّي وشاركت بقوة يف املعارك الدائرة بالعراق 
لتحريرها من قبضة »داعش«، وآخرها املشاركة 
يف معركـة تريـر املوصـل مـن قبضـة التنظيـم 
ـل كأحـد  ى بإيـران إلـى التوغُّ اإلرهابـي. وقـد أدَّ
األطراف األساسية يف تطوُّرات الساحة العراقيَّة 

عـدة دوافـع، مـن أبرزهـا:

• توافر املكون املذهبي يف العراق.
• أحد دول الهال الشيعّي.

• القرب اجلغرايف من إيران.
• منصة انطاق استراتيجّي لإلقليم.

• احليلولة دون ظهور عراق جديد.
يَاَسة األمريكيَّة يف عهد أوباما. • السِّ

ـِفير  السَّ ـًرا  كتبـه مؤخَّ الـذي  املقـال  أن  بيـد 
العـراق وأفغانسـتان ومنـدوب  لـدى  األمريكـيّ 

)1(  صحیفة شرق، برنامه ریزي جنگ ٨ساله در راستاي اهداف استعمارگران بود، شمارة 2716، 1395/8/9،
D8%B1%A8% http: //www.sharghdaily.ir/News/104651/%D8%AE%D8

املتَّحـدة خـال  لـدى األمم  املتَّحـدة  الواليـات 
الفتـرة 2007-2009 زملـاي خليـل زاده، يعكـس 
أن إيـران باتـت الرقـم الـذي ال ميكـن جتـاوزه يف 
العـراق بتغلغلهـا سياسـّيًا وعسـكرّيًا وثقافّيًـا يف 
اجلسد العراقّي، باعترافه بأن “يف دوائر القرار 
األمريكـيّ شـبه قناعـة بخسـارة العـراق ملصلحـة 
اإليرانّيـني”، وهنـا يقـول رئيس مجمع تشـخيص 
النِّظـام الراحـل هاشـمي رفسـنجاني:  مصلحـة 
“إذا أصبحت العراق وإيران مًعا، فسـتكون لهما 

الكلمـة األولـى يف املنطقـة”))).

وقد شهدت الساحة العراقيَّة خال النصف 
الثاني من عام 2016 توُّاًل تكتيكّيًا يف االستراتيجيَّة 
اإليرانيَّـة وأدوات تنفيذهـا يف الداخـل العراقـّي 
ع”، وهـي  باالنتقـال مـن مرحلـة “عسـكرة التشـيُّ
ـيعّي بعد  د الشِّ املرحلـة الثالثـة مـن مراحـل التمدُّ
بهـا  التشـيُّع، ويُقصـد  مرحلتَـي نشـر وتسـييس 
يعيَّة العراقيَّة،  انية الشِّ كَّ “عسكرة املجموعات السُّ
تدريًبـا وتسـليًحا وجتنيـًدا وإرسـااًل للتشـكيات 
الَعْسَكِريَّة واملقاتلني الَعْسَكِرّيني وغير الَعْسَكِرّيني، 
وتويلهـا إلـى وضعيـة قـادرة علـى الوصـول إلـى 
سلطة احلكم يف العراق بقوة الساح إن متكنت، يف 
حني تدخل العراق يف وضع اجلاهزية لاحتال، 
عبر افتقارها إلى القدرة على مواجهة امِليِليْشيَات 

توافر
المكون المذهبي 

 الهال
الشيعّي

 القرب
الجغرافي

 منصة
انطاق لإلقليم

عدم ظهور
عراق جديد 

 ضعف المتغيِّر
األمريكّي
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اإليرانيَّـة العسـكريَّة«. هـذا هـو احملور الرئيسـي 
يف محـاور العمـل اخلارجـّي إليـران، ومـا بقي يف 
ة األهـداف اإليرانيَّـة ويف مسـاحة الوسـائل  مظلَـّ
املتَّبَعـة هـو تفاصيـل أو إجـراءات تدور حول هذا 
السلوك االستراتيجّي، وتلك هي املضامني الُعلْيَا 
يف الفكر والتخطيط اإليرانّي سواء أكانت خطًطا 
استراتيجيَّة تفصيليَّة أم كانت مجموعات من ِحَزم 
ة  بلوماسـيَّ ة واملجتمعية والدِّ يَاِسـيَّ املمارسـات السِّ

واإلعاميَّة واالقتصاديَّة، إلخ ))).

إدمـاج  أو  ع«  مرحلـة »إدمـاج التشـيُّ إلـى   ...
ـيِعيَّة يف أنظمـة احلكـم القائمـة  امِليِليْشـَيات الشِّ
كاتها  إلضفاء طابع قانوني وغطاء رسمي على ترُّ
لتنفيـذ أوامـر املرشـد اإليرانـّي، فكثفـت إيـران 
ضغوطهـا علـى احلكومة العراقيَّـة للُمِضّي ُقُدًما 
ِميِليْشـيَات احلشـد الشـيعّي انظـر  نحـو إدمـاج 
العراقـّي، ويرتبـط  التالـي يف اجليـش  اجلـدول 
بغـداد يف  إلـى  املتكـررة  بذلـك رسـائل طهـران 
هـذا الصـدد خـال الفتـرة املاضيـة، إذ حـّذَرت 
إيـران حكومـة العبـادي مـن َمَغبَّـة انتهـاء معركـة 
املوصل دون تسوية أوضاع احلشد، على اعتبار 
ع أطراًفـا عراقيَّـة وجهات دوليَّة  أن ذلـك سيشـجِّ
للمطالبـة بحـّل احلشـد، وهـو مـا دفـع رئيـس 
الوزراء العراقّي حيدر العبادي إلى إصدار قرار 
رسـمي يـوم 2016/7/26 بَضـّم قـوات “احلشـد 
ـيعّي” إلـى اجليـش العراقـّي، ودفـع  الشـعبّي الشِّ
اب العراقـّي يـوم 2016/11/26 إلى  َمْجِلـس النُّـوَّ
إقـرار “قانـون هيئـة احلشـد الشـعبّي« بأغلبيـة 
208 حضـروا اجللسـة،  نائًبـا مـن أصـل   170
على أن يكون احلشـد الشـعبّي تشـكيًا َعْسَكِرّيًا 

 http: //cutt.us/jgbkY :1(  طلعت رمیح، عسكرة التشیُّع، الراصد اإللكترونیة، العدد 51، 2016/1/10، متاح على الرابط(
 http: //cutt.us/ulUaL :نَّة، األخبار، عربّي، 2016/11/16، متاح على الرابط )2(  برلمان العراق ُیِقّر قانون الحشد الشعبي بغیاب السُّ

مسـتقّاً يتمتَّـع بالشـخصية املعنويـة، وجـزًءا من 
ات املسلَّحة العراقيَّة، ويرتبط بالقائد العاّم  الُقوَّ
حة، وأن يتألف التشـكيل من قيادة  للقوات املسـلَّ
وهيئـة أركان وألويـة مقاتلة، فضًا عن خضوعه 

ومنتسـبيه للقوانـني الَعْسـَكِريَّة النافـذة))).

وينطـوي إقـرار قانون هيئة احلشـد الشـعبّي 
الداخـل واخلـارج  علـى تداعيـات سـلبيَّة علـى 
العراقّي، إلضفائه ِمَظلَّة قانونيَّة وغطاًء رسـمّيًا 
على عمل احلشد الشعبّي، على اعتبار أن احلشد 
ات املسلَّحة الرسميَّة، وبات  أصبح جزًءا من الُقوَّ
عمله يجري َوْفق سند قانوني. وسيسمح القانون 
تَب  ألعضاء احلشد بالتدرُّج يف احلصول على الرُّ
الَعْسَكِريَّة باجليش العراقّي، كما سيُسِهم يف زيادة 
إضعاف اجليش العراقّي، وإضفاء الصيغة الطائفيَّة 
عليه. ويُشار يف هذا اإلطار إلى تصريح القيادّي 
يف احلشد وزعيم ِميِليْشيَات بدر هادي العامري 
يف أغسـطس 2016، بأن قوات احلشـد أصبحت 

أقوى من اجليش العراقّي.

أيًضا سيكون إقرار قانون هيئة احلشد الشعبّي 
راعات اإلقليميَّة يف  عامًا رئيسّيًا يف تأجيج الصِّ
نه تقنني النُُّفوذ اإليرانّي بالعراق  امِلنَطقة، فقد ميكِّ
وإدماجه رسمّيًا يف اجليش العراقّي من االنتقال 
ـة ماحقـة عناصـر  ـوِريَّة بُحجَّ إلـى األراضـي السُّ
»داعش«، وهو األمر الذي سيدفع أطراًفا إقليميَّة 
ة إلى اعتبارها ِميِليْشيَا عابرة للحدود تخوض  ِعدَّ
حروًبـا بالوكالـة لصالـح طهـران، وهو ما سيُسـِهم 
يف تصاعد الطائفيَّة يف امِلنَطقة، كما كشف هذا 
األمـر عـن جنـاح اجلهـود اإليرانيَّـة يف »َمأَْسَسـة« 
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أوضاع حلفائها وأدوات نفوذها االستراتيجّي يف 
العراق. ِمن ثَمَّ ميكن القول إن اخلطورة الرئيسيَّة 
من إقرار القانون على مسـتقبَل العراق تتمثَّل يف 
سـة الَعْسـَكِريَّة العراقيَّـة أصبحـت طرًفـا  أن املؤسَّ
نِّّي، وباتت تكمها  يعّي-السُّ رئيسّيًا يف اخلاف الشِّ
االعتبـارات الطائفيَّـة، وهـو مـا يقضـي علـى أي 
سـة وطنيَّـة  مسـًعى يهـدف إلـى تويلهـا إلـى مؤسَّ
جامعة لكل العراقّيني، وبالتبعية إجهاض مساعي 

الوصـول إلـى دولة مواطنة حقيقية))).

ـة مـن  ة اإليرانيَّ ل يف االسـتراتيجيَّ )- التحـوُّ
اإلدمـاج إلـى التمكـني:

لم تتوقف إيران عند إدماج ِميِليْشيَاتها املسلَّحة 
يف نظـام احلكـم العراقـّي، بـل سـعت لتمكـني تلك 
ع  امِليِليْشيَات من توسيع نطاقها اجلغرايف بالتوسُّ
د لَضـّم مناطـق نفـوذ جديـدة لكـي تصبـح  والتمـدُّ

)1(  أحمــد عدلــي، مأسســة الطائفیــة.. تداعیــات إدمــاج الحشــد فــي الجیــش العراقــي، مركــز دراســات المســتقبل، 2016/11/29، متــاح علــى الرابــط: 
 http: //cutt.us/ms6WC

الفاعـل الرئيسـي واملتحكـم األوَّل يف أوراق اللعبة 
السياسيَّة العراقيَّة، فراحت تساند قوات احلشد 
ـيِعّي باملـال والسـاح للسـيطرة علـى مدينـة  الشِّ
املوصل عقب إعان العراق رسمّيًا صباح اإلثنني 
2016/10/17 بدء عمليَّات استعادة مدينة املوصل، 
التي سـيطر عليها التنظيم يف يونيو 2014، آخر 
أكبر معاقل اإلرهابيني بالعراق وثانية أكبر مدنه، 
مـن قبضـة »داعـش«، علـى غـرار مـا حـدث يف 
الفلوجة والرمادي وتكريت وبيجي وسنجار، يعكس 
ذلك تأكيُد رئيس مركز الدراسات االستراتيجيَّة 
مبجمع تشخيص مصلحة النِّظام علي واليتي يف 
يَّة مشاركة قوات احلشد الشعبّي  2016/9/16 أَهمِّ
بتحريـر مدينـة املوصـل بجانب اجليـش العراقّي، 
مضيًفا: “لوال احلشـد الشـعبّي يف صفوف قوات 
تخليـص الفلوجـة مـا ُحـّررت مـن أيـدي داعـش”، 
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باإلضافـة إلـى زيـارة قائـد فيلـق 
القـدس باحلرس الثـورّي اإليراِنّي 
اجلنـرال قاسـم سـليماني حلـدود 
محافظة نينوى يف أغسطس 2016 
بهـدف التحضير ملعركة السـيطرة 
على املوصل ومشـاركته بالفعل يف 
بدايات املعركة قبل انتقاله ملعركة 

حلب))).

وقد خالفت استمرارية املعركة 
ألكثر من 95 يوًما كثير من التوقُّعات 
ـَدت حسـمها خـال فتـرة  التـي أكَّ
ا، باالسـتناد إلى العدد  وجيـزة جـّدً
الكبير للقوات واألطراف املشاركة 
يف تريـر هـا من قبضـة »داعش« 

انظر اجلدول السابق، مقاَرنًة بعدد املسلَّحني من 
التنظيم، وهو ما جعل هؤالء اخلبراء واملتخصصني 
يبحثـون عـن أسـباب إطالـة أمـد األزمـة يف ظـّل 
الظـروف اإلنسـانية الصعبـة التـي أسـفرت عـن 
فـرار 200 ألـف مدنـي مـن منازلهـم ونـزوح أكثـر 
مـن 68 ألًفـا آخريـن َوْفًقـا لتقاريـر األمم املتَِّحـدة 

حتَّى ديسـمبر 2016.

يبـدو أن املشـكلة ليسـت يف تريـر املوصـل، 
ة اليـوم التالـي” أو مرحلـة  بـل يف “اسـتراتيجيَّ
مـا بعـد »داعـش« بني األطراف املشـاِركة، وإذا ما 
نظرنا إليها فسنجدها مرحلة تتنازعها مشروعات 
سياسيَّة مختلفة ومتناقضة، منها التقسيمّي ومنها 
ياق يندرج تصويت َمْجِلس  التفتيتّي، ويف هذا السِّ
النُّوَّاب العراقّي يف 26 سبتمبر 2016 على إبقاء 

/http: //www.armandaily.ir/fa/Main/Detail ،1395 1(  آرمان أمروز، جنتي یتوجه إلى العراق، 29 شهریور(
/http: //www.armandaily.ir/fa/Main/Detail ،1395 2(  آرمان أمروز، جنتي یتوجه إلى العراق، 29 شهریور(

دة حسب حدودها التاريخية،  محافظة نينوى موحَّ
ومنع مشروعات تقسيمها وعدم إجراء أّي تغيير يف 
وضعها القانوني واإلداري، وِمن ثَمَّ فُدوَن استعدادات 
أفضل لليوم التالي، ميكن ملعركة املوصل أن تثير 
عدة حروب يف حرب واحدة، وأن تتسبَّب يف دمار 
اِت اجلهوَد  د مثُل هذه التطوُّرَّ كبير للموصل، وتعقِّ
الراميـة إلـى تقيـق االسـتقرار يف العـراق، الذي 
يشـبه إعـادة اإلعمـار، وعـودة احلـّد األدنـى مـن 
دين داخلّيًـا، واخلـوف مـن االنتهـاكات التـي  املشـرَّ
يِعيَّة، وعلى الرغم من أن  ترتكبها امِليِليْشيَات الشِّ
ح أن تنجح املعركة يف استعادة املوصل،  من املرجَّ
فيمكـن أن تتحـول املنافسـات احمَلَلِّيَّـة واإلقليميَّـة 
إلى جناح تكتيكي سريع يف نكسة استراتيجيَّة))).

فعلى املُستَوى الداخلّي العراقّي، طرح زعماء 
ليـس  لكـن  الرئيسـيَّة ثاثـة مشـروعات،  الكتـل 
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ـح حتَّـى اآلن علـى الرغـم من  بينهـا مشـروع مرجَّ
دعـم النِّظـام اإليراِنّي أحد املشـروعات، واإلدارة 
األمريكيَّـة مشـروًعا آخـر، واملشـروعات الثاثـة 
هـي مشـروع ُسـنِّّي، وآَخـر كـردّي، وثالـث تتبنـاه 
حكومـة العبـادّي واحلشـد الشـعبّي، هـو بطبيعـة 

ـيِعّي: احلـال املشـروع الشِّ

ّي: يقضي بتحويل نينوى إلقليم  نِّ )-املشروع السُّ
ة للحفاظ على كيان  مستقّل يضّم محافظات ِعدَّ
يها تت الفتات وقوى  نينوى وضمان عدم تشظِّ
متصارعة على أسس قوميَّة وإثنية. ويشمل اإلقليم 
محافظات عدة بعد تويل قضاء تلعفر، وقضاء 
مخمـور، وسـهل نينوى، إلـى محافظات، وتتحول 

املوصل إلى محافظة وتصبح عاصمة اإلقليم.

)-املشـروع الكـردّي: وهـو قريـب مـن مشـروع 
إلـى  نينـوى  ـنِّيَّة، ويقضـي بتحويـل  السُّ القـوى 
ْستُور،  محافظات عدة، ثم حسم املادة 140 من الدُّ
املتنـازع عليهـا،  املناطـق  التـي تقضـي بحسـم 
إقليـم  املناطـق احلدوديـة مـع  وتديـد سـكان 
روا البقاء يف نينوى  كردستان العراق يف حال قرَّ
أو االلتحـاق باإلقليـم مـن خال اسـتفتاء تشـرف 
ل نينوى إلى  عليه األمَُم املتَّحدة، وبعد ذلك تتحوَّ
إقليـم، وهو مشـروع يتجاوب معـه األمريكيُّون))).

ـيِعّي: تتبنـاه حكومـة العبـادي  3-املشـروع الشِّ
إيـراِن،  ـيِعّي، وتدعمـه  الشِّ وِميِليْشـَيات احلشـد 
فهو بقاء الوضع على ما هو عليه قبل »داعش«، 
وهـو مـا يرفضـه األكـراد ويعتبرونـه مسـتحيًا، 
ـنَّة عـودة إلـى املُشـِكات السـابقة التي  ويـراه السُّ

ــّي، تقریــر الحالــة اإلیرانیــة لشــهر أغســطس 2016، الریــاض، مركــز الخلیــج العربــي  ور اإلیراِن )1(  مســتقبل معركــة تحریــر الموصــل بالعــراق والــدَّ
ــة، ص26. للدراســات اإلیرانی
)2(  المرجع السابق، ص27.

تسـببت يف ظهور التنظيم. وَوْفًقا لهذا املشـروع، 
فـإن سـبب الدعـم اإليراِنـّي رؤيـة العبـادي هو أن 
املشروع نظرّيًا يعني سيطرة اجليش العراقّي على 
هذه املناطق، لكن عملّيًا هو سـيطرة امِليِليْشـَيات 

اإليراِنيَّـة علـى املوصل.

ـح أن ُتَسـم النتيجـة  إال أنـه مـن غيـر املرجَّ
ألي من تلك املشروعات وهو أحد أسباب إطالة 
أمـد األزمـة، ألن هـذه املشـروعات متناقضـة يف 
العراقيَّـة،  القـوى  جوهرهـا مـع مصالـح ورؤى 
د اخلـاف علـى تأسـيس إقليـم ُسـنِّّي،  فقـد جَتـدَّ
األمر الذي يتطلب تفاُهًما، سواء الستبعاد هذا 
اخليـار أو إليجـاد صيغـة لـه تضمـن احملافظـة 
علـى وحـدة العـراق، وكذلـك احلـال بالنِّْسـبة إلى 
مطالبـة رئيـس إقليـم كردسـتان مسـعود بارزانـي 
بترتيـب جديـد يُِتيح اسـتحداث ثاث محافظات 
لألقلِّيَّات يف قضاء سنجار وتلعفر وسهل نينوى، 
اني،  كَّ وتشكيل إدارة َمَحلِّيَّة فيها تراعي التنوُّع السُّ
ومنحها حرية االختيار بني البقاء ضمن احلدود 
اإلدارية الراهنة االنضمام إلى إقليم كردستان))).

بـل  وليسـت هـذه مشـكلة سياسـيَّة فقـط، 
عسـكريَّة أيًضـا، ألن قـوات البيشـمركة التابعـة 
حلكومة كردستان لها دور مهّم يف معركة املوصل 
الية الشـرقية  ـمَ بعد أن أطبقت على املناطق الشَّ
واجلنوبيـة الغربيَّـة للمدينـة، وقد أظهرت معركة 
يَّة دور  تريـر منطقـة القيـارة قرب املوصـل أَهمِّ
البيشـمركة يف تقـدمي الدعـم اللوجسـتي وتأمني 
ور أكبر يف معركة املوصل  ات، وكان هذا الدَّ املمرَّ
ة أن مواقع قوات البيشمركة  األكثر صعوبة، بخاصَّ
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أقـرب ومتركزهـا أفضـل مـن اجليـش العراقـّي، 
ات يف بداية سبتمبر اجلاري  فقد كانت هذه الُقوَّ
على مسـافة تتراوح بني 12 و25 كم من أطراف 
املوصل، يف الوقت الذي كانت فيه وحدات اجليش 
العراقـّي األكثـر قرًبـا منهـا على مسـافة نحو 50 
كـم، كمـا أن البيشـمركة ال تثيـر يف نفـوس أهالي 
املوصل اخلوف الذي تبثُّه فيهم فصائل احلشد 
ـق معركـة  الشـعبّي، ومـن املشـكوك فيـه أن تقِّ
البيشـمركة  أداء  املوصـل جناًحـا حاسـًما دون 
ور  دوًرا محورّيًـا فيهـا، ويصعـب تصـور هـذا الـدَّ
دون اتِّفاق سياسّي واضح، ويتطلب هذا االتِّفاق 
ثقـة متباَدلـة ال شـيء يـدل علـى توافـر قـدر كاٍف 

منهـا حتَّى اآلن.

الداخلـّي حـول مسـتقبل  وجتـاُوًزا للصـراع 
املوصـل، فـإن إليـران مصلحـة يف موصـل ما بعد 
»داعـش« كجـزء مـن طموحهـا الواسـع إلضعـاف 
نِّيَّة املعادية لها، وتديد مستقبل  اجلماعات السُّ
منطقـة تلعفـر غـرب املوصل، فإضافة إلى كونها 
موطًنـا لشـيعة التركمـان، يُحتمـل أن توّفـر تلعفر 
إليران موقًعا على جانبي تقاطع املناطق الكردية، 
وِريَّة والتُّْرِكيَّة، ومتّكن إيران من فتح  العراقيَّة والسُّ
يٍّ يرتبـط بسـوريَّة وحـزب اهلل اللبنانـي،  خـّط بَـرِّ
لكونهـا تـدرك جيـًدا أن َخـطَّ األنبـار محفـوف 
ـة حمايـة  ، بُحجَّ باملخاطـر، فالنِّظـام اإليراِنـيّ
ـيَعة، سـكان تلعفر يف املوصل، يدفع  التركمان الشِّ
ـاه تعزيـز مشـاركة احلشـد الشـعبّي يف تلـك  باجتِّ
املعركة، وأن يكون للحشـد وجود كبير يف املعركة 
التي تُعتبر لدى بعض ساسة النِّظام اإليراِنّي، قبل 
ساسـة بغـداد، مصيريـًة يف تديـد طبيعة النُُّفوذ 

)1(  المرجع السابق، ص28.

)2(  المرجع السابق، ص29.

اإليراِنّي يف املرحلة املقبلة، فسيعني إفساح املجال 
مِليِليْشـَيات احلشـد الشـعبّي للمشـاركة بكثافة يف 
معركـة املوصـل، فرصـة للنِّظـام اإليراِنـّي لتحويل 
نفـوذه السياسـّي يف العـراق إلـى سـيطرة ميدانية 

فعلية))).

يف املقابل ال يبدو أن تركيا ترغب يف أن يجري 
تريـر املوصـل بعيـًدا عنهـا، فهـي تعتبـر املوصـل 
جـزًءا مـن فضائهـا األمنـّي شـمالّي العـراق، فمـن 
ولَـى يف املوصـل ميكن أن يكون له  ميلـك اليـد الطُّ
الصوت األعلى يف العراق مستقبًَا، ناهيك بجواره 
اإلقليمي، وهو ما تعرفه أنقرة جيًِّدا، وتخشى أن 
يكون إليران أو األكراد املناوئني لتركيا اليد الُطولَى 
يف املدينة. وِمن ثَمَّ فإنها لن تترك ترير املدينة 
يجري بعيًدا عنها، مهما كلّف، لذلك أبدت تركيا 
ـل العسـكرّي يف معركـة املوصـل  رغبتهـا يف التدخُّ
مسـتندة إلـى مـا أقـره البرملـان التُّْرِكـّي يف نهايـة 
ل  سبتمبر 2016 من السماح للجيش التُّْرِكّي بالتدخُّ
يف سـوريا والعراق، بأغلبية 298 صوًتا من أصل 
396، إذ فّوض الُقوَّات املسلَّحة باستخدام الُقوَّة يف 
سوريا والعراق ومنحها صاحية اتخاذ اإلجراءات 
الازمة يف حال وجود أخطار متعلقة باألمن القومي 
التركـي، وموافقـة البرملـان التُّْرِكـّي بغالبيـة كبيـرة 
ـة اجليـش التُّْرِكـّي ملواصلـة عمليَّاتـه  لتمديـد مهمَّ
العسـكريَّة خارج احلدود يف العراق وسـوريا لعام 
إضـايف، وبهـذا التمديد يسـتطيع اجليـش التُّْرِكّي 
التحـرُّك وتنفيـذ جميع العمليَّات العسـكريَّة حتَّى 
نهايـة أكتوبـر عـام 2017، خـارج حـدود بـاده، 

ٍة يف العراق وسـوريا))). بخاصَّ
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وتدرك إيران أن إسهام البيشمركة يف ترير 
ـخ حضـور حكومـة أربيـل يف محيـط  املوصـل يرسِّ
املدينـة وتسـهل عليهـا الدفـاع عـن انتشـارها يف 
األراضي املتناَزع عليها، كما تسّهل عليها التواصل 
التجارّي واالقتصادّي مع تركيا، وتعي ِميِليْشيَات 
نِّيَّة إلى إدارة محافظة  احلشد أن عودة القوى السُّ
ز موقـع هـؤالء الذيـن حاولـت  نينـوى وحدهـا تعـزِّ
حكومة املالكي مواجهتهم يف السنوات األخيرة، وال 
تُخِفي طهران رغبتها يف إبعاد النُُّفوذ التُّْرِكّي عن 
العراق وكردستان، كما هي سياستها يف سوريا)))، 
فمشاركة احلشد الشعبّي يف معركة املوصل تشّكل 
ية جيو-ستراتيجية للنِّظام اإليرانّي، إذ يؤّكد  أهمِّ
من خالها جلميع الفاعلني على املستوى العربّي 
واإلقليمّي والدولّي، أنه استطاع توظيف ُمخَرجات 
ز  االحتال األمريكّي للعراق مبا يخدم مصاحله ويعزِّ
ة يف ما يتعلق بـ”الطريق  مكاسبه اإلقليميَّة، بخاصَّ
اإليرانـيّ نحـو املتوسـط”، الذي برز على السـطح 
ـة عمـل عليهـا النِّظام  منـذ عـام 2014 ضمـن ُخطَّ
اإليرانّي منذ ثاثة عقود لرسم ممّر يصل إيران 
بشواطئ البحر املتوسط مروًرا بالعراق وسوريا، 
ليمنـح طهـران أكبـر نفوذ يف املنطقـة، ويبدأ املمّر 
من بعقوبة يف محافظة ديالى، وهي أقرب مدينة 
اه مدينة الشرقاط  عراقيَّة للحدود اإليرانيَّة، باجتِّ
يف محافظـة صـاح الديـن التـي سـيطرت عليهـا 
يعيَّة يف سبتمبر 2016، وميتّد يف  امِليِليْشيَات الشِّ
ـاه تلعفـر وسـنجار التـي تسـيطر عليهـا منـذ  اجتِّ
نوفمبر 2016 قوات “بي كا كا” القادمة من سوريا، 
ويسـتمّر امتداد املمّر من معبر ربيعة بني العراق 
وسـوريا مـروًرا بالقامشـلي وعـني العـرب كوبانـي 

 http: //cutt.us/Knsn ،1395 1(  جهان صنعت: نبرد موصل وهشدار هایی به مقامات عراق،28 مهر(
http: //cutt.us/BeRNA ،1395 2(  موقع نامه، انگلیس: ایران نقش مهمی درعراق دارد، 28 م8ر(

وصـواًل إلـى عفريـن، وهـي مناطـق تسـيطر عليها 
وحدات حماية الشعب الكردية التي يعتقد النِّظام 

اإليرانّي أنها “يف املكان املناسب”.

بيد أن املمّر الذي تسـعى إليه إيران للوصول 
يعّي الذي  إلى شـواطئ املتوسـط يعّزز الهال الشِّ
تعمـل علـى تنفيـذه منذ عقود، لكنه سـيغيِّر أيًضا 
شكل حضور إيران يف العالَم العربّي بُرّمته، وتنقل 
“األوبزرفر” البريطانيَّة عن مارتن تشيلوف مسؤول 
شـؤون الشـرق األوسـط قولـه: “إيـران تعمـل بقوة 
لتحقيـق هـذا الهدف اجليو-سـتراتيجي”، بحيث 
يصبـح بإمكانهـا نقـل السـلع واألفـراد داخـل ذلك 
املمّر الذي تتولى حراسته من خال قواها الذاتية 
أو قوى أُخَرى تابعة لها يف سوريا والعراق ولبنان 
واليمـن)))، وتُعتبـر حلب أيًضا أكبر مفترق إلجناز 
هذا املمّر، إذ استثمرت طهران كثيًرا من جهودها، 
وهي حشدت آالًفا للسيطرة على حلب، ويضيف 
ة يف املعبر،  شيلوف أن تأمني حلب هو مرحلة هامَّ
يعّيتني هناك،  الذي ميّر ببلدتَي نبل والزهراء الشِّ
ومنهما إلى ضواحي مدينة حمص، ثم إلى الساحل 
وري، معقل العلويني هناك، الذي أّمنته روسيا. السُّ

وإلطالـة أمـد األزمـة أسـباب أُخـَرى، منهـا ما 
يتعلـق بتعقيـد الَعاقـة بـني أربيـل وبغـداد جتـاه 
رة من قبل البيشمركة، ففيما يتمسك  املناطق احملرَّ
العبـادي املدعـوم إيرانّيًـا بانسـحاب البيشـمركة 
رة باالسـتناد إلـى االتِّفـاق بـني  مـن املناطـق احملـرَّ
ات الكردية الذي يضّم  اديـة والُقـوَّ احلكومـة االتِّ
“بنـًدا صريًحـا بانسـحاب قـوات البيشـمركة مـن 
رة بعـد ترير املوصل، إلى أماكنها  املناطـق احملـرَّ
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السابقة التي كانت متسكها قبل انطاق عمليَّات 
التحريـر”، يرفـض مسـعود بارزانـي رئيـس إقليـم 
رة ويؤكِّد  كردستان العراق التنازل عن املناطق احملرَّ
اتِّفاقـه مـع األمريكّيـني على عدم انسـحاب قوات 
َرتها من  البيشـمركة الكردية من املناطق التي حرَّ
سيطرة »داعش«، معلًنا أن هذه الُقوَّات قدمت 11 
ألًفا و500 قتيل وجريح يف املعارك ضّد التنظيم”)))، 
وسبب آخر يتعلق باخلوف من انفجار لغم تلعفر 
تت أقدام األطراف املتصارعة على اليوم التالي 
يِعّي املدعومة  ة قوات احلشد الشِّ لـ”داعش” بخاصَّ
ح وزيـر اخلارجيَّـة التُّْرِكـّي مولـود  إيرانّيًـا، إذ صـرَّ
تشـاوش أوغلـو بـأن بـاده سـتتخذ تدابيـر أمنيَّـة 
ـيِعّي خطـًرا على  حـال تشـكيل قـوات احلشـد الشِّ
أمـن تركيـا، مضيًفـا: “نحـن ُمِصـرُّون على حماية 

ائنا التركمان يف تلعفر”. حقوق أشـقَّ

تلـك  املقابـل اسـتفاد »داعـش« مـن كل  يف 
األسـباب، باإلضافة إلى أسـاليبه القتالية ومنها 
زرع األلغام يف اجلسـور اخلمسـة على نهر دجلة 
الذي يقسم املدينة، وإشعال النار يف آبار البترول 
يَّة من  ل ومنع املقاتات اجلوِّ إلعاقة عملية التوغُّ
إصابـة أهدافهـا، وإحـراق القـرى الشـرقية ملنـع 
م، والعمليَّات االنتحارية  ات الكردية من التقدُّ الُقوَّ
خـة، واسـتغال »داعـش« بعض  بالسـيَّارات املفخَّ
وِريَّة يف احلصول  املنافذ املفتوحة على احلدود السُّ
ز دفاعه، إذ تسمح  ا عزَّ على التسليح والدعم، مِمَّ
أربعـة مقتربـات  بتوفيـر  املعركـة  طبيعـة أرض 
فقـط: املقتـرب اجلنوبـي الـذي يبـدأ مـن القيارة 
جنوًبـا وميتـّد مبحاذاة النهـر إلى مدينة املوصل، 
وستعمل عليه قوات اجليش واألمن العراقيَّة، ثم 

)1(  المرجع السابق.

)2(  المرجع السابق.

املقتـرب الشـرقي ويبـدأ مـن عمـق أراضـي إقليم 
كردستان، وتعمل عليه قوات البيشمركة وجزء من 
ّي، واملقترب الغربي ويبدأ  ـنِّ احلشـد الوطني السُّ
مـن تلعفـر وتعمـل عليـه قـوات احلشـد الشـعبّي، 
وأخيًرا املقترب الشـمالي الغربي الذي يبدأ من 
املناطـق احمليطـة بسـدّ املوصـل، وتُعتبـر مناطـق 
حشـد مناسـبة، وسـتعمل عليـه قـوات احلشـد 
ط العسكرّي اإلبقاء  يِعّي، ورمبا يفّضل املخطَّ الشِّ
ات إلغراء  على بعض املناطق غير مشغولة بالُقوَّ
اه احلدود  قـوات تنظيـم الدولة باالنسـحاب باجتِّ

وِريَّة))). السُّ

يات الدور اإليرانّي يف العراق: )- حتدِّ
علـى الرغـم مـن أن التطـوُّرات يف السـاحة 
العراقيَّـة يف النصـف الثانـي مـن عـام 2016 قـد 
جـاءت يف مصلحـة تنامـي تأثيـر دور إيـران يف 
العـراق، فإنـه مـن الصعـب جتاهـل عديـد مـن 
الكوابـح التـي تعتـرض هـذا الـدور، ومـن أهمهـا:

• تـردِّي األوضـاع االقتصاديَّـة يف إيـران رغم 
رفع العقوبات الدوليَّة املفروضة عليها، والتكلفة 
الباهظة للدور اإليرانّي يف كل من العراق، وسوريا، 
ولبنـان، واليمـن، يف ظـّل التفـاوت احلاصـل بـني 
املجتمع اإليرانّي ذي النزعة الليبرالية، والطبقة 
احلاكمة باسـم الدين، األمر الذي ينعكس سـلًبا 

على الدور اإليرانّي يف العراق واملنطقة.

• يؤدِّي النُُّفوذ اإليرانّي وامِليِليْشيَات املرتبطة 
بـه، وممارسـاتها الطائفيَّـة، واالتِّهامـات املتكررة 
بانتهـاكات حقـوق اإلنسـان، وارتـكاب اجلرائـم، 
نِّّي، عاوة  والتغيير الدميوغرايف ضّد املكون السُّ
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على االختافات مع األحزاب الكردية، إلى بروز 
حركة “الصّد الطائفي” يف الداخل العراقّي من 
نات، ال سّيما إذا حصلت  مختلف التيَّارات واملكوِّ
على دعم إقليمّي ودولّي مناوئ للنفوذ اإليرانّي، 
بعـد »داعـش«  مـا  ـع يف مرحلـة  أمـر متوقَّ وهـو 
للحيلولـة دون تنامـي الـدور اإليرانـّي الذي يّتخذ 
مـن العـراق منطلًقـا له جتاه باقـي دول املنطقة.

إلـى صـراع  القادمـة  املرحلـة  تُفِضـي  • قـد 
ـلْطة يف العـراق بـني القـوى السياسـيَّة  علـى السُّ
حة التي تُعّد نفسـها  ـيِعيَّة املسـلَّ وامِليِليْشـَيات الشِّ
والتأثيـر يف محاربـة »داعـش«،  ة  الُقـوَّ صاحبـة 
وإعـادة السـيطرة علـى املـدن واملناطـق التـي كان 
قد سـيطر عليها التنظيم سـابًقا، ولها إمكانيات 
عسـكريَّة كبيرة على األرض، احلال الذي يُِشـيع 
العـراق،  الدولـّي يف  ـل  التدخُّ ويُِعيـد  الفوضـى، 
ـط اإليرانـّي، وقـد يُفِضـي إلى  ويؤثـر علـى املخطَّ
ظهـور قـوى وتيَّـارات وطنيَّـة تعـارض دور إيـران 

ووجودهـا يف العـراق.

العراقيَّـة  التباعـد بـني احلكومـة  • إمكانيَّـة 
وإيران، يف ظّل ضرورات تطبيق البرنامج املعلن 
حلكومة العبادي، وبنود االتِّفاق السياسـيّ الذي 
لَت هذه احلكومة على أساسه، وما يتضمنه  تَشكَّ
ـل اإلقليمـّي يف الشـأن  مـن عـدم السـماح بالتدخُّ
العراقّي، والتوازن يف الَعاقات العراقيَّة اخلارجيَّة.

• على الرغم من عدم رفض الواليات املتَِّحدة 
األمريكيَّة الوجود اإليرانّي يف العراق، يف ظّل األزمة 
األمنيَّـة مـع »داعش«، فإن معارضـة اجُلْمُهوِرّيني 
، وضغـوط اللوبي املؤيِّد  يف الكونغـرس األمريكـيّ
إلسـرائيل، وتولِّـي ُجْمُهـوِريٍّ للرئاسـة األمريكيَّة، 
عـاوة علـى طبيعـة الَعاقات االسـتراتيجيَّة بني 

الواليـات املتَِّحـدة واخَلِليـج، كل ذلـك قـد يُعيـد 
الـدور اإليرانـّي،  حسـابات واشـنطن لتحجيـم 

سـواء يف العراق، أو يف املنطقة.

ة بعد تولي  عودّي، بخاصَّ ه السُّ ل التوجُّ • يُشكِّ
امللـك سـلمان بـن عبـد العزيـز ملقاليـد احلكـم، 
إلـى التعـاُون مـع قطـر وتركيـا حملاربـة اإلرهـاب، 
ـعوديَّة  الـذي بـرزت انطاقتـه األولـى بقيـادة السُّ
للتحالف العربّي-اإلقليمّي ضّد احلوثيني بعملية 
“عاصفـة احلـزم”، الـذي اجتـذب دواًل إقليميَّـة 
مهمـة كباكسـتان، مبنزلـة اإلعـان عـن الدعـوة 
لتشـكيل محـور ُسـنِّّي يف املنطقـة ملواجهـة الـدور 
اإليرانّي املتنامي، يف ظّل تراُجع التأثير العربّي.

اهاته  3- مستقَبل الدور اإليرانّي يف العراق واجتِّ
املتوقعة:

ا  خاصة القول أن الدور اإليرانّي يتنامى حّقً
يف العراق بخافه يف سوريا حيث يشهد تراجًعا، 
ولكـن تنامـي هـذا الـدور يف العـراق لـم يتـأتَّ مـن 
قـوة إيـران، بـل نتاًجـا ملتغيِّـرات داخليَّـة وإقليميَّـة 
ت الطريـق لهـذا الـدور، وهـو دور  ـدَ ودوليَّـة مهَّ
مؤثِّر يف مجريات األحداث يف الساحة العراقيَّة، 
وسـلبّي يف أكثـر أبعـاده. وليـس أدّل علـى ذلك من 
راعات الا متناهية”، التي أسـفرت  انتشـار »الصِّ
أ مهتـرئ” أمنّيًـا، احتـّل تنظيـم  عـن “عـراق مجـزَّ
»داعـش« بعـض مدنـه احليويَّـة، وال تـزال املوصـل 
لـم تُعـد بعـد مـن قبضـة »داعـش«، وعـدم وجـود 
جيـش وطنـي قوي ميثِّـل عنواًنا للوحدة العراقيَّة، 
ل العـراق إلى بؤرة وماذ لتجمع اإلرهابيني  وتـوُّ
من مختلف دول املنطقة، وسياسّيًا ضياع العراق 
ـد والدعـوة إلـى تقسـيمه إلـى ثاثـة ِكيانـات  املوحَّ
راع الطائفي الدامي بني مكوِّنات  منفصلة، والصِّ
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، واقتصادّيًـا اسـتكمال مسلسـل  اجلسـد اإليرانـيّ
إفقـار العراق.

ـع أن تسـعى إيـران، حـال إنهـاء  ومـن املتوقَّ
سـيطرة »داعـش« علـى املدن واألراضـي العراقيَّة 
التي سيطرت عليها، إلى ترسيخ دورها يف العراق 
ق مصاحلها، ويخدم أهدافها  بالشـكل الذي يحقِّ
علـى مختلـف األصعـدة سياسـّيًا، وأمنّيًـا، ودينّيًا، 
دها اإلقليمي، يف ظّل ُمعَطيات  مبا يتناسب ومتدُّ
هاتها التي تَبَنَّتها  ومتغيِّرات الساحة الدوليَّة وتوجُّ
إدارة روحاني. ومن املمكن، َوْفق ُمعَطيات الواقع، 
دة  أن يتخذ الدور اإليرانّي يف العراق أبعاًدا متعدِّ

تتمثل يف:

• البعـد السياسـّي، فباالسـتناد إلـى الوجـود 
اإليرانـيّ املباشـر، وحاجـة التيَّـارات العراقيَّة إلى 
ـلْطة، فـإن طهـران  الدعـم اإليرانـّي للبقـاء يف السُّ
ستمارس دوًرا سياسّيًا من خال التأثير يف مجريات 
هات احلكوميَّة، وستعمل  العملية السياسيَّة، والتوجُّ
على تقيق التوازن بني احلركات واألحزاب الدينيَّة 
سـات  املواليـة لهـا ودعمهـا للسـيطرة علـى مؤسَّ
الدولة العراقيَّة، واسـتبعاد القوى والتيَّارات ذات 
هـات الوطنيَّة التي تعـارض الدور اإليرانّي. التوجُّ

ع أيًضا أن تاول إيران إبقاء احلكومة  ومن املتوقَّ
ه  نها من االستقال عن التوجُّ العراقيَّة بوضع ال ميكِّ
، فضـًا عـن أنهـا ستسـعى إلـى أن تُلِحق  اإليرانـيّ
مواقـف احلكومـة العراقيَّـة مبوقـف طهـران جتاه 
التطوُّرات والقضايا العربيَّة، والتأثير يف َعاقات 
العراق العربيَّة، واإلقليميَّة، والدوليَّة، وهو ما بدأ 
ـق عندمـا جـاء املوقـف العراقـّي متناغًما مع  يتحقَّ
املوقـف اإليرانـيّ املعـارض لعمليـة عاصفة احلزم 

عوديَّة ضّد احلوثيني يف اليمن. التي تقودها السُّ

كمـا أنـه يف ظـّل احتـال العـراق مكانـة كبـرى 
يف االستراتيجيَّة اإليرانيَّة يف املنطقة، ليس فقط 
على املستوى السياسّي، ولكن أيًضا على املستوى 
الدينـي، فإنـه ال يبـدو أن إيـران تنـوي تفويـت أي 
فرصـة يف العـراق سـواء حاليـة أو قادمـة، بـل إن 
اه  األحداث التي تشهدها املنطقة تدفع إيران باجتِّ
إياء العراق اهتماًما أكبر، فسيطرة »داعش« على 
ية العراق األمنيَّة  أجزاء كبيرة من العراق أثبتت أهمِّ
إليـران، لكونهـا لعبـت دور حاجـز لذود خطر هذا 
التنظيـم عنهـا، وكذلـك األمر يف ما يتعلق باألزمة 
يف سـوريا، فـإن عـدم قـدرة إيـران علـى إعـان 
النصـر اإللهـي يف حلـب بعـد السـيطرة عليهـا يف 
نهايـة ديسـمبر 2016، وطبيعـة اخلافـات حـول 
سـوريا بـني روسـيا وإيـران وتركيـا، وكذلـك أزمـة 
انخفاض أسـعار النِّْفط، كلها إشـارات تؤكِّد عدم 
ي، ولـو جزئّيًـا، عـن  امتـاك إيـران رفاهيـة التخلِـّ
مكاسبها يف العراق، ويف مقابل هذا فإن استمرار 
سياساتها الطائفيَّة يف بغداد قد يؤدِّي إلى سيادة 
راعـات الـا متناهيـة” التـي يشـهدها  حالـة »الصِّ
ا، ومـن ثَـم فقـد يتكـرر  العـراق لفتـرة طويلـة جـّدً
مشـهد اسـتغال »داعش« لانتفاضة العشـائرية 
ا علـى فـّض املالكـي  ضـّد املالكـي التـي جـاءت رّدً
اعتصاماتهم املناهضة لسياساته الطائفيَّة، وذلك 
ما يُثير املخاوف من “عصر إيرانّي قادم” قد ميثِّل 
العـراق نقطـة انطـاق لـه، وجتـد تلـك التخوُّفـات 
دعائمها يف التحرُّكات اإليرانيَّة الواسعة يف املنطقة، 

سـواء يف سـوريا أو لبنان أو اليمن.

• البعـد األمنـّي: أظهـرت األزمـة األمنيَّـة، 
وتصاعـد دور »داعـش« يف العـراق طبيعـة الـدور 
األمنـيّ اإليرانـيّ متعـدد الوظائـف، فمنـذ بدايـة 
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األزمـة، بـرز بوضـوح الوجـود املباشـر لعناصـر 
األجهـزة األمنيَّـة واالسـتخباراتية اإليرانيَّـة يف 
ـة حمايـة  العـراق، وبـدأ انتشـارها امليدانـي بُحجَّ
األماكـن واملراقـد الدينيَّـة، ومسـاعدة األجهـزة 
األمنيَّـة العراقيَّـة ملواجهـة مقاتلـي »داعش«. ومن 
ـع أن يبقـى هـذا الوجـود يف املرحلـة املقبلـة  املتوقَّ
رات، منها إعادة تنظيم الُقوَّات األمنيَّة العراقيَّة،  مببرِّ
وتقدمي االستشارات األمنيَّة واالستخبارية ملواجهة 
اإلرهاب، وحماية املراقد الدينيَّة، وباإلضافة إلى 
هذا الوجود األمنّي املباشـر، فهنالك امِليِليْشـَيات 
ـيِعيَّة يف العـراق املرتبطـة بإيـران، التـي متثِّـل  الشِّ
وجـوًدا أمنّيًـا غيـر مباشـر لطهـران. ومينـح هـذا 
ْخـم األكثـر يف تأثيـر الـدور اإليرانـّي يف  البعـد الزَّ
مجريات األحداث يف الساحة العراقيَّة مستقبًا.

م  • البعد الديني: يتمثَّل يف سعي إيران للتحكُّ
يِعيَّة يف العراق، وتجيم  يف املرجعيَّات الدينيَّة الشِّ
ـه العروبـي، أو التـي  تأثيـر املرجعيَّـات ذات التوجُّ
ال تعتـرف مببـدأ واليـة الفقيـه، وترسـيخ نفـوذ 
املرجعيَّـات ذات األصـول اإليرانيَّـة، عبـر تجيـم 
احلـوزات الدينيَّـة يف النجـف حلسـاب حـوزات 

مدينـة قـم اإليرانيَّة.

ثانًيا:مستقبل الدور اإليرانّي في 
ة: األزمة الَيَمِنيَّ

اليََمِنيَّـة منـذ انـدالع ثـورات  تشـهد السـاحة 
راع  الربيع العربّي مطلع عام 2011 حالة من الصِّ
م يف زمام  ة على من سـيتحكَّ بني القوى السياسـيَّ
ـًة،  األمـور، والتدهـور األمنـّي يف احملافظـات كافَّ
والتردِّي االقتصادّي وانخفاض مسـتوى املعيشـة، 
ـة بانقـاب  ُعـد كافَّ وتفاقمـت األوضـاع علـى الصُّ

احلوثيـني املدعومـني مـن إيـران علـى الشـرعيَّة 
اليََمِنيَّة احلاكمة برئاسة عبد ربه منصور هادي، 
وسـيطرتهم علـى العاصمـة صنعـاء يف سـبتمبر 
2014 بقـوة السـاح ولغـة احلرب لتغيير موازيني 
القـوى الداخليَّـة وفـرض اختياراتهـا السياسـيَّة 
علـى املعادلـة اليََمِنيَّـة ومسـتقبل األزمة من خال 
الدعـم واملسـاندة اإليرانيَّـة باملـال والسـاح عبـر 
طاتهـا ومشـروعاتها اإلقليميَّـة  إ يف إطـار مخطَّ
ـَدت  ـعية املزعومـة، ومنـذ ذلـك التاريـخ تَعقَّ التوسُّ
األزمـة واختلطـت األوراق وازداد تأثيـر احمليـط 
ـة إيـران، يف مسـارات األزمـة،  ، بخاصَّ اإلقليمـيّ
بدفـع احلوثيـني لرفـض املفاوضـات واملبـادرات 
التي ُطرحت خال النصف الثاني من عام 2016 
لتسـوية األزمـة مـا لـم تفـظ للحوثيـني رقًمـا يف 
املعادلـة ال ميكـن جتـاوزه يف املعادلـة اجلديـدة 
بينهمـا. إًذا هـل يتمـادى احلوثيـون يف املواجهـات 
املفتوحة فينزلق اليمن إلى حرب أهلية شاملة، أم 
تستقر األوضاع بالتوافق والشراكة الوطنيَّة إذا ما 
قبلت األطراف مبادرة املبعوث األممي إسماعيل 
ولـد الشـيخ األخيـرة؟ ومـا التأثيـر اخلارجّي على 
األزمـة اليََمِنيَّـة؟ ومـا مامـح املشـهد السياسـّي 

لليمن مسـتقبًا؟

ة إليران: ية اليمن اجليو-استراتيجيَّ )- أهمِّ
ية جــيو-استراتيجيَّة بحكم  ميثِّـل اليمـن أهمِّ
للبحـر األحمـر  موقعـه علـى املدخـل اجلنوبـي 
ات املاحية،  وسيطرته على واحد من أهم املمرَّ
وهـو مضيـق بـاب املنـدب، الذي متر منه ناقات 
إلـى قنـاة  البحـر األحمـر متجهـة  النِّْفـط عبـر 
السويس ومنها إلى األسواق الرئيسيَّة يف أُوُروّبا 
والواليـات املتَِّحـدة، وكذلـك امتاكه ميناء ميدي 
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الذي سعى احلوثيون -الوكيل اإليرانّي- أكثر من 
مـرة -وال يزالـون- للسـيطرة عليه بشـتى السـبل 
والوسـائل، واشـتراكه يف احلـدود مـع بعـض دول 
عوديَّة قاطرة  اخَلِليج، تديًدا املَْملَكة العربيَّة السُّ
طات  الوحدة اخَلِليجيَّة واملناوئ الرئيسي للمخطَّ

اإليرانيَّة يف املنطقة))).

ِمن ثَمَّ فإن حصول إيران على موطئ قدم يف 
ز حضورهـا اإلقليمـي، ويسـاعدها يف  اليمـن يعـزِّ
السيطرة على املداخل واملخارج الرئيسيَّة لتجارة 
النِّْفـط الدوليَّـة، ويقـول العلمـاء االسـتراتيجّيون 
إن مـن ميتلـك النِّْفـط أشـبه مبن ميتلـك اخلزانة 
ات عبوره  املليئة بالذهب، ومن يسيطر على ممرَّ
نحو الدول األُخَرى أشبه مبن ميتلك مفتاح تلك 
اخلزانـة، ومبـا أننـا نتحدث عـن اخَلِليج وموارده 
النِّْفطيَّة وجارته إيران، فتحتاج الناقات النِّْفطيَّة 
اخَلِليجيَّـة اخلزانـة املليئـة بالذهـب لنقـل النِّْفـط 
ات الدوليَّة  إلى الغرب مثًا، إلى املرور عبر املمرَّ
بـدًءا مبضيـق هرمز فخليـج عدن مروًرا مبضيق 

http: // ،2010/7/14 ،ــات ــر وتحقیق ــوز، تقاری ــة، نشــوان نی ــة واإلقلیمی ــاع الدولی ــة االســتراتیجیة واألطم ــي، الیمــن.. األهمی ــدة ســیف القصل )1(  عب
 cutt.us/VVOmk

)2(  مركــز الخلیــج العربــي للدراســات اإلیرانیــة، التوغــل اإلیرانــي والصراعــات الــال متناهیــة فــي الیمــن.. هــل مــا زال الیمــن ســعیًدا؟، 21 یولیــو 2016، 
تقاریر،

 http: //cutt.us/3C64k

البحـر األحمـر فاملتوسـط،  إلـى  املنـدب  بـاب 
وأدركـت إيـران هـذا البعـد االسـتراتيجّي الهـام 
مفتـاح اخلزانـة، فمضيـق هرمـز يخضـع بالفعـل 
بـاب  لسـيطرتها، وتـاول باسـتمرار إخضـاع 
أقـوى  املنـدب لسـيطرتها، وال دليـل علـى ذلـك 
مـن َدْعِمهـا محاولـة احلوثيـني األخيـرة إلسـقاط 
صنعـاء، لـوال “عاصفـة احلـزم” بقيـادة املَْملَكـة 

ـعوديَّة))). العربيَّة السُّ

ة يف اليمن: ة اإليرانيَّ )- االستراتيجيَّ

استراتيجيَّة إيران يف اليمن من خال حلفائها 
احلوثيني يف الشمال واحلراك املسلَّح يف اجلنوب 
ة خيارات، بدأت بالبحث عن ُسلطة  كانت بني ِعدَّ
حكـم ذاتـي يف صعـدة لُدَويْلـة علـى احلـدود مـع 
ـعوديَّة مـع محاولـة خلخلة واختراق اجلنوب،  السُّ
تنظيـم عسـكرّي مـواٍز  إنشـاء  إلـى  ثـم طمحـت 
للدولـة، وشـبيه بحـزب، اهلل ليكـون دولـة داخـل 
دولـة بحيـث يكـون احلـراك املسـلَّح يف اجلنـوب 
جزًءا من ذلك التنظيم، لكن نظام صالح احلاكم 
سـابًقا، بتحالفه مع إيران بشـكل مباشـر أو غير 
م  قـدَّ والتنسـيق عسـكرّيًا علـى األرض،  مباشـر 
خياًرا جديًدا، هو السيطرة الكاملة على اليمن، 
وهـو مـا حدث يف انقـاب احلوثيني على صنعاء 

يف 21 سـبتمبر 2014.

لذلك وضعت إيران اليمن ضمن املجال احليوي 
عية وأَمّدت احلوثيني  األوَّل يف استراتيجّيتها التوسُّ
يف سـبيل تنفيذهـا باليمـن بأطنـان مـن شـحنات 

http://cutt.us/RTnD2 :المصدر
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التسـلُّح عبـر ايريتريـا ضـّد الرئيس السـابق على 
عبـد اهلل صالـح، وشـّكلت الثَّـْورة اليََمِنيَّـة فرصـة 
طاتهـم باليمـن،  سـانحة لإليرانّيـني لتنفيـذ مخطَّ
فزادت شحنات التسلُّح للحوثيني ليصبحوا رقًما 
قوّيًا يف املعادلة اليََمِنيَّة للوصول إلى نظام احلكم، 
ـط اإليرانـّي،  ومـن ثـم القـدرة علـى تنفيـذ املخطَّ
ودعمـت احملاولـة االنقابيـة السـابق ذكرها على 
صنعاء، وإعان صنعاء على لسان النائب اإليرانّي 
علي رضا زاكاني، العاصمَة العربيََّة الرابعَة التي 
ى إلى  باتـت امتـداًدا للثـورة اإليرانيَّـة، وهـو مـا أدَّ
ـعوديَّة للطلب الرسـمي من الرئيس  اسـتجابة السُّ
عبـد ربـه منصـور هـادي بعـد مغادرتـه اليمـن يف 
ـل إلنقاذ الباد من العدوان  مـارس 2015 بالتدخُّ
احلوثي-اإليرانّي، واسـترداد املدن التي اسـتولى 
التحالـف العسـكرّي  عليهـا احلوثيـني، بتشـكيل 
الـذي حـرر نحـو 70% مـن األراضـي  العربـّي 
ة  اليََمِنيَّـة مـن قبضـة احلوثيـني، فمنـذ تولِّيـه ُسـدَّ
تاريـخ إعـداد  احلكـم يف فبرايـر 2012 -حتـى 
التقرير االستراتيجّي- دعا الرئيس هادي إيران 
ل يف باده قرابة 8 مرات، آخرها  إلى عدم التدخُّ
يف 2016/7/10، ويف مطلع نوفمبر 2016 أكَّدت 
مصادر أمريكيَّة أنه ُضبطت 5 شحنات لألسلحة 
لة يف سفن ُمبِحرًة من إيران إلى اليمن، وهو  محمَّ
ا ملواصلـة احلرب احلوثية  مـا مثَّـل َوُقوًدا مسـتمّرً

ًة))). املشـتعلة ضّد اليمن شـعًبا وشـرعيَّ

وارتباًطـا مبـا سـبق، جـاء تصريـح العميـد 
محمـد رضـا نقـدي القائـد العـاّم لقـوات التعبئـة 
“الباسـيج” يف سـبتمبر 2016 بـأن “رايـة الثَّـْورة 

 ،http: //soo.gd/Bz7k  ،۱۳۹۵ 1(  وكالة أنباء اإلذاعة والتلفزیون، اتهام ارسال سالح از ایران به یمن بی اساس است، ۰۵ شهریور(
 http: //cutt.us/xWDFp ،2016/11/09 2(  ارنا، المرجع مكارم شیرازي: حرب الیمن اختبار للبشریة(

 http: //cutt.us/tjDCo ،۱۳۹۵ 3(  صحیفة آرمان امروز، عربستان باید اشتباهات خود در یمن را بپذیرد، 11 آبان(

اإلسـاميَّة ترفـرف يف اليمـن إلـى جانـب سـوريا 
أكبـر واليتـي مستشـار  والعـراق”، وتأكيـد علـي 
املرشـد اإليرانـيّ يف أكتوبـر 2016 أن إيـران لـم 
ولـن تقـف مكتوفـة األيـدي، ولـن تتوانـى عن دعم 
حلفائهـا يف اليمـن، مشـيًرا إلـى أن إيـران قّدمـت 
الدعـم لليمـن قـدر املسـتطاع، وسـتواصل ذلـك، 
وتصريحـات املرجعـني الدينيـني آيـة اهلل حسـني 
نـوري همدانـي، وآيـة اهلل الشـيخ ناصـر مـكارم 
شـيرازي، يف 2016/11/5 بـأن جماعـة احلوثـي 
ة اإليرانيَّـة يف اإلقليـم ملجابهـة  تَُعـّد ضمـن الُقـوَّ
مـن سـّمتهم اخلصـوم يف الشـرق األوسـط، وأن 
بادهـم لـم تتـواَن عـن تقـدمي كل أشـكال الدعـم 
لهـم)))، واعتـراف وكالـة أنبـاء “فـارس”، املتحدثة 
باسـم احلـرس الثـورّي، بـأن لـدى احلوثيـني يف 
اليمن صواريخ إيرانيَّة، وأن احلوثيني هاجموا يوم 
2016/11/5 مواقع تابعة للجيش اليمنّي بصاروخ 

إيرانـّي الصنـع يُدَعـى “زلـزال2”)3).

يات الدعم اإليرانّي للحوثيني يف اليمن: 3- جتلِّ
تسعي إيران، َوْفًقا الستراتيجّيتها، إلى إيجاد 
حالة من عدم االستقرار وتفجير الوضع العسكرّي 
ميكـن -معها-إعـادة صوغ موازين القوى، إلى أن 
بـات اليمـن يعيـش “واقًعـا مأسـاوّيًا” ويقـف على 
راعات  مسـافة قريبـة مـن االنهيـار الشـامل والصِّ
ة يف ظّل عدم جناح اجلهود  الا متناهية، بخاصَّ
الدوليَّـة واإلقليميَّـة يف عقـد اتِّفـاق للسـام بـني 
أطراف األزمة حتَّى تاريخ إعداد التقرير، وجَتلَّى 
الدعم اإليرانّي للحوثيني يف اليمن خال النصف 

الثانـي مـن عام 2016 يف ما يلي:
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• إفشال خيار املفاوضات: انطلقت املفاوضات 
بـني احلوثيـني وحزب الرئيـس صالح من ناحية، 
ونظام عبد ربه هادي من ناحية أخرى، يف الكويت 
أبريـل 2016، واسـتمرت حتَّـى يوليـو 2016 دون 
ـًة مـع إصـرار  الوصـول إلـى نتائـج تُذَكـر، بخاصَّ
احلوثيـني وصالـح علـى احلصـول علـى ما يشـبه 
ـل”، يف محاولـة الستنسـاخ جتِربـة  “الثلـث املعطِّ
حزب اهلل يف لبنان، كما أُجِريَت تلك املفاوضات 
ق الشـرط األساسـي للتسـوية السـلمية  قبل تقُّ
“نضوجهـا”،  توافـر شـروط  للمنازعـات، وهـو 
فبالنسـبة إلـى احلوثيني-صالـح، فإنهـم يعتبرون 
لقـوات  يَّـة  الهجمـات اجلوِّ أمـام  أنهـم صمـدوا 
يزالـون مسـيطرين علـى صنعـاء،  التحالـف وال 
ويعتقـدون أنهـم يف مرحلـة قطـف الثمـار. وعلـى 
جانب دول التحالف، فإنهم أدركوا أنهم استنفدوا 
الشـرعيَّة  لهـم  أيديهـم، ومـا أعطتـه  كل مـا يف 
الدوليَّة وقرارات َمْجِلس األمن وَمْجِلس التَّعاُون 
د  مـن إمكانيَّـات السـتعادة صنعـاء وتجيم التمدُّ
يَّة على امتداد  احلوثي من خال الضربات اجلوِّ
ـة املتبقيـة لـم  أكثـر مـن عـام ونصـف، ولكـن املهمَّ
يُعـد مـن املمكـن االسـتمرار فيها باملرونة نفسـها 
وعبر األدوات نفسها، وال ميكن القول إن املناطق 
ت متاًما لقوات الشرعيَّة، ومن ثم  رة استقرَّ احملرَّ
لَت دول التحالف االسـتمرار يف التفاوضات  فضَّ
بينما فشلت املفاوضات بإعان تالف احلوثي-

صالـح املَْجِلـس األعلى لليمن))).

ـة: ال تـزال  يَّ ـة واأُلَمِ • رفـض املبـادرات الدوليَّ
يَّة والدوليَّة ُموَصدة  أبـواب َقبُـول املبادرات األمَُمِ

)1(  مركــز الخلیــج العربــي للدراســات اإلیرانیــة، التوغــل اإلیرانــي والصراعــات الــال متناهیــة فــي الیمــن.. هــل مــا زال الیمــن ســعیًدا؟، 21 یولیــو 2016، 
http: //cutt.us/3C64k ،تقاریر

http: //soo.gd/27ua ،http: //fna.ir/CLVWGW ،2(  وكالة فارس(

لعـدم حصـول طرف احلوثي-صالح على الضوء 
األخضر اإليرانّي، وِمن ثَم رفض مبادرات احلّل 
الدائـرة  ـراع  الصِّ وإنهـاء حالـة  وتسـوية األزمـة 
يف اليمـن ومنهـا املبـادرة األمريكيَّـة املؤرَّخـة يف 
2016/8/25، ومضمونها: تشكيل حكومة وحدة 
وطنيَّة مبشاركة احلوثيني، وتسليم األسلحة الثقيلة 
ْولة، وجاء احلوثيني عن صنعاء.  والباليستية للدَّ
وهي املبادرة التي قبلتها الدولة اليََمِنيَّة والتحالف 
العربـّي حلـّل األزمـة وعـودة األمـن واالسـتقرار 
ـات احلـّل  إلـى اليمـن رغـم انحرافهـا عـن مرجعيَّ
ياسـيّ املبـادرة اخَلِليجيَّـة وآليتهـا التنفيذيـة،  السِّ
ومخرجات احلوار الوطني، والقرار الدولّي 2216 
التي تشترط على احلوثيني االعتراف أواًل بهادي 
ُدوا عليهـا، ثـم تسـليم  رئيًسـا منتَخًبـا لدولـة مَتـرَّ
السـاح الثقيـل وانسـحاب مسـلَّحيهم مـن املـدن 

سـات، قبل إشـراكهم يف أي حكومة))). واملؤسَّ

ومَلَّا حصل تالف احلوثي-صالح على الضوء 
األخضـر اإليرانـيّ لكونها تسـتجيب ألهّم مطلب 
للحوثيـني وهـو تشـكيل سـلطة توافقيـة مناصفـة 
أواًل قبل الشروع يف تنفيذ ترتيبات االنسحابات 
وتسـليم األسـلحة الثقيلـة قبـل املبـادرة األخيـرة 
للمبعـوث األممـي لليمـن إسـماعيل ولـد الشـيخ 
التـي طرحهـا بتاريـخ 2016/10/25 رغـم رفـض 
لها  هـا على عـدة بنود: أوَّ الرئيـس هـادي لهـا لنَصِّ
االعتراف بالرئيس منصور هادي رئيًسا انتقالّيًا 
بسلطات محدودة، واختيار نائب جديد للرئيس 
بتواُفق جميع األطراف السياسيَّة. ثانيها تشكيل 
جلنة عسكريَّة وأمنيَّة ُعليا تتولى اإلشراف على 
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االنسـحاب مـن املـدن وتََسـلُّم األسـلحة الثقيلـة. 
ثالثهـا تشـكيل حكومة وحـدة وطنيَّة مناصفًة بني 
تالـف الشـرعيَّة وتالـف احلوثيـني وحلفائهم، 
يبـدأ املسـلَّحون احلوثيـون وحلفاؤهـم  علـى أن 
االنسـحاب من املناطق املصنفة تت الفئة “أ”: 
صنعـاء وتعـز واحلديـدة، خـال شـهر واحـد على 
ادي  ْسـُتور االتِّ دة الدُّ األكثر. رابعها تعديل مسـوَّ
ـت خـال مؤمتر احلوار  َوْفًقـا للتواُفقـات التـي متَّ
الوطنـي، وأن ال يتجـاوز ذلـك شـهًرا واحًدا عقب 
توقيع اتِّفاق التسوية. خامسها أن جُتَرى بعد ذلك 
انتخابـات تـت إشـراف دولـّي بعـد سـنة واحـدة 

من سـريان مفعـول االتِّفاق))).

وقد كشفت هذه املبادرة عن جملة من املسائل 
والتعقيـدات يف األزمـة مثيـرة للجـدل، أولهـا هـو 
املوقـف املتبايـن مـن هـذه األزمـة بـني األطـراف 
الداخليَّـة والاعبـني اإلقليميـني علـى حّد سـواء، 
فالطريقـة التـي تعاملت بها األطراف اليََمِنيَّة مع 
املبـادرة -التـي لـم تـَزل تـراوح مكانهـا حتَّى تاريخ 
إعـداد التقريـر- بـدت يف نظـر مراقبـني الفتـة 
يَّة تلـك األطراف  وتثيـر أكثـر من سـؤال حـول ِجدِّ
ل إلى اتِّفاق سام يُنِهي احلرب الدائرة  يف التوصُّ
يف بادهـا، فحكومـة هـادي رفضـت اخلطـة مـن 
ك الكامل باملبادرة اخَلِليجيَّة  األساس مؤّكدة التمسُّ
التنفيذيـة ومخرجـات احلـوار الوطنـي  وآليتهـا 
يَّـة ذات الصلـة، ويف مقدمتهـا  والقـرارات األمَُمِ
القـرار “2216”)))، واعتبرتهـا مكافأة لانقابني 
ها على تعيني نائب رئيس للُجْمُهوِريَّة  ومدخًا بنَصِّ
لْطة  يُنَقل له معظم صاحيات الرئيس لنقل السُّ

http: //cutt.us/t5Hry ،۱۳۹۵ 1(  صحیفة آرمان امروز، استقبال إیران از آتش  بس یمني - یمني، 27 آبان(
 http: //www.fardanews.com/fa/news/583771 ،1395 2(  فردا نیوز، منصور هادی طرح صلح یمن را رد کرد، 8 ابان(

التنفيذية إلى احلوثيني٬ بحيث يصبح موقع رئيس 
اجُلْمُهوِريَّـة رمزّيًـا أو جزئّيًـا كمـا عليـه احلـال يف 
لبنان. وثانيها كيفية تطبيقها لكونها تنطوي على 
استبعاد تدريجي للرئيس هادي ونائبه علي محسن 
األحمر من املشهد السياسّي، بينما لم تأِت على 
الرئيـس السـابق علـي عبـد اهلل  ِذْكـر مسـتقبل 
صالح وقائد احلركة احلوثية عبد امللك احلوثي 
الواقَعني تت طائلة العقوبات الدوليَّة، يف حني 
أن أّول متطلبـات حـّل املـأزق السياسـّي يكمـن يف 
تقدير خبراء ومراقبني يف إيجاد وضع مستقبلّي 
واضح لكل من الرئيس هادي صاحب االعتراف 
الدولـّي بشـرعيَّة سـلطته مـن ناحيـة، والرئيـس 
السابق صالح وزعيم احلركة احلوثية عبد امللك 
احلوثي اللذين تسيطر قواتهما وأنصارهما على 
ة يف الباد  العاصمـة السياسـيَّة ومحافظـات ِعـدَّ

من ناحيـة أُخَرى.

راع  وكمـا هـو مفهـوم فإن مفتاح حّل هذا الصِّ
لم يُعد بأيدي اليمنّيني وحدهم، ولكنه بات كذلك 
عوديَّة من جهة،  بيد دول التحالف الذي تقوده السُّ
وإيران الظهير السياسّي االستراتيجّي للحوثيني 
من جهة أُخَرى، وال يبدو يف نظر خبراء عديدين 
ة سام  أن الرياض ستقبل بشكل قاطع بأيِّ ُخطَّ
يف اليمن ال توفر لها على املدى البعيد -من بني 
أمور عدة- شريًكا مقبواًل على حدودها اجلنوبية 
تضمن من خاله دوًرا واضًحا يف املستقبل السياسّي 
لليمـن يحفـظ األمـن واالسـتقرار ويقـف يف وجـه 
طات اإليرانيَّة على خاصرتها اجلنوبية، وأن  املخطَّ
يتكفل بتحييد ترسانة الصواريخ الباليستية لدى 
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احلوثيني ويحّد من الدور اإليرانّي مِلَا إليران من 
عية))). مطامع ومشروعات توسُّ

آراء كثيـرة يف  تـرى  وعلـى اجلانـب اآلخـر 
املبادرة حّاً وسًطا يحصل خاله كل جانب على 
مطالبـه، لكونهـا تؤمـن وتافظ على الشـرعيَّة٬ 
سـة  وترفـض مشـروع احلوثيـني الـذي يُلِغـي مؤسَّ
احلكم، فاملبادرة تنّص على أن يسحب احلوثيون 
مقاتليهـم مـن املدن الرئيسـيَّة٬ العاصمة صنعاء 
واحلديدة وتعز، ويسـّلموا أسـلحتهم، وهي نقاط 
كانـت محـّل خـاف بـني املتفاوضـني، إالَّ عـن أن 
سحب امِليِليْشيَات واألسلحة يحّقق السلم األهلّي 
املطلـوب، ويثّبـت شـرعيَّة قـوات احلكومـة، وهـو 
أيًضـا وسـيلة لقيـاس جديـة احلوثيـني وحقيقـة 
موقفهم الذي ال ميكن أن يُعَرف من خال وعود 
ممثِّليهـم يف املفاوضـات، كمـا أن أفـكار املبعـوث 
الدولـّي تُلـِزم احلوثيـني خلـق منطقـة عازلـة مـع 
حني داخل  ـعوديَّة، من خال سـحب كل املسـلَّ السُّ
عوديَّة، إلى  األراضي اليََمِنيَّة احملاذية للحدود السُّ
رات  مـا وراء مسـافة ثاثـني كيلومتـًرا متنـع مبـرِّ

االشـتباك والعدوان.

http: //alef.ir/vdcdjn0s5yt0nz6.2a2y. ،1395 1(  الــف، الــف، ادعــای ســخنگوی ائتــالف عربســتان علیــه یمــن دربــاره ایــران، 13 مهــر(
html?399087

http: //cutt.us/7QZ5v 2(  وكالة تسنیم، چه سرنوشتی در انتظار طرح کری درباره یمن است؟(

• اتخاذ ترتيبات أحادية اجلانب: تََرتَّب على 
فشـل املفاوضات اتخاذ احلوثي-صالح خطوات 
منفردة لتعقيد األزمة بتشكيل التحالف مناصفًة 
بتاريـخ 2016/7/28 “املَْجِلـس األعلـى لليمـن” 
برئاسة صالح الصماد، املكوَّن من 10 أعضاء 5 
للحوثيني + 5 لصالح، وبدء أعماله فعلّيًا بتاريخ 
2016/8/15 بهدف إدارة شـؤون الباد سياسـّيًا 
وعسكرّيًا وأمنّيًا واقتصادّيًا وإدارّيًا واجتماعّيًا))).

تَُعـّد خرًقـا  هـذه اخلطـوة أحاديـة اجلانـب 
واضًحـا لدسـتور الباد الـذي أقره احلوثيون يف 
فبراير 2015، وللمباحثات الكويتية، أو حتَّى قرار 
َمْجِلس األمن الدولّي القاضي بتسوية اخلافات 
سياسّيًا بني األطراف املتصارعة، ولبنود املبادرة 
اخَلِليجيَّة ولقرار َمْجِلس األمن الدولّي 2216 الذي 
يطالـب “جميـع األطـراف اليمنيَّـة باالمتنـاع عـن 
اتِّخاذ اإلجراءات االنفرادية التي ميكن أن تقوِّض 
ياسـّي يف البـاد، ويدعوهـم  عمليـة االنتقـال السِّ
إلى التوقُّف عن جميع األعمال التي تندرج ضمن 
نطاق سلطة احلكومة الشرعيَّة«، ويعكس التأييد 
وِسـيّ للَمْجِلـس رغم مخالفته  الرُّ
ْستُورية اجتاه املشكلة اليمنيَّة  الدُّ
نحو أن تصبح إحدى أوراق اللعب 
الدوليَّة، ويبدو أن موسكو وجدت 
يف الورقة اليمنيَّة ورقة مقايضة 
رابحـة مـع األطـراف الاعبـة يف 
ـوري، باإلضافـة إلـى  الشـأن السُّ
املتَِّحـدة وَمْجِلـس  ي األمم  تخلِـّ
ات  األمـن الدولـّي عـن حسـم ِملَفَّ
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املنطقـة، والـذراع اإليرانيَّة القوية داخل روسـيا، 
وسـّي علـى رؤية ولد الشـيخ  لهـذا جـاء الفيتـو الرُّ
املدعومة من التحالف العربّي وأمريكا وبريطانيا.

ومنـذ ذلـك احلـني تباعـدت رؤيـة الطرفـني 
احلكومـة الشـرعيَّة واحَلوِثّي-صالـح إلـى أبعـد 
احلـدود يف مـا يتعلـق بتهدئـة األوضـاع واإلقبـال 
العالقـة، واسـتدعت  الَيمنيَّـة  علـى حـّل األزمـة 

احلكومـة الشـرعيَّة بقيـادة هـادي إلـى:

)- التباحث يوم 9/21/ 2016 حول نقل البنك 
املركـزي مـن صنعـاء التـي تسـيطر عليهـا قـوات 
احَلوِثّي-صالح، إلى عدن، الستعادة سلطة القرار 
املالـيّ للبـاد، وهـو مـا رفضـه احَلوِثّيـون ألن من 
شـأن ذلـك، وفـق خبـراء االقتصاد، خنقهـم مالّيًا 
واقتصادّيًـا، والتمهيـد للمعركـة الفاصلة بتحرير 
أهـّم سـاح  العاصمـة صنعـاء وجتريدهـم مـن 
اسـتخدموه خـال عامـني يف مواجهـة احلكومـة 
الشرعيَّة، وتسيير آلتهم احلربيَّة وحشد وجتنيد 
املقاتلني وشـراء الوالءات الَقبَلية والعسـكريَّة))).

)- اإلعان عن رغبة احلكومة الشرعيَّة يف طباعة 
عملة جديدة، ألن احتياطي العمات األجنبيَّة لدى 
البنك املركزي يف صنعاء الذي يسيطر عليه احَلوِثّيون 
تراجع إلى 700 مليون دوالر بتبديد احَلوِثّيني نحو 4 
مليارات دوالر على عمليَّاتهم العسكريَّة ضّد احلكومة 
الشـرعيَّة مـن احتياطـي البنك املركـزي، يف خطوة 
إللغـاء كل األمـوال املنهوبـة التي بحوزة امِليِليْشـَيات 
بعد أن تنامى العجز نتيجة تراجع إيرادات احلكومة 
وانعـدام الصـادرات االقتصاديَّـة يف اليمـن نتيجـة 

 http: //www.isna.ir/،1395 1(  ایســنا، انتقــال بانــک مرکــزی از صنعــا بــه عــدن وإصالحــات در دولــت مســتعفی یمــن، 29 شــهریور(
news/95062917969/

.http: //soo.gd/wbkz ،۱۳۹۵ 2(  مهر، امیر عبد اللهیان: سکوت دنیا در قبال جنایات سعودی در یمن غیر قابل توجیه است، ۱۰شهریور(
 http: //bit.ly/2bBk48Q.،3016/8/30 ،3(  تسنیم، السفارة السعودیَّة في واشنطن تنشر مقتَرًحا للتسویة السلمیة في الیمن(

احلـرب العبثيـة التي تقودها قوات احَلوِثّي-صالح 
وسـيطرتها علـى البنك املركـزي وعلى احتياطيات 
ل أعباء  مُّ العمـات األجنبيَّة، كمـا تواجه الدولة َتَ
احلفاظ على الشرعيَّة من خال االستمرار يف دفع 
سـات  رواتـب املوظفـني يف القطـاع العـاّم ويف املؤسَّ
العسـكريَّة وتأمـني احتياجـات املواطنـني. كل ذلـك 
يف ِظـلّ التراُجـع الكبيـر يف نسـبة تويـات كثيـر 
مـن املغتربـني اليَمنّيـني. يُضـاف إلى ذلـك االنعدام 
شبه التاّم لاستثمارات وشلل حركة اإلنتاج عموًما 

نتيجة حلالة الا حرب والا سلم يف اليمن”))).

عوديَّة قائدة التحالف  لم تقف املَْملَكة العربيَّة السُّ
العربّي يف اليمن موقف املتفرج، ولطاملا دعت طريف 
األزمة للدخول يف مفاوضات، إذ دعا التحالف العَربّي 
ـعوديَّة يـوم 2016/9/26 لعقـد تسـوية  بقيـادة السُّ
د هدنة كما اقترح  سياسيَّة شاملة يف اليمن ال مجرَّ
احَلوِثّيون يوم 2016/9/25 لوقف إطاق النار على 
عوديَّة مقابل وقف للغارات اجَلوِّيَّة التي  احلدود مع السُّ
يشنُّها التحالف على احَلوِثّيني، كما قّدمت السفارة 
ـعوديَّة يف واشـنطن مقتَرًحا للتسـوية السـلمية  السُّ
يف اليمن يتضمن أربعة بنود: انسـحاب القوى من 
صنعاء ومن املدن احليوية، ونقل األسـلحة الثقيلة 
والصواريـخ مـن أنصـار اهلل وحلفائهـا إلـى طـرف 
ثالث، وتشكيل حكومة وحدة وطنيَّة، واحترام أمن 

وسامة وحرمة احلدود الدوليَّة)3).

4- نتائج الدعم اإليرانّي للحوثيني:
منذ بدء املفاوضات واحلوار الوطني يف مارس 
2013 حتَّى نهاية النصف الثاني من عام 2016 لم 
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ا، إذ سعى  ًما أو اختراًقا مهّمً ترز املفاوضات تقدُّ
كل طرف إلى اجتذاب اآلخر إلى أرضيته، فاستمّر 
وفد احلكومة الشـرعيَّة يف تأكيد ضرورة تسـليم 
األسـلحة الثقيلة واملتوسـطة للحكومة الشـرعيَّة، 
وانسـحاب احلوثيـني مـن املـدن، ومـا تََرتَّـب عليـه 
ساتها، واستئناف  من السيطرة على الدولة ومؤسَّ
العملية السياسيَّة من حيث توقفت مبناقشة مسوَّدة 
ْستُور. ويف املقابل، فإن وفد احلوثي-صالح يدعو  الدُّ
إلـى تشـكيل حكومة وحـدة وطنيَّة تضّم احلوثيني 
واحلصول على ما يشبه “الثلث املعطل” أواًل، يف 
محاولة الستنساخ جتِربة حزب اهلل يف لبنان، وهو 
ما رفضته احلكومة. وباختصار شديد يضع وفد 
احلكومة الشرعيَّة االنسحاب يف املقّدمة، يف حني 
يضع وفد احلوثي-صالح تشـكيل حكومة الوفاق 
مـة، وبينمـا يضـع وفـد احلكومـة  الوطنـي يف املقدِّ
مـة  يَّـة يف املقدِّ الشـرعيَّة تطبيـق القـرارات األمَُمِ
يضـع وفـد احلوثـي صالح يف املقّدمة بناَء أرضية 
يَّة،  جديدة للتفاوض تقوم على هدم القرارات األمَُمِ

ووضع األساس لشرعيَّة جديدة.

يات تواجه حّل األزمة، منها اعتقاد  حزمة تدِّ
تالف احلوثي-صالح أن على األرض واقًعا جديًدا 
بتشكيلهم َمْجِلًسا سياسّيًا أعلى ورفضهم تسليم 
السـاح الذي وضعوا أيديهم عليه لاسـتقواء به 
ي األكبر فهو مدى  ولفرض شـروطهم، أما التحدِّ
قـدرة اإلدارة األمريكيَّـة اجلديـدة برئاسـة دونالـد 
ترامـب علـى دعم مشـاورات متكن مـن إعادة بناء 
الثقـة بـني طريف النِّزاع، وااللتزام ببنود املبادرات 
املقبولـة، أضـف علـى ذلـك أن إضفـاء الطابـع 
د األزمة وساعد  راع عقَّ الديني املذهبي على الصِّ
بدوره اجلماعات اإلرهابية على كسب أنصار لها 

واالنخراط يف جبهات القتال واحلصول على بيئة 
ع واالنتشار، خصوًصا بعد سيطرتها  مائمة للتوسُّ
على أجزاء واسعة من محافظة حضرموت وأجزاء 

من محافظتَي شبوة وأبني.

لون  جملة من الدالئل تؤكِّد أن احلوثيني ال يفضِّ
التفاوض إال يف وقت الضرورة، ولكن شريطة أن ال 
يخسروا أهدافهم السياسيَّة وشعاراتهم ومبادئهم 
راع األبـدي بني ما  التـي تنطلـق مـن مرجعيـة الصِّ
ـا ومـا يَِصِمونـه باطـًا، لـذا تبـدو قيـم  يرونـه حّقً
التفـاوض والسـام والتعايش قيًمـا ثانوية لديهم، 
بينما األولوية فقط لألهداف اآليديولوجية والعَقِديَّة 
الُكبَرى التي يؤمنون بها، وال يعني االتِّفاق عندهم 
إال حّاً مرحلّيًا، ومن األدلَّة على ما سبق املوقف 
احلوثـي اخلـارق دائًمـا للُهدنـات ولالتزامـات مع 

الشعب والشرعيَّة اليََمِنيَّة مثل:

• رفضهم االلتزام باملبادرة اخَلِليجيَّة التي وّقع 
عليها صالح والقوى السياسيَّة يف نوفمبر 2011.

• رفضهم االلتزام مبخرجات احلوار الوطني 
الذي اسـتمّر منذ مارس 2013 ملدة عشـرة أشـُهر 

وانتهى يناير 2014.
• قرار تقسيم األقاليم الذي صدر يف فبراير 
2014 الذي نّص على تسمية أقاليم ستة يف إطار 
اديـة التـي جـرى االتِّفـاق عليهـا يف  الدولـة االتِّ
احلـوار الوطنـي، وقـد ضـّم اإلقليم اخلامس منها 
صعدة وصنعاء وذمار وعمران، وُسّمي إقليم آزال، 
ولكن محاولتهم االنقابية 2014 ضربت بكل هذه 

التوافقات ُعرض احلائط.
• اتِّفاق الشـراكة والسـلم 21 سـبتمبر 2014، 
وبروتوكوله األمنّي، خصوًصا مسألة نزع الساح.
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• التملُّص من مرجعية القرارات الدوليَّة مثل 
القـرار 2216 ومحاولـة جتـاوزه بتصوير انقابهم 
ا لعـدوان، رغـم أن عدوانهم ُصّنف  صراًعـا وصـّدً
جرائم حرب يف عمران ودماج وصنعاء قبل “عاصفة 
احلزم” بسبعة أشُهر على األقّل. ويُعتبر اإلصرار 
على احلسم وعلى مرجعية هذه القرارات الدوليَّة 
كأرضية ألي حّل تفاوضي أساًسا ال بد منه، لكن 
ال بد من ماحظة أن التفاوض والسام والوطن 
قيـم ثانويـة يف العقـل احلوثـي املصـّر يف وثيقتـه 

وأدبياته وخطب زعيمه على النموذج اإليرانّي.

يبـدو أن مبـادرات املنـدوب األممـي لم متكنه 
مـن تقيـق اختراق لألزمة، وأن أطروحاته التي 
قدمها لم ترَق إلى مستوى معاجلتها، بدليل عدم 
طرحه مبادرة تلقى َقبُول الطرفني وتفظ لهما 
مكتسـباتهما، يف حـني ال تـزال األزمـة كمـا هـي، 
والدمـاء اليََمِنيَّـة ال تـزال تنـزف، واملـدن اليََمِنيَّـة 
الكبـرى الثـاث صنعـاء وتعـز واحلديـدة ال تـزال 
كلـه  اليمنـّي  تـت حصـار احلوثيـني، والوطـن 
ال يـزال علـى شـفير الهـاك، لذلـك قـّدم ولـد 
الشـيخ للرئيـس اليمنـّي يف نهاية ديسـمبر 2016 
“خريطـة  “املقترحـات اجلديـدة” ال  اه  مـا سـمَّ
حـّل” بديلـة ملبادرتـه األخيـرة، فهـي ليسـت أكثـر 
مـن جتميـع مضطـرب ملقترحاتـه السـابقة، فهـي 
تدعو أواًل إلى عدم املساس بصاحيات الرئيس 
هادي باعتباره رئيًسـا منتَخًبا، وإنهاء االنقاب، 
َوْفًقـا  امِليِليْشـَيات وتسـليم األسـلحة  وانسـحاب 
التـي تعتمدهـا احلكومـة  الثـاث  للمرجعيَّـات 
الشـرعيَّة املبـادرة اخَلِليجيَّـة، ومخرجات احلوار 
الوطنـي اليمنـّي الشـامل، وقـرار َمْجِلـس األمـن 
الدولّي 2216 والتوقيع على هذا البند األول قبل 

االنتقـال إلـى البنـد الثانـي مـن تلـك املقترحـات، 
ن تعيني  الذي ميثِّل املسـار السياسـيّ الذي تَضمَّ
نائـب للرئيـس وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيَّـة، 
وأن الضامـن للحكومـة يف إنفـاذ هذه املقترحات 
يَّـة للسـام يف اليمـن،  هـو اللجنـة الرباعيـة األمَُمِ

والضامـن لــلحوثيني هـو سـلطنة عمان.

الشـيخ أن احلوثيـني راوغـوا  ولـد  وتناسـى 
عنـد صـدور القـرار »2216«، فقـد رفضوه بدايًة 
ألنـه صـدر تـت البند السـابع، وهـو ما يعني أن 
ملَْجِلس األمن احلقَّ يف استخدام كل الوسائل، مبا 
ة، إذا اضُطر إليها إلنفاذه بعد استنفاد  فيها الُقوَّ
الوسائل السلمية عبر السفراء واملوفدين األمميِّني، 
د لهم أن  ثم عادوا عن رفضهم القرار بعد أن تََأكَّ
ل  ولـد الشـيخ رغـم دعوته إلـى مؤمتر جنيف األوَّ
اِنّيًـا باحلوثيـني قـد  الـذي كان ميثِّـل اعتراًفـا مجَّ
اشـترط اعترافهـم بــالقرار األممـي قبـل توجيـه 
الدعوة إليهم، فكان أن أعلنوا َقبُولهم القرار خال 
ة لألمم املتَِّحدة عام 2015  انعقاد اجلمعية العامَّ
حتَّـى يذهبـوا إلـى جنيـف حلضـور أول لقـاء لهـم 
مع احلكوميَّة الشـرعيَّة ليحصلوا على شـيء من 
الشرعيَّة، وقد كان، ليُفاجأ اجلميع مبن فيهم ولد 
الشيخ بإعانهم يف أول اجتماعات جنيف رفض 
القرار »2216«، وقد انتهى جنيف األوَّل كما انتهى 
جنيـف الثانـي الـذي ُعقـد يف بيـال السويسـرية، 
التـي اسـتضافتها دولـة  انتهـت املشـاورات  كمـا 
الكويـت قرابـة ثاثـة أشـهر دون إحـراز أي تقدم 
فعلـّي علـى أرض الواقـع إلنفـاذ القـرار »2216«، 
الَيَمِنيَّـة  املـدن  ولـم يجـِر حتَّـى االنسـحاب مـن 
الرئيسـيَّة الثـاث صنعـاء وتعـز واحلديـدة، ولـم 
يتوّقـف احلوثيـون عـن اسـتفزاز الـدول املجـاورة 
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وتهديدهـا، ولـم يُفـَرج حتَّى 
عـن السـجناء السياسـّيني، 
فضًا عن تسـليم األسـلحة 
وإعـادة األمـوال املنهوبـة أو 

االنسـحاب إلـى صعـدة.

رات يف املشهد  5- التطوُّ
ة: اليمنّي لصالح الشرعيَّ

إن سيطرة أحد أطراف 
راع على الواقع امليداني  الصِّ
مسـاحته  رقعـة  وتوسـيع 

اجليو-استراتيجيَّة واجليو-سياسيَّة على حساب 
الطـرف اآلَخـر يف أزمـٍة مـا، تعطيـه القـدرة على 
فـرض شـروطه وتغييـر ميـزان القـوى لصاحلـة، 
اليمـن نحـو  يبلـغ إجمالـي مسـاحة  ففـي حـني 
587.881 كم2، تسـيطر احلكومة الشـرعيَّة على 
مـا يقـارب علـى 399.794 كـم2 منهـا، يف حـني 
تتحّكـم ِميِليْشـيَات احلوثي-صالـح علـى مـا يدنو 
من 176.252 كم2، يف حني تَُعّد املساحة املتبقية 
من أرض اليمن مناطق صراع ومواجهات مسلَّحة 
بـني الطرفـني، وتبلـغ نحـو 11.835 كـم2، وهـذه 
عـة علـى طـول وعـرض البـاد، وال  املسـاحة موزَّ
ة الشرعيَّة على كونها تُسيطر  تقتصر رجاحة كفَّ
الَيَمِنيَّـة،  الكبـرى مـن األراضـي  علـى املسـاحة 
بـل يُضـاف إلـى ذلـك أنهـا تُسـيطر علـى املناطـق 
واحملافظـات االسـتراتيجيَّة كإقليـم حضرمـوت 
جنـوب شـرقّي البـاد، ومحافظـة مـأرب شـمال 
شرقّي اليمن، مِلَا متتلكه من مخزون نفطي كبير 

ي كل البـاد))). يغـذِّ

  http: //cutt.us/4il3w،2016/12/31 ،م للقوات الشرعیة في محور باب المندب، شرق أوسط، سكاي نیوز )1(  الیمن.. َتقدُّ

وبعـد فتـرة طويلـة مـن مماطلـة تالـف 
احلوثي-صالـح يف َقبُـول القـرارات الدوليَّة ذات 
الصلـة لتسـوية األزمـة اليََمِنيَّـة وإنهـاء السـيطرة 
َرت  قـرَّ للدولـة،  علـى صنعـاء وتسـليم األسـلحة 
الشـرعيَّة برئاسـة هـادي شـّن عمليـة عسـكريَّة 
بنهايـة ديسـمبر 2016 سـّمتها “الرمـح الذهبـي” 
السـتعادة زمـام األمـور واسـترداد احلديـدة وتعز 
وصنعـاء مـن أيـدي ِميِليْشـيَات احلوثي-صالـح، 
وقـد جنحـت قـوات الشـرعيَّة مـن خـال العملية 
التحالـف  قـوات  ا مـن  العسـكريَّة املدعومـة جـّوً
ـة يف  الهامَّ املـدن  العربـّي يف اسـترداد بعـض 
منطقـة ذبـاب السـاحلية التابعـة حملافظـة تعـز 
-كانـت تـت سـيطرة احلوثـي- ومنهـا موقـع 
اخلـزان وجبـال العمـري والسـنترال، ومرتفعـات 
َمـت قوات الشـرعيَّة يف  العويـد والنوبـة، كمـا تَقدَّ
نهـم وتعـز والبيضـاء ويف جبهـة الوازعيـة جنـوب 
الوازعيـة ومدينـة  إلـى مفـرق مديريـة  الطريـق 
البـرح علـى الطريـق الرئيـس الرابـط بـني تعـز 
ـاه منطقـة العيـاري  م باجتِّ واحلديـدة، ثـم التقـدُّ

http://cutt.us/AprG المصدر
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القريبـة مـن مدينـة هجـدة غـرب تعـز، وتاصـر 
قـوات الشـرعيَّة معسـكر العمـري، الـذي يتمركز 
ة، علـى نحـو  ِعـدَّ اهـات  فيـه احلوثيـون مـن اجتِّ
القـادة يف قـوات احلوثي-صالـح  أجبـر بعـض 
على االنضمام إلى صفوف قوات الشـرعيَّة بعد 
دعـوة نائـب الرئيـس علي محسـن األحمر القادة 
العسـكرّيني يف قـوات صالـح إلـى االنضمـام إلـى 
د احلوثي واسـتعادة  قوات الشـرعيَّة ملواجهة مترُّ

الشرعيَّة))).

وقـد أحدثـت سـيطرة قـوات الشـرعيَّة علـى 
مدينـة املخـاء الواقعة على خّط السـاحل الغربي 
مبحافظة تعز وفرض السيطرة عليها وعلى مينائها 
اًل يف ميـزان القـوى الداخلـي  االسـتراتيجّي تـوُّ
الرئيـس  البـاد لصالـح  الدائـر يف  ـراع  يف الصِّ
هـادي وقـوات الشـرعيَّة، وتعنـي السـيطرة علـى 
املخـاء اسـتراتيجّيًا قطـع شـريان إمـداد رئيسـي 
لألسـلحة عن احلوثيني وقوات صالح من خال 
السـيطرة علـى أهـّم ممـّر بحـرّي للتهريـب، كمـا 
أنهـا سـتؤدِّي إلـى تخفيـف معانـاة أهـل تعز وفتح 
املجـال نحـو مينـاء  لهـم، وفتـح  ـس جديـد  متنفَّ
ا للسـيطرة علـى كامـل السـاحل  احلديـدة متهيـدً
عوديَّة، وإذا واصلت  اليمنّي مبا فيه احلدود مع السُّ

 http: //cutt.us/H3am6 ،2016/12/27 ،م قوات الشرعیة في صنعاء ونهم وتعز والبیضاء، العربیَّة نت )1(  الیمن.. َتقدُّ
 http: //cutt.us/PFSad ،2(  مراقبون: تحریر مدینة المخاء یرجح كفة “الشرعیة” في الیمن، إرم نیوز(

مهـا واسـتطاعت السـيطرة  قـوات الشـرعيَّة تقدُّ
اليمنـّي،  السـاحل  علـى مينـاء احلديـدة وكامـل 
ِميِليْشـيا احلوثي-صالـح محاَصـَرًة  فسـتصبح 
ا وبحـًرا ويضيـق اخلنـاق عليهـا أكثـر فأكثـر. جـّوً

ية ترير املخاء، الواقعة على بعد  وتكمن أهمِّ
96 كيلومتـًرا مـن مدينـة تعـز، يف سـيطرة قـوات 
الشـرعيَّة، علـى مينائهـا القـدمي واالسـتراتيجّي، 
املطـلّ علـى البحـر األحمر، الذي يبعد عن منفذ 
بـاب املنـدب، ممـّر املاحـة الدوليَّـة، بنحـو 72 
كيلومتًرا، فسـيطرة اجليش الوطني اليمنّي على 
مدينة املخاء ومينائها الهاّم، التي تطّل على أهّم 
ات النقل على الطريق البَْحِريَّة البحر املتوسط  ممرَّ
واحمليط الهندي وشرق إفريقيا، مكنت احلكومة 
واجليش اليمنّي من تأمني املمّر الدولّي الذي ميّر 
مـن خالـه أكثـر مـن 1000 قطعـة بَْحِريَّـة يومّيًا، 
كمـا أن تأمـني السـاحل الغربـي لليمـن من املخاء 
إلـى مينـاء ميـدي يف حجة غربّي الباد -األخير 
يقع تت سيطرة اجليش الوطني- سيعمل على 
نَـت  خنـق أوردة تهريـب األسـلحة إليهـا، وكمـا تَكوَّ
إمبراطورية احلوثي-صالح من املخاء فسـتخنق 

أيًضـا من املكان ذاته))).

م ميكن تصوُّر عدة  بناء على ما تََقدَّ
سيناريوهات تتعلق مبستقبل اليمن، منها 
راع من جديد بشكل  سيناريو عودة الصِّ
ـة يف ظـّل إدراك تالـف  متسـع، بخاصَّ
احلوثي-صالـح أنهـم مـا زالـوا يحّققـون 
مكتسـبات على األرض بسيطرتهم على 
املَْجِلـس  العاصمـة صنعـاء، وإعانهـم  ht
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األعلـى لليمـن وحكومـة اإلنقـاذ، ورغـم فقدانهـم 
مواقع استراتيجيَّة من محافظتَي احلديدة وتعز 
مـع اسـتئناف عاصفـة احلزم بشـكل أكبـر، ولكن 
السـيناريو يتطلـب تكلفـة ماليـة ضخمـة  هـذا 
هـات  وحسـابات سياسـيَّة جديـدة يف ظـّل توجُّ
اإلدارة األمريكيَّـة اجلديـدة، ممـا يجعله ضعيًفا، 
وسيناريو ثاٍن يدور حول استمرارية التفاوضات 
وطرح املبادرات، ويفترض هذا السيناريو أن األزمة 
يف اليمـن ميكـن أن تـؤول إلى التهدئة، من خال 
الضغط األممي على أطراف األزمة لقبول مبادرة 
املبعوث األممي، إال أن هذا املوضوع يتوقف على 
ـراع به يف ِظـّل مراوغة  مـدى جديـة أطـراف الصِّ
احلوثيـني يف َقبُـول القـرارات الدوليَّـة ورفضهـم 
إياهـا بعـد َقبُولهـا، وهـو سـيناريو ضعيف أيًضا.

ـح، يـدور حـول حـّل  وسـيناريو ثالـث هـو املرجَّ
لقـوات  العسـكريَّة  النجاحـات  سياسـّي يعقـب 
الشـرعيَّة وتقيقهـم نصـًرا اسـتراتيجّيًا، ممـا 
يعيـد حسـاباته  يجعـل تالـف احلوثي-صالـح 
السياسـيَّة والتباحث حول َقبُول تسـليم األسلحة 
للدولة وإنهاء السيطرة على صنعاء بعد سيطرة 
قـوات الشـرعيَّة علـى عديـد مـن املـدن واملناطـق 
االستراتيجيَّة، إذ أجمع املراقبون على أن ترير 
ا علـى األرض، ويفتح  ل منعطًفـا مهّمً املخـاء يشـكِّ
الطريق أمام مرحلة جديدة الستكمال ترير بقية 
املناطق التي ال تزال تت سيطرة احلوثيني، ويف 
حال استعادة محافظتي تعز واحلديدة بشكل كامل 
ان ثاثة مواٍن املخاء واحلديدة والصليف  اللتني تضمَّ
باإلضافـة إلـى مضيـق بـاب املندب االسـتراتيجي، 
فسـيعني ذلـك خسـارة احلوثيـني لسـيطرتهم على 
جميـع املنافـذ البَْحِريَّـة، ومـن ثـم إنهـاء السـيطرة 

على صنعاء.

 « المحور الثالث
مسـتقبل الدور اإليرانيّ في األزمة 

السـوريـة.. صعود أم أفول؟

ال يعـني حسم أزمة داخليَّة لدولٍة متوج باألزمات 
واالضطرابـات بـني أطرافها وحلفائهم اإلقليميني 
والدولّيني لصالح أطراف ضّد أطراف أُخَرى متحالفة 
إنهـاء األزمـة أبـًدا ووصولها إلى مرحلة الا عودة، 
وإمنـا األهـمّ يف تاريخ األزمات واحلروب الداخليَّة 
ي بـ”اخلطوة التالية”، أو من  أو الدوليَّة هو ما يَُسمَّ
يتولَّى زمام األمور بعد احلسم لصالح تلك األطراف 
راع،  مقابل خسارة األطراف األُخَرى يف معادلة الصِّ
إذ يبدأ كل طرف من األطراف املنتصرة يف إعادة 
حساباته السياسيَّة واالستراتيجيَّة لتعظيم مكاسبه 
ولو على حساب طرف ضمن فريقه الرابح، فإيران 
وروسـيا اللتـان تقاطعـت مصاحلهمـا يف سـوريا، 
ـوري بشـار األسـد باملال  دعمتـا نظـام الرئيـس السُّ
والسـاح حلسـم املعركة، ورفض إيران أي تسـوية 
سياسـيَّة، وكّثفا دعمهما بشـدة منذ مطلع يونيو 
ى نهاية ديسمبر 2016 لكسر املعارضة با رجعة  حتَّ
ا وجّوًا يف مدينة حلب  باستخدام الُقوَّة املفرطة بّرً
التاريخية وإسقاطها قبل تَسلُّم الرئيس األمريكّي 
اجلديـد دونالـد ترامـب مفاتيـح البيـت األبيض يف 

20 يناير 2016.

وبينمـا لـم تُلـِق املعركـة أوزارهـا، وأعلن النِّظام 
وري يف 22 ديسمبر 2016 سيطرته بشكل كامل  السُّ
على املدينة التاريخية بخروج آخر فوج للمسلَّحني 
منها بفضل الدعم الرُّوِسّي-اإليرانّي لتغيير توازنات 
القوى داخل سوريا خال املرحلة القادمة، اندلعت 
خافات بني روسيا وإيران حول االتِّفاق الرُّوِسّي-

التُّْرِكّي املتعلق بوقف األعمال القتالية يف سوريا يف 
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نهاية ديسـمبر 2016 يف ظّل غياب الدولة سـاحة 
املعركة سوريا والدولة مدبرة املعركة إيران على نحو 
وري يطرحون األسئلة حول  جعل املراقبني للشأن السُّ
املسارات احملتملة التي ميكن أن تنتهي إليها األزمة 
يف سـوريا، سـواء بسـبب تصاعـد حـدة اخلافـات 
راع  حـول أدوار بعـض األطـراف املنخرطـة يف الصِّ
وري، على غرار ِميِليْشيَا حزب اهلل، أو بسبب  السُّ
تزايد احتماالت وصول موسكو وواشنطن، يف عهد 
إدارة الرئيس األمريكّي اجلديد إلى تفاهمات قد 
ال تتوافـق بشـكل كبيـر مـع مصاحلهـا، وأثـر ذلـك 
عية يف املنطقة  على االستراتيجيَّة اإليرانيَّة التوسُّ
هات روسـية بدت على السـطح مغايرة  يف ظّل توجُّ
هات اإليرانيَّة مع مجيء رئيس أمريكّي جديد  للتوجُّ
هات قد تبدو مغايرة عن سلفة  يحمل أفكاًرا وتوجُّ

عي يف اإلقليم. جتاه إيران ودورها التوسُّ

أواًل: محـاور عـرقلة إيـران التسـوية 
ة: وريَّ ة لـألزمة السُّ السياسيَّ

عـادةً مـا تلجـأ الدول غير الراغبة يف التسـوية 
السياسـيَّة ألزمـة مـا إلـى حزمة مـن احملاور تصب 
ـاه اخليـار العسـكرّي حلسـم األزمـة لصالح  يف اجتِّ
شـريك اسـتراتيجّي لتلـك الـدول يف تنفيـذ أجنـدة 
إقليميَّـة ودوليَّـة مغايـرة لألجنـدات املطروحـة يف 
ـَياق تأتي إيـران التي قّدمت  اإلقليـم، ويف هـذا السِّ
وِريَّة وحسم األزمة  اخليار العسكرّي لَوأْد الثَّوْرة السُّ
لصالح حليفها األسد، وعبََّرت اجُلْمُهوِريَّة اإليرانيَّة 
ة املُعلَنة من  عن ذلك من خال مواقفها السياسـيَّ
مؤمترات جنيف السـابقة ودعمها العسـكرّي الا 
محـدود لنظـام األسـد عبر بنادقهـا املأجورة وعبر 

http: //cutt.us/ ،2016 ،ــو ــل السیاســات | 01 مای ــدة تحلی ــام 2025، وح ــق ع ــي أف ــران ف ــي لألبحــاث ودراســة السیاســات، إی ــز العرب )1(  المرك
 uKL3K

الدعم املاّدي خال النصف الثاني من عام 2016 
ة أسـباب  إلسـقاط حلـب وإنهـاء األزمـة، وذلـك لِعدَّ
بهدف عرقلة أي تسوية سياسيَّة، يقف على رأسها:

)- احملور السياسّي:
يَاَسة  ميكن اعتبار هذه النقطة مركزية يف السِّ
ا أحمر ال  اإليرانيَّة، ألن إيران ترى بقاء األسد خّطً
ميكن جتاوزه ألسباب تمل طابًعا مذهبّيًا، باإلضافة 
إلى االمتيازات التي منحها األسد لنفوذها يف سوريا، 
لذلك تدافع عن بقائه يف كل احملافل الدوليَّة، كما 
تعتبر سوريا ذاتها هدًفا استراتيجّيًا إليران بوقوعها 
يف عمـق احلـزام املذهبـي الـذي ميتـّد مـن العـراق 
مـروًرا بسـوريا وصـواًل إلى لبنان فاخَلِليج العربّي، 
ـعي مع وصول الرئيس  وتطور هذا املشـروع التوسُّ
ة احلكم بتدشـينه  السـابق أحمـدي جنـاد إلـى ُسـدَّ
“اخلطة التنموية اخلامسة” ضمن إطار ميثاق أفق 
س على  العشرين عاًما األفق العشريني الذي تَأَسَّ
قاعـدة َمذَهبيَّـة لتحويـل إيـران بحلـول عـام 2025 

ة«))). ُعد كافَّ “إلى املركز األوَّل إقليمّيًا على الصُّ

ار ميهد الطريق  إًذا فهي تدرك أن سقوط بشَّ
الستقبال املخاطر على حدودها، وفقدانها حليًفا 
أساسّيًا وورقة ضغط قوية ضّد الغرب وإسرائيل، 
يف حـني سـيجعل جناحـه سـوريا خاضعـة إليران 
كاحلـال يف العـراق، وإن حصـل ذلـك فـإن مجـال 
النُُّفوذ اإليرانّي سيمتّد من غربّي أفغانستان إلى 
بيـروت، وهـذا بـدوره سـيُحِدث تـوُّاًل جذرّيًـا يف 
ميزان القوى يف املنطقة، وسيحقق احللم اإليرانّي 
لتكـون القـوى املهيمنـة يف اخَلِليـج العربـّي، وهذا 
القـوى  يتيـح إليـران أن تدفـع  الوضـع اجلديـد 
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الدوليَّة الكبرى إلى التخلِّي عن أفكارها لتدمير 
ـع تدريجّيًـا قـد  إيـران، لكـون نفوذهـا الـذي يتوسَّ
ل مخاطر ال ميكن التنبُّؤ بنتائجها، وإضفاء  يشكِّ
الشرعيَّة على النِّظام داخل إيران أو دول املنطقة 

ا هي عليه اآلن. لتكون شـرعيتها أبعد ممَّ

وارتباًطا مبا سبق، تخدم سوريا استراتيجيَّة 
الرابـط  باملنطقـة، فهـي متثِّـل  الواسـعة  إيـران 
احليـوي بـني طهـران وحـزب اهلل، الـذي يُعتبـر 
أحد أهّم مخرجات الثَّْورة اإليرانيَّة، وهم أعضاء 
يف محـور املقاومـة ضـّد إسـرائيل والطموحـات 
الغربيَّـة يف املنطقـة، كمـا تؤّمـن سـوريا لطهـران 
ات عبـور السـاح للحـزب يف  الدفـاع عـن ممـرَّ
لبنان من ناحية، والتصّدي -َوْفًقا لاستراتيجيَّة 
اإليرانيَّة- للمحور اإلقليمّي العربّي الذي يهدف 
ة اجليو-سياسيَّة املتزايدة إليران  إلى احتواء الُقوَّ
مـن ناحيـة أُخَرى، فسـوريا تُعتبر القلب بالنسـبة 
إلى االستراتيجيَّة اإليرانيَّة، وما تصريح املرشد 
اإليرانّي على خامنئي يف أغسطس 2016 بـ”إذا 
لـم نقاتـل يف حلـب ويف سـامراء، فيلـزم علينـا أن 
نقاتل يف كرمانشاه ويف طهران”)))، وكذا تصريح 
املفكر اإليرانّي مهدي طيب يف عام 2014 بـ”إذا 
هاجمنـا األعـداء وكانـوا يريدون أخذ إما سـوريا 
وإمـا محافظـة خوزسـتان، فـإن األولويـة هنـا 
احملافظة على سـوريا، فإذا حافظنا على سـوريا 
معنـا، فـإن بإمكاننـا اسـتعادة خوزسـتان أيًضـا، 
ولكـن إن فقدنـا سـوريا، فـا ميكننـا أن نحافـظ 
علـى طهـران”، ثـم تصريـح محمـد علـي جعفري 
يف نوفمبـر 2016 بـأن “إيـران وحدهـا هـي التـي 
الـدول الكبـرى أن  ر مصيـر سـوريا، وعلـى  تقـرِّ

)1(  وكالة تسنیم، تسنیم، ایران وروسیه متحدین اصلی دولت وملت سوریه هستند، 19 مهر 1395
http: //soo.gd/u07r  ،۱۳۹۵ 2(  انتخاب، واکنش ایران به ورود تانک های ترکیه به سوریه، ۰۴ شهریور(

تتفـاوض معهـا لتحديـد مصيـر دول املنطقـة مبا 
فيها سوريا”، إال أدلَّة على ذلك، وهذا ما جعلها:

• ترفـض العمليـة التُّْركيَّـة التـي شـنَّتها أنقرة 
يف 2016/8/24 على شمال سوريا يف جرابلس 
حلماية احلدود التُّْركيَّة وقطع الطريق على احلزب 
وري للسيطرة على  الدميقراطي الكردستاني السُّ
جرابلس والتاحم مع أكراد شـمال غرب سـوريا 
ه خطًرا استراتيجّيًا  يف ِمنَطقة عفرين، الذي تعدُّ

على أمنها القومي”))).

َعتـه القوتـان  • ترفـض اتِّفـاق الهدنـة الـذي وقَّ
ة يف سـبتمبر 2016 إلرسـاء  وِسـيَّ األمريكيَّـة والرُّ
“هدنـة” بـني األسـد وفصائـل املعارضـة لوقـف 
احلرب، الذي بدأ تطبيقه اعتباًرا من أول أيام عيد 
األضحى 2016/9/12، وانتهى يف 2016/9/19 
وِسيَّة  دون متديد بسب اخلافات األمريكيَّة-الرُّ
حول قائمة التنظيمات اإلرهابية وتديد املعارضة 
املعتدلة واملعارضة املسلَّحة واالنسحاب املتزامن 
مـن قـوات بشـار واملعارضـة من طريق الكاسـتيلو 

االستراتيجّي.

http://cutt.us/c۳SRl:المصدر
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• تقـف ضـّد العمليـة السياسـيَّة التـي تَبَنَّتْهـا 
ا أدخلها  روسـيا وتركيا نهاية ديسـمبر 2016، ممَّ
يف صـراع بينـّي مـع الـرُّوس الذيـن ال يتمسـكون 
باألسد وال ميانعون يف رحيله يف أول تفاهم دولّي 
وري،  مع الواليات املتَِّحدة حلل سياسّي للِملَّف السُّ
وتبرز قضيَّة حزب اهلل اللبناني، الذراع العسكريَّة 
إليران يف املنطقة ومسـتقبل وجودها يف سـوريا، 
كمـا تتحفـظ إيـران حـول مسـألة طبيعـة الدولـة 
وِريَّة املقبلة كنتيجة من نتائج احلرب الدائرة،  السُّ
فإيـران تعمـل علـى اسـتعادة نظـام األسـد لكامـل 
ـوِريَّة، فهـي ال تقبـل بقيـام أي كانتـون  األرض السُّ
ًكا بوحدة  كردي أو إدارة ذاتية يف سوريا، ال متسُّ
ـوِريَّة بـل لكـي ال يطالـب أكـراد إيـران  األرض السُّ
احملذوفون من القاموس السياسّي اإليرانّي، وهم 
أضعاف أكراد سوريا، مبطالب سياسيَّة مشابهة 
ألقرانهـم يف كل مـن العـراق وسـوريا، إضافة إلى 
أن استعادة األسد نفوَذه يف سوريا يعني الهيمنة 

اإليرانيَّة على حدود دولة األسـد))).

وهذا ما يدحض ردود القائد السابق للحرس 
الثـورّي اللـواء همدانـي ُقتل يف سـوريا يف أكتوبر 
2015 على تساؤل الشعب اإليرانّي: »ملاذا ذهبنا 
إلى سوريا؟”، التي نُشرت يف نوفمبر 2016، بأن 
“سـوريا: أول دولة تعترف رسـمّيًا بإيران الثَّْورة، 
وأغلقت خّط أنابيب النِّْفط العراقّي الذي كان يصل 
إلى البحر املتوسط عبر أراضيها على نحو أحلق 
خسـائر فادحة بالعراق، لكونها ضربت الشـريان 
االقتصـادّي لـه، وَعبْـر هـذا العمل َقلَّت املكاسـب 
ـوِريَّة، إذ كانـت تصـل علـى أرباح طائلة من  السُّ
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ترانزيـت وانتقـال النِّْفـط عبـر أراضيها، وفتحت 
إليـران أبـواب مخـازن الذخيـرة يف الوقـت الـذي 
كنـا فيـه نحتـاج إلـى العتاد والذخيرة العسـكريَّة، 
الـدول عـن  امتنـع عديـد مـن  أن  بعـد  ـة  بخاصَّ
تسـليمنا السـاح الـذي كنـا قـد اشـتريناه منهـم، 
أثنـاء  الثَّـْورة ستسـقط، وأيًضـا يف  ـة أن  بُحجَّ
احلرب العراقيَّة-اإليرانيَّة، كانت سـوريا متنحنا 
الصواريخ، يف الوقت الذي لم تُعِطنا فيه أي دولة 
ولـو رصاصـة فشـنك، يف الوقـت الذي كانت فيه 
سـوريا يف املعسـكر الشـرقي، وكان لديهـا اتِّفـاق 

اد السـوفييتي”))). مع االتِّ

)- احملور العسكرّي:
ى البعـد العسـكرّي اإليرانـّي يف سـوريا  لَـّ جَتَ
مبظاهـر اسـتقطاب متعـددة لبنـادق امِليِليْشـيَات 
الطائفيَّـة املأجـورة التـي اسـتقدمتها مـن لبنـان 
ى إلى تعاظم  ا أدَّ والعراق وأفغانستان وغيرها، ممَّ
النُُّفوذ اإليرانّي يف سـوريا وسـيطرتها على قرار 
نظـام األسـد مـن خـال انتشـار تلـك امِليِليْشـيَات 
ـوِريَّة وقتالها ضّد الشـعب  يف غالبية املناطق السُّ
وري تت شعارات َمذَهبيَّة، وارتكابها مجازر  السُّ
وحشية فاقت املجازر الصهيونية والنازية يف قتل 
األغيـار، فاسـتولت علـى منطقـة القصيـر بريـف 
حمـص الغربـي وعلى غالبية الشـريط احلدودي 
وري وعلى محيط العاصمة دمشق،  اللبناني السُّ
وشاركت كذلك يف معارك حلب وريفها، وحاولت 
شـراء ذمم ِميِليْشـيَات الشـبيحة بهـدف إضعـاف 
وري« لتكون يدها العسكريَّة  “اجليش العربّي السُّ
هـي العليـا يف سـوريا، ويف بـادئ األمـر وصـف 
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املرشـد األعلـى خامنئي ذهـاب اإليرانّيني للقتال 
يف سوريا بالهجرة واجلهاد، كذلك وصفه بالدفاع 
عـن أهـل البيـت، وقـال إن بـاب الشـهادة قـد ُفتح 
ـًة  التسـميات كافَّ ثـم اختصـر هـذه  مـن جديـد، 
أخيًرا بـ”احلرب على الكفر” يف أكتوبر )))2016.

ات  وتشـير التقديـرات إلـى أن إجمالـي الُقـوَّ
ر  ات املوالية إليران يف سوريا يَُقدَّ اإليرانيَّة والُقوَّ
بأكثـر مـن 70 ألـف شـخص، مبـن فيهـم قـوات 
احلرس النخبة 8-10 آالف وقوات اجليش 6-5 
آالف وامِليِليْشيَات العراقيَّة نحو 20 ألف شخص، 
وامِليِليْشـَيات األفغانيـة الفاطميـون 15-20 ألًفـا، 
وحـزب اهلل اللبنانـي 7-10 آالف، وامِليِليْشـَيات 
الباكسـتانية زينبيـون، ومـن الـدول األُخـَرى 7-5 
أنـه بنـاء علـى التقاريـر  ـة  آالف، والنقطـة املهمَّ
الداخليَّـة لقـوات احلـرس الثـورّي اإليرانـّي فـإن 
ـوري أقـّل مـن  ات املتبقيـة مـن اجليـش السُّ الُقـوَّ
50 ألف عسكرّي، وقوات احلرس الثورّي هناك 
ـوِريَّة، وِمن ثَمَّ تسـيطر على  ات السُّ أكثر من الُقوَّ

املشهد))).

ولم تكتِف إيران بذلك، بل أعلنت يف أغسطس 
2016 عن تشـكيل قوات عسـكريَّة ِشـيِعيَّة عابرة 
للحـدود، ففـي حـوار لـه أجـراه مـع موقع مشـرق 
نيـوز اإليرانـّي بتاريـخ 2016/8/18، أعلـن أحـد 
قيادات احلرس الثورّي اإليرانّي يف سوريا العميد 
محمـد علـي فلكـي عـن تشـكيل قـوات عسـكريَّة 
“اجليـش  للحـدود تـت عنـوان  ِشـيِعيَّة عابـرة 
الشـيعّي احلـر” مقّرهـا سـوريا، ويتكــون اجليش 
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احلـر وَوْفًقـا لـ”فلكـي” مـن: لـواء فاطميـون نـواة 
ـيَعة من  اجليـش الشـيعّي احُلـّر ليضـّم جميع الشِّ
ـة يف العالَـم، و”لـواء زينبيـون”  األقـوام وامللـل كافَّ
و”لواء حيدريون” الذي يضّم شيعة العراق، و”لواء 
حـزب اهلل” الـذي يتفـرع إلـى جناحـني، يتشـكل 
األوَّل من شـيعة لبنان واآلخر من شـيعة سـوريا، 
وأغلب عناصر حزب اهلل يف سوريا ينحدرون من 
شيعة دمشق ونبل والزهراء، وجميع هذه األلوية 
ـيِعيَّة تَُعـدّ النـواة األوليـة لتشـكيل  العسـكريَّة الشِّ
اجليـش احُلـرّ الشـيعّي بقيـادة قاسـم سـليماني 
ـل اإليرانـّي يف  يف املنطقـة)3). بذلـك يكـون التدخُّ
سوريا ورفض التسوية السياسيَّة قد اّتخذ »طابًعا 
طائفّيًا”، ولم يتواَن كل هؤالء عن إظهار هدفهم 

املذهبـي مـن وراء املجيء إلى سـوريا.

ة- ثانًيا: تضـارب المصـالح اإليرانيَّ
ة في سوريـا: وِسيَّ الرُّ

يَاَسـة صداقـة دائمـة وال  السِّ “ال يوجـد يف 
عداوة دائمة، وإمنا توجد مصالح دائمة، فحيثما 
الـدول  أكثـر مـن  أو  اتسـقت املصالـح لدولتـني 
ت الَعاقـة، وإذا تعارضـت املصالح توترت  ـدَ تََوطَّ
القاعـدة، عندمـا  الَعاقـة”، واتسـاًقا مـع هـذه 
وِسـيَّة-اإليرانيَّة يف حلـب  تعارضـت املصالـح الرُّ
نهاية ديسـمبر 2016 رغم التقارب واالتِّفاق بني 
الدولتـني علـى كسـر املعارضـة ووأد الثَّـْورة قبـل 
مجـيء ترامـب، أو علـى أقـّل تقديـر رغبتهمـا يف 
ـراع بسـوريا، وتغييـر الوقائـع  قلـب موازيـن الصِّ
لتكونـا الطـرف األقـوى يف أي  علـى األرض، 
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مباحثـات مسـتقبلية، فمـن امتلك امليـدان امتلك 
تسـني شـروط التفـاوض حـال الدخـول يف أي 
مفاوضـات مسـتقبلية، إال أن روسـيا اسـتبعدت 
إيـران وحليفهـا األسـد مـن حضـور املفاوضـات 
مـع اجلانـب التُّْرِكـّي بشـأن وقـف إطـاق النـار 
يف املدينـة التاريخيـة، وهـو الغيـاب الـذي رمبـا 
اسـتفز إيـران، لذلـك عملـت على عرقلـة االتِّفاق 
مـراًرا، إليصـال رسـالة إلـى موسـكو مفادهـا أن 
أي اتِّفـاق يجـب أن ميـّر مـن طهـران، لكـن ذهـب 
وِسّي إليران، والتعامل  البعض إلى أن التجاهل الرُّ
معهـا بنظـام “الوصـّي”، هـو رسـالة ُروِسـيَّة إليها 
بـأن دور موسـكو يف سـوريا ليـس كـدور أمريـكا 
العـراق، وأن موسـكو دخلـت سـوريا خدمـة  يف 

ملصاحلهـا، ال لتسـليم سـوريا إليـران))).

الورقـة  فلطاملـا توجسـت روسـيا مـن زوال 
وِريَّة، إذ يدرك الساسة الرُّوس أن التنازل عن  السُّ
سوريا سيجلب لها خسائر اقتصاديَّة فادحة نتيجة 
تصفيـة وإلغـاء العقـود االقتصاديَّـة االسـتثماريَّة 
عة مع دمشق أن تُستبدل  والعسكريَّة الكبرى املوقَّ
بها مصادر تُفِقُدها ِثَقلَها وميزاتها االستراتيجيَّة 
وِسيَّة  يف املنطقة، إذ يبلغ حجم االستثمارات الرُّ
القائمة يف سوريا 19.4 مليار دوالر، ولديها فرص 
يبلـغ متوسـطها  إلـى سـوريا  البضائـع  لتصديـر 
السـنوي 1.1 مليـار دوالر)))، وشـركات يف سـوريا 
يف مجـاالت البنيـة التحتيـة والطاقـة والسـياحة، 
“اسـتروا  ويف مقّدمـة هـذه الشـركات شـركة 
ترانس جاز” يف مجال الغاز الطبيعي التي تنّفذ 
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)2(  حمزة عماد الدین موسى، روسیا: عن الموقف الروسي ضّد الثورات العربیَّة في لیبیا وسوریا، نور سوریة، 2012/3/20.
ــرة  ــة الروســیة، مركــز الجزی ــات العربیَّ ــة عمــل فــي: ملتقــى الَعالق ــة، ورق الت الدولی ــة الروســیة فــي ظــّل التحــوُّ ــات العربیَّ )3(  عاطــف معتمــد، الَعالق

ــر، 2009. ــة، قط ــات، الدوح للدراس
)4(  المرجع السابق.

مشـروًعا بقيمة 1.1 مليار دوالر، وتنشـئ مصنًعا 
علـى بعـد 200 كـم شـرق حمـص، وهـي الداعـم 
الفنِّـي ملشـروع خـّط الغـاز العربـّي، كمـا تشـترك 
وِسـيَّة للطاقة يف مشـروع  شـركة “تـات نفـت” الرُّ
ـوِريَّة، باإلضافـة  مـع شـركة النِّْفـط الوطنيَّـة السُّ
لْـب والنقـل  إلـى شـركات أُخـَرى يف مجـاالت الصُّ
ات الزراعية، ولديها أيًضا  والطاقة النوويَّة واملعدَّ
فرصة املشاركة يف مشروعات إعادة إعمار سوريا 

رة بنحـو 60 مليار دوالر)3). املقـدَّ

كذلـك متتلـك روسـيا عقـود تسـليح مـع نظام 
األسد ُقدرت بـ4 مليارات دوالر عام 2011، وغدت 
سوريا تتّل املرتبة السابعة دولّيًا بني كبار املشترين 
ة، فبـني عاَمـي 2000 و2010  وِسـيَّ لألسـلحة الرُّ
باعت روسـيا لسـوريا أسـلحة بـ1.5 مليار دوالر. 
وتوّرد روسـيا سـنوّيًا 17% من إجمالي صادرات 
الساح العامَليَّة، ويستوعب الشرق األوسط %16 
من إجمالي تلك الصادرات، وهو ثاني أكبر سوق 
وِسـيّ بعد جنوب شـرقي آسيا، وأكثر  للسـاح الرُّ

دولة تستورد الساح الرُّوسي هي سوريا)4).

ُمعـاٍد ملوسـكو غيـر  بنظـام  وسـتفقد روسـيا 
صديق لها يف سوريا تلك العقود، ال االقتصاديَّة 
فقط بل العسكريَّة أيًضا، لكونها تصّب يف النهاية 
وِسـّي، كمـا سـتفقد القيمة  لصالـح االقتصـاد الرُّ
االقتصاديَّة لتنازلها لسوريا عن 9.8 مليار دوالر 
اد السوفييتي  وِريَّة لاتِّ من إجمالي الديون السُّ
البالغة 13.4 مليار دوالر، وهي أن تصبح شريًكا 
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ـًا لـدى سـوريا، ومـن  جتارّيًـا واسـتثمارّيًا مفضَّ
ـوِريَّة مسـتفيدًة يف  ثـم فهـي تتمسـك بالورقـة السُّ
ذلـك مـن ضيـاع الورقـة الليبيـة وحجم اخلسـائر 
ة التـي ترتبـت علـى سـقوط  وِسـيَّ االقتصاديَّـة الرُّ
هـذا النِّظـام احلليـف لروسـيا يف املنطقـة، فهـي 
لـم ينَلهـا مـن غنائـم احلـرب علـى ليبيـا أي شـيء 

سـواء عقـود إعـادة اإلعمار))).

تتخـوَّف موسـكو مـن معادلـة سياسـيَّة  كمـا 
جديدة لم تُكن فيها موسكو رقًما والعًبا مؤثًِّرا: 
يعتبر صناع القرار الرُّوس أن سوريا هي الورقة 
األخيرة لها يف املنطقة، بعد ضياع ورقات عديدة 
الليبيـة، فوجودهـا يف سـوريا  الورقـة  آخرهـا 
يجعلهـا العًبـا ورقًمـا مؤثِّـًرا يف املعادلـة اجلديدة 
ـوري ويف اإلقليـم كلـه حـال إعادة  يف الداخـل السُّ
بالكامـل  للمنطقـة  السياسـيَّة  ترتيـب اخلريطـة 
لتعظيـم ميزاتهـا االسـتراتيجيَّة، ومـن ثـم يضمن 
لها االستمرار يف تنفيذ حلمها القدمي ومشروعها 
بإعادة أمجاد روسيا القيصرية يف املياه الدافئة 
باملنطقة، ومن ثم فهي تدرك أن زوال تلك الورقة 
سـيُقِصيها من املنطقة نهائّيًا با رجعة يف إطار 
ة أُوُروّبّيًا وأمريكّيًا  توازنـات القـوى اجلديدة املَُعدَّ

يف إطـار توزيـع األدوار وتقسـيم الغنائم))).

وِسـّي أن  الرُّ للمشـهد  املراقـب  يـرى  هكـذا 
ـوِريَّة  موسـكو سـتظل على موقفها من األزمة السُّ
اهات  مع بعض املناورات السياسيَّة يف شتَّى االجتِّ
علـى الرغـم مـن الضغـوط الدوليَّـة التـي مُتاَرس 
عليهـا، وهـذا يـدّل علـى أن روسـيا تسـعى للثـأر 

وریة؟، الریاض 2013/2/3. )1(  بینة الملحم، هل َتغیَّر الموقف الروسي من الثورة السُّ
)2(  هاني شادي، روسیا والربیع العربي. مصالح ومخاوف، مجلة الدیمقراطیة، 2012/4/1.

)3(  لماذا تستمیت روسیا في الدفاع عن قاعدتها في طرطوس؟، أخبار الخلیج، ترجمة، أورینت برس، 2012/7/1.
)4(  المرجع السابق

يهـا عـدًدا الصفعـات منـذ سـقوط  لكرامتهـا لتلقِّ
الدوليَّـة،  ليبيـا، وتأكيـد هيبتهـا  العـراق حتَّـى 
ويعكـس ذلـك حـرص الرئيـس بوتـني علـى تأكيد 
جدارته بزعامة روسيا قوية، ال ضعيفة خاضعة 
للهيمنـة األمريكيَّـة، لذلـك سـيضع نصـب عينيـه 
حتميَّـة اتخـاذ مواقـف قويَّـة للدفـاع عـن مصالـح 
روسيا احليوية حتَّى يبقى لها موطئ قدم وقاعدة 

اسـتراتيجيَّة ملصاحلهـا يف املنطقـة)3).

ثم يأتي احلفاظ على قاعدة طرطوس البَْحِريَّة 
ية استراتيجيَّة وعسكريَّة كبيرة  التي تتمتع بأهمِّ
نتيجة موقعها على ساحل البحر األبيض املتوسط، 
كمـا أنهـا متثـل نقطـة انطـاق جوهرية نحو دول 
املنطقـة سـواء احللفـاء أو اخلصـوم باملنطقة، إذ 
وِسـيَّة البَْحِريَّـة حول  تُعتبـر مـن أهـّم القواعـد الرُّ
ل بوابة عبور للمنطقة وموطئ  العالَم، فهي تشـكِّ
قـدم دائًمـا لروسـيا يف املتوسـط، ممـا يتيـح لهـا 
اسـتعادة مجدهـا يف تلـك املنطقـة ومراقبتها من 
َكثَـب، وإدراًكا منهـا لتلـك امليـزات االسـتراتيجيَّة 
اد السوفييتي السابق  ملدينة طرطوس وّقع االتِّ
مـع سـوريا عـام 1971 خـال أيـام احلرب الباردة 
لبناء قاعدة عسكريَّة بَْحِريَّة سوفييتية يف مدينة 
طرطـوس بغـرض دعم األسـطول السـوفييتي يف 
لـه)4)،  املتوسـط وتوفيـر مركـز  البحـر األبيـض 
الساسـة  لـدى  القاعـدة  تلـك  أولويـة  وتراجعـت 
اد السوفييتي 1991، وعادت  الرُّوس بانهيار االتِّ
ل مـن  تتـلّ أولويـة مـن جديـد خـال العقـد األوَّ
قـادة جـدد يحملـون  األلفيـة اجلديـدة ووصـول 
استراتيجيَّة جديدة تعمل على ترميم الَعاقات مع 
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احللفـاء القدامـى وخلـق حلفـاء ُجـُدد باملنطقة هم 
الرئيسان بوتني وميدفيديف اللذين قادا روسيا منذ 

مطلع األلفية اجلديدة حتَّى اآلن))).

لذلك ليس من املستغَرب أن تقوم موسكو بكل 
ما يف وسعها حلماية قاعدتها يف طرطوس، ال سّيما 
بعد تهديد أوكرانيا بإغاق قاعدة سيفاستوبول، أكبر 
قاعـدة روسـيَّة خارجيَّـة على البحر األسـود نتيجة 
اخلافـات بـني البلديـن، األمـر الـذي مـن شـأنه أن 

يحّد من الدور الرُّوِسّي يف املنطقة مستقبًَا))).

ا إبداء الكرملني -يف  لذلك كان من الطبيعي جّدً
إشـارات مضمـرة- يـوم 2016/12/29 عـدم رضاه 
عـن السـلوك اإليرانـّي يف معركـة حلب وما بعدها، 
إذ عملت طهران على إظهار أنها هي التي تتحكم 
يف سياق املعركة ألنها املوجودة عملّيًا على األرض 
عبر امِليِليْشيَات املوالية لها، ومن ثم حاولت طهران 
وضع ثمار اإلجناز العسكرّي بحلب يف سلّتها، وأن 
تنسبه إلى نفسها بتوظيف دور امِليِليْشيَات التابعة لها 
وتضخيمه، وكانت ذروة ذلك اجلولة االستعراضية 
التـي قـام بهـا قاسـم سـليماني يف قلعـة حلـب، ويف 
املقابل تهوين الدور العسكرّي الرُّوِسّي الذي اعتمد 
على القصف اجلوِّّي بشكل رئيسي لكنه كان العامل 
احلاسم يف املعركة، كما حاولت إيران إفشال االتِّفاقيَّة 
إثر تواُطِئها مع تنظيم “الدولة” يف تدمر واحلملة 
ان اآلمنني يف وادي  كَّ العدوانية مِليِليْشيَاتها ضّد السُّ
بردى بريف دمشق، والقصف املدفعّي املستمّر لقرى 

ر. وبلدات ريف حلب احملرَّ

)1(  المرجع السابق.
)2(  تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت روســیا تملــك مفاتیــح الحــّل فــي ســوریا.. مخــاوف مــن خســارة نفوذهــم فــي الشــرق األوســط والقاعــدة البحریــة فــي 

ــة، واشــنطن بوســت، 2012/7/1. ــغ، الشــرق األوســط، ترجم ــن دي یون ــة/ كاری ــا الدفاعی ــوق لصناعاته ــل موث المتوســط وعمی
http: //cutt.us/ :3(  تركــي مصطفــى، مظاهــر وآلیــات ونتائــج الصــراع الروســي-اإلیراني فــي ســوریا، بــالدي نیــوز، 2016/12/23، متــاح علــى الرابــط(

 Yxcvm

ة- ثالًثا: القضايا الخالفية اإليرانيَّ
ة حول سوريا: الرُّوِسيَّ

لَّى اخلاف الرُّوِسّي-اإليرانّي يف االتِّفاقيَّة  جَتَ
املُبَرمة بني روسـيا وتركيا يف 2016/12/27 التي 
قضـت بتهجيـر املدنيـني والفصائـل الثوريَّـة مـن 
ر مـن مدينـة حلـب دون علـم إيـران  القسـم احملـرَّ
ر السياسّي  وحليفها األسد، لكون روسيا هي املقرِّ
ة حلفائها التنفيذ، وحاولت إيران  يف سوريا، ومهمَّ
عرقلـة إجـاء احملاَصريـن يف حلـب، وكان الـرُّوس 
قـد هـّددوا بإطـاق النـار خـال عمليـة اإلجـاء، 
وشـمل التهديـد امِليِليْشـيَات التابعة إليـران وقوات 
نظـام األسـد، وعلـى أثـر ذلـك اسـتهدف الطيـران 
وِسـيّ امِليِليْشـَيات اإليرانيَّـة يف منطقة  احلربـي الرُّ
رتـه  الراشـدين يف رسـالة إلـى إيـران لتنفيـذ مـا قرَّ
روسـيا، وانصاعت إيران ِمن ثَمَّ مِلَا تريده موسـكو، 
وِسـّي علـى إيـران  ـا يكشـف حجـم الضغـط الرُّ ممَّ
الذي أظهرها كاعب ثانوي يف القرار السياسـيّ 
والعسكرّي يف سوريا، ولكن لم يُرْق ملالي إيران الذين 
يشـعرون بأن نفوذهم يف سـورية يتضاءل ملصلحة 
تالف بني روسيا وتركيا، وهو ما يتعارض مع ما 
ر  لهم العسكرّي املبكِّ خّطط له اإليرانّيون منذ تدخُّ
ـراع، وهـو تويـل سـورية إلى منطقة نفوذ  يف الصِّ
إيرانـّي صـرف علـى النحـو الذي ُطِبّـق يف العراق، 
وري بعًدا طائفّيًا خالًصا رغم  راع السُّ وإعطاء الصِّ
ل “حزب  أنـه لـم يُكـن كذلك يف بداياتـه، وكان تدخُّ
ط)3). اهلل” اللبناني عسكرّيًا جزًءا من هذا املخطَّ
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وعبَّـَرت إيـران عـن غضبهـا من قـرار َمْجِلس 
األمـن الدولـّي رقـم 2328 الـذي قّدَمتـه روسـيا 
2016/12/28، والـذي ضمـن حمايـة  بتاريـخ 
املدنيـني مـن العنـف، إدراًكا مـن طهـران حلقيقـة 
أن األمـور تسـير لغيـر مصلحتهـا، ويَُعـّد وصـف 
للَمْجِلـس األعلـى  العـاّم  علـي شـمخاني األمـني 
لألمـن القومـي اإليرانـّي القـرار بأنـه ميّهد ملزيد 
ويُنِقـذ اإلرهابيـني، أول  ر يف سـوريا  التوتُـّ مـن 
وِسـيَّة-اإليرانيَّة إلى العلن،  إخـراج للخافـات الرُّ
بعـد تنحيتهـا جانًبا لفترة طويلة، وتوالت مواقف 
روسـيا بعد انتهاء معركة حلب، لتؤكِّد أن املدينة 
ـوري أو مِليِليْشـيَات إيـران  لـن تُتـرك للنِّظـام السُّ
و”حـزب اهلل” اللبنانـي لتفعـل بهـا مـا تشـاء، يف 
حني كانت طهران تأمل أن يُلَقى من حلب خطاب 
دعائي لـ«النصر اإللهي” يؤكِّد هيمنة إيران على 
ـق  مسـتقبل سـوريا، وينسـب االنتصـار الـذي َتقَّ
يف حلب إلى امِليِليْشـَيات اإليرانيَّة حصًرا. وبداًل 
مـن أن تاصـر إيـران حلـب، كما كان الوضع من 
قبـل، أصبحـت حلـب اآلن هي من يحاصر إيران 

ويدفعهـا إلـى الزاوية))).

وترى إيران مصلحتها يف اسـتمرار التصعيد 
ة  العسكرّي ومواصلة املعارك إلى حني إمتام ُخطَّ
تغيير التركيبة الدميوغرافية، عبر مواصلة إبرام 
االتِّفاقـات حـول خـروج املسـلَّحني وعائاتهم من 
مـدن ومناطـق معينـة، بفعـل الضغـط العسـكرّي 
واحلصـار اخلانـق، إلـى إدلـب أو غيرهـا، ليحـّل 
ـيَعة، وصـواًل إلـى تفريـغ  محلّهـم سـكان مـن الشِّ
املنطقـة الواقعـة بـني دمشـق واحلـدود اللبنانيـة 

)1(  المرجع السابق.
http: //cutt.us/j5ae8 :2(  راشد صالح العریمي، حلب تحاصر إیران، 2016/12/9، متاح على الرابط(

http: //cutt. :ــوري لحقــوق اإلنســان، 2016/12/31، متــاح علــى )3(  اتفــاق وقــف النــار یربــك مشــروع إیــران بربــط ســوریا والعــراق، المرصــد السُّ
 us/fEinq

ـنَّة متاًمـا، وهـذا مـا يفسـر محـاوالت  السُّ مـن 
إشعال املوقف وخرق اتِّفاق وقف إطاق النار))).

بثقلـه  وِسـّي-التُّْرِكّي  الرُّ االتِّفـاق  ألقـى  وقـد 
علـى الـدور اإليرانّي الذي أظهـر ارتباًكا واضًحا 
ألن هـذا االتِّفـاق »فرمـل” االندفاعـة العسـكريَّة 
للنِّظام وإيران يف سوريا، وهو ما استدعى زيارة 
ـوري وليـد املعلم  عاجلـة مـن وزيـر اخلارجيَّـة السُّ
إلى العاصمة اإليرانيَّة طهران يوم 2016/12/30 
للقاء نظيره اإليرانّي جواد ظريف لبحث مضمون 
ـوري وعلى  االتِّفـاق وانعكاسـاته علـى النِّظـام السُّ
الـدور اإليرانـّي يف آن واحـد لكونـه انطـوى علـى 
ـوريني واإليرانّيـني إلـى حّد  مفارقتـني أقلقتـا السُّ
كبيـر: األولـى أن االتِّفـاق أجنـز برعايـة روسـيا 
القـوي يف  الـدور اإليرانـّي  وتركيـا فقـط رغـم 
ـوِريَّة، أمـا املفارقـة الثانية فهي كام  املعادلـة السُّ
التُّْرِكـيّ مولـود جاويـش أوغلـو  وزيـر اخلارجيَّـة 
الذي شّدد على غياب أي دور لألسد يف مستقبل 
سوريا، ودعوته إيران إلى الضغط على جماعاتها 
حة الحتـرام وقـف إطـاق النـار، يف إشـارة  املسـلَّ

واضحـة إلـى ما يسـمى “حـزب اهلل”)3).

وِسـيّ املُعلَن  حيال هذا اخلاف اإليرانّي-الرُّ
ـد يف حلـب يتبـني أن مـا يجـري هـو  الـذي جَتسَّ
وِسـّي-اإليرانّي  اسـتمرار متصاعـد للخـاف الرُّ
ـوِريَّة، وعّبر  وِسـّي يف األزمة السُّ ـل الرُّ منـذ التدخُّ
عن ذلك كا الطرفني سواء يف قضيَّة األسد من 
لْطة، أو مستقبل امِليِليْشيَات  حيث استمراره يف السُّ
ة االسـتراتيجيَّة مـع  اإليرانيَّـة، أو الَعاقـة الرُّوِسـيَّ
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إسرائيل، وأطماع إيران يف احلصول على منفذ بحري 
يف سوريا، هذا التغيير الواضح على منط التعامل 
الرُّوِسّي مع إيران يستند يف أساسياته إلى مصالح 
دوليَّة مع الواليات املتَِّحدة والغرب وإسرائيل وتركيا، 
يف إشارة إلى أن القرار بيد روسيا، وما على إيران 
ح روسيا إلى ضرورة تجيم  سوى التنفيذ، وبذلك تلمِّ
َدت الطريق  الدور اإليرانّي املتعاظم يف سوريا، ومهَّ
لذلك بشراء والءات ِميِليْشيَات الشبيحة وتويلهم 
ة عبر  مـن احلضـن اإليرانـّي إلى احلظيرة الرُّوِسـيَّ
نَت من جـذب أذرع  إمدادهـم باملـال والسـاح، ومَتكَّ
عسـكريَّة مختلفة املنابت واألهواء كِميِليْشـَيا »لواء 
القدس” الفلسطينية املتمركزة يف حلب، وِميِليْشيَا 
»صقـور الصحـراء” املنتشـرة يف مناطـق الطائفـة 
ـوري))). ومـن بـني قضايـا  العلويـة يف السـاحل السُّ

ة يف سوريا ما يلي: ة اإليرانيَّ وِسيَّ اخلالفات الرُّ

ة يف  اخلالف حول مستقبل امِليِليْشَيات اإليرانيَّ
سوريا: من أبرز قضايا اخلاف الكبرى بني روسيا 
وإيران مستقبل امِليِليْشيَات اإليرانيَّة يف سوريا، وهي 
أذرع إيـران العسـكريَّة يف املنطقـة، التـي زّجـت بهـا 
ـوري يف دمشـق وريفهـا وحمـص  لقتـل الشـعب السُّ
وحلـب، فإيـران تسـعى لتوطيـد نفوذهـا مـن خـال 
تفريـخ عشـرات امِليِليْشـيَات الطائفيَّـة على شـاكلة 
“حـزب اهلل” لضمـان مشـروعها الطائفـي الـذي 
اصطدم باملصالح الرُّوِسيَّة البعيدة عن اإليديولوجيا 
الدينيَّة اإليرانيَّة، والرافضة خلوض معارك طائفيَّة 
من جهة، أو وجود ِميِليْشيَات طائفيَّة غير منضبطة 
لَت روسيا إلسرائيل  على تخوم إسرائيل، لذلك سهَّ

)1(  مــن بوتیــن لـ»خامنئــي«: روســیا أوالً أیهــا العجــوز.. وســوریا لــن تكــون العــراق، مركز الروابــط للبحوث والدراســات االســتراتیجیة، 2016/12/26: 
 http: //cutt.us/swEpb

)2(  المرجع السابق.
http: //cutt.us/ :2016/12/31 ،3(  تركــي مصطفــي، الصــراع الروســي اإلیرانــي علــى ســوریا.. تقاســم نفــوذ أم تصفیــة حســابات، بــالدي نیــوز(
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استهداف قادة “حزب اهلل” من خال اتِّفاق أمني 
بني موسـكو وتل أبيب، وكانت إيران زرعت “حزب 
اهلل” يف جنوب لبنان البتزاز إسرائيل ودفعها للدخول 
راَع من  يف مفاوضات معها، وبعد تويل إيران الصِّ
إسرائيَل إلى صراع طائفي ُسنِّّي-ِشيِعّي يف املنطقة 
راع مع  أعطت أوامرها حلزب اهلل بإنهاء ِملَّف الصِّ
إسرائيل، وصّرح مسؤولون إيرانيُّون بأن روسيا غير 
سعيدة بوجود “حزب اهلل” يف سوريا، لذلك تتعامل 
مـع امِليِليْشـيَات اإليرانيَّـة َوْفـق الرؤية اإلسـرائيلية، 
وتفاهمها مع واشـنطن حول تلك امِليِليْشـيَات ذات 
ـة احليويـة يف التحالـف مع روسـيا يف سـوريا،  املََهمَّ

أو مع واشنطن يف العراق))).

ا حاولـت اخلـروج علـى األوامـر الرُّوِسـيَّة،  ومَلَـّ
عات املقاتلني اإليرانّيني  استهدف الطيران الرُّوِسّي جتمُّ
ا تسبب يف مقتل ضباط بُرتَب عالية،  على األرض ممَّ
وقـد قصـف الطيـران أكثـر مـن مـرة حاجـز ملـوك 
بالقرب من حمص، وطريق خناصر، وآَخر شـمال 
حلب. وازدادت وتيرة القصف الرُّوِسّي باستهداف 
ات احلـرس الثورّي اإليرانّي وِميِليْشـَيا »حزب  مقـرَّ
اهلل” اللبنانـي يف قريتَـي نبـل والزهـراء، واعترفـت 
رتـه بأنـه حصـل نتيجـة اخلطـأ،  روسـيا بذلـك وبرَّ
ـيِعيَّة  واسـتهدفت “حركـة النجبـاء” العراقيَّـة الشِّ
املتمركزة يف جبل عزان جنوب حلب، كما استهدفت 
حاجًزا لتلك امِليِليْشيَات على طريق خناصر حلب، 
ا يشير إلى عمق اخلافات وتصفية احلسابات  ممَّ

لاستئثار بسوريا)3).
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وِسّي حول بقاء األسد:  اخلالف اإليرانّي-الرُّ
النقطـة اخلافيـة اجلـزء األكثـر  لَت هـذه  شـكَّ
حساسية وتأثيًرا يف الَعاقات بينهما، فإيران ترى 
ا أحمر ال ميكن جَتاُوزه، على  يف بقاء األسد خّطً
األقّل كما يظهر يف البيانات السياسيَّة اإليرانيَّة 
إعامّيًا، وتَكبََّدت خسائر فادحة للحفاظ عليه، 
يف حني ال تتمسـك روسـيا باألسـد وال متانع يف 
رحيلـه يف أول تفاُهـم دولـّي مـع الواليات املتَِّحدة 
وري، وباتت إيران مقتنعة  حلّل سياسّي للِملَّف السُّ
بأن موسكو تستخدم ورقة األسد للحصول على 
املكاسـب وهـي تعمـل علـى أن تسـتبدل به حاكًما 
آخـر يضمـن لهـا مصاحلهـا يف سـوريا واملنطقة، 
وأن اخلافـات تتعلـق مبوعـد رحيله قبل املرحلة 
َحت إيران يف أكثر  االنتقالية أو بعدها، وقد صرَّ
من مناسـبة بأن موقفها غير متطابق مع روسـيا 
حيال مستقبل األسد. وتراهن طهران على احلّل 
العسـكرّي طويـل املـدى لفـرض بقـاء األسـد، يف 
لهـا محـدوًدا  حـني تسـعى موسـكو ألن يكـون تدخُّ
زمنّيًا، وإشراك واشنطن ودول إقليميَّة للوصول 

إلـى حّل يحفظ مصاحلها))).

ة  اخلـالف حـول فـرض إيـران إرادتها الطائفيَّ
ـْلطة يف  يف سـوريا: منذ وصول اخلميني إلى السُّ
إيـران عـام 1979، شـّدد علـى الطابـع الشـيعّي 
إليران، وبدأ نشر التشيُّع يف املنطقة استناًدا إلى 
ـيِعيَّة، وركزت طهران اسـتراتيجّيتها  املركزية الشِّ
علـى تأسـيس أذرع عسـكريَّة لهـا سـاعدتها علـى 
د يف لبنـان وسـوريا والعـراق واليمـن مـن  التمـدُّ
َمذَهبيَّـة جتسـدت يف تسـهيلها  خـال روابـط 

 http: //cutt.us/B0liz :2016/12/20 ،1(  صفقة اإلجالء بحلب تكشف عن خالف روسي إیراني، أسوشییتد برس إنترناشیونال(
http: //cutt.us/ :2016/12/1 ،ــتراتیجیة ــز الدارســات والبحــوث االس ــي ســوریا، مرك ــج الصــراع الروســي-اإلیراني ف ــات ونتائ ــر وآلی )2(  مظاه

ogQp

ـيَعة للدفاع عن نظام األسـد،  انخراط آالف الشِّ
ى إلى  ا أدَّ نِّيَّة، ممَّ وهم يقاتلون ضّد األكثرية السُّ
راع الطائفي بهدف إنشاء  انزالق املنطقة إلى الصِّ
ـعي ُمـَواٍل لهـا يتجـاوز احلـدود  كيـان ِشـيِعّي توسُّ
القوميَّة وميتّد من إيران إلى لبنان ويشمل العراق 
وسـوريا، بغيـة انبعـاث اإلمبراطوريـة الفارسـيَّة. 
ُجْمُهوِريَّـة  إنشـاء  وتُِصـّر روسـيا علـى إمكانيَّـة 
إيـران تسـعى  فيدراليـة، وتـدرك أن اهتمامـات 
ـع يف املنطقـة وال تتعـدى منافسـتها لتركيـا  للتوسُّ
ـعوديَّة. وتعلـم أن إيـران تـدور يف  وإسـرائيل والسُّ
ـة يف التَّعـاُون  يَاَسـة األمريكيَّـة، بخاصَّ فلـك السِّ
علـى مـدى عقـود يف أفغانسـتان والعـراق واليمن 
ولبنـان وفلسـطني وسـوريا، وموقـف  والبحريـن 
ها النووّي، وما  أمريكا املتواطئ مع إيران يف ِملَفِّ
الشتائم اإلعاميَّة اإليرانيَّة ضّد أمريكا إال وسيلة 
ى  ، يف حـني يتجلَـّ يّ لاسـتهاك اإلعامـي احمللِـّ
املوقف الرسمي اإليرانّي يف خدمة االستراتيجيَّة 

األمريكيَّة يف منطقة الشـرق األوسـط))).

اخلالفـات حـول طبيعـة الَعالقـة مـع دول 
اخَلِليـج: تختلـف أهـداف روسـيا وإيـران كذلـك 
يف مـا يخـّص طبيعـة الَعاقـات مـع دول اخَلِليـج 
العربـّي والعالَـم العربـّي عموًمـا. وتتطلّـع روسـيا 
ة واقتصاديَّة جيِّدة مع دول  إلى َعاقات سياسـيَّ
ي حال العداء مع  اخَلِليج العربّي، أما إيران فتغذِّ
ات والتحرُّشات  محيطها العربّي مبزيد من التدخُّ
واإلساءات، وتفتعل املشكات التي تقف باملنطقة 
دائًما على حافة التوتُّر واملواجهة. ومن املعروف 
ـوِريَّة متتلكـه  أن جـزًءا مـن أوراق حـّل األزمـة السُّ
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دول خليجيَّة، ودور هذه الدول ضروري للوصول 
إلى تفاهمات واتِّفاقات بني النِّظام وفصائل كبرى 
ـوِريَّة، وتسـتطيع روسـيا  ومؤثِّرة يف املعارضة السُّ
أن تكـون وسـيًطا يحظـى بدرجـة مـن القبول، يف 
حـني أن وجـود إيـران ميكـن أن يعقـد أي جهـود 

على هـذا الطريق))).

ة- وِسيَّ رابًعا: مظـاهر الخالفات الرُّ
ة في سـوريـا: اإليرانيَّ

وِسـّي-اإليرانّي  ا: تطـور اخلـاف الرُّ عسـكرّيً
نحو األسوأ خال الشهر األخير من عام 2016، 
وِسـّي  الرُّ الطيـران  وجتلـى ذلـك يف اسـتهداف 
للِميِليْشيَات اإليرانيَّة التي حاولت عرقلة االتِّفاق 
-التُّْرِكّي يف مـا يخـصّ حلـب، وسـبق أن  وِسـيّ الرُّ
وِسـيَّة،  حاولـت طهـران اخلـروج علـى األوامـر الرُّ
عـات املقاتلني  وِسـّي جتمُّ فاسـتهدف الطيـران الرُّ
ا تََسبَّب يف مقتل ضباط  اإليرانّيني على األرض ممَّ
بُرتَـب عاليـة، وقـد قصف الطيـران أكثر من مرة 
حاجـز ملـوك وحاجـًزا على طريق خناصر وآَخر 
وِسـّي  شـمال حلـب. وازدادت وتيـرة القصـف الرُّ
الثـورّي اإليرانـّي  ات احلـرس  باسـتهداف مقـرَّ
وِميِليْشـيَا »حـزب اهلل” اللبنانـي يف قريتَـي نبـل 
َرت ذلك  والزهـراء، واعترفـت روسـيا بذلك، وبـرَّ
االستهداف بأنه حصل نتيجة اخلطأ، واستهدفت 
يف اليـوم التالـي حركـة النجبـاء العراقيَّـة التابعـة 
إليران املتمركزة يف جبل عزان جنوب حلب، كما 
اسـتهدفت حاجـًزا لتلـك امِليِليْشـيَات علـى طريق 
ا يشـير إلى عمق اخلافات  خناصر حلب)))، ممَّ

http: //cutt.us/ :2016/12/31 ،1(  تركــي مصطفــي، الصــراع الروســي اإلیرانــي علــى ســوریا.. تقاســم نفــوذ أم تصفیــة حســابات، بــالدي نیــوز(
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http: //cutt.us/ :2016/11/30 ،ــة ــامیة اإللكترونی ــدرر الش ــب، ال ــي حل ــران وحــزب هللا ف ــد إی ــى قواع ــران الروســي عل )2(  دالالت قصــف الطی
 Gnkn5

http: //cutt.us/j5ae8 :3(  راشد صالح العریمي، حلب تحاصر إیران، 2016/12/9، متاح على الرابط(

وتصفية احلسابات لاستئثار بسوريا، كما اشترت 
روسيا والءات ِميِليْشيَات الشبِّيحة لتحويلهم من 
وِسـيَّة عبـر  احلضـن اإليرانـيّ إلـى احلظيـرة الرُّ
باملـال والسـاح، ومتكنـت مـن جـذب  إمدادهـم 
أذرع عسكريَّة مختلفة املنابت واألهواء كِميِليْشيَا 
»لواء القدس” الفلسـطيني املتمركز يف حلب، أو 
ِميِليْشـيَا »صقـور الصحـراء” املنتشـرة يف مناطق 
ـوري. مـن هنـا  الطائفـة العلويـة يف السـاحل السُّ
جـاء رد الفعـل اإليرانـّي يف محاولـة تعطيـل وقف 
إطاق النار وعرقلة أي تسوية سياسيَّة يف سوريا.

لها استعادة  ا: تاول إيران من خال تدخُّ أمنّيً
دور الشـرطي مـن خـال تفاهمـات مـع واشـنطن 
ـراع ضـّد  وموسـكو، وتعهـدت لهمـا بتحويـل الصِّ
إسـرائيل إلى صراعات طائفيَّة َمذَهبيَّة اعتماًدا 
على أذرعها العسكريَّة حزب اهلل اللبناني، واحلشد 
الشـيعّي العراقـّي، واحلوثيـني يف اليمـن، ودفعـت 
حزب اهلل إلى اجلنوب اللبناني لتحسني شروط 
املفاوضات مع إسرائيل، وحاولت السيطرة على 
الشـريط احلـدودي يف منطقـة اجلـوالن حلمايـة 
إسرائيل والضغط عليها يف آٍن مًعا للحصول على 
مكاسب إقليميَّة ودوليَّة، غير أن إسرائيل اتفقت 
مـع روسـيا حـول سـوريا يف مـا يتعلـق باحلفـاظ 
“حـزب  القومـي، واسـتهدفت قـادة  علـى أمنهـا 
اهلل” اللبناني يف دمشـق وريف القنيطرة، وقتلت 

أبـرز قادتهم)3).

ا: يدرك الرُّوس أن إيران تدور يف فلك  سياسّيً
ة يف التَّعاُون العسكرّي  يَاَسة األمريكيَّة، بخاصَّ السِّ
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علـى مـدى عقـود يف أفغانسـتان والعـراق واليمـن 
والبحرين ولبنان وفلسطني وسوريا، وموقف أمريكا 
هـا النـووّي، بصـرف  املتواطـئ مـع إيـران يف ِملَفِّ
النظـر عـن الشـتائم اإلعاميَّـة اإليرانيَّـة ضـّد 
أمريكا ووصفها بالشـيطان األكبر، وتعلم روسـيا 
أن ذلك وسيلة لاستهاك اإلعامي احمللّّي، يف 
ى املوقـف الرسـمي اإليرانّي يف خدمة  حـني يتجلَـّ
االستراتيجيَّة األمريكيَّة يف منطقة الشرق األوسط. 
كمـا أن الواليـات املتَِّحـدة تنظـر بعـني الريبـة إلـى 
موقـف إيـران يف املنطقـة وَتالُفهـا مـع الـرُّوس 
ـوِريَّة، ويف التفاهمـات  يف مـا يتعلـق باحلـرب السُّ
ة األخيـرة جـاء االتِّفـاق علـى  وِسـيَّ األمريكيَّة-الرُّ
بيانات مشتركة تقضي بأن يكون احلّل السياسّي 
وريني وحدهم، مبعنى إبعاد  يف سوريا يخّص السُّ

أي دور إليران يف سـوريا املسـتقبل))).

لهـا إلـى  ـا: تسـعى طهـران منـذ تََدخُّ اقتصادّيً
جانب نظام األسـد لتدشـني خّط بحري مباشـر 
مع سوريا من أجل زيادة التباُدالت التجاريَّة بني 
البلدين باعتبار النقل البحري شريان االقتصاد 
ـا يف  ات البَْحِريَّـة دوًرا ُمِهّمً ، وتلعـب املمـرَّ العامَلـيّ
ية  تشكيل حركة هذه التِّجارةـ ونظًرا إلى تلك األهمِّ
تسـعى إيران إلطالة على البحر املتوسـط بغية 
تنويع مصادر دخلها الفتقارها إلى منفذ بحرّي، 
لذا فهي بحاجة إلى السيطرة على مطار دمشق 
واحلدود بني سوريا ولبنان لضمان وصولها إلى 
البحر املتوسط ومتويل ِميِليْشيَاتها، لذلك ال يقبل 
وِريَّة ألن ذلك  اإليرانّيون بتسوية تُنِهي احلرب السُّ
يُعتبر تخلًِّيا عن طموحات إيران اإلقليميَّة، لذلك 

http: //cutt.us/ :2016/12/31 ،1(  تركــي مصطفــي، الصــراع الروســي اإلیرانــي علــى ســوریا.. تقاســم نفــوذ أم تصفیــة حســابات، بــالدي نیــوز(
hO6d

 http: //cutt.us/qkml0 ،2(  نضوج الخالفات: حدود التصعید اإلیراني مع تركیا حول سوریا، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة(

وِسيَّة-األمريكيَّة اإلسرائيلية  جاءت التفاهمات الرُّ
على تجيم دور إيران يف سوريا.

خامًسـا: حـدود التصعيـد اإليرانّي 
مـع تركيـا حول سـوريا:

جنحـت إيـران وتركيـا خـال األعـوام السـتَّة 
ـراع يف  املاضيـة يف تييـد خافاتهمـا حـول الصِّ
سوريا، رغم أن تلك اخلافات ليست هامشية، إذ 
راع،  وقفت كل منهما إلى جانب أحد أطراف الصِّ
بالتـوازي مـع اتسـاع نطـاق تلـك اخلافـات. لكن 
اه دولّي وإقليمّي داعم للوصول  عندمـا ظهـر اجتِّ
وِريَّة، بدأت تلك  إلى تسـوية سياسـيَّة لألزمة السُّ
اخلافـات تعـود إلـى الواجهـة مـن جديـد، وهـو 
الثاثيـة  املباحثـات  بـدا جلّيًـا سـواء خـال  مـا 
وِسيَّة يف 20 ديسمبر 2016،  التُّْرِكيَّة-اإليرانيَّة-الرُّ
ة  وِسـيَّ أو خـال املفاوضـات الثنائيـة التُّْرِكيَّة-الرُّ
التـي انتهـت بإعـان وقـف إطـاق النـار، وهنـا، 
رمبـا أمكـن القـول إن تلك اخلافات وصلت إلى 
يَاَسـة  مرحلـة النضـوج، بشـكل لـم تُعـد معـه السِّ
القائمـة علـى احتوائهـا أو تييدهـا تكتسـب 
ـة يف رؤية كل من طهران  يـة ووجاهـة، بخاصَّ أهمِّ
وأنقرة. لكن ذلك ال يعني يف املقابل أن التصعيد 
اإليرانّي ضّد تركيا سوف يصل إلى مرحلة غير 
مسبوقة، ال سيما وأن طهران -رغم استيائها من 
يَاَسة التُّْرِكيَّة- ال تستطيع املجازفة بالدخول  السِّ
يف صراع مفتوح مع تركيا يف سوريا، على األقّل 

يف املرحلـة احلالية))).
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ومن هنا فإن االحتمال األرجح هو أن تتبنى 
إيـران مـا ميكـن تسـميته “سياسـة االنتظار” إلى 
حـني استشـراف مـا سـوف تؤول إليـه مفاوضات 
اآلستانة يف 23 يناير 2017، واجتماعات “جنيف 
ة  4” التي سوف تعقبها يف 8 فبراير 2017، بخاصَّ
أنهـا حريصـة يف الفتـرة احلاليـة علـى احلفـاظ 
علـى َعاقاتهـا مـع كل مـن تركيـا وروسـيا إلـى 
حـني تبلـُور مامـح املواقـف التـي سـوف تتخذها 
إدارة الرئيـس األمريكـّي اجلديـد دونالد ترامب، 
سـواء يف ما يتعلق باالتِّفاق النووّي، أو ما يتصل 
هـة إلـى إيـران بدعـم اإلرهـاب،  باالتِّهامـات املوجَّ
ورغـم إبـداء كبار املسـؤولني اإليرانّيـني ترحيبهم 
باجلهـود التـي تبذلهـا روسـيا بالتَّعـاُون مـع تركيا 
من أجل تدعيم فرص جناح مفاوضات اآلستانة 
التـي تهـدف إلـى تعزيـز اتِّفاق وقـف إطاق النار 
ل إليه برعاية روسية-تركية يف 30 ديسمبر  املتوصَّ
2016، واالتِّفاق على احملاور األساسية التي سوف 
جُترى املباحثات القادمة يف جنيف يف 8 فبراير 
بناًء عليها، فإن ذلك ال ينفي أن مخاوف عديدة 
اهـاٌت مختلفـٌة داخـل إيـراَن قريبة من  بـدأت اجتِّ
سـات صنـع القـرار يف التعبيـر عنهـا، سـواء  مؤسَّ
إزاء التداعيـات التـي ميكـن أن يفرضهـا ارتفـاع 
مسـتوى التفاهمـات اجلاريـة بني روسـيا وتركيا، 
وِسيَّة  يَاَسة الرُّ أو جتاه التحوُّالت احملتَملة يف السِّ

إزاء سوريا.

وبا شّك، فإن التَّعاُون بني روسيا وتركيا يف 
ـد حـدة  محاربـة »داعـش« يف مدينـة البـاب يُصعِّ
املخاوف التي تنتاب إيران، باعتبار أن ذلك ميكن 
ـع مـن نطـاق الدور والنُُّفـوذ التُّْرِكّي داخل  أن يوسِّ

)1(  المرجع السابق.

ـة مـع التقاريـر التـي تشـير إلى أن  سـوريا، بخاصَّ
تركيا تسعى لضمان احلفاظ على وجود عسكرّي 
لهـا يف مدينـة البـاب حتَّـى بعـد انتهـاء العمليَّـات 
العسكريَّة التي تشّنها قوات “درع الفرات” التي 
يَّـة  ثَّـل يف الضربـات اجلوِّ تَلَّقـت دعًمـا روسـّيًا مَتَ
التي شـنَّتها روسـيا ضّد مواقع تنظيم »داعش«، 
إلـى أن  َوْفًقـا لرؤيـة طهـران،  وهـو مـا يشـير، 
يَاَسـة نفسـها التـي سـبق  تركيـا تـاول تَبَنِّـي السِّ
أن اتَّبََعتهـا يف العـراق، والتـي تقـوم علـى تكريـس 
لهـا داخـل سـوريا للحفـاظ علـى  دور عسـكرّي 
قهـا، سـواء مـن عمليَّات »درع  املكاسـب التـي تقِّ
الفرات”، أو من توسيع نطاق التفاهمات األمنيَّة 

والسياسـيَّة مع روسـيا))).

هنـا ميكـن القـول إن حرص إيـران على تبني 
“سياسة االنتظار” يف التعامل مع تلك التفاهمات، 

يعود إلى أن مخاوفها من التداعيات التي ميكن 
أن تفرضهـا ال تنفـي -يف الوقـت ذاتـه- حاجتهـا 
القويـة  إلـى احلفـاظ علـى َعاقاتهـا  الشـديدة 
املقبلـة قـد  الفتـرة  ـة أن  الدولتـني، بخاصَّ مـع 
تشـهد تصعيـًدا أمريكّيًـا ضّدهـا مـع بـدء تولـي 
هـا يف البيـت األبيـض، وهو ما  إدارة ترامـب مهامَّ
راته يف الظهور مع تلويح بعض نواب  بدأت مؤشِّ
الكونغرس األمريكّي بإمكانيَّة طرح مشروع قانون 
يلـزم وزارة اخلارجيَّـة األمريكيَّـة بـإدراج احلرس 
د أمن العالَم. مة إرهابية تهدِّ الثورّي باعتباره منظَّ
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ر األمريكّي  سادًسـا: غياب المتغيِّ
ة: ـورِيَّ في األزمة السُّ

بينمـا أضحـت روسـيا الطـرف األكثـر نفـوًذا 
ـوِريَّة  ـوِريَّة طوال عمر األزمة السُّ يف املعادلة السُّ
بعامـة وخـال عـام 2016 تديـًدا، تراجع الدور 
، بـل انتهـى عصـر السـيطرة األمريكيَّة  األمريكـيّ
على الشرق األوسط خال عهد الرئيس األمريكّي 
السـابق بـاراك لتبنِّيـه مبـًدا يقـوم علـى محوريـن 
ه إلى الداخل األمريكّي  رئيسني: األوَّل مبدأ التوجُّ
ْخم السياسّي لتمرير  وإيائه القدر الازم من الزَّ
أفكار أوباما األقرب إلى االشـتراكية املعتدلة)))، 
فالرئيـس األمريكـّي يعتقـد أن قـوة أمريـكا تنبـع 
من متاسكها ومنائها يف الداخل ال من َعاقاتها 
الدوليَّة وسـطوتها اخلارجيَّة، وأن األمن القومي 
األمريكـيّ ال ميـر يف قنـاة السياسـات الدوليَّة بل 
زه مجتَمـع قـوّي يقـوم علـى إتاحـة اخلدمـات  يعـزِّ
التأمـني الصحـي  لترشـيد  للجميـع، كمشـروعه 
الـذي يسـمى “أوبامـا كيـر”. أمـا احملـور الثانـي 
الـذي يشـكل احلامـل لعقيـدة أوبامـا السياسـيَّة 
تُعتبـر  كانـت  فهـو سـعيه احلثيـث الحتـواء دول 
إلـى مـا قبيـل مجيئـه إلـى سـدة البيـت األبيـض 
ة مثـل الصـني  دواًل مخاصمـة أو مارقـة أو عـدوَّ
وإيران وروسيا، وهو ما أتاح حرية احلركة لتلك 

الـدول يف اإلقليم.

ـة  كثيـرة هـي االجتماعـات واملؤمتـرات الهامَّ
ُعقـدت مـن دون  التـي  ـوِريَّة،  السُّ حيـال األزمـة 
الثاثـي  املتَِّحـدة، وآخرهـا االجتمـاع  الواليـات 
وِسّي الذي انعقد يف ديسمبر  اإليرانّي-التُّْرِكّي-الرُّ

http: //cutt.us/EgPLt ،»1(  عقیدة أوباما أم استراتیجیة الوالیات المتَِّحدة؟، نظرة في كتاب »عقیدة أوباما.. االستراتیجیة األمریكیة الیوم(
)2(  روســیا وتركیــا وإیــران تتفــق علــى رؤیــة للتســویة بســوریا، اجتمــاع وزراء خارجیــة روســیا وتركیــا وإیــران انتهــى بإعــالن مشــترك بشــأن تســویة 

  http: //cutt.us/4eUzq،محتملــة فــي ســوریا، الجزیــرة نــت

وِسّي  2016، وال تخلو تصريحات وزير اخلارجيَّة الرُّ
سيرجي الفروف خال االجتماع من اإلشارة إلى 
وِسّي- اه، إذ قال إن اإلطار الثاثي الرُّ هذا االجتِّ
التُّْرِكّي-اإليرانـيّ يَُعـدّ األكثـر فاعلية حلّل األزمة 
ث عن “فشـل” الواليات املتَِّحدة  ـوِريَّة، وَتدَّ السُّ
د يف  ومجموعـة الدعـم الدوليَّـة لسـوريا، لكنـه أكَّ
ية دور األمم املتَِّحدة يف تسوية األزمة  املقابل أهمِّ
ـوِريَّة. وحاولت الواليات املتَِّحدة التهوين من  السُّ
شـأن غيابهـا عن محادثـات االجتماع الثاثي يف 
ـوري قائلًة إنه “ليس  راع السُّ موسـكو بشـأن الصِّ
” لهـا وال يعكـس تقلص النُُّفوذ األمريكّي  جَتاُهـاً
يف الشـرق األوسـط. والافـت أيًضـا عدم وجود 
ـا  أي طـرف عربـّي أو خليجـّي يف االجتمـاع، مِمَّ
الة يف حّل  يشير إلى أن األطراف العربيَّة غير فعَّ
األزمـات العربيَّـة، ال علـى مسـتوى االجتماعـات 

العامَليَّـة وال حتَّى اإلقليميَّة))).

ا احلليف اإلسرائيلي االستراتيجّي لواشنطن  أمَّ
د علـى املدى املنظور والتكتيكي  يف املنطقـة فحـدّ
ل يف  ك دونها للتدخُّ أربعة خطوط حمراء لن تتحرَّ
ـوري املتعـدد األطـراف: أ منع قوات  ـراع السُّ الصِّ
األسـد مـن االقتـراب مـن خطـوط وقـف إطـاق 
ة. ب منـع حـزب  النـار يف هضبـة اجلـوالن احملتلَـّ
اهلل وإيران من استغال احلرب يف سوريا لتهريب 
ة الصواريخ داخل اجلنوب  ر، بخاصَّ ساح متطوِّ
اللبناني لدعم الترسانة احلربيَّة حلزب اهلل. ج منع 
متركز اجلماعات املسلَّحة التي تقاتل قوات األسد 
وحلفـاءه قـرب هضبـة اجلـوالن. د عـدم السـماح 
وِريَّة بإعاقة حركة  وِسّي يف احلرب السُّ ل الرُّ للتدخُّ
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اجليش اإلسـرائيلي يف تقيق األهداف الثاثة 
السـابق. وعلـى مـدى السـنوات املاضيـة جنحـت 
إسرائيل يف أن جتبر خصومها أو منافسيها على 
عـدم تخطـي اخلطـوط األربعـة سـالفة الذكر يف 
وري، باتخاذها موقف املراقب الذي  راع السُّ الصِّ
ال يتدخـل يف األحـداث إال بقـدر مـن اإلجـراءات 
التي تستدعيها اخلطوط احلمراء التي وضعتها، 
فقـد شـّن الطيـران اإلسـرائيلي غـارات عديـدة 
ـوري بالقرب من هضبة  علـى مواقـع للجيش السُّ
اجلـوالن بذريعـة منـع وصول أسـلحة إيرانيَّة إلى 
حزب اهلل، بل إن تل أبيب أعلنت يف ٢٨ نوفمبر 
٢٠١٦ أن طائراتهـا احلربيَّـة أغـارت علـى موقـع 
تابـع لتنظيـم الدولـة اإلسـاميَّة جنـوب اجلـوالن 
، وقـال اجليـش اإلسـرائيلي إن  ـوري احملتـلّ السُّ
ا  ت إلـى تدميـر املوقع-جـاءت رّدً الغـارة -التـي أدَّ
علـى اسـتهداف التنظيـم قـوًة مـن اجليـش قـرب 

خـّط وقف إطاق النار))).

األهّم من ذلك أن إسـرائيل انتزعت اعتراًفا 
من روسيا مبصاحلها يف سوريا يف تصريح أدلى 
وِسـّي فادمييـر بوتـني يف خطابه  بـه الرئيـس الرُّ
أمـام األمم املتَِّحـدة يف سـبتمبر 2016، بقولـه إن 
“روسيا تُِقرُّ بحّق إسرائيل يف الدفاع عن مصاحلها 
وِسـّي -بعد  يف سـوريا”، كمـا برهـن رد الفعـل الرُّ
ـوِرّي عسـكرّيًا- علـى  السُّ ـراع  الصِّ ـل يف  التدخُّ
ـوري بـأن  هجمـات إسـرائيلية ضـّد اجليـش السُّ
التقديـر اإلسـرائيلي كان صحيًحـا باملطلـق وأن 
روسـيا لـن تقـف ضـّد حريـة إسـرائيل يف العمـل 
نَـت هـذه اإلجـراءات  ـوِريَّة، ومكَّ علـى اجلبهـة السُّ

ــب، مركــز المســتقبل لألبحــاث والدرســات المتقدمــة،  ــح”: مســتقبل “الخطــوط الحمــراء” إلســرائیل بعــد معركــة حل )1(  ســعید عكاشــة، “المراقــب الراب
:2016/12/22

  http: //cutt.us/4HGEN
)2(  المرجع السابق.

إسـرائيل مـن تقيـق عـدة أهـداف أساسـية 
حتَّـى النصـف األخيـر مـن سـبتمبر 2016: أولهـا 
غيـاب عنصـر التكلفـة نتيجـة تقيـق أهدافهـا 
الواسـع  العسـكرّي  ـل  التدخُّ إلـى  دون حاجتهـا 
ـراع مـع سـوريا. وثانيهـا دفـع حـزب اهلل  يف الصِّ
ـوِريَّة ملعاونة األسـد  إلـى التركيـز على اجلبهة السُّ
ـراع مع  بـداًل مـن توجيـه اهتمـام كبيـر بجبهة الصِّ
إسرائيل. وثالثها يتعلق بضمان إسرائيل انشغال 
إيـران بالدفـاع عـن مصاحلهـا يف املنطقة العربيَّة 
بـداًل مـن السـعي إلنتـاج السـاح النـووّي، وِمـن ثَمَّ 
فقـد كفـل موقف املراقب إلسـرائيل كسـب حلفاء 
ُجـُدد مـن القـوى اإلقليميَّـة والدوليَّة املنخرطة يف 
وري بحسبانها الُقوَّة اإلقليميَّة الوحيدة  راع السُّ الصِّ
نها يف  ـراع، وهو ما ميكِّ التـي لـم تُسـتنزف يف الصِّ
املـدى البعيـد مـن حصـد مكاسـب اسـتراتيجيَّة 
كبيـرة عنـد إعـادة ترتيـب القوى اإلقليميَّـة املؤثرة 

يف مصيـر منطقة))).

ا ال شّك فيه أن بني احمللِّلني اإلسرائيليني  َومِمَّ
نوًعا من عدم اليقني جتاه مسـتقبل سـوريا، وِمن 
ثَـمَّ فـإن وضـع املراقب الذي اّتخذته إسـرائيل قد 
يَبقـى علـى حالـه حتَّـى نهايـة النصـف األوَّل مـن 
عام 2017 على األقّل، عندها ستتَّضح اخلطوط 
املرسومة بني روسيا والواليات املتَِّحدة يف ما يتعلق 
ـة مع ميل ترامب  ـوري، بخاصَّ ـراع السُّ بإنهـاء الصِّ
إلى تبنِّي سياسـات تواُفقية مع روسـيا حول هذا 
. أيًضـا، تنتظـر إسـرائيل اخلطـوات التـي  امِللَـفّ
سـتتخذها إيـران يف مناطـق أُخـَرى مشـتعلة مثـل 
هات إيران، هل  اليمن، وتأثير ذلك على حسم توجُّ
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تتجـه نحـو مزيٍد مـن الضغط على الدول العربيَّة 
مبـا يُعِطـي إسـرائيل مسـاحة أكبـر لاقتـراب من 
دهـا طهـران ولـو عـن طريق  هـذه الـدول التـي تهدِّ
استغال تركيا يف تقيق هذا االختراق، باعتبار 
أنقـره كانـت تقـف يف اجلبهـة املواجهـة لألسـد 
وحلفائـه، أم أن إيـران سـتكتفي بتدعيـم موقعهـا 
يف سـوريا، وتـاول اسـتعادة ثقـة الغـرب بتخليهـا 
عن السياسات املثيرة لعدم االستقرار يف املنطقة، 
وِمـن ثَـمَّ لـن تتوجه نحـو مزيٍد من وضع الضغوط 

علـى الـدول العربيَّـة اخلائفة منها؟)))

سابعًا: السيناريوهات المستقبلية 
للدور اإليرانّي في سوريا:

عادة ما تُرَسم السيناريوهات املستقبلية ألي 
أدوار دوليَّـة يف األزمـات الداخليَّـة إلحـدى الـدول 
هـات أطـراف تلـك األزمـات بعضهـا  يف ضـوء توجُّ
ة التي ميتلكها كل طرف  جتاه بعض، وكروت الُقوَّ
مـن تلـك األطـراف وَعاقاتـه اإلقليميَّـة والدوليَّـة 
وثقلـة علـى الصعيديـن اإلقليمـّي والدولـّي مًعـا، 
ورؤيته جتاه تقيق أكبر قدر من املكاسب والنُُّفوذ 
داخل تلك الدولة، وما إذا كان يسمح ألطراف ال 
ل قدرته الشاملة يف احلصول على  تتساوى ومعدَّ
نصيـب مـن النُُّفـوذ والتأثير يف املعادلـة اجلديدة، 
يَاق ينتظر الدور اإليرانّي يف األزمة  ويف هذا السِّ

ـوِريَّة ثاثة سيناريوهات: السُّ

السـيناريو األول: تصاعـد الـدور اإليرانـّي يف 
سـوريا:

مـن احملتَمـل أن يتصاعـد الـدور اإليرانـّي 
ـوِريَّة بعـد سـقوط حلـب لتحقيـق  يف املعادلـة السُّ
عية على حساب املصالح  أهدافها وطموحاتها التوسُّ

)1(  المرجع السابق.

ـوِريَّة لكـون سـوريا متثـل حلقة رئيسـيَّة ضمن  السُّ
حلقـات احلـزام املذهبّي املسـتهدف إلعادة البناء 
االمبراطـوري اإليرانـيّ مـن جديد، ولتحقـق هذا 

ـرات: السـيناريو مؤشِّ

• امتاكها بعض األوراق التي ميكن تريكها 
والتأثيـر مـن خالهـا، فـا تـزال إيـران تسـيطر 
فعلّيًا على ميدان املعركة واالنتشار على األرض 
من خال ِميِليْشيَاتها العسكريَّة املسلَّحة اجليش 
الشيعّي احلر املكون من ألوية زينبيون، وحيدريون، 
وفاطميون، وحزب اهلل اللبناني، ولواء أبو فضل 
العبـاس، وعصائـب أهـل احلـّق، باإلضافـة إلـى 
ـوِريَّة التـي يقـدر  ِميِليْشـيَا »الدفـاع الوطنـي” السُّ
عددهـا بــ80 ألفا، وجرى استنسـاخها من قوات 

التعبئة الشـعبيَّة الباسيج.

دة،  • وجـود رؤيـة واسـتراتيجيَّة إيرانيَّـة محـدِّ
وقيـادات مؤمنـة بهـا، تعمل جاهدة على تنفيذها 
سـات متنوعة، باسـتخدام أدوات  مـن خـال مؤسَّ
يها الصلـب والناعـم، على نحو جعلها  ة بِشـقَّ الُقـوَّ
قادرة على كسـب وشـراء والءات بعض القيادات 
السياسـيَّة والفكريـة مـن خـارج التيَّـار الشـيعّي، 
ة من التيَّار اليسـاري والليبرالي، مسـتغلَّة  بخاصَّ
اختـاف بعـض ممثِّلـي هـذه التيَّـارات مـع التيَّـار 
احلركـي اإلسـامّي، وخافـات القـوى اليسـارية 
والليبراليـة مـع األنظمـة العربيَّـة، وحاجـة تلـك 
ـع مـن  ّي، وهـو مـا وسَّ القيـادات إلـى الدعـم املـادِّ

نفوذهـا يف الوسـط النخبـوي العربـّي.

الـرؤى،  وتباينـات  العربـّي  التراخـي  • حالـة 
ـراع كالعـراق وسـوريا  خصوًصـا يف مناطـق الصِّ
ولبنـان واليمـن، إذا مـا اسـتمّر التعامـل العربـّي 

165التقرير االستراتيجي نصف السنوي األول ديسمبر 2016



مـع التهديـدات اإليرانيَّـة بهذا التـردُّد والتخاذل، 
ـع يف سـوريا وإمنا  ع ليس فقط التوسُّ فمن املتوقَّ
ش ِميِليْشيَات احلشد الشيعّي أكثر بدول  أن تتحرَّ
م املباشر  اخَلِليج، وترمي إيران من ذلك إلى التحكُّ
ـة وهـي تضـع يدها على ثاني  يف املنطقـة، بخاصَّ
أكبـر مخـزون ِنْفطـّي يف املنطقة العراق، وتتحكم 
يف أكبـر كتلـة بشـرية مسـلَّحة احلشـد الشـعبّي 
والعلويـني يف  لبنـان،  العراقـّي، وحـزب اهلل يف 
سـوريا، وجماعـة احلوثـي يف اليمـن، وأصبحـت 
قواتها تتحرك بحّرية من شـرقها حتَّى السـاحل 
املتوسـط، ولهـا  البحـر األبيـض  ـوري علـى  السُّ

حضـور يف البحـر العربـّي وخليـج عـدن.

ولكـن هـذه الكـروت اإليرانيَّـة ليسـت كافيـة 
ة تغيير التركيبة  الستمرارية إيران يف تنفيذ ُخطَّ
وِريَّة -الهدف  الدميوغرافية للشعب واألراضي السُّ
للمشـروع اإليرانـّي يف سـوريا- عبـر  الرئيسـي 
مواصلـة إبـرام االتِّفاقـات حـول خروج املسـلَّحني 
وعائاتهم من مدن ومناطق معيَّنة، بفعل الضغط 
العسكرّي واحلصار اخلانق، إلى إدلب أو غيرها 
يَعة، وصواًل إلى تفريغ  ليحّل محلّهم سكان من الشِّ
املنطقة الواقعة بني دمشق واحلدود اللبنانية من 
ـر محاوالت  السـنة علـى نحـو تـاّم، وهـذا مـا يفسِّ
إشـعال املوقـف وخـرق اتِّفـاق وقف إطـاق النار، 
ـة وقـدرات  رات خاصَّ فهـذه اخلطـة تتطلـب مقـدَّ
ة على املستويني اإلقليمّي والدولّي. نسبية خاصَّ

السيناريو الثاني: ثبات الدور اإليرانّي: 
ويشـير هـذا السـيناريو إلـى وصـول املشـروع 
اإليرانّي يف سوريا الي احلّد املسموح به إقليمّيًا 
ودولّيًا، إذ يقف الدور اإليرانّي عند نقطة الثبات 
امِليِليْشـَيات  التـي حّررتهـا  ـوِريَّة  السُّ املناطـق  يف 

م لتلك النقطة من خال الضغوط  يِعيَّة دون تقدُّ الشِّ
اإلقليميَّـة كتركيـا أو الدوليَّـة مثـل روسـيا، ولكـن 
ـح لعـدم احتـواء  هـذا السـيناريو أيًضـا غيـر مرجَّ
ى مببدأ الثبات،  القواميس اإليرانيَّة على ما يَُسمَّ
ـعي ال يقبـل االرتكان،  ألن املشـروع اإليرانـيّ توسُّ
ـة يف ظـلّ وجـود رجـال الديـن علـى رأس  بخاصَّ
عية لعودة  قمة النِّظام اإليرانّي ذوي األفكار التوسُّ
األمجـاد الفارسـيَّة، وهـذا مـا يتعـارض اآلن مـع 

ة والتُّْرِكيَّة. وِسـيَّ املصالح الرُّ

السيناريو الثالث: أفول الدور اإليرانّي: 
ـح، إلى أفول  يشـير هـذا السـيناريو، وهو املرجَّ
جنم إيران يف سوريا وحدوث توُّالت متنع إعان 
م استراتيجّي بعد أن تولت حلب  إيران إحراز تقدُّ
إلى دائرة تاصر إيران ومكتسباتها التي حّققتها 
يف سوريا منذ اندالع الثَّْورة يف 2011 نتيجة تالف 
طات اإليرانيَّة  القوتني التُّْرِكيَّة والرُّوِسيَّة ضّد املخطَّ
بعد أن استشعرا الرغبة اإليرانيَّة يف إعان النصر 
االستراتيجّي والسيطرة على مناطق نفوذ تتعارض 
واملصالح الرُّوِسيَّة، باإلضافة إلى اندالع اخلافات 
الرُّوِسيَّة اإليرانيَّة التي من شأنها عدم سماح روسيا 
ع على حساب مصاحلها يف سوريا.  إليران بالتوسُّ
لها  لُطات اإليرانيَّة امتاك روسيا ما يؤهِّ وتدرك السُّ
من اإلمكانيات والقدرات النسبية لتكون العًبا فاعًا 
يتحّكم يف املعادلة السياسيَّة والعسكريَّة يف سوريا، 
أكثر مبراحل من إيران التي ال تتمتَّع بنفس القدرات 
العسكريَّة والسياسيَّة الرُّوِسيَّة، كما أن التفاهمات 
االستراتيجيَّة بني روسيا وواشنطن تقوم على قاعدة 
حماية أمن إسـرائيل وعدم املسـاس بأمن النِّْفط، 
ر إطاق اليد الرُّوِسيَّة يف سوريا، يف حني  وهذا يفسِّ
أن إيران إزاء املعادالت على األرض وعلى مستوى 
يَاَسـة الدوليَّة محكومة باالنصياع للحسـابات  السِّ
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ة. وهي أمام خيارات صعبة، فاالصطدام  الرُّوِسـيَّ
مع الدور الرُّوِسـيّ يجعلها يف مواجهة مع اجلميع 
دون استثناء، وِمن ثَمَّ ستحترم كل ما يحافظ على 
عاقتها مع موسـكو تفادًيا للخسـارة الكبرى على 
مسـتوى سـوريا واملنطقة، ولو أّدى ذلك إلى كسـب 
مزيد من العداء يف املجتمعات العربيَّة واإلساميَّة.

وتدور اخلافات اإليرانيَّة-الرُّوِسيَّة يف سوريا 
-كما سبق القول- حول مستقبل وبقاء امِليِليْشيَات 
اإليرانيَّة يف سوريا، ورغبة إيران يف احلصول على 
منفـذ بحري، ومشـروَعي الدولتـني وأهدافهما يف 
سوريا، حيث تتبنى إيران مشروًعا آيديولوجّيًا جتاه 
يَعة  نَّة واستقدام الشِّ تغيير دميوغرايف بإجاء السُّ
ببعض املناطق، يف حني لم يُكن املشـروع الرُّوِسـيّ 
ذا طابـع آيديولوجـي بالقـدر الـذي تتمحـور معـه 
حوله األهداف اإليرانيَّة، فروسيا أهدافها سياسيَّة 
وري.  واقعيَّة، تتمثل يف منطقة نفوذ يف الساحل السُّ
ـا ال شـكّ فيـه أصبـح لـدى روسـيا موطئ قدم  وممَّ
يف الشرق األوسط على حساب الواليات املتَِّحدة، 
إذ يُعتقـد أنهـا يف ظـّل إدارة الرئيـس األمريكـّي 
السـابق باراك أوباما تََخلَّت عن الدور الذي كانت 
متارسه يف املنطقة، كما يأمل الرُّوس يف احلصول 
علـى تنـازالت أمريكيَّـة يف قضايا دوليَّـة كأوكرانيا 
والـدرع الصاروخيَّـة علـى حدودها ورفع العقوبات 
االقتصاديَّة املفروضة عليها، وبني الدولتني خافات 
أيًضا يف نظرتيهما جتاه املنطقة، فروسيا -خاًفا 
ـعوديَّة عدّوًا لها مثًا، وتنوي  إليران- ال تعتبر السُّ
ة يف نظام  ـنَّة املعارضـني ِحصَّ أن يكـون للعـرب السُّ
احلكـم بسـوريا، وبهذا تفظ َعاقاتهـا مع الدول 
العربيَّة وتركيا. لكن إيران تاول جاهدة إضعاف 

وِريَّة يف احلكم. مشاركة املعارضة السُّ

أضف إلى ذلك اخلافات واألزمات التاريخية 
بـني الدولتـني وحالـة عدم الثقة بالنظر إلى الفترة 
القصيرة التي سمحت فيها إيران للمقاتات الرُّوِسيَّة 
وِريَّة، كما  باستخدام قواعدها لقصف املعارضة السُّ
أن أولويـات روسـيا يف التحالفـات الدوليَّـة ال تّتفق 
وَعاقة شراكة استراتيجيَّة مع إيران، فمثا ال تدعم 
مة شـنغهاي لألمن  روسـيا انضمام إيران إلى منظَّ
ألن الصني وكازاخستان، الشريكني االستراتيجيَّنْي 
لروسـيا، تعارضان انضمامها العتبارات سياسـيَّة 
ة بتحالفاتهم الدوليَّة، كما أن الَعاقة مع هذين  خاصَّ
البلدين أهم بكثير لروسـيا من الَعاقة مع إيران، 
كما أن َعاقات قوية مع إيران على حساب الدول 
العربيَّة على املستوى البعيد قد تضّر بَعاقاتها مع 

نَّة. مواطنيها املسلمني وغالبيتهم من السُّ

ليست اخلافات مع روسيا وحدها ما يقّوض 
الدور اإليرانّي يف روسيا، بل عوامل عديدة، نذكر 
منها على سبيل املثال ال احلصر املتغيِّر األمريكّي 
اجلديـد بتسـلُّم اجُلْمُهـوِرّي دونالـد ترامب مفاتيح 
له  البيت األبيض يوم 2016/1/20 وما ميكن أن يشكِّ
موقفه الرافض لاتِّفاق النووّي مع إيران ومشروعها، 
وطبيعة فريقه الرئاسّي الرافض لنمط َعاقة تعامل 
عي، كما أن  إدارة أوباما مع إيران ومشروعها التوسُّ
الدور اإليرانّي يف سوريا هو أكثر األدوار العارية من 
حاضنة اجتماعية، بخاف احلال بالنسبة إليها يف 
ل احلـركات تت لواء فصيل  لبنـان والعـراق، وتكتُـّ
وقيـادة واحـدة بعـد سـقوط حلـب تسـتطيع حينهـا 
الصمـود والهجـوم بشـكل أقوى وأوسـع، باإلضافة 
إلـى التكلفـة املاليـة الضخمـة التـي بـات يتطلبهـا 
املشـروع اإليرانّي يف ظّل تردِّي االقتصاد اإليرانّي 

رغم رفع العقوبات االقتصاديَّة.
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ورغم أن اجتماع وزراء خارجيَّة روسيا وتركيا 
وإيـران حـول سـوريا يـوم 2016/12/20 وضـع 
النقـاط علـى احلـروف بالنسـبة إلـى السياسـة 
التُّْرِكيَّـة جتـاه دمشـق، ليندرج موقف أنقرة ضمن 
ـه طهـران، بضـرورة إعطـاء األولويـة حملاربـة  توجُّ
ـوري اختلفـت  النِّظـام السُّ اإلرهـاب ال إلسـقاط 
تركيـا وإيـران وروسـيا حـول حـزب اهلل اللبنانـي، 
فدعـا وزيـر اخلارجيَّـة التُّْرِكـّي إلـى قطـع الدعـم 
عنـه، معتبـًرا إيـاه ضـرورة لضمـان وقـف إطـاق 
نار مسـتقّر بسـوريا، يف حني لم يشـاطره املوقف 
وِسّي واإليرانّي، فقال الفروف إن وجود  نظيراه الرُّ
حزب اهلل يف سوريا شرعّي، وجاء بناًء على طلب 
ـوِريَّة، وقال ظريف وعلى وجهه  مـن احلكومـة السُّ
هـة إلـى نظيـره التركي، إن  ابتسـامة عريضـة موجَّ
“طهـران تتـرم مواقـف أنقـرة، مبـا فيها موقفها 
مـن حـزب اهلل”، لكنـه شـّدد علـى أن هـذا املوقف 

ليس مشـتًرًكا.

وختاًما، إذا ما استحضرنا يف ضوء ما سبق 
نظريـة املباريـات، يتبـني لنـا أن إيران هي الطرف 
اخلاسر يف سوريا، فلم تخسر فقط تكلفة مالية 
ضخمـة للقضـاء علـى املعارضـة والسـيطرة علـى 
حلب، بل وخسرت األرواح واجلنراالت واملقاتلني 
العسـكرّيني وغيـر العسـكرّيني، وأصبحـت حلـب 
تـه  ـنِّّي بُرمَّ محاِصـرة لهـا، ثـم خسـرت العالَـم السُّ
نتيجـة احلـرب الطائفيَّـة ضـّد كل مـن هـو ُسـنِّّي، 
ًة  ليس فقط يف سوريا بل يف الدول املستهَدفة كافَّ
كالعراق ولبنان واليمن وغيرها من الدول العربيَّة 
واإلسـاميَّة، كمـا أن زمـن التغاضـي األمريكـّي 
د اإليرانـّي أو تأييـده ضمنّيًـا انتهـى مع  عـن التمـدُّ
رحيـل أوبامـا، وكل ذلـك سـيعود بإيـران إلى موقع 
احملاَصر. ومثل هذا املوقع سيضعف إيران، لكنه 
يف الوقت نفسـه سـيجعلها أكثر تََخبًُّطا وشراسـًة 
وإقداًمـا علـى خطـوات متشـنِّجة وعنيفـة، وهـذا 
ما يجب أن نكون مسـتعّدين له يف دولنا العربيَّة.
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األشُهر الستة الماضية في معظمها مرحلة فيها شيء من شّكَلت 
ا، بسبب موقف إدارة الرئيس  المكاسب الدبلوماسية دولّيً
الرّد على  األمريكي السابق باراك أوباما من االتفاق النووي، وعدم 
ة على المستوى اإلقليمي، فضاًل عن تحرُّك روسّي  أي اعتداءات إيرانيَّ
للعب دور القوة العظمي المهيمنة في الصراع السوري، ورغبة أوروبا 
في تعميق تعاونها االقتصادي مع إيران. هذه العوامل الثالثة شّكلت 
فرصة إليران لتغيير موقف المجتمع الدولي من إيران ومحاولة االندماج 
ة إلى أقصي درجة، وواصل وزير  فيه. لذا نشطت الدبلوماسية اإليرانيَّ
الخارجية اإليراني جواد ظريف جوالته المكوكية في أوروبا وأمريكا 
الجنوبية، وَتحرَّك الرئيس حسن روحاني على مستوى المنظمات الدولية، 
واستقبل عديًدا من رؤساء دول وحكومات العاَلم، لكن كما أن هذه 
الفترة شّكَلت مرحلة َجْني الثمار وتحقيق المكاسب، فهي كذلك بداية 
التراجع وأفول نجم إيران على الصعيد الدولي، فبفوز دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاسة األمريكية انتهي عهد التنازالت األمريكية لصالح إيران، 
ة، كما انتهي  د سيتوقف عن اإلفراج عن األرصدة اإليرانيَّ ومن المؤكَّ
ة بالسفن األمريكية،  عهد الصمت األمريكي على تحرُّشات الزوارق اإليرانيَّ
على أقّل تقدير إن لم يصل األمر إلى تجميد االتفاق النووي والعودة 
وِسّي، فال  إلى سياسة العقوبات، أما على صعيد التحالف اإليراني-الرُّ
شك أن سقوط حلب كما شّكل ذروة النجاح الرُّوسي-اإليراني شّكل بداية 
االفتراق بين الحليفين، ألن الوجود اإليراني في سوريا يفوق قدرة إيران 
كدولة إقليمية متوسطة القوة تحارب خارج نطاقها الجيوبوليتيكي، 
وما كان هذا ليحدث لوال اجتماع متغيرات كثيرة لصالح إيران من الصعب 
أن تستمّر لفترة طويلة، أما الدول األوروبية فبعد فورة اإلسراع القتناص 
مكاسب التعامل التجاري مع إيران، بعد التوقيع على االتفاق النووي، 
سرعان ما أعادت تقييم حساباتها في ضوء االستراتيجيات بعيدة المدى، 
َوْفق استراتيجية ثابتة للتعامل مع إيران أقرَّها البرلمان األوروبي في 
ل في  شهر أكتوبر 2016م. كل هذه التفاعالت نتعّرفها بشكل مفصَّ
قسم الشأن الدولي من التقرير االستراتيجي نصف السنوي األول، عبر 
ة  وِسيَّ ة-الرُّ ة-األمريكية، والعالقات اإليرانيَّ ثالثة محاور: العالقات اإليرانيَّ

ة-األوروبية. والعالقات اإليرانيَّ

الشـأن الدولــي
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ة ة األمريكيَّ « الَعالقات اإليرانيَّ

ة يف عاَلم  ة-األمريكيَّ مستقَبل الَعالقات اإليَراِنيَّ
متحوِّل

هات  بوصول الرئيس األمريكّي السابق ذي التوجُّ
الدميقراطية باراك أوباما إلى سـدة احلكم مطلع 
عـام 2009 تراجـع احلديـث عـن توجيـه ضربـات 
استباقية وقائية إلى البرنامج النووّي اإليرانّي التي 
سادت خال فترة الرئيس األسبق جورج دبليو بوش 
بتصنيفـه إيـران ضمـن محور الشـر إيـران والعراق 
د السـلم واألمـن الدوليَّـني  وكوريـا الشـمالية تهـدِّ
بسـعيها المتاك أسـلحة التدمير الشـامل، مقابل 
بروز مؤّشـرات جّدية حول رغبة اإلدارة األمريكيَّة 
خـال واليتَـي الرئيـس أوباما من بدايـة 2009 إلى 
نهايـة 2016 يف التقـارب مـع إيـران والتباحـث حول 
طموحاتهـا النوويَّـة، وتُعتبر الَعاقات بني الدولتني 
خال النصف الثاني من عام 2016 امتداًدا للسياسات 
األمريكيَّـة التعاوُنيـة التـي شـهدتها الَعاقـات بـني 
ة بعد توقيع إيران ومجموعة “1+5”  البلدين، بخاصَّ
االتَِّفاق النووّي يف يوليو 2015، ويف ما يلي نستعرض 

مامح الَعاقات األمريكيَّة 
اإليرانيَّـة يف عهد أوباما 
ثم خال النصف الثاني 
من عام 2016، وجتلِّيات 
وآثـار عقيدة أوباما على 
االستراتيجيَّة اإليرانيَّة يف 
املنطقـة، وأخيـًرا مآالت 
الَعاقـات بـني الدولتـني 
ـح  املرشَّ فـوز  ظـلّ  يف 
اجلمهوري دونالد ترامب 

بالرئاسة األمريكيَّة.

ـة  ة-اإليرانيَّ أواًل: مالمـح الَعالقـات األمريكيَّ
يف عهـد أوبامـا:

دخلت الَعاقات األمريكيَّة-اإليرانيَّة يف عهد 
أوباما مرحلة جديدة يشوبها التقاُرب ال الصدام 
الذي كان مييِّز شكل الَعاقات خال عهد حكم 
بـوش االبـن الختـاف عقيدتَي الرئيَسـني أوباما 
وبـوش االبـن ونظرتهمـا إلـى كيفيـة تعظيـم دور 
ومكانـة الواليـات املُتَِّحـدة داخلّيًـا وخارجّيًـا، إذ 
ارتكـزت عقيـدة أوبامـا على محورين رئيسـيَّني:

ـه إلـى الداخـل  األول يقـوم علـى مبـدأ التوجُّ
ْخم السياسّي  األمريكّي وإيائه القدر الازم من الزَّ
من أجل مترير أفكار أوباما األقرب إلى االشتراكية 
املعتدلة. فالرئيس األمريكّي يعتقد أن قوة أمريكا 
تنبـع مـن متاسـكها ومنائهـا يف الداخـل ال مـن 
َعاقاتها الدوليَّة وسـطوتها اخلارجيَّة والدخول 
يف عـداءات مـن القـوى اإلقليميَّـة خـارج حـدود 
الواليـات املُتَِّحـدة، وأن األمـن القومـي األمريكـيّ 
ال ميّر يف قناة السياسات الدوليَّة بل يعزِّزه مجتمع 
قوّي يقوم على إتاحة اخلدمات للجميع، كمشروعه 
ى “أوباما كير”. لترشيد التأمني الصحي الذي يَُسمَّ
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بنـاًء علـى هـذا املعتَقـد، سـاعد أوبامـا حزبـه 
للضغط من أجل تقليص ميزانية الدفاع األمريكيَّة 
وباالنسـحاب مـن املناطـق السـاخنة يف العالَـم كمـا 
هو احلال يف العراق وأفغانسـتان، وكذلك تشـجيع 
الـدول للقيـام مبهمـة تقيـق أمنهـا والدفـاع عـن 
ل مباشر من  قيمها السياسيَّة وسيادتها دومنا تدخُّ
واشنطن، وِمن ثَمَّ تخفيض املشاركة الفعلية للقوات 
األمريكيَّة يف النزاعات الدوليَّة إلى أقصى احلدود 

حفًظـا لألرواح وتوفيًرا للمـال))).

ِمن ثَمَّ تراجعت املشاركة يف قضايا دوليَّة وإقليميَّة 
ا أتاح له فرصة التركيز على قضايا املجتمع  دة مِمَّ معقَّ
األمريكـيّ مثـل قضيَّة الهجـرة، والرعاية الصحية، 
والتعليم بأغلب مراحله وال سيما االبتدائية، واملناخ 
والبيئة، وغيرها من األمور احليوية التي تُعتبر يف 
صلب اهتمام املواطن األمريكّي، وال ريب أن اجتاهه 
هذا إلى رعاية الشؤون الداخليَّة األمريكيَّة هو ما 
أتـاح لـه أن يحكـم أمريـكا لفترتـني رئاسـيتني علـى 
الرغـم مـن اللغـط الكبيـر الـذي يسـود عند النخب 

حول سياساته اخلارجيَّة«.

ل احلامل لعقيدة أوباما السياسيَّة،  الثاني يشكِّ
وهـو سـعيه احلثيث الحتـواء دول كانت تُعتبر حتى 
ة البيت األبيض دواًل صّنَفتها  ُقبيل مجيئه إلى ُسدَّ
إدارة بوش االبن محور الشر مخاصمة أو مارقة أو 
عدوة، مثل إيران، ومن ثم بذل الرئيس أوباما جهًدا 
كبيًرا خال فترتيه الرئاسيتني ملَّد يده باملصافحة 
إليران ثم جّرها بعمل دبلوماسي مّتصل إلى طاولة 
املفاوضات مع الدول الكبرى يف ما يخّص برنامجها 
النـووّي حتـى مت التوصـل إلـى اتَِّفـاق تاريخـي بينها 

)1(  Martin S. Indyk, The end of the U.S.-dominated order in the Middle East, March 15, 2016, http: //cutt.us/dKHeE 
)2(  حسین شبكشي، عقیدة أوباما، الشرق األوسط، 22 مارس 2016.

وبـني دول “5+1”، وعـادت إيـران مـن خالـه إلـى 
حظيرة املجتمع الدولي وأفرجت الواليات املُتَِّحدة 
ر  ـدة تـت العقوبـات والتـي تقـدَّ عـن أموالهـا املجمَّ

بعشرات املليارات.

ويف ذلـك مؤّشـر واضـح علـى تقـدمي واشـنطن 
إغـراءات تصـل إلـى حّد التنازالت يف سـبيل توقيع 
االتَِّفاق الذي نّص على: تقييد البرنامج النووّي على 
املدى الطويل مع وضع حّد لتخصيب اليورانيوم ال 
يتجـاوز عتبـة 3.67%، وتويل مفاعل فوردو وهو 
املنشـأة الرئيسـيَّة لتخصيـب اليورانيـوم إلـى مركز 
ألبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النوويَّة، وخفض عدد 
أجهـزة الطـرد املركـزي مبقـدار الثلثـني إلـى 5060 
جهاًزا فقط، ودخول مفّتشي الوكالة الدوليَّة املواقع 
اإليرانيَّة املشتبه بها، ومواقع عسكريَّة يوَصل إليها 
بالتنسيق مع طهران، وامتناع إيران عن بناء مفاعات 
ات من منشـأة  تعمـل باملـاء الثقيـل، وعدم نقل املَُعدَّ
نووية إلى أخرى ملدة 15 عاًما، وحظر استيراد أجزاء 
ميكن استخدامها يف برنامج الصواريخ الباليستية 
لـ8 سنوات أو استيراد األسلحة لـ5 سنوات، والسماح 
بإعادة فرض العقوبات خال 65 يوًما إذا لم تلتزم 

طهران باالتَِّفاق))).

ومن املزايا التي ستحصل عليها إيران يف املقابل: 
)- رفـع العقوبـات املفروضـة عليهـا تدريجّيًـا 
بالتزامـن مـع وفائها بالتزاماتهـا يف االتَِّفاق، ويعني 
ذلك استمرار جتميد األصول اإليرانيَّة يف اخلارج 
ملدة 8 سنوات، واستمرار حظر السفر على معظم 
األفراد والهيئات التي شاركت يف البرنامج النووّي 
ملدة 5 سـنوات، لكن سـتقلَّل هذه الفترات يف حالة 
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تأّكد الوكالة الدوليَّة للطاقة من الطبيعة السلمية 
للبرنامج. وستُرَفع العقوبات نهائّيًا يف حالة الوفاء 
التـاّم بكل االلتزامات املنصوص عليهـا يف االتَِّفاق.

ـن مـن معـاودة تصديـر النِّْفـط بكامـل  )- التمكُّ
طاقتهـا اإلنتاجيـة فـور بـدء تنفيـذ االتَِّفـاق.

أضف إلى ذلك الرسالة السّرية التي بعث بها 
الرئيـس أوبامـا إلـى املرشـد اإليرانّي على خامنئي 
يف أبريل 2016 التي تمل عبارات الوّد ومستقبل 
يحمل يف رحمه مياد تالُف جديد يف خطوة تثير 
ة أنها جاءت يف  كثيًرا من الشـكوك والقلق، بخاصَّ
وقت تتقاعس فيه إيران عن تلبية التزاماتها ملفتِّشي 
الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بخصوص ُمنشأتها 
النوويَّة، ويف ظّل تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
الداخل اإليرانّي، وهذا يحمل يف طياته أسرارا خفيَّة 
ة  على صعيد الَعاقات األمريكيَّة-اإليَراِنيَّة، بخاصَّ
أنه منذ توقيع االتَِّفاق انتقلت الَعاقات بني البلدين 

ّر. من العداء يف العلن إلى الغرام يف السِّ

بدا واضًحا أن عقيدة أوباما تقوم على تلطيف 
الوجود األمريكّي يف الساحة الدوليَّة وانتهاج سياسة 
االسـتيعاب للمنافسـني واخلصـوم، وهـو مـا أتـاح 
دوًرا للقـوى اإلقليميَّـة علـى غـرار الـدور اإليرانـّي 
اتهـا يف سـوريا والعـراق واليمـن  يف املنطقـة وتدخُّ
ولبنـان، علـى عكـس األفـكار التـي يـروِّج لهـا التيَّـار 
املنافس للرئيس أوباما بني اجلمهوريني الذي يحّض 
على رفع منسوب الدور األمريكّي يف العالَم وزيادة 
االنخراط يف املشروعات السياسيَّة الدوليَّة وتَبَنِّي 

سياسـة اإلجلام للقوى اإلقليميَّة.

ثانًيا: منحنى الَعالقات خالل النصف الثاني 
لعام 2016:

مثلـت فتـرة األشـهر السـتة األخيـرة مـن حكـم 
أوبامـا امتـداًدا لسياسـاته اخلارجيَّـة جتـاه إيـران، 
فكشـف بتاريـخ 2016/7/17 عـن وثيقـة سـرية، 
بلوماسـيني األمريكّيـني، تَُعـّد  بها اثنـان مـن الدِّ سـرَّ
األولـى ذات الصلـة باالتَِّفـاق النـووّي، يتاح لطهران 
على أساسـها اسـتكمال برنامجها النووّي سـريًعا، 
ة احلكم، إذ  وذلـك بعـد مغـادرة الرئيس أوباما ُسـدَّ
أوضح تقرير لـ”أسوشييتد برس” يف 2016/7/17 
ّي باالتَِّفاق، وعلى  أن هـذه الوثيقـة هـي ملحـق ِسـرِّ
أساسه تستطيع طهران بعد 11-15 عاًما أن تستبدل 
بأكثر من 5 آالف من أجهزة الطرد املركزي املتهالكة 
لديهـا 3 آالف و500 جهـاز طـرد أكثـر تطـوًُّرا، وإن 
الوقـت الـذي تتـاج إليـه إيـران لصناعـة السـاح 
النـووّي انخفـض مـن عام إلى 6 أشـهر بعد إعمال 

أجهـزة الطـرد األكثر حداثة.

وارتباًطـا مبـا سـبق، عارضـت إدارة أوبامـا يف 
سبتمبر 2016 مساعي الكونغرس إلصدار قانون 
للكشف عن أموال كبار القيادات اإليرانيَّة املرشد 
والرئيس وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النِّظام، 
باإلضافة إلى وزير االستخبارات ورئيس استخبارات 
احلرس الثورّي وقادة احلرس الثورّي الكبار كقائد 
فيلق القدس قاسـم سـليماني وغيره، وذلك تت 
عنوان “شـفافية أموال وممتلكات قادة إيران”، إذ 
تقول اإلدارة األمريكيَّة إن إقرار القانون قد يُوِحي 
ل  إلى إيران ومجموعة “5+1” بأنها محاولة للتنصُّ
من تنفيذ االلتزامات األمريكيَّة يف ما يتعلق برفع 
العقوبـات عـن إيـران، وهـّدَدت اإلدارة األمريكيَّـة 
باسـتخدام حـّق “الفيتـو” ضّد القانون ولـو أُِقّر، إذ 
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كان مـن املقـرر أن يُطـرح للتصويـت كقانـون ُملـِزم 
للحكومة األمريكيَّة يطالبها بالكشف علنًا عن جميع 
ممتلكات كبار القيادات يف إيران، وكيفية حصولهم 
على هذه املمتلكات واستخدامها من خال إعداد 
ا شـامًا خـال 9  وزارة اخلزانـة األمريكيَّـة تقريـرً
أشهر من إقراره عن ممتلكاتهم)))، يف حني لم تُبِد 
اإلدارة ذاتهـا أّي رّد فعـل جتـاه مطالبـة 60 عضـًوا 
بالكونغرس بتجميد تزويد السعودية بصفقة ساح 
ر اإلدارة هذا املوقف  بقيمة 1.15 مليار دوالر، وتبرِّ
-على حّد قولها- بتوالي الضربات اجلوية للتحالف 
العربـي بقيـادة السـعودية يف اليمـن على نحـو أدَّى 

إلى سقوط عديد من املدنيني اليمنيني))).

وقوبـل ذلـك بتأكيـد وزيـر اخلارجيَّـة اإليرانـّي 
جـواد ظريـف أنـه يف أثنـاء لقائـه نظيـره األمريكّي 
ة  السـابق جـون كيـري علـى هامـش اجلمعيـة العامَّ
لألمم املُتَِّحدة يف سبتمبر 2016 حصل على وعود 
أمريكيَّة بتحفيز الدول األُورُوّبية لتعزيز التعامات 
التجاريـة مـع إيران، خصوًصـا البنـوك األُورُوّبية)3) 
يف إطار تعزيز االتَِّفاق النووّي الذي أسدل الستار 
على العقوبات الغربيَّة التي فرضتها األمم املُتَِّحدة 
قبل أكثر من 10 سنوات على إيران وفتح لها أبواب 
االستثمار وتصدير املواّد البترولية إلى حلفائها دون 
مشكات أو ضغوط بعد أن كّبَدت احلكومة اإليرانيَّة 
خسائر بلغت 160 مليار دوالر من عائدات النِّْفط 
ل البطالة نسبة 13.5% من  دة، يف حني تسجِّ املجمَّ
تعـداد السـكان، بواقـع 2.2 مليـون عاطـل، وتتاج 
احلكومة إلى 800 ألف وظيفة سنوّيًا الستيعاب تلك 

)1(  تسنیم، تسنیم، تهدید أوباما به وتوی طرح ضّدایرانی موسوم به شفافیت مالی، 1 مهر 1395، 1 مهر 1395،
 http: //www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/01/1192944/

 http: //bit.ly/2bZBKMy،2016/8/30 ،2(  تسنیم، فورین بولیسي: 60 عضًوا من الكونغرس یطالبون أوباما بتجمید بیع أسلحة للسعودیة(
)3(  شهروند، ظریف خبر داد: تعهد آمریکا برای رفع نگرانی ها در مورد سرمایه گذاری در ایران، 5 مهر 1495، 

https://goo.gl/meg8kT

النسبة، وذلك رغم بعض اخلافات بني البلدين يف 
ة سوريا  ات العالقة باملنطقة، بخاصَّ ما يتعلق بامِللَفَّ
والعراق واليمن وَترُّش الزوارق اإليرانيَّة بالسفن 

األمريكيَّة يف اخلليج العربي.

ويف خطوات مغايرة لدرء اتِّهامات اجلمهوريني 
بطبيعـة العاقـة بـني إدارة أوبامـا وقـادة طهـران، 
ومـع قـرب انتهـاء واليتـه، قـّرر الرئيـس أوبامـا يف 
2016/11/11 إبقـاء سـريان مفعـول املرسـوم رقـم 
12170 املؤرَّخ يف 1979/11/14، الذي أعلن احلالة 
الطارئة يف الواليات املُتَِّحدة بسبب حدوث “التهديد 
البالغ على األمن القومي للواليات املُتَِّحدة وسياستها 
اخلارجيَّـة واقتصادهـا بسـبب الوضـع يف إيـران”، 
ومـن ثـم متديـد العقوبـات غيـر املتعلقـة بالبرنامج 
النـووّي اإليرانـّي أو املتعلقـة بالعمليَّـات اإلرهابيـة 
عاًما واحًدا على طهران، بسـبب ما وصفه أوباما 
بـ”تشـكيل إيران تهديًدا كبيًرا غير اعتيادّي” على 
مصالح الواليات املُتَِّحدة وأمنها. جاء ذلك يف نَّص 
األمـر التنفيـذي الـذي أصدره أوباما قائـًا: “رغم 
االتَِّفاقية التاريخية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج 
إيـران النـووّي، هنالـك تصرفات وسياسـات معيَّنة 
حلكومة إيران تتناقض مع مصالح الواليات املُتَِّحدة 
ة يف متثيلها تهديًدا كبيًرا  يف املنطقة، وهي مستمرَّ
يَاَسة اخلارجيَّة  غير اعتيادي لألمن الوطني والسِّ

واقتصاد الواليات املُتَِّحدة«.
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وبنـاء علـى املرسـوم املشـار إليـه عاليـه الذي 
36 عاًمـا،  الرئيـس جيمـس كارتـر قبـل  وّقعـه 
ُكلّفـت وزارة اخلزانـة األمريكيَّـة وقـف األرصـدة 
اإليرانيَّـة الرسـميَّة يف الواليـات املُتَِّحـدة، مبـا يف 
ذلـك احلسـابات يف البنـوك األمريكيَّـة وفروعهـا 
اخلارجيَّـة، وبعـد 5 أشـُهر مـن ذلـك أعلـن كارتـر 
بلوماسـيَّة مـع إيـران وحظـر  قطـع الَعاقـات الدِّ
تصدير جميع البضائع األمريكيَّة إليها، مبا فيها 
املواّد الغذائية والطبِّية، وتا هذا اإلجراَء حظر 
اسـتيراد السـلع اإليرانيَّـة إلـى الواليـات املُتَِّحدة، 
ومنـذ ذلـك احلـني يشـّدد الرؤسـاء األمريكيُّـون 

املتعاقبـون العقوبـات علـى إيـران))).

اب  النُّـوَّ ومـن ناحيـة أخـرى شـّكل مجلـس 
األمريكـيّ جلسـة لدراسـة مقتـرح متديـد قانـون 
العقوبـات ضـّد إيـران 10 سـنوات، وهـذا املقترح 
ميّدد قانون العقوبات الذي ينتهي يف 31 ديسمبر 
ـة  2026، بخاصَّ 31 ديسـمبر عـام  إلـى   ،2016
يَّـة  رِّ العقوبـات التـي تتمركـز حـول األنشـطة الذَّ
والصاروخية لهذه الدولة، ويسمح القانون بفرض 
عقوبات على إيران يف مجاالت التِّجارة والطاقة 
والدفاع والقطاع املصريف بسبب برنامجها النووّي 
ر  وجتـارب الصواريـخ الباليسـتية، وكان مـن املقرَّ
أن ينتهـي أجـل القانـون يف 2016/12/31، ما لم 
د، وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة  مُيَدَّ
األولى عام 1996، واستهدف االستثمارات يف قطاع 

الطاقة وردع مسـاعيها إلنتاج أسـلحة نووية))).

http: //cutt.us/lmpdp ،1(  آفرینش، تمدید أوباما لحالة الطوارئ ضّد إیران(
http: //tn.ai/1242130 ،2016 2(  وكالة تسنیم، تمدید العقوبات اإلیرانیة لـ10 سنوات یشیر أن المعتمدین على أمریكا واهمون، 16 نوفمبر(

http: // ،- ۱۳۹۵ 3(  موقــع الصحفییــن الشــباب، اوبامــا بــرای آزادی زندانیــان آمریکایــی در ایــران 400 میلیــون دالر پرداخــت کــرد، ۱۳ مــرداد(
soo.gd/zxNW

ثالًثا: انعكاسات عقيدة أوباما على الدورين 
اإليرانّي واألمريكّي يف املنطقة:

أسفرت استراتيجيَّة أوباما للنأي بالنفس عن 
أزمات املنطقة عن غياب الدور األمريكّي وترك 
فراغ لتستغلّه إيران وروسيا، فراحت إيران تنّفذ 
طاتها ومطامعها يف العراق وسوريا واليمن  مخطَّ
ولبنـان، ليـس ذلـك فحسـب بـل وصـل األمـر إلى 
احتال إيران عواصم تلك الدول وإعانها اجليش 
طاتها  الشـيعي حلمايـة مكتسـباتها وتنفيـذ مخطَّ
دة ألمن  يف املنطقة ومتاديها يف تصريحاتها املهدِّ
مات  دول مجلس التعاُون اخلليجي ومتكني املنظَّ
ـيِعيَّة املرتبطـة بإيـران تـت شـعار اإلصـاح  الشِّ
التسـلُّح اإليرانيَّـة  السياسـي، وشـرعنة برامـج 
إقليمـي علـى دول  أداة ضغـط  إلـى  وتويلهـا 
املجلـس، ويف مـا يلـي انعكاسـات عقيـدة أوبامـا 
الـدور األمريكـّي ذاتـه يف املنطقـة مقابـل  علـى 

الـدور اإليرانـّي املتنامي:

): تقدمي األموال إليران فديًة مقابل حترير 
رهائن أمريكّيني:

أقرت اخلارجيَّة األمريكيَّة منتصف أغسطس 
2016 ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” 
األمريكيَّة، أن إدارة الرئيس أوباما أرسلت يف يناير 
لة مببلغ 400 مليون دوالر فدية  2016 طائرة محمَّ
مقابـل إطـاق سـراح مواطنـني أمريكّيـني كانـت 
س والعمالة والعمل  تتجزهم طهران بتَُهم التجسُّ
ضـّد األمـن القومـي، كدفعة أولى من صفقة بني 
اجلانبـني يبلـغ حجمهـا 1.7 مليـار دوالر)3)، وعّزز 
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هـذا اإلقـراُر موقـَف الرئيـس األمريكـّي احلالـي 
ـح آنـذاك دونالـد ترامـب فشـّن  اجلمهـوري املرشَّ
حة  هجوًما يف هذا اخلصوص على أوباما واملرشَّ
السـابقة هيـاري كلينتـون بقولـه: “عِلمنـا بعـد 
إقـرار وزارة اخلارجيَّـة أن الرئيـس أوبامـا كـَذب 
بخصـوص 400 مليـون دوالر نقـًدا أُرِسـلَت إلـى 
إيران بقوله إن املبلغ ليس من أجل الرهائن ولكنه 
دفـع فديـة، وكـذب بشـأن الرهائـن علًنـا وبشـكل 
فاضـح”، وهـو مـا دفـع بأعضـاء مـن الكونغـرس 
إلـى السـعي لتمريـر قانـون مينـع إدارة أوباما من 

تويـل أو دفـع أي أمـوال أخرى إليران))).

ة: ة بالسفن األمريكيَّ )- حترش الزوارق اإليرانيَّ

تشير التقديرات إلى وقوع 30 حادثة ترش 
للـزوارق اإليرانيَّـة واعتراضها السـفن األمريكيَّة 
 2016 بـدًءا مـن عـام  العربـي  يف ميـاه اخلليـج 
كمـا اعتقلـت إيـران 10 مـن البحـارة األمريكّيـني 
 ،2015 النـووّي  االتَِّفـاق  التوقيـع علـى  أثنـاء  يف 
ونشـرت صور اعتقالهم التي وصفتها الصحافة 
األمريكيَّة بـ”املهينة”، ثم أفرجت عنهم بعد فترة 
وجيـزة، كمـا شـهدت مياه اخلليـج خال النصف 
الثانـي مـن عـام 2016 عدة حـوادث أخرى، ففي 
أربعـة زوارق حربيَّـة  2016/8/24 اعترضـت 
تابعـة لقـوات احلـرس الثـورّي اإليرانـّي، املدمـرة 
األمريكيَّـة »يـو إس إس نيتـز”، يف محيط مضيق 
هرمـز، واقتصـر الـرّد األمريكـّي علـى اإلعـراب 
عن القلق الشـديد واضطرار البارجة األمريكيَّة 
إلى التراجع لعدم تصعيد املوقف، باإلضافة إلى 
اسـتهداف البـوارج األمريكيَّـة يف أكتوبـر 2016م 
بالصواريخ اإليرانيَّة يف باب املندب وخليج عدن، 

http: //soo.gd/cjAE ،1395 1(  بي بي فارسي، هل تدفع الحكومات فدیة؟، آیا دولت ها باج می دهند؟، 19 مرداد(

ا يكشف حقيقة التجاوزات اإليرانيَّة التي باتت  مِمَّ
د األمن العامَلي يف املمرات البَْحِريَّة الدوليَّة. تهدِّ

دة: ة املجمَّ 3- اإلفراج عن األموال اإليرانيَّ
بينمـا أعلـن خامنئـي أن بـاده تَسـلََّمت مـن 
َرتها مبقتضى  واشـنطن 36 مليار دوالر نقًدا حرَّ
االتَِّفاق، ظهر تضارب حول الرقم احلقيقي ألرصدة 
ـدة بسـبب العقوبـات الدوليَّـة، ففـي  إيـران املجمَّ
حـني تقـول مصـادر إيرانيَّة إنهـا تتراوح بني 100 
و120 مليار دوالر، ينفي البنك املركزي اإليرانّي 
ة هذه األرقام ويقول إنها أقّل بكثير إذ تبلغ  صحَّ
دة يف املصارف  32 مليار دوالر من أموالها املجمَّ
الدوليَّة، وإن األموال التي سـُيفَرج عنها مباَشـرًة 
ويف غضـون 5-6 أشـهر تبلـغ 29 مليـار دوالر، 
وإن 23 مليـاًرا منهـا محجـوزة يف اليابـان وكوريـا 
واإلمارات العربية املُتَِّحدة، بينما 6 مليارات من 
عائـدات النِّْفـط محجـوزة يف الهنـد. أيًضـا نفـى 

الرئيساألمريكي السابق: باراك أوباما
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وزيـر االقتصـاد اإليرانـّي رقـم 120 مليـار دوالر 
الذي نشره بعض وسائل اإلعام اإليرانيَّة، وقال 
دة من عائدات النِّْفط  إن األموال اإليرانيَّة املجمَّ
هـي يف حـدود 35 مليـار دوالر، إضافـًة إلـى 22 
مليـار دوالر محجـوزة يف الصـني وثائَق مالية))).

لذلـك كانـت إيـران تفضـل فوز هيـاري على 
ترامب بالنظر إلى موقفها يف ما يتعلق باالتَِّفاق 
النووّي، فهياري تتحدث بِرًضا كامل عن االتَِّفاق 
وقضـاء عـام ونصـف مـع نظرائهـا مـن الصـني 
وروسيا وجميع الدول من أجل إمتام هذا االتَِّفاق، 
وأضافـت: “الدولـة التـي اسـتطاعت فرض أثقل 
العقوبـات علـى إيـران اسـتطاعت دفـع إيران إلى 
طاولـة املفاوضـات، وِمـن ثَمَّ اسـتطاع جون كيري 
وباراك أوباما احلصول على هذا االتَِّفاق ووضع 
القيود على البرنامج النووّي اإليرانّي دون إطاق 
رصاصة واحدة”)))، يف حني يتخذ ترامب موقًفا 
ا ومتشدًدا جتاه االتَِّفاق النووّي مع إيران فقد  حاّدً
أعلـن صراحـة اعتزامـه إلغـاء االتَِّفاق النووّي مع 
إيـران حـال وصولـه إلـى البيـت األبيـض، فخال 
حملته االنتخابية أثار ترامب كثيًرا من عامات 
االسـتفهام حـول مسـتقبَل االتَِّفـاق بتصريحاتـه 
احلـادة والاذعـة، منهـا وصفـة االتَِّفـاق النـووّي 
السـيئة” و”العـار علـى واشـنطن”  بـ”الصفقـة 
ـًدا أن إلغـاءه سـيكون يف صـدر  و”الكارثـي”، مؤكِّ
أولوياتـه بعـد تَسـلُّمه مفاتيـح البيـت األبيـض يف 
“واشـنطن أعطـت كل  2017/1/20، إذ يقـول: 
شـيء لطهـران ولـم تأخـذ يف املقابـل أّي شـيء، 

رة إلیــران، 7 نوفمبــر  )1(  وكالــة تنســیم، رجــال الحكومــة یــرون القــوة فقــط فــي الوالیــات المتحــدة /الحكومــة تحــدد مصیــر الـــ36 ملیــار دوالر المحــرَّ
 http: //tn.ai/1233149،2016

http: //zeitoons. ،1395 ــکا چــه کســی بــرای إیــران بهتــر اســت؟، 7 مهــر )2( زیتــون، بازخوانــی نظــرات نامزدهــای ریاســت جمهــوری امری
com/18590

 http: //cutt.us/l7daX ،۱۳۹۵ 3(  موقع الف، واشنگتن: تعلیق توافق هسته ای ایران در دوران ترامپ محتمل است، ۲۰ آبان(
 http: //cutt.us/TBh2h ،۱۳۹۵ 4(  برترین ها، ترامپ: در کنار هم در برابر ایران می ایستیم، ۱۰ آبان(

فاالتَِّفـاق النـووّي أعطـي إيـران 150 مليـار دوالر 
ـل إيـران يف  دون مقابـل، وكـذا فـإن تنامـي تََدخُّ
شـؤون أربـع دول يف املنطقـة أمـر غيـر مقبـول، 
هـي العـراق وسـوريا واليمن ولبنـان”)3)، ويف هذا 
اإلطار أعلن املتحدث باسم اخلارجيَّة األمريكيَّة 
مـارك تونـر أنـه بالنظـر إلى املزاعـم التي قّدمها 
لتعليـق  إيـران فهنـاك احتماليـة  ترامـب بصـدد 
االتَِّفـاق النـووّي مـع إيـران)4)، ولكـن التسـاؤل هنا 
هو: كيف يُلِغي ترامب مبفردة اتَِّفاًقا وّقَعت عليه 
5 دول أخـرى غيـر الواليـات املُتَِّحـدة األمريكيَّـة، 
أربـع منهـا أعضـاء مبجلس األمـن الدولي؟ فقط 
يستطيع االنسحاب أو تشديد الرقابة على إيران 
يف ما يخّص بند وقف تخصيب اليورانيوم ووقف 
استيراد املواّد النوويَّة وفرض العقوبات، كما أن 
شـركاء الواليـات املُتَِّحـدة يف املنطقـة املعترضـني 
علـى االتَِّفـاق النـووّي ال ميكنهـم بـذل ما هو أكثر 
َعِشـيَّة توقيـع االتَِّفـاق واملفاوضـات  ـا بذلـوه  مِمَّ
التـي أفضـت إليه، سـواء على مسـتوى محاوالت 
التأثيـر يف الداخـل األمريكـّي، أو علـى مسـتوى 
النـووّي وعقـد تالُـف  االتَِّفـاق  ثنائـي ملجابهـة 

ة. مضـاّد إليـران على املسـتويات كافَّ

د ترامب بردٍّ قاٍس على  عاوة على ذلك تََوعَّ
أي سفينة إيرانيَّة تضايق البَْحِريَّة األمريكيَّة يف 
ة  مياه اخلليج، كما أضاف أن إيران تتدخل بِشدَّ
ـات اإلقليميَّـة وتسـعى الحتـال العـراق،  يف امِللَفَّ
ح بـأن إيـران دولـة متـوِّل اإلرهاب  وسـبق أن صـرَّ
لزعزعة اسـتقرار الشـرق األوسط، متِهًما إيران 
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ة األمريكيَّة- يف أثناء كلمته للجنة الَعاقات العامَّ
اإلسرائيلية “أيباك”، بأنها نّفذت عمليَّات إرهابية 
ات يف العالَـم، وانتقـد  يف 25 دولـة وخمـس قـارَّ
كذلك “دفع جزية إليران من أجل إطاق سـراح 
املختَطفني األمريكّيني” على يد حكومة أوباما))).

السـياق زعـم احمللّـل السياسـّي  ويف هـذا 
السـابق سـيد حسـني  بلوماسـي اإليرانـيّ  والدِّ
موسويان، أن تطبيع الَعاقات بني إيران والواليات 
املُتَِّحدة يف املستقبل القريب أمر مستبَعد، ألسباب 
عديدة، منها أن قائد الثَّورة اإليرانيَّة وشعب إيران 
عموًمـا ال يثقـون بأمريـكا ووعودها، كما أن دواًل 
بعينهـا مثـل إسـرائيل وبعـض دول اخلليج ترِّك 
لوبياتهـا يف العالَـم مـن أجـل منـع هـذه العاقـة 
وتسـتخدم جميـع طاقاتهـا للحيلولة دون ذلك))).

رابًعـا: السـيناريوهات املسـتقبلية للَعالقـات 
بـني الدولتـني:

فـوز  السـابقة ويف ظـّل  املعطيـات  يف ضـوء 
ح اجلمهوري دونالد ترامب يف االنتخابات  املرشَّ
الرئاسـية التـي أُجِريَـت يف 2016/11/8 تنتظـر 
السـيناريوهات  الَعاقـات األمريكيَّـة اإليرانيَّـة 

الثاثـة التاليـة:

ة السياسـات غير  السـيناريو األول: اسـتمراريَّ
َفـاق النووّي: الصداميـة واالتِّ

ويشـير هذا السـيناريو إلى اسـتمرارية إدارة 
ترامب يف السياسات السابقة جتاه إيران وااللتزام 
باالتَِّفاق النووّي لكونه اتَِّفاًقا غير ثنائّي بني إيران 
والواليـات املُتَِّحـدة فقـط، بـل بني القـوى الدوليَّة 
مجموعـة “5+1” وإيـران، كمـا أن هـذه الدول لن 

)1(  صحیفة سیاست روز: تكیه برتار وپود پوسیده، 15 مهر 1395،
 http: //www.pishkhaan.net/Archive/1395/07/13950715/SiasatRuz831059711597495553119357.pdf

  http: //cutt.us/4TZDv،2(  مهر، دبلوماسي إیراني سابق: تطبیع الَعالقات بین إیران وأمریكا في المستقبل القریب أمر مستبعد(

تكـون مـع واشـنطن يف حـال ميـل األخيـرة إلـى 
باالتَِّفـاق،  العسـكري  التصعيـد  اسـتبدال خيـار 
ـة إذا كان دافـع واشـنطن الرئيسـي إلـى  بخاصَّ
ـات مثـل الصواريخ  خـوض هـذه املغامـرة هـو ِملَفَّ
ات خارج االتَِّفاق النووّي  الباليستية، التي هي ِملفَّ
من األسـاس، ويف السـياق ذاته لم يُعِرب أي بلد 
االتَِّفـاق،  التـي شـاركت يف  السـتة  البلـدان  مـن 
عـن رغبتـه يف إعـادة النظـر يف بعـض بنود اتَِّفاق 
10 سـنوات،  أكثـر مـن  إليـه  الوصـول  اسـتغرق 
ـن جهـوًدا دبلوماسـيَّة كبيـرة، فضـًا عـن  وتَضمَّ
قرابـة عامـني كاملـني مـن التفـاوض، كـي يكتمل، 
ـاد  َياَسـة اخلارجيَّـة لاتِّ السِّ وتقـول مسـؤولة 
االتَِّفـاق ُصـّدق  األُوُروّبـي فدريـكا موغرينـي إن 
عليـه يف شـكل قـرار مـن مجلـس األمـن، لذلـك 
فـإن املسـألة ليسـت ثنائيـة وال أحاديـة اجلانـب، 

بـل إن االتَِّفـاق متعـّدد اجلوانـب”.

َفاق النووّي: السيناريو الثاني: مراجعة االتِّ
يَاَسة اخلارجيَّة  مستشـار ترامب لشـؤون السِّ
وليـد فـارس، قـال بوضـوح بعد الفـوز، إن اإلدارة 
اجلديـدة تنـوي مراجعة االتَِّفاق النووّي وإرسـاله 
الكونغـرس، مؤّكـًدا أن أمريـكا سـتطالب  إلـى 
بتعديـات يف نـص االتَِّفـاق، وميكـن النظـر إلـى 
التخـوُّف اإليرانـيّ بوضـوح يف رّد فعـل اإليرانّيني 
بعـد فـوز ترامـب بالرئاسـة األمريكيَّـة، فالرئيس 
روحانـي ووزيـر خارجيتـه جـواد ظريـف أرسـا 
رسـائل باردة تؤّكد املخاوف اإليرانيَّة، فاحلزبان 
مًعا اجلمهوري والدميقراطي يف أمريكا لديهما 
ة لاتَِّفاق النووّي، كما أن الشركات  اجتاهات مضادَّ
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األُوُروّبيـة وحتـى األمريكيَّـة التـي أيًضا لم تّقق 
ة من االتَِّفاق النووّي نتيجة الكساد  الفائدة املرجوَّ
، وتراجـع النمـّو، وتزايـد  يف االقتصـاد اإليرانـيّ
البطالـة بـني الشـباب، وسـطوة احلـرس الثـورّي 
علـى مفاصـل احليـاة االقتصاديَّـة يف إيـران، كل 
الشـركات  لتتجاوزهـا  تُكـن  لـم  هـذه املسـّببات 
األُوُروّبية واألمريكيَّة، فاحلرس الثورّي اإليرانّي 
املُفـَرج عنهـا يف  الـدوالرات  اسـتخدم مليـارات 
متويل امِليِليْشيات والصناعات العسكريَّة املرتبطة 
باألعمال القتالية املباشـرة والتي تتصّدرها تلك 
اجلاريـة لدعـم نظـام بشـار األسـد يف سـوريا 
عبـر دعـم مقاتلـي حـزب اهلل واملقاتلـني األفغـان 
فاطميـون وغيرهـا مـن امِليِليْشـيات املنتشـرة يف 

العـراق واليمن.

السيناريو الثالث واملرجح - دخول الَعاقات 
مرحلة صدامية جديدة مع عودة العقوبات:

حني األمريكّيني قد  برنامج وتصريحات املرشَّ
هات سياساتهم اخلارجيَّة حال فوزهم  تعكس توجُّ
يف االنتخابات، إذ ترّجح غالبية تصريحات ترامب 
يف أثناء حملته االنتخابية هذا السيناريو ودخول 
الَعاقات مرحلة صدامية جديدة مع العودة من 
جديـد إلـى عبـارة “جميـع اخليـارات مطروحـة 
للتعامل مع إيران ومن بينها اخليار العسـكري”، 
مع العودة إلى تَبَنِّي سياسة فرض العقوبات يف ما 
يتعلق بصواريخها الباليستية وأنشطتها اإلرهابية، 
سات اإليرانيَّة  ع أيًضا إدراج بعض املؤسَّ ومن املتوقَّ
سات الداعمة لإلرهاب، ففي  ضمن قوائم املؤسَّ
أثنـاء حملتـه االنتخابيـة قـال: “لـن أخبركـم اآلن 
مبـا سـأفعله حيـال هـذه االتَِّفاقيـة الكارثية”، ثّم 
أعلـن بعدهـا أّنـه “سـيمّزق” االتَِّفاقيـة التاريخية 

التـي وصـل إليها نظام الرئيس أوباما بعد عناء. 
بالنسـبة إلـى ترامـب االتَِّفاقيـة هـي “واحـدة مـن 
أسـوأ االتَِّفاقيَّـات التـي رأيت التفـاوض عليها يف 
حياتـي. إيـران أكبـر دولـة داعمـة لإلرهـاب يف 
العالَـم، تسـبح اآلن يف 150 مليـار دوالٍر أطلقـت 
الـزوارق  ـد  وتََوعَّ املُتَِّحـدة سـراحها”،  الواليـات 
اإليَراِنيَّـة حـال اقترابهـا من املدّمـرات األمريكيَّة 
أقـدم أشـخاص  “إذا  إذ قـال:  يف ميـاه اخلليـج 
عسـكريون لدولـة مـا علـى مضايقـة جنودنـا، ال 
ألنهـم أطلقـوا النيـران عليهـم، بـل فقـط بسـبب 

املضايقـة، فسـوف نفّجرهم يف املياه”.

ث  التـي َتـدَّ ثـم فاخليـارات اإليرانيَّـة  مـن 
النـووّي شـحيحة  االتَِّفـاق  عنهـا ظريـف حـول 
ومحدودة وتخالف حديث ظريف بأنها موجودة، 
فالقـراءة األوليـة تؤّكـد أن الواليـات املُتَِّحـدة مـع 
صعـود احلـزب اجلمهـوري سـتجد واحـًدا مـن 
أعتـق وأهـّم احللفـاء، هـو بريطانيـا التي خرجت 
ـاد األُوُروّبـي وسـتضع قدمهـا إلـى  للتـّو مـن االتِّ
جانب األمريكّيني، ال حول امِللَّف النووّي اإليرانّي 
ات الدوليَّة، منها  فحسب، بل أمام عدد من امِللَفَّ
حلـف الناتـو والقضيَّـة األوكرانيَّة وإعادة التوزان 
يف أسـواق النِّْفـط. هـذه القضايـا املتقاطعـة بـني 
القويـة  املُتَِّحـدة  التقليديـة والواليـات  بريطانيـا 
هـات اإليرانيَّة  ًهـا صارًمـا ضـّد التوجُّ سـتقود تََوجُّ
إلـى  1979م  ثـورة اخلمينـي  التـي تهـدف منـذ 
ـع عبـر إثـارة الفوضى يف الشـرق األوسـط  التوسُّ

واسـتهداف األنظمـة السياسـيَّة العربيَّـة.
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ة اأُلوُروّبية « الَعالقات اإليرانيَّ

ـة  الـدول األُوُروّبيـة املنضمَّ تَتََحـّدد َعاقـات 
ـاد األُوُروّبـي، بغيرهـا مـن الـدول، َوْفق  إلـى االتِّ
يَاَسة اخلارجيَّة القوميَّة  معيارين متباينني هما السِّ
يَاَسـة اخلارجيَّة  ـاد، والسِّ لـكل دولـة عضو باالتِّ
سات  ل مؤسَّ اد األُوُروّبي التي تتدخَّ دة لاتِّ املوحَّ
اد األُوُروّبي)))  اد األُوُروّبي، مثل مجلس االتِّ االتِّ
واملفوضية األُورُوبّية))) والبرملان األُورُوبّي)3) واملجلس 
األُوُروّبـي)4)، يف رسـمها وتديـد أهدافهـا. مثَّلَت 
عـة عـام 1992م بدايـة  معاهـدة ماسـتريخت املوقَّ
التحـرُّك األُوُروّبـي نحـو سياسـة خارجيَّـة وأمنيَّة 
مشـتركة، وإن كانـت الركيـزة الثانيـة مـن ركائـز 
التـي تشـمل صنـع  الثـاث، وهـي  ماسـتريخت 
يَاَسة  يَاَسة اخلارجيَّة والسِّ القرار يف مجالَي السِّ
األمنيَّـة املشـتَركة، لـم يتـم إقرارهـا إال بدايـة من 
ذة  عام 1999م)5). ثم جاءت معاهدة لشبونة املنفَّ
يَاَسـة  لَت فعلّيًا السِّ بدايـة مـن عام 2009م، وشـكَّ
ـاد عبـر اسـتحداث  ـدة لاتِّ اخلارجيَّـة املوحَّ

)1(  مجلــس االتحــاد األوروبــي، یمّثــل مصالــح الــدول األعضــاء. لــه صالحیــات واســعة فــي مجــاالت السیاســیة الخارجیــة المشــتركة والتعــاون األمنــي. 
ت فــي المجلــس إمــا باإلجمــاع وإمــا بالغالبیــة المؤهلــة وذلــك حســب المجــال الــذي ینتمــي إلیــه الموضوع  یتكــون المجلــس مــن وزراء حكومــات الــدول. یصــوَّ
ت علیــه. تملــك كل دولــة عضــو فــي المجلــس عــدًدا مــن األصــوات یتناســب مــع عــدد ســكانها. یتطلــب نجــاح التصویــت باألغلبیــة المؤهلــة نســبة  المصــوَّ
تعــادل 72.27% مــن األصــوات. كمــا یتطلــب موافقــة أغلبیــة الــدول األعضــاء وأن یشــكِّل ســكان هــذه الــدول الموافقــة مجتمعــة مــا یعــادل 62% علــى 
 http:،openmediahub،األقــّل مــن ســكان االتحــاد. تتولَّــى الــدول األعضــاء الرئاســة بالتنــاوب لمــدة ســتة أشــهر. انظر:كیــف یعمــل االتحــاد األوروبــي

//cutt.us/rMn1a
ــع  ــا توقی ــّق له ــا یح ــة كم ــي المفاوضــات الدولی ــاد ف ــل االتح ــا. وتمثِّ ــى تنفیذه ــاد وتشــرف عل ــة لالتح ــة العام ــة، تضــع المیزانی ــة األوروبی )2(  المفوضی
ت فــي المفوضیــة علــى أســاس األغلبیــة فیحــّق لــكل دولــة  االتفاقیــات مــع دول خــارج االتحــاد ولهــا صالحیــات واســعة فــي مســألة َقُبــول أعضــاء ُجــُدد، یصــوَّ

http: //cutt.us/rMn1a،openmediahub،ض واحــد. انظــر: كیــف یعمــل االتحــاد األوروبــي عضــو فــي االتحــاد تعییــن مفــوَّ
)3(  البرلمــان األوروبــي، یملــك بعــض الصالحیــات التشــریعیة ویعتبــر الجهــاز الرقابــي واالستشــاري فــي االتحــاد األوروبــي. یراقــب عمــل المفوضیــة 
ــات  ــك صالحی ــا یمل ــام أعضــاء جــدد. كم ــى انضم ــة وعل ــات الدولی ــى االتفاق ــن، یصــّدق عل ــا، یشــارك بوضــع القوانی ــى أعضائه ــق عل ــة ویواف األوروبی
عــة علــى الــدول األعضــاء بشــكل یتناســب مــع عــدد ســكانها.  واســعة فــي مــا یتعلــق بالمیزانیــة المشــتركة لالتحــاد األوروبــي. یتكــون مــن 751 مقعــًدا موزَّ
ــاد  ــل االتح ــف یعم ــّم كل 5 ســنوات. انظر:كی ــات مباشــرة تت ــق انتخاب ــان عــن طری ــي البرلم ــم ف ــدول األعضــاء ممثلیه ــن ال ــة م ــو كل دول ــار مواطن یخت

http: //cutt.us/rMn1a،openmediahub،األوروبــي
)4(  المجلــس األوروبــي، هــو اجتمــاع لرؤســاء الــدول والحكومــات فــي الــدول األعضــاء باالتحــاد األوروبــي باإلضافــة إلــى رئیــس المفوضیــة األوروبیــة. 
ــة ورســم سیاســة االتِّحــاد. وعــادة مــا یكــون برئاســة  یعقــد االجتمــاع مــن مرتیــن إلــى 3 مــرات فــي العــام التخــاذ القــرارات السیاســیة واالقتصادیــة الهامَّ
الدولــة التــي تتــرأّس مجلــس االتحــاد األوروبــي. ُتّتخــذ القــرارات باإلجمــاع، وال یعتبــر المجلــس األوروبــي مــن األجهــزة اإلداریــة لالتحــاد. انظــر: كیــف 

openmediahub, http://cutt.us/rMn1a ،یعمــل االتحــاد األوروبــي
)5(  د.حســین طــالل مقلــد: السیاســة الخارجیــة لالتحــاد األوروبــي فــي نظریــات الَعالقــات الدولیــة، مجلــة الفكــر، العــدد التاســع، كلیــة الحقــوق والعلــوم 

السیاســیة جامعــة محمــد خیضــر بســكرة، الجزائــر 2013م، ص50.
)6(  المرجع السابق ص54.

رئاسـة دائمـة للمجلـس األُوُروّبي، وإعادة تديد 
موقع املمثِّل األعلى للسياسات األمنيَّة والشؤون 
ى “خدمة  اخلارجيَّة، وإنشاء جهاز دبلوماسي يَُسمَّ
التحرُّك اخلارجي األُوُروّبي” EEAS، يَُعّد وزارة 

اد. اخلارجيَّة لاتِّ

َياَسـة  السِّ لتوحيـد  األُوُروّبيـة  الرؤيـة  تعتمـد 
اخلارجيَّـة، علـى التـوازن بـني فكـرة الفيدراليـة 
األُوُروّبية املبنيَّة على مفهوم الفوق قوميَّة، مبعني 
جتميع سيادة الدول املختلفة يف مستوى أعلى من 
املسـتوى القومـي، علـي أن متـاَرس هذه السـيادة 
سـات  بشـكل مشـترك ال منفـرد، مـن خال املؤسَّ
فـوق القوميَّـة)6)، والرؤيـة الكونفيدراليـة القائمـة 
علـى فكـر مـا بـني احلكوماتـي الليبرالـي، الـذي 
يعنـي التنسـيق بـني إرادة الـدول القوميَّة إلخراج 
ـدة تضمـن مصالـح الـدول  سياسـة خارجيَّـة موحَّ

ز قّوتهـا علـى الصعيـد الدولي. األعضـاء وتعـزِّ
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ـة اأُلوُروّبيـة بـني مجلـس  َياَسـة اخلارجيَّ • السِّ
ـاد اأُلوُروّبـي والبرملـان اأُلوُروّبـي: االحتِّ

ـاد  َياَسـة اخلارجيَّـة لاتِّ السِّ يتـوزع رسـم 
اد األُوُروّبي والبرملان  األُوُروّبـي بـني مجلس االتِّ
ـاد األُوُروّبي صانع  األُوُروّبـي. ويَُعـّد مجلس االتِّ
يَاَسـة اخلارجيَّـة األُوُروّبيـة مبقتضى اتَِّفاقية  السِّ
ـذة بدايـًة من عـام 2009م، إذ تنّص  لشـبونة املنفَّ
14 مـن معاهـدة لشـبونة علـى أن  املـادة رقـم 
املجلـس يتخـذ القـرارات املناسـبة يف احلـاالت 
ـاد عمليَّـات  تنفيـذ االتِّ التـي تتطلـب  الدوليَّـة 
د الوسائل  معيَّنة، ويضع املجلس األهداف، ويحدِّ
ـاد، والوقت الذي  الازمـة للتنفيـذ مـن ِقبَل االتِّ
يلـزم للتنفيـذ. أمـا البرملـان األُوُروّبـي فلـه احلـّق 
يف صنع القرار باملشـاركة مع املجلس، ويف حال 
رفض البرملان التصديَق على اإلجــراء فاملجلس 
عندها ال يستطيع اتخاذ الـقـرار. وهـو اإلجــراء 
ـت عليـه معاهـدة ماسـتريخت عـام  نَصَّ الــذي 
َي »إجـراء صنـع القـرار باملشـاركة«،  1992، وُسـمِّ
وأعادت معاهدة لشبونة 2007م تسميتها »العملية 
التشـريعيَّة االعتياديَّـة«، ويأخـذ املجلـس موافقة 
دة تكون يف  البرملـان قبـل أن يتخـذ قـرارات محـدَّ

يَّة. غايـة األهمِّ

يَاَسـة  ز دور البرملـان يف مجـال السِّ لقـد تَعـزَّ
ل إليه البرملان  اخلارجيَّة بعد االتَِّفاق الذي تََوصَّ
ـاد األخـرى حـول تأسـيس  سـات االتِّ مـع مؤسَّ
 ،EEAS »خدمـة التحـرُّك اخلارجـي األُوُروّبـي«
بلوماسي الذي يَُعّد وزارة خارجيَّة  وهو اجلهاز الدِّ
ـاد. ويحـاول البرملان إحكام السـيطرة على  لاتِّ

http: //cutt. 74ــا، ص ــي نموذًج ــان األوروب ــي: البرلم ــز تكامــل االتحــاد األوروب ــي تعزی ــة ف ــوق القومی ــد: دور المؤسســات ف )1(  حســین طــالل مقل
 us/1TzWx

التعيينـات  ـم يف  التحكُّ هـذا اجلهـاز مـن خـال 
السياسيَّة فيه، ومن خال املوافقة على موازنته 
ُّل إلـى تـعـاون  وهيئته اسـتـطـاع الـبـرلـمـان الـتـوصـ
التحـرُّك  مــن »خـدمــة  كــل  مــع  غـيــر رسـمــّي 
اد األُوُروّبـــي«  األُوُروّبــي الـخـارجـي« و»رئـاسـة االتِّ
و»سكرتاريا املجلس واملفوضية فـي حقل الـشـؤون 
اخلارجيَّة«، والبرملانات الوطنيَّة للدول األعضاء. 
اد األُوُروّبــي  وتنـص املـادة ٣٦ مــن معاهـدة االتِّ
على أنه »على املمثل األعلى العودة إلـى البرملان 
واستشـارته املنتظمـة والعـودة إلـى البرملـان حول 
يَاَسة اخلارجيَّة واألمنيَّة  املجاالت املبدئية يف السِّ

املشـتركة وإعام البرملان بتطور سياسـاته«))).

ة  هذه االزدواجية يف اتخاذ القرارات اخلاصَّ
اد األُوُروّبي نابعة  يَاَسة اخلارجيَّة داخل االتِّ بالسِّ
اد للتحوُّل إلى الطبيعة  سات االتِّ من سعي مؤسَّ
الفيدراليـة واالسـتناد إلـى أن البرملـان األُوُروّبـي 
هـو املمثِّل الشـرعي للمواطنـني األُوُروّبيني لكونه 
منتَخًبا انتخابًا مباشًرا من املواطنني ال عبر الدول 
اد األُوُروّبي، ومن  سات االتِّ القوميَّة كبقية مؤسَّ
ـع صاحياتـه باّطـراد، كمـا يُحـَرص على  ثـم تَُوسَّ
ـاد األُوُروّبـي  ـًا ملجلـس االتِّ أن يلعـب دوًرا مكمِّ
ال رقابّيًـا وال تشـريعّيًا فقـط، كمـا هـو احلـال يف 
لْطة التنفيذية يف الدول  العاقة بني البرملان والسُّ
القوميَّـة. وِمـن ثَـمَّ فالبرملان األُوُروّبـي يلعب دوًرا 
يَاَسة اخلارجيَّة األُوُروّبية املوحدة  يف تديد السِّ
من منطلق احلرص على الدور السياسّي ألُوُروّبا 
اد  على الصعيد الدولي والقيم التي يتبناها االتِّ
األُوُروّبـي، األمـر الـذي ينعكـس بـا شـك علـى 

الَعاقات األُوُروّبية-اإليرانيَّة.
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ة للدول أعضاء  َياَسة اخلارجيَّ • اختالف السِّ
دة  ة املوحَّ َياَسة اخلارجيَّ اد اأُلوُروّبي عن السِّ االحتِّ

اد: لالحتِّ

تنّص املادة الرابعة من معاهدة لشـبونة على 
ـاد تتخـذ  ضـرورة تقـدمي أي دولـة عضـوة باالتِّ
موقًفا دولّيًا مغايًرا للسياسة التي وضعها مجلس 
اد، املعلومات الازمة حول ذلك خال وقت  االتِّ
قصيـر، وذلـك للتشـاور داخـل املجلس. ويف حال 
القـرارات،  تنفيـذ  تعتـرض  وجـود أي صعوبـات 
فعلـى الدولـة أن تعـود إلـى املجلـس الـذي يبحـث 
بـدوره عـن احللـول األنسـب لذلـك. وبالطبـع ال 
يعنـي ذلـك أن تتعـارض تلـك احللـول مـع أهداف 
القرارات ومدى فاعليتها. وِمن ثَمَّ يراعي مجلس 
ـة لبعـض الـدول عنـد  ـاد الظـروف اخلاصَّ االتِّ
يَاَسـة اخلارجيَّة التي  نهـا مـن اتِّبـاع السِّ عـدم متكُّ

اد األُوُروّبـي ألعضائه))). وضعهـا االتِّ

اد اأُلوُروّبي  ة لالحتِّ َياَسة اخلارجيَّ دات السِّ • محدِّ
جتاه إيران:

مـة  أقـوى منظَّ باعتبـاره  األُوُروّبـي  ـاد  االتِّ
تعـاون إقليمـي علـى مسـتوى العالَـم، أصبـح لـه 
كيـان مسـتقّل عـن الـدول املكونـة لـه، ومـع سـعي 
تباعـد سياسـات  إلـى عـدم  ـاد  مـات االتِّ منظَّ
ة اخلارجيَّة منها، عن السياسات  اد، بخاصَّ االتِّ
اخلارجيَّة للدول القوميَّة، فإن اختاف السياسات 
ـاد عـن سياسـات الـدول القوميَّـة  ـدة لاتِّ املوحَّ
اد األُوُروّبي  أصبـح حقيقـة، ومن ثم أصبح لاتِّ
دات لسياسته اخلارجيَّة جتاه إيران، وهي ال  محدِّ
دات املوجـودة لدى الدول  تتطابـق مـع تلـك احملـدِّ

دات السیاســة الخارجیــة واألمنیــة األوروبیــة المشــتركة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصادیــة والقانونیــة، المجلــد 25،  )1(  د حســین طــالل مقلــد: محــدِّ
العــدد األول، 2009، ص627.

األُوُروّبيـة يف التعامـل مـع إيـران علـى املسـتوي 
القومـي، وهـي كالتالي:

د االقتصادّي 1- احملدِّ
اد األُوُروّبي ثاني أقوي اقتصاد يف  ميثِّل االتِّ
العالَم بعد الواليات املُتَِّحدة األمريكيَّة، بإجمالي 
ّي بلـغ عـام 2015م 16 تريليـون دوالر،  إنتـاج محلِـّ
ـاد األُوُروّبي بعـني االعتبار املصالح  ويأخـذ االتِّ
وإيـران بصفتهـا  للـدول األعضـاء،  االقتصاديَّـة 
رابع دولة منتجة للنِّْفط على مستوى العالَم قبل 
حظـر الصـادرات النِّْفطيَّـة اإليرانيَّـة، وبصفتهـا 
يَّة  ل أهمِّ مسـتورًدا رئيسـّيًا للسـلع األُوُروّبية، تشكِّ
اد  اد األُوُروّبي. كان االتِّ اقتصاديَّـة كبيـرة لاتِّ
األُوُروّبـي يحتـّل املرتبـة الرابعـة مـن بـني شـركاء 
إيـران التجاريـني حتـى عـام 2012، بعـد الصـني 
واإلمـارات العربيـة املُتَِّحـدة وتركيـا، إذ بلغ حجم 
واردات البضائع من إيران 5.5 مليار يورو، وبلغ 
حجم الصادرات إليها 7.4 مليار يورو. ومثَّل النِّْفط 
ومشـتقاته 90 يف املئـة مـن الـواردات األُوُروّبيـة 
ى فـرض احلظـر علـى إيـران  مـن إيـران، لـذا أدَّ
إلـى تراجـع حـاّد يف التبـادالت التجارية التي بلغ 

حجمهـا 12.8 مليـار يـورو يف عام 2012م.

ة جتاه  ِحدة األمريكيَّ )- سياسة الواليات امُلتَّ
إيران:

ل طبيعة الَعاقات بني الواليات املُتَِّحدة  تشكِّ
ـاد األُوُروّبـي  ـا لعاقـة االتِّ ًدا هاّمً وإيـران محـدِّ
بإيران، فَفْضًا عن عاقة التحالف االستراتيجي 
املُتَِّحـدة  والواليـات  األُوُروّبـي  ـاد  بـني دول االتِّ
وارتباطهما بتحالفات عسكريَّة واقتصاديَّة، تطبِّق 
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الواليات املُتَِّحدة قوانني عقابيَّة عابرة للسيادة، مثل 
قانون “داماتو” الذي يفرض عقوبات مالية على 
الشركات األجنبيَّة التي تستثمر يف قطاع النِّْفط 
اإليرانـيّ أكثـر مـن 20 مليون دوالر، والذي يُعَرف 
كذلـك بقانـون “إيسـا”، الـذي صـّدق الكونغـرس 
األمريكـيّ يف ديسـمبر املاضـي علـى مّد العمل به 
ملدة عشر سنوات أخرى. إيران أعلنت أن متديد 
العمـل بالقانـون ميثِّـل خرًقـا لاتَِّفـاق النـووّي، يف 
حـني كان املوقـف بـني إدارة أوبامـا والكونغـرس 
األمريكـيّ متضارًبـا، إذ أعلـن جـون كيـري وزيـر 
اخلارجيَّة األمريكّي يف بيان أصدره بعد تصديق 
الكونغـرس علـى القانـون أنه وقف ما يتعارض يف 
هـذا القانـون مـع االتَِّفاق النووّي، َوْفق الصاحية 
املمنوحـة لـه حسـب االتَِّفـاق النـووّي، األمـر الذي 
حـال دون وقـوع خـرق لاتَِّفـاق النـووّي مـن وجهـة 
نظـر اإلدارة األمريكيَّـة))). علـى اجلانـب اآلخـر 
اد األُوُروّبي مبرجعية االتَِّفاق النووّي  ك االتِّ مَتَسَّ
مـع إيـران، ورفـض تصريحات الرئيـس األمريكّي 
اجلديد دونالد ترامب، سواء بشأن متزيق االتَِّفاق 
النـووّي أو إعـادة التباحـث بشـأنه. لكـن مخـاوف 
اد األُورُوّبي من إعادة الواليات املُتَِّحدة لبعض  االتِّ
العقوبـات االقتصاديَّـة علـى إيـران ألقت بظالها 
على الَعاقات االقتصاديَّة األُورُوّبية اإليرانيَّة منذ 
إعان فوز دونالد ترامب بالرئاسة األمريكيَّة. وعلى 
اد األُورُوّبي التخاذ سياسات  الرغم من سعي االتِّ
ذات طبيعـة اسـتقالية عـن القـرارات األمريكيَّـة 
خال السنوات األخيرة، فإنه كان يف استراتيجيَّة 
التعامـل مـع إيـران تعـاون أُوُروّبي-أمريكّي واضح 

منذ عدة سـنوات.

 http: //cutt.us/3QJ5 .1(  الجزیرة: تمدید قانون داماتو ومصیر االتفاق النووي(
 http: //cutt.us/Xfa90 ،2(  موقع الدبلوماسیة الفرنسیة: االتحاد األوروبي وإیران(

3: املشروع النووّي اإليرانّي

ميثِّـل البرنامـج النـووّي ومـدى التـزام إيـران 
النـووّي أحـد  االتَِّفـاق  ثـم  الدوليَّـة  بالقـرارات 
اد األُوُروّبي، نظًرا إلى أداء  دات عاقة االتِّ محدِّ
ا يف اسـتراتيجيَّة  ـاد األُوُروّبـي دوًرا رئيسـّيً االتِّ
بلوماسي على إيران عبر تطبيق  تعزيز الضغط الدِّ
اد  العقوبـات املفروضـة عليها، فقـد اعتمد االتِّ
األُوُروّبـي، الـذي يطبِّـق تطبيقـا كامـًا العقوبـات 
التي اتخذها مجلس األمن التابع لألمم املُتَِّحدة، 
فضـًا عـن ذلـك تدابيـر ردع مسـتقلة ضّد إيران 
منـذ انعقـاد مجلـس الشـؤون اخلارجيَّـة يف يوليو 
ا علـى اسـتمرار إيـران يف برنامجهـا  2010، رّدً

النووّي))).

فمنذ منتصف التسعينيات من القرن املاضي 
ولـدى ظهـور املعلومـات األولـى عـن شـروع إيران 
األُوُروّبـي  ـاد  بـدأ االتِّ النـووّي،  يف برنامجهـا 
لثنيهـا عـن املضـّي يف هـذا  اتخـاذ تدابيـر  يف 
البرنامـج مبحاولـة حرمـان البرنامج من مصادر 
اد األُوُروّبي  التمويل والتكنولوجيا، واستخدم االتِّ
العقوبـات التجاريـة واالقتصاديَّـة واملالية وسـيلًة 

رئيسـيًَّة ضـّد إيران.

اد األُوُروّبي  ويف 12 أغسطس 2010 شّدد االتِّ
عقوباته على طهران، إذ قّرر حظر إقامة أعمال 
إيرانيَّـة تعمـل يف مجـال  مشـتركة مـع شـركات 
صناعتَـي النِّْفـط والغـاز الطبيعـي وأي فـرع أو 
ر  منشـأة تقع تت إدارة هذه الشـركات، كما قرَّ
ـاد منـع جميـع الـدول األعضـاء مـن تقـدمي  االتِّ
التأمـني وإعـادة التأمـني حلكومـة إيـران. وحظر 
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ات التي ميكن  واردات وصادرات األسلحة واملَُعدَّ
أن تُسِهم يف تخصيب اليورانيوم أو ميكن أن يكون 
لهـا “اسـتخدام مـزدوج”. ومتنـع العقوبات بيع أو 
ات الطاقة والتكنولوجيا التي  توريـد أو نقـل ُمَعـدَّ
تستخدمها إيران لتكرير الغاز الطبيعي وتسييله، 

والتنقيـب عنه وإنتاجه.

ويف مايـو 2011 وّسـع وزراء خارجيَّـة الـدول 
اد بشكل كبير العقوبات وأضافوا  األعضاء باالتِّ
مئة جهة جديدة إلى قائمة تشمل شركات وأفراًدا، 
مبا فيها جهات متلكها وتديرها اخلطوط البَْحِريَّة 
للجمهوريـة اإلسـاميَّة. ويف أكتوبـر 2011 فرض 
اد عقوبات على 29 شخًصا يف توسيع جديد  االتِّ
للقائمـة، مسـتهِدًفا أفـراًدا ذوي صلـة بانتهـاكات 
حقـوق اإلنسـان ليصـل العـدد اإلجمالـي إلـى 61 
شـخًصا. ويف األول مـن ديسـمبر 2011 أضـاف 
ـاد األُوُروّبـي 180 فـرًدا وجهـة مـن إيـران  االتِّ
إلـى قائمـة عقوبات سـوداء تفـرض جتميًدا على 
األصـول وكذلـك حظـًرا على سـفر َمـن لهم صلة 
بالبرنامـج النـووّي. ويف 23 ينايـر 2012 فـرض 
اد حظًرا فورّيًا على جميع العقود اجلديدة  االتِّ
السـتيراد وشـراء ونقـل البتـرول اإليرانـّي اخلـام 
ومنتجات البترول مع سماح للدول األعضاء التي 
البتـرول ومنتجـات  لديهـا عقـود سـارية لشـراء 
البترول إلى األول من يوليو))). وميثل احلظر على 
الصادرات النِّْفطيَّة اإليرانيَّة العقوبة األشّد التي 
أسـهمت إلـى حـّد كبيـر يف تركيع إيران والدخول 

يف مباحثـات االتَِّفاق النووّي.

 http: //cutt.us/LBHiX .1(  الجزیرة: سجّل العقوبات الدولیة ضّد إیران(
http: // ،ــل اإلیرانــي فــي العــراق )2(  شــبكة أخبــار العــراق: وزراء خارجیــة الــدول العربیــة ونظراؤهــم مــن دول االتحــاد األوروبــي یرفضــون التدخُّ

 cutt.us/zktg
 http: //cutt.us/TE0Y2 ،3(  البوابة: قرارات االجتماع المشترك لوزراء الخارجیة العرب واألوروبیین(

ة يف شؤون دول الشرق  الت اإليرانيَّ 4: التدخُّ
األوسط

ات اإليرانيَّة يف دول املنطقة  مع تزايد التدخُّ
بعـد انـدالع ثـورات مـا يُعـرف بالربيـع العربـي يف 
عام 2011م وانتهاك إيران لقرارات األمم املُتَِّحدة 
ومجلس األمن بفرض حظر تصدير الساح لكل 
من سـوريا واليمن، فضًا عن املشـاركة املباِشـرة 
ات  ـورية، وتدخُّ للقـوات اإليرانيَّـة يف احلرب السُّ
إيـران يف الوضـع السياسـّي الداخلـي يف لبنـان 
والبحريـن واليمـن، أصبـح إلـزام إيـران بسياسـة 
اد األُوُروّبي. حسن اجلوار مطلًبا دولّيًا تبناه االتِّ

وقـد أدان االجتمـاع العربّي-األُوُروّبـي الرابـع 
مبقّر جامعة الدول العربية الذي ُعقد يف ديسمبر 
2016م برئاسة مشتركة من وزير خارجيَّة تونس 
خميـس اجلينهـاوي عـن اجلانـب العربـي ونائـب 
ـاد األُوُروّبـي املمثلـة العليـا  رئيـس مفوضيـة االتِّ
اد فيدريكا  للسياسـة اخلارجيَّة واألمنيَّة يف االتِّ
ات األجنبيَّة  موغريني عن اجلانب األُورُوّبي، التدخُّ

يف األراضـي الِعراِقيَّة))).

ـاد األُوُروّبـي املشـاركون يف  وأّكـد ممّثلـو االتِّ
ات إيران يف شؤون الدول  االجتماع قلقهم إزاء تدخُّ
يَّة تأسـيس الَعاقات بني  العربية، كما أّكدوا أهمِّ
الـدول العربيـة وإيـران علـى مبادئ حسـن اجلوار 
ـل يف  واالمتنـاع عـن اسـتخدام القـوة وعـدم التدخُّ
الشؤون الداخليَّة للدول واحترام اإلرادة واالستقال 
وسامة األراضي وحّل النزاعات بالطرق السلمية 

َوْفًقا مليثاق االمم املُتَِّحدة والقانون الدولي)3).
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5: امِلَلّف اإليرانّي يف مجال حقوق اإلنسان
تزامـن مـع العقوبـات األُوُروّبيـة علـى إيـران 
اد عقوبات  بسـبب برنامجها النووّي تطبيق االتِّ
عليها نظًرا إلى التدهُور املستمّر يف وضع حقوق 
اإلنسـان الـذي أعقـب االنتخابـات الرئاسـية التي 
ـاد  جـرت يف 12 يونيـو 2009، فقـد وضـع االتِّ
األُورُوّبي يف 12 أبريل 2011 تدابير ردعية مستقلَّة 
موضع التنفيذ حظر إصدار التأشيرات وجتميد 
األصول، ضّد األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات 
اخلطيرة حلقوق اإلنسـان يف إيران. وُوّسـع نطاق 
هـذه التدابيـر يف 10 أكتوبـر 2011، ثـم يف مـارس 
2012، ويف مارس 2013، ونُّقَحت يف أبريل 2015، 
وأصبحـت تسـتهدف 83 شـخًصا وكياًنـا واحـًدا. 
فضـًا عـن ذلـك، قـّرر مجلس الشـؤون اخلارجيَّة 
املنعقـد يف 23 مـارس 2012 تنفيـذ حظـر أُوُروّبي 
علـى تصديـر تقنيـات مراقبـة وسـائل االتصـال. 
اد األُوُروّبي بشـأن  وعلّقت إيران احلوار مع االتِّ
القضايـا املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان يف عام 2004 
الـذي بـدأ يف عـام 2002. وأعـرب وزيـر الشـؤون 
اخلارجيَّة اإليرانّي محمد جواد ظريف عن رغبته 
يف استئناف احلوار، يف أثناء محادثته مع السيدة 
ة لألمم  كاثرين آشتون، يف أثناء دورة اجلمعية العامَّ

املُتَِّحدة املنعقدة يف سبتمبر 2013.

اد األُوُروّبي على إصدار ردود فعل  ودأب االتِّ
بشـأن وضع حقوق اإلنسـان يف إيران، خصوًصا 
ا علـى تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام ضـّد عـدد كبيـر  رّدً

من األشخاص يف إيران))).

http: //cutt.us/Xfa90 ،1(  موقع الدبلوماسیة الفرنسیة: االتحاد األوروبي وإیران(
 http: //cutt.us/o19l ،2(  وكالة أنباء فارس: االتحاد اأُلوُروّبي: التبادل التجاري مع إیران ازداد 63 بالمئة(

دات اخلمسـة تكم مسـار عاقة  هذه احملدِّ
ـاد األُوُروّبـي بإيـران صعـوًدا وهبوًطـا عبـر  االتِّ
تقـدمي إحداهمـا علـى األخـرى وفـق مسـتجدات 
األحـداث وشـبكة اتخـاذ القـرارات املعقدة داخل 

ـاد األُوُروّبي. االتِّ

اد اأُلوُروّبي بني زيادة التبادل التجاري  • االحتِّ
ة التعامل معها: مع إيران واستراتيجيَّ

مـع التوقيـع علـى االتَِّفـاق النـووّي يف يوليـو 
عام 2015م وبداية التنفيذ الفعلي يف يناير عام 
عـة علـى  2016م أُلِغيَـت العقوبـات الدوليَّـة املوقَّ
إيـران بسـبب برنامجها النـووّي، يف مقابل تنفيذ 
إيـران بنـود االتَِّفـاق التـي تهـدف إلـى منعهـا مـن 
تطويـر قدراتهـا النوويَّـة حتـى ال تتمّكن من إنتاج 
سـاح نـووي، بـدأت الـدول األُوُروّبيـة واحـدة تلو 
ة  األخـرى يف تطبيـع َعاقاتهـا مـع إيـران، بخاصَّ
التبـادل  الَعاقـات االقتصاديَّـة، وارتفـع حجـم 
ـاد األُوُروّبـي وإيـران  التجـاري بـني دول االتِّ
بسـرعة، وعلـى سـبيل املثـال إذا مـا قارنَّـا حجـم 
التبـادل التجـاري األُوُروّبـي مـع إيـران يف شـهر 
سـبتمبر 2016م بنفـس الشـهر عـام 2015م، أي 
قبل توقيع االتَِّفاق النووّي، تظهر املؤّشرات على 

النحـو التالـي:

• صادرات بعض الدول اأُلوُروّبية إلى إيران
وقـد أعلنـت منسـقة السياسـات اخلارجيَّـة 
اد األُوُروّبي فيديريكا موغيريني، يف الثامن  لاتِّ
عشر من يناير 2017م، أن حجم التبادل التجاري 
ـاد وإيـران ازداد بنسـبة 63% خال 9  بـني االتِّ
أشهر، منذ رفع احلظر املفروض على طهران))).
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هـذا التطـوُّر الكبيـر يف الَعاقـات التجاريـة 
بني إيران ودول أُوُروّبا الذي حدث خال أشـهر 
قليلـة مـن توقيـع االتَِّفـاق النووّي، على الرغم من 
وجود مشكات يف التعامل البنكي بني الطرفني، 
الداخـل  ة يف  االتَِّفـاق النتقـادات حـادَّ وتَعـرُّض 
ـش الـدول األُوُروّبيـة  ، يعكـس مـدى تَعطُّ اإليرانـيّ
إيـران، فضـًا عـن ضـّخ  للتعامـل التجـاري مـع 
االسـتثمارات األُوُروّبية يف املشـروعات اإليرانيَّة 

خصوًصـا النِّْفطيَّـة عبـر عقـود طويلـة األمـد.

ة التعامل مع إيران: « استراتيجيَّ

اد األُوُروّبي أن تنامي الَعاقات  استشعر االتِّ
اد بعد االتَِّفاق  االقتصاديَّة بني إيران ودول االتِّ
ـاد األُوُروّبي القدرة على  النـووّي، قـد أفقد االتِّ
السياسـات اإليرانيَّـة يف مجالـي  التأثيـر علـى 
َياَسـة اخلارجيَّـة  السِّ حقـوق اإلنسـان، وتقـومي 
اإليرانيَّـة علـى الصعيـد اإلقليمـي، واالسـتمرار 
ـاد القـدرة  يف ذلـك االنفتـاح سـوف يُفِقـد االتِّ
علـى ممارسـة دور فاعـل علـى الصعيـد الدولـي 
التجـاوزات اإليرانيَّـة لقـرارات مجلـس  يف ظـلّ 
راعات املسلَّحة ونقاط التوتُّر  األمن املتعلقة بالصِّ
السياسّي يف الشرق األوسط. لذا أصدر البرملان 
األُوُروّبـي يف شـهر أكتوبـر عـام 2016م مـا يُعَرف 
بـ”اسـتراتيجيَّة التعامـل مـع إيـران”، التي ضّمت 
عـدة اشـتراطات علـى إيـران تنفيذهـا ملواصلـة 
تدعيـم الَعاقـات األُوُروّبيـة بإيـران، تتلخص يف:

دعـوة إيـران للعـب دور بنَّـاء يف حـّل األزمـات 
العـراق واليمـن وسـوريا ولبنـان  السياسـيَّة يف 
وأفغانستان، على أساس احترام القانون الدولي 

وسـيادة هـذه البلـدان.

إلغاء أحكام اإلعدام يف إيران كهدف رئيسّي 
للمساعي األُوُروّبية يف مجال حقوق اإلنسان، مع 
اد األُوُروّبي ال يزال  األخذ بعني االعتبار أن االتِّ
ة أحـكام اإلعـدام املتكـررة يف إيـران،  ينتقـد بِشـدَّ
داعًيـا البرملـان اإليرانـّي إلـى مراجعـة املـادة 91 
من القانون اجلنائي 2013 إللغاء أحكام اإلعدام 

تت سـن 18 عاًما كخطوة أُولَى.

إصاح النِّظام القضائي، عبر تقدمي املساعدات 
اد األُوُروّبي، وضمان أن  الفنية الازمة من االتِّ
إيران ال تستخدم أّيًا من هذه املساعدات الفنية 

أو غيرها النتهاك حقوق اإلنسان.

على إيران اتخاذ اخلطوات الازمة إليجاد بيئة 
اقتصاديَّة شفافة مواتيه لاستثمار الدولي واتخاذ 
تدابير ملكافحة الفساد على جميع املستويات، وال 
سـيما يف ما يتعلق باالمتثال لتوصيات مجموعة 
العمل املالي "FATF” ومعاجلة مسائل مثل وقف 
مات اإلرهابية، كما ورد  قات املالية إلى املنظَّ التدفُّ
اد األُوُروّبي جاهز إلجراء الدعم الكامل  أن االتِّ
جلهـود إيـران يف هـذه العمليـة ودعـم العمـل علـى 
اد  صياغـة معاهـدة االسـتثمار الثنائيـة بـني االتِّ

األُورُوّبي وإيران.

ال على الصادرات األُورُوبّية  إنشاء نظام رقابة فعَّ
ملنـع االسـتخدام املـزدوج للسـلع واألجهـزة التِّْقِنيَّة 
واسـتخدامها سـلبّيًا يف انتهاكات حقوق اإلنسـان 

اد األوروبي. أو ضّد االتِّ

يَّة تطوير إيران الَعاقات االقتصاديَّة  تأكيد أهمِّ
والتجارية مع الدول اإلقليميَّة، مع إياء االعتبار 
مـة التِّجـارة العامَليَّـة، وذلـك  الواجـب لقواعـد منظَّ
لتشكيل كتلة اقتصاديَّة وجتارية متماسكة. وميكن 
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ر خبرته ودعمه لتطوير  اد األُوُروّبي أن يوفِّ لاتِّ
وبناء هذا احلوار اإلقليمي.

يجـب مراعـاة العقوبـات االقتصاديَّـة واملاليـة 
الـة ولـم تتأثر باالتَِّفاق النـووّي، مع  التـي بقيـت فعَّ
اد األُوُروّبي شركات األعمال التجارية  دعوة االتِّ
ـاد األُوُروّبـي لضمـان الشـفافية  القائمـة يف االتِّ

الكاملـة ألنشـطتها يف إيران.

اسـتخدام اليـورو ليكـون العملـة الرسـميَّة 
ـلُطات األمريكيَّـة  للمعامـات مـع إيـران، ملنـع السُّ
مـن فـرض عقوبـات -كما فعلت يف املاضي- ضّد 

بعـض البنـوك األُوُروّبيـة.

تشـجيع إيـران علـى توقيـع معاهـدة األمـن 
والسـامة النوويَّـة مـع الترحيـب مبقتـَرح احلـوار 
اإلقليمـي مـع املسـؤولني اإليرانّيـني حـول أمـن 

وسـامة البرامـج النوويَّـة.

تأكيد إمكانيَّة التعاوُن يف مجال سامة الطيران 
يَّة، وتوفير املساعدة التِّْقِنيَّة واملكوِّنات  املاحة اجلوِّ
الضرورية للشركات اإليَراِنيَّة لشطبها من القائمة 

السوداء األُورُوّبية.

تأكيد ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها 
حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين والاجئني األفغان 
يف إيران، مبا يف ذلك حّقهم يف احملاكمة العادلة 

واملساواة أمام القانون.

التنبيـه لقضيَّـة اعتقـال مزدوجـي اجلنسـيَّة 
اإليرانيَّة-األُوُروّبيـة وتأكيـد أن هـذه االعتقـاالت 
تعـوق إمكانيـات التواصل بني املجتمعني اإليرانّي 
ـلُطات اإليرانيَّـة للسـماح  واألُوُروّبـي ودعـوة السُّ
للشـتات اإليرانـّي يف أُوُروّبـا بالسـفر بأمـان إلـى 

بلـد مولدهـم.

تأكيـد أن املصالـح االسـتراتيجيَّة اإليرانيَّـة 
تتحقـق بإعـادة االسـتقرار اإلقليمي، وعلـى إيران 
أن ال تنتهـج موقـف املنافسـة مـع الـدول الكبـرى 

يف املنطقـة.

تأكيد إلغاء قانون احلكم باملوت على اجلرائم 
املتعلقة باملخّدرات، الذي من شأنه التقليل الكبير 

لعمليَّات اإلعدام يف إيران.

اتَِّفاقيـة األمم  دعـوة إيـران للتصديـق علـى 
املُتَِّحدة حلقوق الطفل التي تظر إعدام األطفال 
والسماح جلميع املذنبني األحداث الذين ُحكم عليهم 

باإلعدام قبل عام 2013 بطلب إعادة احملاكمة.

تشـجيع إيـران كذلـك علـى التعـاُون التـاّم مـع 
جميع آليَّات األمم املُتَِّحدة حلقوق اإلنسان، والعمل 
علـى تطبيـق التوصيـات الـواردة يف هذا السـياق، 
مبـا يف ذلـك االسـتعراض الـدوري الشـامل، مـن 
مـات الدوليَّة حلقوق اإلنسـان  خـال متكـني املنظَّ

ها. مـن القيـام مبهامِّ

ـك باملبـادئ التوجيهيـة  يَّـة التمسُّ تأكيـد أهمِّ
ـاد األُوُروّبـي حلقـوق اإلنسـان، يشـمل ذلك  لاتِّ
املدافعني عن حقوق اإلنسان ناشطون حقوقيون، 
اد األُوُروّبي إيران. يف سياق الَعاقات بني االتِّ

دعـوة إيـران إلـى احتـرام وحمايـة التزاماتهـا 
والوفاء بها مبوجب دستور اجلمهورية اإليرانيَّة، 
ة  ـة باحلقوق السياسـيَّ واملعاهـدة الدوليَّـة اخلاصَّ
واملدنية، واتَِّفاقية حقوق الطفل واملعاهدة الدوليَّة 
ـة باحلقـوق االقتصاديَّـة واالجتماعيـة  اخلاصَّ
والثقافية، واحترام احلّق يف حرية التعبير، على 
حّد سواء من خال ضمان ذلك يف القانون ويف 
املمارسة وضمان مَتَتُّع مواطنيها باحلقوق الفردية 
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واالجتماعيـة والسياسـيَّة، باإلضافـة إلـى حريـة 
التعبير عن الرأي وتكوين اجلمعيات والتجمعات 
السلمية الفكرية والعرقيَّة والدينيَّة، وعدم التمييز 
أو االضطهـاد علـى أسـاس اجلنـس أو اللغـة أو 
الديـن أو الـرأي أو األصـل القومـي أو العرقـي 
أو االجتماعـي أو التوجـه اجلنسـي أو أي وضـع 
آخـر، علـى النحـو املنصـوص عليه، وأيًضا أُشـيَر 
ن احلّق األساسي يف املساواة  إلى أن هذا يتضمَّ
أمـام القانـون، وكذلـك حّق املسـاواة يف احلصول 
على التعليم والرعاية الصحية والفرص املهنية.

دعوة إيران إلى إجراء مراجعة قانون 2014 
إدراج  يف أصـول احملاكمـات اجلزائيـة لضمـان 
ضمانـات احملاكمـة العادلـة وتعديـل القانـون مـن 
ـد مـن اسـتبعاد جميـع االعترافـات  التأكُّ أجـل 

الناجتـة عـن التعذيـب.

ـلُطات اإليرانيَّـة إلـى ضمان حقوق  دعـوة السُّ
الدينيَّـة والعرقيَّـة متاًمـا وحمايتهـم  األقلِّيَّـات 

بالقانـون.

دعوة إيران إلى املساواة الكاملة بني اجلنسني 
مـن خـال تدابيـر القضاء على التمييز القانوني 
والعملي القائم ضّد املرأة وضمان مشاركة املرأة 

)1(  European Parliament: REPORT on EU strategy towards Iran after the nuclear agreement،http: //cutt.us/
bw7Om 

 http: //cutt.us/IX4Zj ،2(  شیرازه: تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران راهی برای نفوذ(

علـى قـدم املسـاواة يف سـوق العمـل ويف جميـع 
جوانب احلياة االقتصاديَّة والثقافية واالجتماعية 

والسياسيَّة))).

اد اأُلوُروّبي  ة لالحتِّ ليَّ ك الفتتاح مثِّ • التحرُّ
يف إيران:

يَاَسـة  اد األُوُروّبي عبر مسـؤول السِّ بدأ االتِّ
اد التحرُّك يف شـهر أكتوبر بعد  اخلارجيَّة لاتِّ
صـدور اسـتراتيجيَّة التعامـل مع إيـران، التحرُّك 
ـاد األُوُروّبـي داخـل إيـران،  إلنشـاء ممثِّليَّـة لاتِّ
وهو املوقف الذي عبَّر عنه ريتشارد هوايت ُمِعّد 
اد األُوُروّبي بشأن إيران عندما  استراتيجيَّة االتِّ
قال: “كان االتَِّفاق النووّي نقطة توُّل يف َعاقاتنا 
مع إيران، وعلى الرغم من أن مشكاتنا مع إيران 
املتمثلـة يف االعتـراف بإسـرائيل والدميقراطيـة 
ـّل بعـد، فيجـب أن نفتتح  وحقـوق اإلنسـان لـم ُتَ
إيـران، ونسـتأنف حوارنـا معهـا  لنـا يف  ممثِّليَّـة 

بشـأن حقوق اإلنسان”))).

على اجلانب اآلخر يرى قطاع من اإليرانّيني، 
ـة التيَّـار اإلصاحـي، أنه ميكـن إليران أن  بخاصَّ
ـًنا ملحوًظا يف مجال حقوق اإلنسـان  ق تسُّ تقِّ
دون املساس بالسيادة الوطنيَّة اإليرانيَّة، لكن التيَّار 
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لْطة احلقيقية يف  احملافظ الذي بيده مقاليد السُّ
إيران يرفض بشـدة التفاوض مع أُوُروّبا يف هذا 
األمـر، األمـر الـذي انعكـس علـى موقـف زعمـاء 
التيَّار احملافظ من زيارة وزير االقتصاد األملاني 
زيغمـار غابرييـل يف أكتوبـر 2016م، التـي أعلـن 
اد  زيغمار قبل القيام بها عن شروط أملانيا واالتِّ
األُوُروّبـي لتنميـة التعـاُون مع إيران، وهي نفسـها 
ـاد األُوُروّبـي، فتحولـت زيارتـه إلـى  شـروط االتِّ
سـاحة مزايـدات سياسـيَّة داخـل إيـران، وتبـاري 
ـلْطة اإليرانّيـني يف إعـان رفضهـم  السُّ رجـال 
الزيـارة، إلـى درجـة اعتبـار مقابلـة زيغمـار نوًعـا 
مـن اخليانـة الوطنيَّـة والعمالـة للغـرب، وهـو مـا 
بـه روحانـي وحكومتـه بعـد رفـض رئيـس  اتُّهـم 
البرملان اإليرانّي علي الريجاني مقابلة زيغمار))).

علـى الرغـم مـن أن املشـكات الثـاث التـي 
التعامـل مـع  األُوُروّبـي يف  ـاد  عبَّـر عنهـا االتِّ
إيـران هـي االعتـراف بإسـرائيل والدميقراطيـة 
وحقـوق اإلنسـان، فـإن املوضـوع الرئيسـي الـذي 
دار حولـه معظـم املباحثـات اإليرانيَّـة مـع ممثـل 
األُوُروّبـي يف كل  ـاد  َياَسـة اخلارجيَّـة لاتِّ السِّ

ـورية. زياراتهـا إليـران هـو األزمـة السُّ

ورية متثِّل حالّيًا حجر الزاوية يف  األزمة السُّ
ـاد األُوُروّبـي مـع إيـران تـت وطـأة  تعامـل االتِّ
الـدول  التـي جتتـاح  ـورية  السُّ الهجـرة  موجـات 
األُوُروّبية، ولعل تزايد املشاركة الرُّوسيَّة يف احلرب 
ـورية، جعـل أُوُروّبـا تـري أن الـدور اإليرانـّي  السُّ
تراجـع بعـض الشـيء، لكـن هناك قناعـة أُوُروّبية 
بأن الدور اإليرانّي هو األبرز واألكثر استمرارية 
حتى يف البعد املستقبلّي لألزمة. ومن ثم فحول 

 http: //cutt.us/dW5Ec ،1(  دویچه وله فارسی: دفتر اتحادیه اروپا در تهران؛ جبهه جدید کشمکش های جناحی(

الشروط األُوُروّبية يف التعامل مع إيران مساحة 
ـاد األُوُروّبي يري  مـن التفاوض واملسـاومة. االتِّ
أنـه عبـر افتتاحـه ممثِّليَّـة له يف إيران سـتكون له 
ل لتعديل  قاعـدة للنفـوذ ميكـن من خالهـا التدخُّ
املسـار اإليرانـيّ يف بعـض األمـور إلـى حـّد مـا، 

وهـو مـا تفتقـر إليه الواليـات املُتَِّحدة.

صدور تصريحات مباشرة من اجلانب األُوُروّبي 
ـاد  حـول دور املمثِّليَّـة األُوُروّبيـة التـي يريـد االتِّ
افتتاحهـا يف إيـران يف ممارسـة نـوع مـن النُُّفـوذ 
الداخليَّـة واخلارجيَّـة  السياسـات  ـل يف  والتدخُّ
اإليرانيَّـة، قلّـل حجـم قـدرة التيَّـارات السياسـيَّة 
اإليرانيَّـة علـى املنـاورة، إذ لـم يجعـل أمامهـا مـن 
خيـار سـوى اإلعـان عـن رفـض افتتـاح املمثِّليَّـة، 
واإلعان عن أنها سوف تكون وكًرا للجاسوسية 
ة التصريحات اإليرانيَّة  الغربيَّة يف إيران. لكن ِحدَّ
خفتـت مبـرور الوقـت تـت وطأة تنامـي التبادل 
التجاري اإليرانّي األُوُروّبي، وفوز ترامب بالرئاسة 
األمريكيَّـة الـذي جعـل إيـران أكثـر تعلًقـا بأُوُروّبا 
مـن ذي قبـل، إذ تـري إيـران أن الـدول األُوُروّبيـة 
املوّقعـة علـى االتَِّفـاق النـووّي إلـى جـوار روسـيا 
والصني هي سـندها الشـرعي يف مواجهة رغبة 
ترامـب احملمومـة يف اسـتئناف العقوبـات علـى 
إيران، وإن كانت إيران ترى أن املوقف البريطاني 
أقـّل تأييـًدا لهـا مـن بقيـة الشـركاء األُوُروّبيـني، 
بسـبب طبيعـة التحالـف األمريكّي-البريطانـّي، 
واملشاركة األخيرة التي قامت بها رئيسة الوزراء 
البريطانيـة تريـزا مـاي يف قمـة مجلـس التعـاُون 
اخلليجـي، والتصريحـات التـي أدلـت بهـا بشـأن 
ـة اململكـة العربية  دعمهـا للـدول العربيـة وبخاصَّ
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السـعودية ومتسـكها بشـراكتها مـع دول اخلليـج 
وتعهدهـا مبواجهـة اخلطـر اإليرانـّي)))، ومـن ثـم 
تعـوِّل إيـران علـى أملانيـا وفرنسـا بشـكل أكبـر يف 
يتعلـق  املُتَِّحـدة يف مـا  الواليـات  الضغـط علـى 
بالتزامـات االتَِّفـاق النـووّي يف املرحلـة املقبلـة، 
إيـران،  وكلمـا زادت الضغـوط األمريكيَّـة علـى 
زادت اسـتجابة إيران للشـروط األُوُروّبية، سـواء 
ورية،  يف ما يتعلق بافتتاح املمثِّليَّة، أو األزمة السُّ

أو ِملَـّف حقـوق اإلنسـان.

االستراتيجيَّة التي وضعها البرملان األُوُروّبي 
سـات  إيـران تولـت عبـر مؤسَّ التعامـل مـع  يف 
ـاد األُوُروّبـي األخرى خال شـهر واحد من  االتِّ
اد  صدورها إلى اشتراطات للتعاون بني دول االتِّ
بفاعليَّـة علـى مسـار َعاقـات  وأّثـرت  وإيـران، 
ـاد عقـب صدورهـا مباشـرة،  إيـران بـدول االتِّ
األمـر الـذي يعكـس مـدي جّديـة القـرارات التـي 
ـاد  سـات االتِّ يّتخذهـا البرملـان األُوُروّبـي ومؤسَّ
ـة  ـدة، بخاصَّ يَاَسـة األُوُروّبيـة املوحَّ يف إطـار السِّ
علـى مسـار تطـور الَعاقـات األملانيَّة-اإليرانيَّـة.

ة: ة-األلمانيَّ « الَعالقات اإليرانيَّ
متيـل أملانيـا إلـى اتبـاع سياسـة خلـق الثقـة 
لـدى حلفائهـا األُوُروّبيـني عبـر تكثيف مشـاركتها 
اد األُوُروّبي  سات االتِّ ال يف مؤسَّ ووجودها الفعَّ
وحلـف الناتـو، لـذا تتبنَّـى السياسـات اخلارجيَّـة 
ـاد األُوُروّبـي وتُظِهـر التزاًما كبيًرا  املوحـدة لاتِّ
اد األُوُروّبي. ويف  سات االتِّ بجميع قرارات مؤسَّ

 http: //cutt.us/n0tp ،1(  روسیا: تیریزا ماي تتعّهد أمام زعماء الخلیج بمواجهة الخطر اإلیراني(
 http: //cutt.us/kUDs ،2(  مشرق: ایران وآلمان؛ پس از برجام(

ــا  ــكا موسســه إیرانــي مطالعــات أوروب ــان در قبــال یکدیگــر، إیــران- یوری ــه وآلمـ ــه، ترکیـ )3(  محمــد حســن طاهــری: بررســی اهــداف ومنافــع روسیـ
وأمریــكا، ۱۳۹۵. 

 http: //cutt.us/8Kco4

نفـس الوقـت تُعتبـر أكبـر املمولـني حللـف شـمال 
األطلنطي بعد الواليات املُتَِّحدة، وبها أكبر عدد 
مـن القواعـد األمريكيَّـة يف أُوُروّبـا، وأكبـر عـدد 
مـن الصواريـخ النوويَّـة قصيـرة املـدى، وهـي مـن 
الناحية األمنيَّة والعسكريَّة شديدة التبعيَّة للواليات 
املُتَِّحـدة، لكـن قدرتهـا االقتصاديَّـة متنحهـا قدًرا 
ة علـى الصعيد الدولي))). مـن االسـتقالية والُقوَّ

ة جتاه  ة األملانيَّ َياَسة اخلارجيَّ دات السِّ • محدِّ
إيران:

دات اخلمسـة للسياسـة اخلارجيَّة  ومع احملدِّ
ـاد األُوُروّبـي جتـاه إيـران توجد لـدى أملانيا  لاتِّ
دات إضافيـة يف َعاقاتهـا مـع إيران، هي: محـدِّ

• دور الوساطة بني روسيا والغرب
النزاعـات  أملانيـا دور الوسـيط يف  تلعـب 
القائمة بني روسيا والغرب، ومع تطبيق العقوبات 
لها  االقتصاديَّة األُوُروّبية على روسيا بسبب تدخُّ
ص  العسـكري يف أزمتَـي جورجيـا وأوكرانيـا، تَقلَـّ
حجـم التبـادل التجـاري بـني البلديـن الـذي كان 
قـد وصـل يف عـام 2015م إلـى 50 مليـار يـورو، 
بنسـبة 25%)3). ومـع تطـوُّر الَعاقات اإليرانيَّة-

وسيَّة بعد االتَِّفاق النووّي والتعاُون العسكري  الرُّ
ـورية إلى وضعية الشـراكة  بينهمـا يف األزمـة السُّ
االستراتيجيَّة، كان ال بد أن ينعكس هذا التطوُّر 
الَعاقـات اإليرانيَّة-األملانيَّـة،  باإليجـاب علـى 
ًدا مـن بقيـة شـركائها  وتبنِّـي مواقـف أقـّل تشـدُّ
ة اإليرانيَّـة  وسـيَّ الرُّ كات  التحـرُّ إزاء  األُوُروّبيـني 

املشـتركة يف سـوريا.
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• االعتراف بدولة إسرائيل
تضع أملانيا قضيَّة االعتراف بإسرائيل شرًطا 
لتطبيـع الَعاقـات مـع إيـران، األمـر الذي وضعه 
نائب املستشارة األملانيَّة ووزير االقتصاد زيغمار 
جابرييل شرًطا لزيارته الثانية يف شهر أغسطس 
2015م إليران بعد توقيع االتَِّفاق النووّي، ضمن 
مجموعة شروط أخرى منها تسني أوضاع حقوق 
ل اإليرانّي يف سوريا، األمر الذي  اإلنسان، والتدخُّ
قلّـص مـن جناحـات الزيارة إلى حّد كبير، والقى 
اعتراًضا كبيًرا يف الداخل اإليرانّي. ويُعَزى هذا 
الشرط إلى طبيعة العاقة بني أملانيا وإسرائيل، 
الشريك التجاري الثالث لها على مستوى العالَم 
بعـد الواليـات املُتَِّحـدة والصـني، والتـي تتعـاون 
معها يف جميع مشروعاتها التنموية يف إفريقيا، 
فضًا عن قناعة احلزب املسيحي الدميقراطي 
األملاني بزعامة أجنيا ميركل بأن أمن إسرائيل 
جـزء مـن املصالـح القوميَّـة األملانيَّـة وأنـه قضيَّـة 
غيـر قابلـة للنقـاش علـى حـّد قـول ميـركل داخـل 

الكنيست اإلسرائيلي))).

ة  َياَسة الخارجيَّ « محاور السِّ
ة تجاه إيران: األلمانيَّ

• محور التبادل التجاري
يُعتبـر االقتصـاد األملانـي أقـوى اقتصـاد يف 
أُوُروّبـا، إذ ميثِّـل نحـو 20% مـن اقتصـاد القـارة 
العجـوز، ورابـع اقتصـاد يف العالَـم بعـد الواليـات 
املُتَِّحـدة والصـني واليابـان. وأّكـد »تقرير الربيع” 
السنوي، أن االقتصاد األملاني دخل مرحلة انتعاش 
قويـة، وأن معاهـد االقتصـاد األملانيَّـة ضاعفـت 

ــات  ــه، فصلنامــه تحقیق ــد فهــم سیاســت خارجــی آلمــان در خاورمیان ــگال مرکل؛کلی ــط آلمــان واســرائیل در دوره صــدارت آن )1(  مالئکــه. حســن، رواب
سیاســی بین المللی،شــماره هفدهــم، ســال1392،ص90

ل النمـّو املنتَظـر هـذه السـنة مـن 1.2 إلـى  معـدَّ
ا قـدره 1.8% يف 2016. 2.1%، وتوقعـت منـّوً

ويف ظـلّ سـعى أملانيـا خللـق أسـواق جديـدة 
ملنتجاتها، مثَّلَت السـوق اإليرانيَّة سـاحة منافسة 
ـاد األُوُروّبـي، وعبر ثاث زيارات من  لـدول االتِّ
وزير االقتصاد األملاني إليران، إحداها كانت يف 
عـام 2015م، واثنتـان يف عـام 2016م، عقد كثير 
مـن الصفقـات التجاريـة مـع إيـران، مدعوًمـا يف 
التحويليـة  كثيـر مـن الصناعـات  باعتمـاد  ذلـك 
إيـران  أملانيَّـة كانـت  اإليرانيَّـة علـى تكنولوجيـا 
استوردتها من أملانيا يف سبعينيات القرن املاضي، 
وهـي بحاجـة إلـى التطوير اآلن، وقـد كانت إيران 
يف تلك الفترة الشريك االقتصادّي الثاني ألملانيا 
من خارج أُوُروّبا بعد الواليات املُتَِّحدة األمريكيَّة.

العقـود التجاريـة التـي وقعتها أملانيا مع إيران 
خال األشُهر الستة املاضية عقود قصيرة ومتوسطة 
األمد، باسـتثناء عقد شـركة “سـيمنس” اخلاّص 
بإنشـاء سـكك حديديـة بقيمـة 1.7 مليـار دوالر، 
إذ سـرعان مـا أدرك أعضـاء الوفـود االقتصاديَّـة 
التـي اصطحبهـا زيغمار جابرييل معـه إلى إيران، 
أن عقبـات كثيـرة تواجـه التعـاُون طويـل األمـد مع 
إيـران، فضـًا عـن تنفيـذ اسـتثمارات أملانيَّة على 

األراضي اإليرانيَّة.

العقبات التي منعت تطوُّر الَعاقات االقتصاديَّة 
ة مجموعـات،  بـني إيـران وأملانيـا تنقسـم إلـى ِعـدَّ
منها ما هو خاّص ببيئة االستثمار يف إيران وهي، 
إدانة إيران على املسـتوى الدولي بعمليَّات غسـل 
األموال، وهو ما يترتب عليه فرض عقوبات على 
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اد  البنوك اإليرانيَّة متنعها من العمل يف بلدان االتِّ
األُوُروّبي، ويف هذا الصدد فّعل الرئيس اإليرانّي 
اتَِّفاقية مكافحة غسل األموال FATF التي وّقعت 
عليهـا إيـران يف عهـد أحمـدي جنـاد، لكنـه يواجه 
مقاومـة داخليَّـة متنعـه مـن تطبيـق جميـع بنـود 
ة من احلرس الثورّي اإليرانّي. االتَِّفاقية، بخاصَّ

إدانة إيران بانتهاكات واضحة حلقوق اإلنسان، 
أبرزهـا إصـدار أحـكام إعـدام بَحـّق أطفـال تت 
ل التنفيذ حتى  سن الثانية عشرة، وإن كانت تؤجِّ
بلوغهـم الثامنـة عشـرة من العمر. مشـاركة إيران 
يف جرائم حرب بسوريا. هذه العوامل رأي زيغمار 
جابريل نفسه أنها متنع من تول إيران إلى شريك 
اقتصادّي مميَّز ألملانيا))) فضًا عن تعارض ذلك 
اد األُورُوّبي واستراتيجيَّة التعامل  مع قرارات االتِّ

مع إيران الصادرة عن البرملان األُوُروّبي.

املجموعة الثانية من العقبات تتعلق بالواليات 
املُتَِّحـدة األمريكيَّـة، إذ ال تـزال مجموعتـان مـن 
العقوبـات األمريكيَّـة علـى إيـران لـم يـؤدِّ االتَِّفـاق 
سات  النووّي إلى إلغائهما، هما منع األفراد واملؤسَّ
ة  األمريكيَّـة مـن التعامل مع إيـران، والثانية خاصَّ
سات املالية، وهذه تشمل األمريكّيني  بالبنوك واملؤسَّ
اد  وغير األمريكّيني. املجموعة الثالثة تخص االتِّ
األُوُروّبـي، فـا تـزال عقوبـات بَحـّق 80 شـخصية 
اد  حقيقية واعتبارية إيرانيَّة متنعها من دخول االتِّ
األُوُروّبـي أو التعامـل االقتصـادّي معهـا بسـبب 
ضلوعهـا يف عمليَّـات إرهابيـة وانتهـاكات حلقـوق 
اإلنسان، فضًا عن حظر تصدير الساح األُورُوّبي 
ات التي ميكن أن  إلى إيران، وحظر تصدير املَُعدَّ

 http: //cutt.us/1McY3 ،1(  محمد حسن گاهری: بررسی اجمالی پرخاشگری کالمی مقامات آلمانی علیه ایران(
 http: //cutt.us/U0Y6F 2(  دویچه وله فارسی: خیز شرکت های آلمانی برای گسترش چشمگیر صادرات به ایران(

http: //cutt.us/WH9L 3(  إیالف: بدء أعمال البناء في مفاعلین نوویین جدیدین في إیران، 10 سبتمبر 2016م(

تُسـتخدم يف البرنامـج النـووّي اإليرانـّي. مـع هذا 
تهدف أملانيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع 
إيران إلى 5 مليارات يورو خال العامني القادمني، 
وإلـى 10 مليـارات يـورو خـال السـنوات اخلمـس 
القادمـة، وفـق تصريحـات فولكـر ترايلـر، رئيـس 
قطـاع التِّجـارة بغرفة الصناعة والتِّجارة األملانيَّة، 
بعـد أن وصـل حجـم التبادل التجاري بني البلدين 
إلـي 2.1 مليـار يـورو، ثـم ارتفـع بنسـبة 10% يف 

النصـف األول مـن عـام 2016م))).

• التعاُون مجال الطاقة:
ة  تعتزم إيران تنفيذ مرحلتني جديدتني مبحطَّ
بوشـهر النوويَّـة إلنتـاج الكهربـاء، توّفـر املرحلتـان 
الثانية والثالثة من مفاعل بوشهر إليران استهاك 
22 مليـون برميـل نفـط سـنوّيًا إلنتـاج نفس حجم 
الطاقـة الكهربيـة التي سـتنتج مـن املفاعل، وتنتج 
املرحلـة الثانيـة وحدهـا 1057 ميغـاوات، يف حـني 
تنتج إيران 75 ألف ميغاوات من جميع محطاتها 
ل %6  الكهربية، ويتزايد استهاكها السنوي مبعدَّ
سنوّيًا)3)، وحتى اآلن تصّدر إيران الطاقة الكهربية 
إلـى كل مـن العـراق وأذربيجان وباكسـتان، ولديها 
مشروع طموح لتصدير الكهرباء إلى تركيا ومنها 
ة نووية  إلى أُورُوّبا، كما تهدف إلى إنشاء 20 محطَّ

إلنتاج الكهرباء.

ألملانيا تاريخ طويل يف التعاوُن النووّي مع إيران، 
وخال األشـُهر السـتة املاضية حدث تنافس بني 
ـة  أملانيـا وروسـيا حـول الفـوز بعقـود تطويـر محطَّ
بوشـهر النوويَّـة، لكـن روسـيا اسـتخدمت ورقـة 
كونهـا الدولـة التـي لـم تخضـع للعقوبـات الدوليَّـة 
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التـي كانـت مفروضـة على إيـران وواصلت عملها 
ة بوشـهر، وغيرها من أوجه التعاُون مع  يف محطَّ
إيـران، علـى الرغـم من الضغـوط الدوليَّة، فضًا 
عـن التعـاُون العسـكري القائـم حالّيًا بـني البلدين 
سواء يف مجال التسليح أو التنسيق العمليَّاتي يف 
ورية، ومن ثم فازت روسيا على أملانيا  األزمة السُّ
ة بوشـهر على الرغم من  يف منافسـة عقود محطَّ
تفـوق التكنولوجيـا األملانيَّـة علـى الرُّوسـيَّة، ومـا 
اشتهرت به الشركات األملانيَّة من دقة يف التنفيذ 

والتـزام باملواعيد.

لكن إيران على صعيد آَخر حرصت على تعويض 
أملانيـا بعقـود تطويـر حلقـول الغـاز الطبيعي فيها 
عبـر تصريحـات مـن وزيـر النِّْفـط اإليرانّي بيجن 
هة إلى شركة “سيمنس” األملانيَّة، بأن  زنغنه، موجَّ
الشـركة تسـتطيع التعـاُون مـع أي شـريك إيرانـّي 
يف تنفيـذ اسـتثمارات يف قطـاع الغـاز الطبيعـي، 
وهـو النشـاط الـذي تعانـي “سـيمنس” من تقلُّص 
يف أعمالـه بعـد شـرائها وحـدة تطويـر اسـتخراج 
الغـاز الطبيعـي مـن “دريسـر رانـد” بقيمـة 7.8 
مليـار دوالر. ولعـل تصريـح زنغنـه فيـه إشـارة 
ضمنية إلى شركات احلرس الثورّي، وهي مفتاح 
احلصول على عقود استثمارات الطاقة يف إيران، 
وقـد رّدت “سـيمنس” علـى تصريحـات زنغنـه 
قائلـة إنهـا لـم تغـادر إيـران وإنهـا تلتـزم بتعهُّداتها 
يف األوقـات الصعبـة والعسـيرة أيًضـا، كمـا تتبـع 
القواعـد التنظيميَّـة الدوليَّـة، مسـتخِدمة نفـس 
شـعار الشـركات الرُّوسـيَّة، ويف نفس الوقت تعبِّر 

عـن التزامهـا بالقوانـني الدوليَّة))).

 http: //cutt.us/f6cnS ،1(  المسوق العرب: مجموعة سیمنس األلمانیة تسعى للفوز بمشروعات في إیران(
http: //cutt.us/46z7..2(  هافینغتون بوست عرب: بنوك إیرانیة تفتح فروًعا لها في مدینة میونیخ(

http: //cutt.us/EkBOn 3(  وكالة أنباء شینخوا: ألمانیا تفتتح بنًكا في إیران لتسهیل التجارة(

ثالًثا: التعاُون املصريف
على الرغم من استمرار احلظر الذي تفرضه 
الواليات املُتَِّحدة على إيران يف التعامل بالدوالر، 
وعدم إصدار تعميم يطمئن البنوك األُوُروّبية من 
عـدم فـرض غرامات ماليـة على البنوك املتعاملة 
مـع إيـران حتـى شـهر سـبتمبر، فـإن بعـض الدول 
األُوُروّبيـة وعلـى رأسـها أملانيـا بـدأت تُقـِدم علـى 
السماح لبنوك إيرانيَّة بافتتاح فروع على أراضيها، 
إذ أعلنت إيران عن افتتاح فروع لثاثة بنوك هي 
“ميـدل إيسـت بنـك”، و”بارسـيان بنـك”، و”سـينا 
بنـك” يف ميونـخ بواليـة بافاريـا األملانيَّـة))). لكـن 
افتتـاح بنـوك غربيَّـة يف إيـران، لـم يتـّم حتـى اآلن 
بشـكل فعلـّي، وإن كان زيغمـار غابرييـل يف أثنـاء 
زيارتـه األولـى إليـران يف أغسـطس 2015م قـد 
طلب افتتاح بنك أملاني يف إيران، وقوبل طلبه بَرّد 
فاتـر مـن ولـّي اهلل سـيف محافظ البنـك املركزي 
اإليرانـيّ إذ قـال: “ميكـن افتتـاح بنك أملاني داخل 
ة، وتطبَّـق عليـه  إحـدى املناطـق االقتصاديَّـة احُلـرَّ
نفس قوانني املنشآت االقتصاديَّة األجنبيَّة العاملة 

يف تلـك املناطق”)3).

« النتائج
اد  مـن خـال عرض طبيعـة العاقة بني االتِّ
األُوُروّبـي وإيـران، وأثـر تلـك العاقـة علـى عاقة 
ـاد مـع إيـران عبـر منوذج  الـدول القوميَّـة يف االتِّ

الَعاقـات األملانيَّة-اإليرانيَّـة اتضـح ما يلي:

اد األُوُروّبي  دة لاتِّ يَاَسة اخلارجيَّة املوحَّ السِّ
ل عنصـًرا جوهرّيًـا يف تديد طبيعة عاقة  تشـكِّ

الدول األُوُروّبية بإيران.
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ا مـن بـني جميـع  البرملـان األُوُروّبـي تديـدً
ا  ـاد األُوُروّبـي هـو األكثـر تأثيـرً سـات االتِّ مؤسَّ

علـى السياسـات األُوُروّبيـة جتـاه إيـران.

تتميـز طبيعـة قـرارات البرملـان األُوُروّبـي يف 
يَاَسة اخلارجيَّة مبراعاة القيم واملثل األُورُوّبية،  السِّ
وإن كانت تتعارض مع املصالح االقتصاديَّة للدول 

اد. القوميَّـة األعضاء باالتِّ

اد األُورُوّبية  توجد َعاقات قوية مميزة بني االتِّ
َياَسـة  والـدول العربيـة أبرزهـا عاقـة آليـة السِّ
ـاد بجامعـة الـدول العربيـة عبـر  اخلارجيَّـة باالتِّ
اللقـاءات الدوريـة التـي تُعَقـد بـني الِكيانـني والتي 
ميكن أن تستثمرها الدول العربية على نحو جيد 
يف إلزام إيران بالقوانني واألعراف الدوليَّة ومراعاة 
سياسة حسن اجلوار مع الدول العربية، والتوقف 
راعات يف منطقة الشرق األوسط. عن تأجيج الصِّ

ـحة ملزيـد  الَعاقـات األُوُروّبية-اإليرانيَّـة مرشَّ
مـن التعـاُون يف املرحلـة القادمـة يف ظـّل الضغـط 
له فـوز ترامـب علـى كا الطرفـني  الـذي يشـكِّ

اإليرانـيّ واألُوُروّبـي.

ـحتان يف  أملانيـا وفرنسـا همـا الدولتـان املرشَّ
الفتـرة القادمـة لتقـدمي الدعـم السياسـّي األكبـر 
إليـران يف مـا يتعلـق بامِللَـّف النـووّي، ومواجهـة 

ضغـوط ومخاطـر ترامـب.

اد األُورُوّبي من  االلتزام األملاني بسياسات االتِّ
ـن  املمكن أن يؤدي إلى سـعي إيران لتحقيق تسُّ

نسبّي يف ِملَّف حقوق اإلنسان لديها.

تزايُد ضغوط ترامب على إيران سـيؤّدي إلى 
تزايُد التقارب األُورُوّبي-اإليرانّي، واحتمالية افتتاح 

اد األُوُروّبي يف إيران. ممثِّليَّة لاتِّ

توجد مساحة من تباين السياسات األُوُروّبية 
جتاه إيران َوْفق طبيعة االنتماء السياسّي للحزب 
احلاكم يف كل دولة أُورُوّبية، واألحزاب االشتراكية 
اليسـاريَّة األُوُروّبيـة أكثـر تقارًبـا مـع إيـران مـن 

األحزاب اليمينيَّة.

ة ة-الرُّوسيَّ « الَعالقات اإليرانيَّ

ة بتاريـخ  وسـيَّ ت الَعاقـات اإليرانيَّة-الرُّ مـرَّ
طويـل مـن التعاُون والتناُحر والتغيُّر يف األولويات 
االستراتيجيَّة، والتقلُّبات السياسيَّة أدَّت إلى تذبذب 
العاقة بينهما على مدار التاريخ، وإن كان العداء 
هو السمة الغالبة على مسار الَعاقات اإليرانيَّة-
ة علـى مـدار التاريـخ. لكـن هـذه العاقـة  الرُّوسـيَّ
شهدت تنامًيا كبيًرا خال السنوات األخيرة منذ 
تولِّي حسـن روحاني رئاسـة اجلمهورية اإليرانيَّة، 
وال سّيما بعد التوقيع على االتَِّفاق النووّي، الذي 
ااًل يف إبرامه، وخال  لعبت روسيا دوًرا كبيًرا وفعَّ
األشـهر القليلـة املاضية خَطـت الدولتان خطوات 
جـاّدة يف طريـق تعزيـز أوجـه التعـاُون يف َشـتَّى 
املجـاالت االقتصاديَّـة والعسـكريَّة، فضـاً عـن 

التعـاُون على املسـتوى اإلقليمـي والدولي.

ورية: • التنسيق يف األزمة السُّ
بعيًدا عن أهداف الكرملني غير املُعلَنة لتبرير 
ـل العسـكري الرُّوسـي يف سـوريا، وخاًفـا  التدخُّ
ـل الرُّوسـي يف  لتصريحـات مسـؤوليه بـأن التدخُّ
ار األسد ومبوافقة مجلس  سوريا جاء بطلب من بشَّ
اد الرُّوسـي على تفويض الرئيس فادميير  االتِّ
ة خارج  حة الرُّوسـيَّ بوتني اسـتخدام الُقوَّات املسـلَّ
الباد، فإن حسني شريعتمداري، مستشار مرشد 
الثَّـورة اإليرانيَّـة علـي خامنئـي، أعلن أن احلضور 
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َمت  العسـكري الرُّوسـي يف سـوريا كان بطلب تَقدَّ
ـار. بـه إيـران رسـمّيًا إلنقاذ نظام بشَّ

رئيس “معهد دراسات الفكر” التابع للحرس 
الثـورّي اإليرانـّي” سـعد اهلل زارعـي، أّكـد كذلـك 
أن روسـيا أرسـلت قواتهـا إلـى سـوريا بعـد يومـني 
مـن زيـارة وفـد عسـكري إيرانّي ملوسـكو، إذ طلب 
الوفد إرسال قوة جّوية وصاروخية إلى سوريا)))، 
كما كشـفت الصحف اإليرانيَّة نقًا عن صحيفة 
ِميِليْشـيات  وسـيَّة، عـن دور قائـد  “جازيتـا” الرُّ
القدس قاسم سليماني يف إقناع الرئيس الرُّوسي 
فادميير بوتني بدخول احلرب يف سوريا، وتأكيده 
لـه أن الفرصـة ال تـزال متاحـة إلجهـاض الثَّـورة 
ـورية، رغـم أن بوتـني كان قلًقـا علـى مسـتقبل  السُّ
األسـد وكان يستشـعر أن الوضـع يف سـوريا قـد 

ـًدا))). أصبـح وخيًما ومعقَّ

ويف األشهر األخيرة وصل حّد التعاوُن والتنسيق 
وري إلى أن استحدثت طهران  اإليرانّي الرُّوسي السُّ
منصًبا أطلقت عليه “املنسق السياسّي والعسكري 

وسي في سوریا كان بطلب من إیران )1(  التدخل الرُّ
 https: //www.alarabiya.net/ar/iran/2016/04/13

 http: //cutt.us/Nupx5 2(  وطن امروز: حینما ترك الحاج قاسم كارًتا فوق طاولة بوتین، 15 أكتوبر(
)3(  مركز تحقیقات راهبردي، ایران شمخانی را به عنوان هماهنگ کننده نظامی با سوریه وروسیه منصوب کرد، 25 خرداد 1395

 http: //www.mtrd.ir/news

واألمنّي مع روسيا وسوريا” واختارت له األدميرال 
علـي شـمخاني أمـني عـاّم املجلـس األعلـى لألمن 

القومي اإليرانّي)3).

ة تستخدم مطار نوغه اإليرانّي  • قاذفات ُروسيَّ
لضرب مواقع يف سوريا:

نتيجة لتطور ومنّو التعاُون بني البلدين، شهد 
التنسـيق العسـكري والسياسـّي بـني الطرفـني يف 
ض عن هذا  ورية تطوًرا ملحوًظا، ومتخُّ األزمة السُّ
التنسـيق سـماح إيـران لروسـيا باسـتخدام إحـدى 
قواعدهـا احلربيَّـة لتوجيـه ضربـات ضـّد مواقـع 

للمسـلَّحني يف سوريا.

كان انطاق مقاتات روسية قاذفة من طراز 
“تـو22- إم 3” تابعـة لسـاح اجلـو الرُّوسـي مـن 
قاعدة نوغه مبحافظة همدان اإليرانيَّة، للمشاركة 
يف توجيـه ضربـات ضـّد مواقـع تنظيـم “داعـش” 
مـة  والنصـرة و”قـوات املعارضـة” يف سـوريا، مقدِّ
لتنسـيق اسـتراتيجي واسـع النطـاق بـني البلديـن، 
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وشـّكل مفاجـأة للمراقبـني للشـأن اإليرانـّي ألنهـا 
املـرة األولـى التـي تسـمح فيهـا طهـران، منـذ قيام 
الثَّورة اإليرانيَّة، لقوة أجنبيَّة بشّن عمليَّات عسكريَّة 

انطاًقـا من أراضيها.

كانـت قاعـدة نوجـة التـي اسـتخدمها النِّظـام 
اإليرانـيّ يف إحبـاط أول محاولـة انقابيـة ضـّده 
ى “قاعدة حر”، لكن بعد مقتل  عقب الثَّورة، تَُسمَّ
أحـد الطياريـن املوالـني للثـورة، يُدَعـى “محمـد 
نوغـه” يف احلـرب ضـّد األكـراد، ُغّير اسـمها إلى 

قاعدة “نـوغ”))).

تضاُرب التصريحات حول الوجود العسـكري 
الرُّوسـي يف إيران:

عقب انتشار صور القاذفات الرُّوسيَّة، أّكدت 
ة يف بيان لها خبر اسـتقرار  وزارة الدفاع الرُّوسـيَّ
يَّة  قاذفات القنابل ومقاتاتها يف قاعدة نوغه اجلوِّ
بهمدان الواقعة يف غرب إيران، وقال البيان إن هذه 
املقاتـات اسـتطاعت تدميـر خمسـة مسـتودعات 
أسلحة ضخمة بالقرب من مدينة حلب يف سوريا كان 
املسلَّحون يستخدمونها لتخزين أسلحتهم. وأضاف 
بيان وزارة الدفاع الرُّوسيَّة إن قاذفات القنابل بعيدة 
املدى “TU-23M3” واملقاتات “SU-34” أقلعت 
من قاعدة همدان اجلوِّيَّة يف إيران وهاجمت أهداًفا 
تابعة لـ”داعش” و”جبهة النصرة” يف أطراف مدن 

حلب ودير الزور وإدلب))).

 http: //cutt.us/owErf 2016 1(  العربیة، قاعدة همدان.. خفایا وأسرار الحلف الروسي اإلیراني، 2 أغسطس(
)2(  عصر ایران، وزارت دفاع روسیه: تایید حضور جنگنده های روسیه در ایران، 25 مرداد1395 

 http: //www.asriran.com/fa/news/487186/
)3(  الشرق األوسط، تصریحات متباینة حول انطالق الطائرات الروسیة من همدان، 24 أغسطس 2016

http: //aawsat.com/home/article/721716/
 http: //soo.gd/dtPA 1395 4(  جام جم، روس ها با اعالم خبر حضور جنگنده هایشان در همدان بی معرفتی کردند، 1 شهریور(

تسريب صور القاذفات الرُّوسيَّة يف قاعدة نوجة 
بهمدان وبيان وزارة الدفاع الرُّوسيَّة، أربك املسؤولني 
اإليرانّيني وأدخلهم يف دوامة من التصريحات املتناقضة 
واملتباينـة بشـكل الفـت، فبعـد سـاعات مـن إعـان 
اخلبـر قـال رئيس البرملان علي الريجانـي إن باده 
لم متنح الرُّوس هذه القاعدة، واعتبر أن استخدام 
ًتـا، ليـرّد وزيـر الدفاع ويقول  هـذه القاعـدة كان مؤقَّ
إن البرملان ال شأن له باستخدام قاعدة نوغه وإنه 
جـاء يف إطـار تعـاون ثاثـي إيرانّي-روسي-سـوري 
لضـرب مواقـع اجلماعـات املسـلَّحة يف سـوريا كما 
وجه انتقادات للجانب الرُّوسـي بسـبب كشـفه عن 
التعـاوُن بـني البلديـن وعـدم احلفـاظ علـى ِسـّرية 

هذا التعاوُن)3).

أمـا أمـني عـاّم املجلـس األعلى لألمـن اإليرانّي 
ة اخلبر،  األدميـرال علي شـمخاني، فقـد أّكد صحَّ
وقال إن استقرار الطائرات الرُّوسيَّة يف همدان جاء 
بطلب املستشارين العسكريني اإليرانّيني لتوفير غطاء 
جـّوي ودعـم لوجسـتي يف معركـة حلـب، معتبـًرا أن 
ًدا  هذا الوجود دليل على قوة إيران ال تبعيتها، مؤكِّ
أن هـدف روسـيا مـن هـذا اإلعـان هـو رغبتهـا يف 
إظهار نفسـها عنصًرا مؤثًِّرا على سـاحة العمليَّات 

يف سوريا )4).

أما رئيس جلنة األمن القومي بالبرملان اإليرانّي 
عاء الدين بروجردي، فقد أّكد أن استفادة روسيا 
مـن قاعـدة نوغـه العسـكريَّة مبدينة همـدان هدفه 
عبور الطائرات والتزوُّد بالوقود، وأن هذا ال يخالف 
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املـادة 146 مـن الدسـتور، مضيًفـا أن الهـدف مـن 
وجـود الطائـرات الرُّوسـيَّة يف همـدان هو مكافحة 

تنظيم “داعش”.

ثم عاد بروجردي ليؤكد أن املادة 146 متنع وجود 
أي قاعـدة عسـكريَّة يف الدولـة حتـى لاسـتخدام 
ًدا أن روسـيا تسـتخدم هذه القاعدة  السـلمي، مؤكِّ

منـذ فتـرة، لكن لم يعلن عـن ذلك))).

وعزا البعض هذا التناقض الافت للمسؤولني 
لْطة حول  اإليرانّيني، إلى اخلافات بني جناحي السُّ
خطوة السماح للروس باالستفادة من القاعدة، ومنافاة 
ذلك ألحد أهّم مبادئ وشعارات ومرتكزات الثَّورة، 
ل األجنبي  وهي الرفض القاطع لكل أشكال التدخُّ
يف الباد “على األقل يف اخلطاب الرسـمي”. كما 
أن السـماح ألي دولـة بنشـر قواتهـا يف إيـران ميثِّـل 

مخالفة صريحة وواضحة للدستور اإليرانيّ))).

ونتيجة للجدل الذي أثاره اإلعان عن استخدام 
سـاح اجلـو الرُّوسـي قاعـدة همـدان غربـّي إيـران 
لشـن ضربات ضّد مواقع يف سـوريا، أعلنت وزارة 
اخلارجيَّـة اإليرانيَّـة علـى لسـان املتحـدث باسـمها 
بهـرام قاسـمي، تعليـق اسـتخدام روسـيا للقاعـدة 
اإليرانيَّة وانتهاء مهّمتها وذلك يف محاولة من النِّظام 
اإليرانّي لرفع احلرج الذي أثاره املوضوع، ال سيما 

يف الداخـل اإليرانّي.

ورغم إعان املتحدث باسم اخلارجيَّة اإليرانيَّة 
ة املقاتات الرُّوسيَّة وتعليق  بهرام قاسمي انتهاء َمَهمَّ

)1(  موقع انتخاب، بروجردی: استفاده از پایگاه هوایی نوژه برای عبور هواپیماهای روسی وسوخت گیری است،30 مرداد1395
 //http: //www.entekhab.ir/fa/news 

)2(  Scott Peterson، Behind Russia-Iran cooperation over Syria، a larger goal
http: //www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0817/Behind-Russia-Iran-cooperation-over-Syria

 http: //cutt.us/FhwdZ 2016 3(  العربیة، إیرن تكذب نفسها: روسیا ال تزال تستخدم قاعدة همدان، 23 أغسطس(
ًدا أمام روسیا، 27 دیسمبر 2016 )4(  الریاض، إیران تعتزم فتح قاعدة همدان الجویة مجدَّ

http: //www.alriyadh.com/1558384

عملهـا يف إيـران، فإن رئيـس البرملان اإليرانّي علي 
الريجاني نفى صحة تصريحات قاسمي عن توقُّف 
استخدام روسيا قاعدة همدان اجلوِّيَّة حسبما نقلت 
وكالة “فارس نيوز” اإليرانيَّة، مؤكِّدا أن األخيرة لم 
توقف رحاتها العسكريَّة من قاعدة همدان اجلوِّيَّة 

لضرب مواقع يف سوريا)3).

وسـي  د النشـاط العسـكري الرُّ • احتمالية جتدُّ
يف إيـران:

رغـم التخبـط وتضـارب تصريحات املسـؤولني 
اإليرانّيـني يف هـذا الشـأن، فـإن اسـتخدام قاعـدة 
همدان قد فتح بابًا جديًدا للتعاون اإليرانّي-الرُّوسي، 
لـم ينـِف املسـؤولون اإليرانّيون إمكانيَّة تكـراره رغم 
تعليق استخدام القاعدة، ومن هؤالء املسؤولني وزير 
الدفاع اإليرانّي حسني دهقان الذي كان قد انتقد 
موسـكو لكشـفها عن االتَِّفاق السـّري بني البلدين، 
فقـد أعلـن يف مقابلـة أجرتهـا معـه قنـاة “روسـيا 
اليوم” املدعومة من الكرملني، أن باده ستدرس 
يَّة  السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان اجلوِّ

ًدا إذا طلبت ذلك)4). مجـدَّ

ة مـن اسـتخدام قاعـدة  وسـيَّ • الـدالالت الرُّ
همـدان:

وسيَّة وراء استخدام قاعدة  أبرز الدوافع الرُّ
نوجـة اإليرانيَّة تتمثل يف التالي:

وسيَّة ومقدرتها  )- إبراز جانب من القوة الرُّ
يف تشكيل أحاف جديدة يف الشرق األوسط.
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وسـيَّة ملثياتها  يَّـة القاذفـات الرُّ )- إظهـار ِندِّ
ـة بعـد أن اسـتخدمت األخيرة  األمريكيَّـة، بخاصَّ
قاذفاتهـا يف قصـف أهـداف يف سـوريا، حيـث 
 B-1B استخدمت واشطن القاذفة االستراتيجيَّة
ضّد تنظيم "داعش" يف عني العرب كوباني بريف 
حلب الشرقي عام 2014، واستخدمتها مرة ثانية 

ًرا. يف منبـج مؤخَّ

3- فرض األمر الواقع على دول العالَم لتأكيد 
أن روسـيا أحد أقطاب حل املشـكات واألزمات 

التي تشهدها املنطقة))).

4- عاوة على اجلوانب التكتيكية والعمانية، 
فإن اسـتخدام قاعدة جوية إيرانيَّة نقطَة مترُكز 
ة، يعكـس  وسـيَّ وانطـاق للطائـرات احلربيَّـة الرُّ
تطوًرا اسـتراتيجّيًا سـواء بالنسـبة إلى روسـيا أو 
إيـران. ومعـروف أن تلـك هـي املـرة األولـى التـي 
تسـتخدم فيهـا روسـيا قاعـدة أجنبيَّـة يف الشـرق 
األوسـط، بعـد قاعدة حميميـم، لتنفيذ عمليَّاتها 

العسـكريَّة يف سوريا))).

5- اسـتخدام قاعـدة نوغـه بهمـدان لتنفيـذ 
ضربات يف سـوريا يكمن يف أن اسـتخدام البنية 
التحتية العسكريَّة اإليَراِنيَّة يتيح الفرصة لتقليص 
ة بنسـبة  وسـيَّ زمـن تليـق الطائـرات احلربيَّة الرُّ

قـد تصـل إلى %60.

)1(  عمر صفر، لهذه األسباب تستخدم روسیا قاذفاتها في سوریا انطالًقا من همدان، 19 اغسطس 2016
 http: //orient-news.net/ar/news_show/120739/0

)2(  موقع بوستجي، قاذفات روسیة في إیران: خطوة تكتیكیة.. بأبعاد استراتیجیة، 17 أغسطس 2016
 A7%D%D8%82%D9% http: //postaji.com/

)3(  روسیا الیوم، لماذا إیران.. دوافع استخدام قاعدة همدان وفوائدها، 17 اغسطس 2016
https: //arabic.rt.com/news/837028

)4(  علي حسین باكیر، دالالت استخدام روسیا قواعد عسكریة في إیران، 18 أغسطس 2016
 http: //www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/8/18/

6- كان ساح اجلو الرُّوسي يستخدم قاذفات 
“تـو- 22 إم 3” انطاًقـا مـن مطـارات تقـع يف 
جمهوريـة أوسـيتيا الشـمالية الواقعـة يف جنـوب 
ورية ليست مناسبة  روسيا، وقاعدة حميميم السُّ
السـتقبال هـذا النـوع مـن القاذفـات التـي تَُعـّد 
األضخم يف العالَم. كما أن استخدام قاعدة همدان 
وسـيَّة يف  يضمـن مزيـًدا مـن األمـن للطائرات الرُّ
أثناء إقاعها وهبوطها، مقارنة بقاعدة حميميم 

القريبـة من مسـرح العمليَّات القتالية)3).

ـة وراء السـماح لروسـيا  • الدوافـع اإليرانيَّ
باسـتخدام قاعـدة همـدان:

)- مأزق النِّظام اإليرانّي يف سوريا وإفاسه 
العسـكري واستشـعاره خطورة مواصلة قواته يف 
مقاتلة قوات املعارضة واحلركات املسلَّحة وحدها.

)- استخدام روسيا قاعدة نوغه لضرب مواقع 
يف سـوريا يَُعـّد مؤّشـًرا علـى فشـل ذريـع للقـوات 
لهـا يف تقيـق  التابعـة  الطائفيـة  وامِليِليْشـيات 
م ملمـوس علـى األرض ال سـّيما يف حلـب)4). تََقـدُّ

3- مقتل أعداد كبيرة من اإليرانّيني وامِليِليْشيات 
يِعيَّة املوالية لطهران يف املعارك التي تَشَهدها  الشِّ

سوريا.

4- حماية نظام األسـد من السـقوط يف ظّل 
املعارضـة  الـذي أحرزتـه قـوات  الكبيـر  م  التقـدُّ

علـى األرض.
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ة يف سوريا: ة-اإليرانيَّ وسيَّ • اخلالفات الرُّ
أفـرز االتَِّفـاق الرُّوسـي-التُّْرِكّي علـى إجـاء 
املدنيني واملسلَّحني احملاَصرين يف حلب واملناطق 
التابعـة لهـا، خافـات كانـت تـت الطاولـة. وكان 
عدد كبير من املراقبني للشـأن اإليرانّي، يرون أن 
التعـاوُن الرُّوسـي-اإليرانّي يف سـوريا هـو تالـف 
َهّش فرضته الظروف اإلقليميَّة ومصالح الدولتني 
ل موضوع حلب نقطته األبرز،  يف هذا البلد، وشكَّ
وال ميكن مقارنته بالتعاوُن القائم بني البلدين يف 

املجـاالت األخرى.

بعد االتَِّفاق الرُّوسي التُّْرِكّي حول وقف إطاق 
النـار وإجـاء املسـلَّحني واملواطنـني، رأت طهـران 
أن موسـكو بدأت بعقد اتَِّفاقيَّات من وراء ظهرها 
تُخالف استراتيجيتها يف سوريا، وأن روسيا أخذت 
ـة  ـوري بيدهـا، ووكلـت إلـى نفسـها مهمَّ امِللَـفّ السُّ
ضمـان األسـد مقابـل ضمـان تركيـا للمجموعـات 

املسلَّحة املعارضة))).

ورغـم أن اإليرانّيـني نفـوا وجـود مثـل هـذه 
اخلافـات، فـإن تهديـد روسـيا بالـرّد علـى أّي 
إطـاق للنـار خـال عملية اإلجاء مـن حلب، وإن 
ـوري أو  كان مطلـق النـار مـن قـوات النِّظـام السُّ
امِليِليْشيات املوالية له، أظهر حقيقة هذه اخلافات 

وأخرجهـا إلـى العلـن.

موافقة روسيا على خروج املدنيني واملسلَّحني، 
وتأييد األمم املُتَِّحدة هذا االتَِّفاق، ثم قرار مجلس 
األمن نشر مراقبني يف حلب، زاد مخاوف اإليرانّيني 
من خطورة هذه القرارات على مستقبل وجودهم 
يف سـوريا، فأبـدى احلـرس الثـورّي رفضـه دخـول 

)1(  نون بوست، تقاسم للنفوذ أم نزاع هیمنة.. مالمح الخالفات الروسیة اإلیرانیة بحلب، 1 ینایر 2017
 https: //www.noonpost.net/content/15943

ة مخاوفه من دخول جواسيس،  مراقبني دوليني بُحجَّ
وسـعى هـو والُقـوَّات املواليـة لـه لتعطيـل االتَِّفـاق 
التُّْرِكّي-الرُّوسي عبر وضع مجموعة من العراقيل 
والشـروط اإلضافيـة، مثـل إجـاء سـكان قريتـي 
الفوعـة وكفريـا اللتـني كانـت تاصرهمـا قـوات 
املعارضـة، إضافـة إلـى قصفهـا عدًدا مـن األحياء 
ووقـف قوافـل املدنيني املغـادرة من حلب واحتجاز 

املواطنني رهائن.

• مواضع اخلالف بني البلدين:

)- االتَِّفاق الرُّوسي التُّْرِكّي حوى على ضرورة 
وري ال ببشار األسد، وهذا  االحتفاظ بالنِّظام السُّ
ما ترفضه إيران، لذلك شّكل موضوع بقاء األسد 
اجلزء األكثر حساسية وتأثيًرا يف الَعاقات بينهما، 
ـا أحمـر ال ميكـن  فإيـران تـرى يف بقـاء األسـد خّطً
جتاوزه، يف حني ال تتمسك روسيا باألسد وال متانع 
يف رحيله، األمر الذي أوصل إيران إلى قناعة بأن 
موسكو تستخدم ورقة األسد للحصول على مزيد 
من املكاسب وهي تعمل على أن تستبدل به حاكًما 

آخر يضمن لها مصاحلها يف سوريا واملنطقة.

)- املوقـف الرُّوسـي مـن مسـتقبل امِليِليْشـيات 
اإليرانيَّة يف سوريا، فإيران تسعى لتوطيد نفوذها 
من خال تأسيس أذرع عسكريَّة وإيجاد عشرات 
امِليِليْشيات الطائفية على شاكلة “حزب اهلل” على 
غـرار مـا فعلتـه يف العراق، ملسـاعدتها يف سياسـة 

د. التمدُّ

ر من سـوريا وبحثها  3- اخلروج الرُّوسـي املبكِّ
عـن حلـول إلنهـاء األزمـة سـيؤثِّر علـى القـدرات 

العسـكريَّة اإليرانيَّـة يف سـوريا.
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وسـّي-اإليرانّي يف  • مسـتقبل التنسـيق الرُّ
ـورية: األزمـة السُّ

ورية، عملت إيران على  منذ بداية األزمة السُّ
فرض ُخَططها وتدعيم موقفها يف سوريا، لكنها 
اليـوم ليسـت وحيـدة، فروسـيا ال ميكـن أن تغيـب 
ـوري بتلـك السـهولة التـي كانـت  عـن املشـهد السُّ
تتوقعها إيران، ال سيما بعد املكاسب الكبيرة التي 
لها  حّقَقتها يف حلب وحسمها معركتها بفضل تدخُّ
اجلّوي، فضًا عن الثقل الكبير الذي باتت متثِّله 
ورية بعد اتَِّفاقها مع تركيا  بالنسبة إلى األزمة السُّ
حول إجاء املواطنني واملسلَّحني وإقناعها جلميع 
األطراف املتقاتلة يف سوريا بضرورة اجللوس على 
طاولـة املفاوضـات يف آسـتانة للتوصل إلى اتَِّفاق 

يُفِضي إلى حّل نهائي لهذه األزمة.

روسـيا، التي بدأت يف تسـريع وتيرة إمساكها 
ـات يف سـوريا، أشـعرت إيران بأن  بكثيـر مـن امِللَفَّ
دورهـا يف سـوريا بـات هامشـّيًا وثانوّيًـا، وهذا ما 
الثـورّي عندمـا الم  سـمعناه مـن قائـد احلـرس 
روسـيا علـى طريقـة تعاطيهـا مـع إيـران يف امِللَـّف 
ـوري، وتـدث بـأن إيـران قّدمـت تضحيـات  السُّ

كبيـرة يف سـوريا.

الرؤية الرُّوسيَّة-اإليرانيَّة تتباعد عند احلديث 
عـن مسـتقبل سـوريا، ويتضـح ذلـك مـن خـال 
أهـداف كل طـرف، فموسـكو تهـدف مـن وراء 
لهـا يف سـوريا إلـى تقيـق بعـض األهـداف  تدخُّ
أنهـا تسـعى إليجـاد مخـرج  االسـتراتيجيَّة، إال 
َقتـه حتـى اآلن مـن  لهـا مـا حقَّ لألزمـة يحفـظ 
إجنـازات يف هـذا البلـد، أما إيران فا تسـعى إال 
عية الطائفية وجعل سوريا  لتحقيق أهدافها التوسُّ
امتـداًدا آَخـر لنظامهـا، بدليـل مـا صـرح بـه قائد 

احلـرس الثـورّي اللواء محمد علي جعفري الذي 
اعتبر أن حلب هي اخلّط األول للثورة اإلساميَّة، 
وأن مجـال الثَّـورة جتـاوز حـدود إيـران يف إشـارة 
ـل اإليرانـّي يف سـوريا والعـراق واليمن  إلـى التدخُّ
ولبنـان، كمـا أن اإليرانّيـني بـدؤوا يشـعرون بأنهم 
األحـق بسـوريا ألنهـم أنفقـوا مليارات الـدوالرات 
ودفعوا باملقاتلني من داخل وخارج إيران وتَكبَُّدوا 
خسـائر فادحـة يف األرواح، إضافـًة إلـى تغلغلهـم 
ـوري ويف أجهـزة احلكـم  يف مفاصـل النِّظـام السُّ
وري وغرف العمليَّات،  ومراكز صناعة القرار السُّ
وتلك أرضية قد تشجع اإليرانّيني على االنقاب 
حتـى علـى احلليـف الرُّوسـي إذا اقتضـى األمر.

كما أن االستراتيجيَّة الرُّوسيَّة تقوم على إثبات 
أنهـا ال تـزال قـوة مؤّثـرة يف العالَم، ولتحقيق هذا 
الهـدف دخلـت يف حـرب بـاردة مـع عـدد مـن دول 
العالَم، وتعتبر أن سـوريا هي ركيزتها األساسـية 
يف هـذه احلـرب، لـذا ال ميكـن أن تسـمح إليـران 
ـورية مـن أجـل مصاحلهـا  بـأن تلعـب بالورقـة السُّ
ـة، وهنـا يكمـن اخلـاف املسـتقبلي بـني  اخلاصَّ
موسكو وطهران، ال سيما إذا ما أصّرت األخيرة 
علـى تنفيـذ أجندتهـا كاملـة يف سـوريا دون أخـذ 
ة يف هذا البلد يف االعتبار، كما  وسـيَّ املصالح الرُّ
أن نتائـج االجتماعـات التـي تشـهدها آسـتانة يف 
كازاخستان، ستحدد مستوى التنسيق أو التضارب 
يف مصالح البلدين، ألن عدًدا كبيًرا من املراقبني 
يـرون أن روسـيا ليـس باسـتطاعتها التغـوُّل علـى 
إيـران وتجيـم دورهـا بشـكل نهائّي مـا لم تنجح 
إلـى وقـف شـامل  اجتماعـات آسـتانة وتتوصـل 

إلطـاق النار.
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« التعاُون العسكري:

رغبـة روسـيا يف اسـتعادة مكانتهـا يف سـوق 
الساح، نظًرا إلى ما متثله عائدات جتارة الساح 
من مصادر دخل ال غنى عنها لروسـيا، ال سـيما 
يف ظّل تراجع أسعار النِّْفط وتراجع حجم التبادل 
التجـاري مـع الـدول الغربيَّـة بعـد احتالها لشـبه 
جزيرة القرم، كما أن استمرار احلظر األمريكّي 
نهـا مـن االنفتاح  املفـروض علـى إيـران وعـدم مَتَكُّ
علـى الغـرب علـى الرغم مـن رفع احلظر األممي 
ع طهران الطامحة إلى  بعد االتَِّفاق النووّي، شـجّ
تعزيز قدراتها العسكريَّة إلى اإلسراع خللق منط 
تقاربـي مـع روسـيا باعتبارهـا املصـدر الرئيسـي 
املتاح حالّيًا للحصول على األسلحة والتكنولوجيا 

العسكريَّة.

هذا التقارب نتجت عنه عدة اتَِّفاقيَّات خال 
النصـف الثانـي مـن 2016، إذ وّقع اجلانبان على 
صفقات إلمداد طهران بأسلحة متطورة وطائرات 
مقاتلـة ُقـّدرت مبليـارات الـدوالرات، فضـًا عـن 
إكمـال تسـليم صفقـات كان البلـدان اتفقـا عليهـا 
منذ سـنوات، مثل منظومة صواريخ “إس300-” 
الدفاعية، وتََسلُّم طهران الدفعة األولى من صفقة 
أسلحة الكاشنيكوف واإلعان عن شراء طائرات 
جديدة واالتَِّفاق على إقامة سلسلة من املناورات 

املشتركة بني البلدين.

)- اكتمـال تسـليم منظومـة صواريـخ “إس-
300” الدفاعيـة:

يَُعّد نظام الصواريخ املضادة للطائرات “إس-
300” منظومة دفاع جّوّي صاروخية بعيدة املدى 

ا.. إیران تكشف مهاّم صواریخ »إس 300« الروسیة على أراضیها، 30 أغسطس 2016 )1(  رسمّیً
http: //www.cairoportal.com/story/564856/

سات  صة حلماية املواقع واملؤسَّ روسية الصنع مخصَّ
الصناعية واإلدارية والقواعد العسكريَّة، تنتجها 
 Almaz شركة “أملاز للصناعات العلمية” الرُّوسيَّة
 ،Scientific Industrial Corporation
وللمنظومـة إصـدارات مختلفـة، ُطـورت جميعهـا 
مـن S-300P، وقـد ُصّمـم النِّظـام لقوات الدفاع 
اجلوِّّي السوفييتية لردع الطائرات وصواريخ كروز، 
طـّورت بعدهـا إصـدارات أخـرى لـردع الصواريخ 

الباليستية))).

يف شـهر ديسـمبر 2007 أبرمـت احلكومـة 
اإليرانيَّة عقًدا مع روسـيا لشـراء منظومة “إس-

300”، لكن بعد احلظر الذي ُفرض على األخيرة 
بسبب برنامجها النووّي، أصدر الرئيس الرُّوسي 
يف ذلـك الوقـت دمييتـري ميدفيديـف، قـراًرا يف 
2010 بحظر تسليم إيران أي دبابات أو مركبات 
مدرَّعة قتالية أو مدافع من عيار كبير أو طائرات 

هليكوبتر قتالية أو سفن حربيَّة أو صواريخ.

وقبـل التوقيـع علـى االتَِّفاق النـووّي بنحو أقّل 
من ثاثة أشهر، رفعت روسيا احلظر عن توريد 
هذه املنظومة إلى إيران، ووّقع رئيسها فادميير 
بوتني مرسـوًما بهذا الشـأن، قضى برفع احلظر 
إيـران،  إلـى   ”S-300“ عـن تصديـر صواريـخ
وبعـد التوقيـع علـى االتَِّفـاق النـووّي يف العاصمـة 
النمسـاوية فيينـا يف يوليـو 2015، بـدأت روسـيا 

يف تسـليم هـذه الصواريـخ إلـى طهران.

اسـتمر تضـارب األنبـاء حـول هـذه املنظومـة 
ومـا إذا كان تسـليمها للجانـب اإليرانـّي اكتمـل 
أم إن دفعـات أخـرى لـم تسـلَّم، إلـى أن أعلنـت 
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ّي، وهـي الفـرع األضعـف يف  قـوات الدفـاع اجلـوِّ
ات املسـلَّحة اإليرانيَّـة منـذ احلـرب  الُقـوَّ أفـرع 
الِعراِقيَّة-اإليرانيَّة، أنها تََسلَّمت دفعة من منظومة 
الصواريخ الرُّوسيَّة »إس300-”، والتي تعوِّل عليها 
إيـران إلـى حـّد كبير يف سـّد العجـز وتدعيم بنية 
ّي لهـا، ثـم توالـت روسـيا يف تسـليم  الدفـاع اجلـوِّ
الدفعات األخرى حتى اكتمال تسليمها، ويف شهر 
أغسـطس املاضـي أعلـن وزيـر الدفـاع اإليرانـّي 
حسـني دهقـان عـن تََسـلُّم بـاده منظومـة الدفاع 
ة، حسبما نقلت  وسـيَّ الصاروخي “إس300-” الرُّ
وكالة “تنسـيم” عن مصدر يف البرملان اإليرانّي.

وَوْفًقـا ألقـوال املصدر، فإن الوزير أّكد خال 
اجتمـاع اللجنـة البرملانيـة املسـؤولة عـن الدفـاع 
يَاَسة اخلارجيَّة على تسلُّم منظومة  القومي والسِّ
ة وأشـار إلـى نقـل بعضها  وسـيَّ ّي الرُّ الدفـاع اجلـوِّ

إلـى مواقـع متركزها))).

وكان التليفزيون اإليرانّي قد أعلن أن املنظومة 
نشرت يف منطقة “فوردو” القريبة من مدينة قم، 
علـى بعـد 130 كـم جنـوب العاصمـة طهـران، بعد 
إجـراء االختبـارات الازمـة بشـأنها، قبـل نصبها 
قرب املنشأة املخصصة لتخصيب اليورانيوم، إال 
صة  أن مجلة “جينز ديفينس” البريطانية املتخصِّ
يف األمـور العسـكريَّة، زعمـت أن إيـران نشـرت 
منظومـة “إس300-” يف أطـراف مدينـة طهران، 
وأضافت أنه بناء على الصور الواردة من األقمار 
الصناعية فإن إيران لم تنشـر، كما زعمت، هذه 
املنظومـة حـول املنشـأة النوويَّـة يف “فـردو” بل يف 

)1(  عصر إیران، وزیر دفاع: سامانه موشکی اس 300 به طور کامل تحویل ایران شد، 20 أغسطس 2016
 http: //www.asriran.com/fa/news/488004

)2(  مشرق، ادعای نشریه انگلیسی در مورد محل استقرار »اس-300« در ایران، 18 شهریور 1395
 http: //www.mashreghnews.ir/fa/news/628806/

http: //soo.gd/fRjQ - 1395 3(  روزنامه إیران، خرید کالشنیکف های جدید، 17 مرداد(

قاعدة الدفاع اجلوِّّي بالقرب من منطقة أفسرية 
شرقّي العاصمة طهران))).

)- إيـران تتسـّلم دفعـة مـن صفقـة أسـلحة 
»كالشـنيكوف 103”

يف إطـار االتَِّفاقيَّـات الدفاعيـة املُبَرمـة بـني 
طهـران وموسـكو، تَسـلََّمت إيـران الدفعـة األولـى 
مـن صفقـة أسـلحة »كاشـنيكوف 103”. وَوْفًقـا 
لتقريـر وكالـة أنبـاء “تسـنيم” وُضعـت األسـلحة 
اجلديـدة بعـد دخولهـا إيـران تـت تََصـرُّف وحدة 
. النـوع “AK-103” مـن  ـة باجليـش اإليرانـيّ خاصَّ
الكاشـنيكوف يَُعـّد أحـد أشـهر وأفضـل أسـلحة 

عائلـة »كاشـنيكوف« الرُّوسـيَّة.

ويبلغ الوزن اخلالص لهذا الساح 3 كجم و400 
غرام، إذ يستخدم طلقات من عيار 62.7mm، ويزن 
3.4 كجم، وخمس دول فقط متتلك هذا السـاح 
بصفـة رسـميَّة: روسـيا، والهنـد، وفنزويا، وليبيا، 
وناميبيا، وأوضح بعض األفام الوثائقية املنتشرة 
ًرا يف املجال االفتراضي أن بعض العسكريني  مؤخَّ

السعوديني ميتلك هذا النوع من الساح أيًضا)3).

وتَُعـد بندقيـة “AK-103” التي تتميز بسـهولة 
استخدامها وفاعليتها الهجومية من أكثر النماذج 
ة الناجحـة وأشـهر أنـواع األسـلحة التـي  الرُّوسـيَّ
تنتمـي إلـى أسـرة الكاشـنيكوف واألكثـر تصديًرا 

خـال السـنوات األخيـرة.

املراقبون للشـأن اإليرانّي يربطون بني صفقة 
الكاشـنيكوف "AK-103” والتقلُّبـات السياسـيَّة 
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واألمنيَّـة الكبيـرة التـي تواجـه النِّظـام اإليرانـّي يف 
أقاليم كردستان وبلوشستان واألحواز، فضًا عن 
التحديـات التـي قـد تنجم عن الوضـع االقتصادّي 
رة يف  املتردي واالستعداد لانتخابات الرئاسية املقرَّ
مايو املقبل، إذ يستعد النِّظام للحيلولة دون تكرار 
األحداث والتظاهرات التي أعقبت انتخابات 2009 
والتي كادت تزلزل أركان النِّظام لوال اآللة العسكريَّة 

الضخمة التي استخدمها النِّظام لقمعها.

3- صفقات جديدة لشراء مقاتالت وأسلحة:
ة التسلُّح التي تتبعها إيران، اتفق  يف إطار ُخطَّ
اجلانبان الرُّوسي واإليرانّي على تسليم طهران 48 
طائـرة مـن طـراز “SU-30”، علـى أن يبدأ تسـليم 
الدفعـة األولـى يف 2018، كمـا اقتـرح املسـؤولون 
اإليرانيُّـون طلـب ترخيـص مـن روسـيا يسـمح لهـم 
بتصميم هذا النوع من الطائرات محلِّّيًا باستخدام 

مـوادَّ إيرانيَّـة أرخص ثمًنا))).

وكشـف وزيـر الدفـاع اإليرانـّي حسـني دهقـان 
ًرا عن جّدية باده يف شـراء مقاتات “سـو- مؤخَّ

30” الرُّوسيَّة، مشيًرا إلى أن مسألة احلصول عليها 
مدرجـة علـى جـدول أعمـال وزارتـه، وقـال دهقـان 
إن بـاده سـتتفاوض مـع أي جهـة تلبِّي متطلباتها، 

باسـتثناء “الواليات املُتَِّحدة وإسرائيل”.

يشار إلى أن مقاتلة “سو30-” الرُّوسيَّة متعددة 
املهاّم ومزوَّدة برادار شبكي، وبأسلحة ذكية حديثة 
تتيـح لهـا رصـد وتدمير 10 أهـداف جوية وأرضية 

)1(  بمساعدة روسیة... إیران تنوي تطویر قواتها الجویة واتجاه إلنتاج الطائرات محلِّّیًا، 28 یونیو 2016
 http: //www.huffpostarabi.com/2016/06/28/story_n_10715530.html

 http: //www.arabic-military.com/t118363 2016 2(  الجیش العربي، إیران تجدد رغبتها في شراء مقاتالت جدیده، 25 نوفمبر(
 http: //cutt.us/dgpyw 1395 3(  اطالعات، امیر پوردستان: خرید جنگنده های جدید در دست اقدام است، 4 اذر(

)4(  سكاي نیوز عربیة، إیران تطلب شراء أسلحة بـ10 ملیارات دوالر، 14 نوفمبر 2016
  http: //www.skynewsarabia.com/web/video/892498/

)5(  المدن، صفقة أسلحة روسیة-إیرانیة بـ10 ملیارات دوالر، 14 نوفمبر 2016 
 http: //www.almodon.com/arabworld/2016/11/14

يف آن واحـد علـى مسـافة كبيـرة وبدقـة عاليـة، 
ويجـري تصميمهـا يف مكتب “سـوخوي”، ويجري 
تصنيعهـا يف مصنـع “إركوتسـك” التابـع لشـركة 
“إركـوت” الرُّوسـيَّة للصناعـات احلربيَّـة، حيـث 
حصل ساح اجلو الرُّوسي سنة 2012 على أولى 

هـذه الطائـرات بحلتهـا اجلديدة))).

كمـا أعلـن نائب القائد العاّم للجيش اإليرانّي 
أحمـد رضـا بوردسـتان أن بـاده بصـدد شـراء 
مقاتـات روسـية جديـدة لتطويـر قـدرات الُقوَّات 

يَّة)3). اجلوِّ

ويف شـهر نوفمبـر 2016 أجـري وفـد برملانـي 
إيرانّي مفاوضات يف روسـيا بشـأن صفقة سـاح 
بقيمة 10 مليارات دوالر، وتشمل الصفقة دبابات 
“تـي 90” وأنظمـة مدفعية وطائرات هليكوبتر)4)، 
ويف هـذا الصـدد أعلـن مديـر الدائـرة اآلسـيوية 
بوزارة اخلارجيَّة الرُّوسيَّة، أن إيران أعّدت قائمة 
مـن املنتجـات العسـكريَّة التـي تريـد شـراءها مـن 
روسـيا، وأكـد أن هـذه القائمـة تتضمـن دبابـات 
وطائرات مقاتلة، إال أنها اشـتملت على عدد من 
األسلحة التي تندرج تت عقوبات مجلس األمن، 
وإذا مـا وافقـت روسـيا علـى إمتـام هـذه الصفقـة 
ه إلى مجلس األمن لنيل املوافقة)5). فعليها التوجُّ

ة ومشروعات التدريب: 4- املناورات العسكريَّ
علـى صعيـد املنـاورات العسـكريَّة والتعـاُون 
ة أول  يَّـة الرُّوسـيَّ التدريبـي، أجـرت الُقـوَّات اجلوِّ
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منـاورة جويـة لهـا يف األجـواء اإليرانيَّـة، ضمـن 
فاعليـات املعـرض الدولـي الثامـن الـذي ُعقـد يف 
جزيـرة كيـش اإليرانيَّـة، وقـد عرضـت روسـيا يف 
هذا املعرض عدًدا من طائراتها، ال سيما طائرات 

“سـوخوي” احلديثـة.

ويف أثنـاء مشـاركة إيـران يف دورة املسـابقات 
العسـكريَّة الدوليَّـة التـي أقيمـت يف روسـيا يف 
شـهر أغسـطس 2016، اتفـق اجلانبـان الرُّوسـي 
، علـى إجراء مناورات عسـكريَّة وتبادل  واإليرانـيّ

املستشـارين))).

ة للموانـي  وسـيَّ ـة الرُّ 5- زيـارة القطـع الَبْحِريَّ
ـة: اإليرانيَّ

ـة توثيـق التعـاُون العسـكري بـني  يف إطـار ُخطَّ
البلديـن، أرسـلت وزارة الدفـاع الرُّوسـيَّة أسـطوال 
ًنـا مـن السـفينة احلربيَّـة »تترسـتان”،  حربّيًـا مكوَّ
والفرقاطـة “غـراد سـويز اسـك”، وبعـض سـفن 
الدعـم احلربيَّـة. وأعلنـت وزارة الدفـاع الرُّوسـيَّة 
أن الهـدف مـن إرسـال هـذا األسـطول إلـى مينـاء 
أنزلـي اإليرانـّي هـو تقويـة التعـاُون الدولـي بـني 

الـدول املطلّـة علـى بحـر قزويـن))).

ويف منتصف نوفمبر زارت وحدات من البَْحِريَّة 
ة مينـاء بنـدر عبـاس اإليرانـّي، وقـد منـح  الرُّوسـيَّ
الضباط واجلنود الرُّوس حّق النزول إلى اليابسة 
وإجراء جوالت لعدد من املواقع العسكريَّة والسياحية 

يف تلك املنطقة)3).

)1(  فارس، مباحثات إیرانیة روسیة إلجراء مناورات عسكریة مشتركة، 2 أغسطس 2016
 http: //ar.farsnews.com/iran/news/13950512001187

 http: //cutt.us/nx8wL ،۱۳۹۵ 2(  تسنیم: ناوگروه رزمی ارتش روسیه وارد آب های ایران شد،۲۷ مهر(
 http: //cutt.us/AUXKJ 1395 3(  تسنیم: یگان تحقیقاتی نیروی دریایی روسیه در بندرعباس پهلو گرفت،28 ابان(

)4(  إیران تشرع ببناء مفاعلین نوویین بتعاون روسي
  http: //www.aljazeera.net/news/international/2016/9/10/

http: //cutt.us/RRrzX ،2016/9/10،5(  وكالة أین اإلخباریة: إیران: بدء تنفیذ المرحلة الثانیة لمحطة بوشهر الكهروذریة(
http: //cutt.us/WH9L 6(  إیالف: بدء أعمال البناء في مفاعلین نوویین جدیدین في إیران،10 سبتمبر 2016م(

ة والكهربية: • التعاُون يف مجال الطاقة النوويَّ
ـة بوشـهر وافتتاحهـا  عقـب االنتهـاء مـن محطَّ

رسـمّيًا يف  سـبتمبر 

مة اإليرانيَّة  ففي سبتمبر 2016 أعلن رئيس املنظَّ
للطاقة الذرية، على أكبر صاحلي أن باده اتفقت 
مـع اجلانـب الرُّوسـي لبنـاء املرحلـة الثانيـة مـن 
مفاعـل بوشـهر النـووّي يف جنـوب إيـران، وتشـتمل 
هـذه املرحلـة علـى بنـاء محطتـني نوويتـني إلنتـاج 
نحـو 1400 ميغـاوات، وبتكلفـة 10 مليـارات دوالر، 
ة للتعـاون النووّي  ويأتـي هـذا االتَِّفـاق يف إطار ُخطَّ
بني البلدين، اتُّفق عليها يف أعقاب االتَِّفاق النووّي 
بني طهران والقوى الدوليَّة العام املاضي)4)، واتفق 
ة األولى نهاية  اجلانبـان علـى بـدء العمـل يف احملطَّ
ة الثانية فسـيبدأ العمل  العـام املنصـرم، أما احملطَّ
فيهـا خـال اجلـاري)5)، وأعلـن صاحلـي أن هذيـن 
املفاعلـني سـيوّفران إليـران اسـتهاك 22 مليـون 
برميـل نفـط سـنوّيًا مـن حجـم الوقـود املسـتهلَك 

إلنتـاج الكهربـاء يف احملطـات احلرارية)6).

ْفط: • التعاُون يف مجال النِّ
يف الثالـث عشـر مـن ديسـمبر 2016 زار وزيـر 
الطاقة الرُّوسي ألكسندر نوفاك العاصمة اإليرانيَّة 
طهـران علـى رأس وفـد ضـّم 500 شـخص، ووُّقـع 
علـى مذّكـرة تفاهـم مـع شـركة غـاز بروم الرُّوسـيَّة 
لتطوير حقلني كبيرين من حقول النِّْفط اإليرانيَّة. 
ومُبوَجـب االتَِّفـاق سـوف جُتِري شـركة “غازبروم” 
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الرُّوسيَّة دراسات على حقلَي “جنكوله” و”جشمه 
خـوش” الواقعـني قـرب احلدود مع العـراق))).

وأعلـن نوفـاك علـى هامـش التوقيـع علـى هذا 
االتَِّفـاق أن أولويـة بـاده هـي تطويـر املشـروعات 
النِّْفطيَّة الكبرى التي سـيكون لها تأثير كبير على 

الَعاقـات بـني البلديـن))).

إضافة إلى هذين احلقلني، ُخّصصت 5 حقول 
لشـركات روسـية أخـرى، منهـا حقـا “منصـوري” 
و”آب تيموري”، لشركة “لوك أويل”، وحقا “آبان” 
و”بايدار غرب” لشركة “زارا بجنفت”، فضًا عن 
تسـليم حقـل “دهلـران” لشـركة “تات نفـت”، بغية 

إجراء دراسات حولها)3).

وبعـد يـوم واحـد مـن هـذا االتَِّفـاق، أعلـن وزير 
النِّْفط اإليرانّي بيجن زنغنه أن شركة “روس نفت” 
ة أبـدت رغبتهـا يف املشـاركة مـع إحـدى  الرُّوسـيَّ
الشـركات اإليرانيَّـة لتطويـر حقـل آزادكان، وأشـار 
إلـى أن شـركة “روس نفـت” أجـرت محادثـات مـع 
إحدى الشركات اإليرانيَّة لتطوير هذا احلقل، ونوه 
بـأن هـذه الشـركة فضـًا عـن تطويـر حقـل نفـط 
آزادكان قّدمـت طلبـا لاسـتثمار يف ثاثـة حقـول 
نفطيـة أخـرى، هـي “يـاران” و”كوبـال” و”مـارون 

بنغستان”)4).

)1(  سي إن بي، اتفاقیات نفطیة بین إیران وروسیا ستبصر النور في یومین، 13 دیسمبر 2016
http: //www.cnbcarabia.com/?p=349208

)2(  مهر نیوز، تعاون إیران وروسیا االقتصادي تحت مجهر اإلعالم الغربي، 15 دیسمبر 2016
http: //ar.mehrnews.com/news/1867803/

)3(  تسنیم، جزئیات واگذاری ۷ میدان نفتی ایران به شرکت های روسی، 23 آذر 1395
 https: //www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/23/1266214

)4(  مهر نیوز، شركة »روس نفت« ُتبِدي رغبتها في العمل مع الشركات اإلیرانیة لتطویر حقل آزادكان، 14 دیسمبر 2016
  http: //ar.mehrnews.com/news/1867778/

)5(  تسنیم، فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران به روسیه در مرحله نهایی شدن، 23 اذر 1395
https: //www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/23/1266313/

)6(  الوفاق، إیران: تفاهم افزایش همكاري دانشگاهی ایران وروسیه در مذاكرات مسكو، 28 نوفمبر 2016
http: //www.al-vefagh.com/News/181074.html

http: //cutt.us/VjDjP 7(  سبوتنیك: إلغاء التأشیرات بین إیران وروسیا قریًبا، 21 أكتوبر 2016م(

كمـا أن عـدًدا مـن الشـركات الرُّوسـيَّة كانـت 
ـًرا رغبتهـا يف اسـتيراد كّميات من  قـد أبـدت مؤخَّ
، وأّكـدت أنهـا أجـرت مفاوضـات  النِّْفـط اإليرانـيّ
مـع اجلانـب اإليرانـّي يف هـذا اخلصـوص، وهـو 
مـا أّكـده وزيـر النِّْفـط اإليرانـّي بيجـن زنغنـه بأنـه 
مت االتَِّفـاق علـى بيـع 100 ألـف برميـل مـن النِّْفط 
اخلـام لروسـيا، وأشـار زنغنـه إلـى أن نصف قيمة 
كّميـة النِّْفـط ستَُسـلَّم نقـًدا للجانـب اإليرانّي، أما 
النصـف اآلخـر فسـيكون يف شـكل خدمـات فنيـة 

وهندسية)5).

• إلغاء التأشيرات بني البلدين:
يف خطـوة أخـرى لتعزيـز التعاُون بني البلدين، 
شـهدت اجتماعـات اللجنـة املشـتركة اخلامسـة 
ة يف املجـال القنصلـي، التوقيـع  اإليَراِنيَّـة الرُّوسـيَّ
على مذكِّرة تفاهم لتسهيل نظام إصدار التأشيرات 
للرحـات السـياحية بـني البلديـن ابتـداًء مـن عام 

.2017(6(

وتضمنـت مذّكـرة التفاهـم »اإللغـاء الكامـل 
للتأشيرات على ثاث مراحل متتابعة”، يف املرحلة 
األولـى تُلَغـى التأشـيرات للسـفر بغـرض التِّجـارة 
أو األمـور العلميـة، ويف املرحلـة الثانيـة سـتُلَغى 
للمجموعـات السـياحية، أمـا يف املرحلـة الثالثـة 

فسـتُلَغى كل التأشـيرات بـني البلديـن”))).
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• التعاُون يف املجال املصريف:
لسنوات طويلة ظّل موضوع التعاُون املصريف 
ميثِّـل أكبـر املعّوقـات يف طريـق تنميـة الَعاقـات 
التجارية بني إيران وبقية الدول، لكن بعد االتَِّفاق 
النووّي توافرت الظروف لعدد من الدول، ال سّيما 
ل التبادل  روسـيا، إلنشـاء حسابات مصرفية تسهِّ
ـرات  التجـاري مـع إيـران، فأمضـى الطرفـان مذكِّ
تفاهم تتعلق بالتعاُون بني البنك التجاري الرُّوسي 
وبنك تنمية الصادرات اإليرانيَّة، تسمح باستخدام 
العملة الوطنيَّة للبلدين يف حسابات توريد البضائع، 
إضافة إلى تأسـيس بنك مشـترك مهمته تسـهيل 

عمليَّات التبادل التجاري بني البلدين))).

وسي يف مجال الفضاء: • التعاُون اإليرانّي-الرُّ

ناقش مسؤولو البلدين خال لقاءات مختلفة 
َشـتَّى أبعاد التعاُون يف مجال الفضاء، مثل شـراء 
الصـور التـي تلتقطها األقمار الصناعية، وإطاق 
ـة باجلامعـات وعمليـة  األقمـار الصناعيـة اخلاصَّ
تدريـب رواد الفضـاء، وخـال هـذه اللقـاءات دعا 
اجلانب الرُّوسي إلى استخدام منظومة “غلوناس” 
الرُّوسـية يف إيـران التـي تُعتبـر املنافس الرئيسـي 

ملنظومـة “جـي بـي إس” األمريكية))).

• مسـتقَبل التعـاُون العسـكري واالقتصـادّي 
بـني البلديـن:

التعـاُون بـني إيـران وروسـيا ال ميكـن وصفـه 
باالستراتيجي، بل هي عاقة اقتضتها الضرورة 
بفعل العوامل الداخليَّة واإلقليميَّة والعامَليَّة، أجبرت 

http: //cutt.us/jqjh8 2016 1(  الوفاق أونالین: تأسیس مصرف إیراني-روسي یعتمد العملة الوطنیة للبلدین، 16 سبتمبر(
)2(  إیرنا: الفضاء هو المجال األوسع للتعاون اإلیراني الروسي، 27 یولیو 2016

http: //www7.irna.ir/ar/News/82166989/

البلدين على تقارب وتعاون يبدو ظاهره متماسًكا 
لكن باطنه مليء باالختافات اجلدية والعميقة.

كا اجلانبـني يبحـث عـن تقيـق مصاحلـه، 
فإيـران تريـد تصـني نفسـها عسـكرّيًا وتسـني 
ترسـانتها العسـكريَّة املتهالكـة، فضـًا عن كسـب 
حليـف قـوي كروسـيا بـداًل مـن أُوُروّبـا وأمريـكا، 
علـى األقـّل يف الوقـت الراهـن، يف حـني تعمـل 
روسـيا علـى كسـب أسـواق بديلـة وجديـدة لبيـع 
أسـلحتها ومنتجاتهـا العسـكريَّة يف ظـّل األزمـات 
االقتصاديَّة التي متّر بها بسبب انخفاض أسعار 
النِّْفـط واحلظـر االقتصـادّي املفـروض عليهـا من 
الدول الغربيَّة بسبب احتالها شبه جزيرة القرم.

ورغـم بـوادر اخلـاف بـني البلديـن يف األزمـة 
ورية التي قد تقلِّل ثقة كا الطرفني باآلَخر، فإن  السُّ
التعاُون بني البلدين يف شتَّى املجاالت االقتصاديَّة 
والعسكريَّة والصناعية قد يستمّر، نتيجة حلاجة 
كل منهمـا إلـى اآلخـر، ويف حـال حـدوث أي توتُّـر 
يف العاقـة بـني البلديـن نتيجـة الختـاف الـرؤى 
وتضاُرب املصالح يف سوريا، فقد يتجاوز البلدان 
اخلافـات بينهمـا يف سـبيل تقيـق مصاحلهما، 
علـى األقـّل يف الوقـت الراهـن، رغـم حالـة عـدم 
الثقـة ومخـاوف البلديـن مـن عـدم اسـتمرارية 
هـذه العاقـة املتميـزة بينهمـا مسـتقبًَا، إذ تـرى 
ي بَعاقاتها  موسكو أن إيران من املمكن أن تضحِّ
معهـا يف حـال حـدوث انفتاح وتقـارب بني طهران 
ي  وواشـنطن، كمـا أن إيـران تتخـّوف مـن أن تضحِّ
روسيا بَعاقاتها معها إذا اقتضت مصاحلها ذلك، 
وتستشـهد يف ذلـك بصفقـة منظومـة الصواريـخ 
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َدتهـا روسـيا يف 2010،  “إس300-”)))، التـي جمَّ
ولـم تُسـلَّم إلـى الطـرف اإليرانـّي إال بعـد التوقيـع 

علـى االتَِّفـاق النـووّي يف يوليو 2015.

« االستنتاجات

ل الرُّوسـي يف سـوريا  ¦ اّدعاء إيران أن التدخُّ
جـاء بطلب منها.

خال األشهر املاضية بلغ التعاُون والتنسيق  ¦
ـورية قّمتـه عندمـا  بـني البلديـن يف األزمـة السُّ
سـمحت إيـران للجانـب الرُّوسـي بضـرب أهداف 
يف سـوريا انطاًقـا مـن قاعـدة نوغـه اإليرانيَّـة 

مبحافظـة همـدان.

سماح إيران للطائرات الرُّوسيَّة باستخدام  ¦
قاعدة نوغه بهمدان شّكل مفاجأة للمراقبني ألنها 
املرة األولى التي تسمح فيها طهران لقوة أجنبية 

بشن عمليَّات عسكرية انطاًقا من أراضيها.

تسريب صور القاذفات الرُّوسيَّة يف قاعدة  ¦
همـدان أربـك املسـؤولني اإليرانّيـني وأدخلهـم يف 
دوامـة مـن التصريحـات املتناقضـة واملتباينـة، 
بسـبب مخالفـة وجـود املقاتـات الرُّوسـيَّة علـى 
األراضـي اإليرانيَّـة، ألنـه مخالـف لدسـتور الباد 

وقيـم ومبـادئ الثَّـورة.

أرادت روسـيا من نشـر مقاتاتها يف إيران  ¦
لضرب مواقع يف سوريا فْرَض األمر الواقع على 
دول العالَم لتأكيد أنها أحد أقطاب حّل املشكات 
واألزمات التي تشهدها املنطقة، وأنها قادرة على 

تشكيل أحاف جديدة.

ل في الَعالقات الروسیة اإلیرانیة  )1(  مركز الروابط للبحوث والدراسات، الشراكة الیقظة: مسارات التحوُّ
 http: //rawabetcenter.com/archives/8129

استخدام روسيا قاعدة نوغه لضرب مواقع  ¦
ـًرا علـى فشـل ذريـع للقـوات  يف سـوريا يَُعـّد مؤشِّ
اإليرانيَّـة وامِليِليْشـيات الطائفيـة التابعـة لهـا يف 
م ملمـوس علـى األرض، ال سـّيما يف  تقيـق تََقـدُّ
حلـب، وإدراكهـا حتميَّـة سـقوط األسـد إذا لـم 

يتدّخـل الـرُّوس.

االتَِّفـاق الرُّوسـي-التُّْرِكّي إلجاء املواطنني  ¦
حني مـن حلـب، شـكل بدايـة لألزمـة بـني  واملسـلَّ

موسـكو وطهـران.

بعـد االتَِّفـاق الرُّوسـي-التُّْرِكّي حـول وقـف  ¦
إطـاق النـار وإجـاء املسـلَّحني واملواطنـني، رأت 
طهران أن موسكو بدأت بعقد اتَِّفاقيَّات من وراء 

ظهرهـا تُخالـف اسـتراتيجيتها يف سـوريا.

االتَِّفاق الرُّوسي التُّْرِكّي احتوى على ضرورة  ¦
ار األسد، وهذا  االحتفاظ بالنِّظام الرُّوسي ال بشَّ

ما ترفضه إيران.

إيران تسـعى لتوطيد نفوذها يف سـوريا من  ¦
خـال تأسـيس أذرع عسـكريَّة وإيجـاد عشـرات 
امِليِليْشـيات الطائفيـة علـى شـاكلة “حـزب اهلل” 
علـى غـرار مـا فعلتـه يف العـراق، ملسـاعدتها يف 

د. سياسـة التمـدُّ

موسـكو تهـدف مـن وراء تدخلهـا يف سـوريا  ¦
إلى تقيق بعض األهداف االستراتيجيَّة، إال أنها 
تسـعى إليجـاد َمخـَرج مـن األزمـة، يحفـظ لهـا ما 
َقته حتى اآلن من إجنازات يف هذا البلد، أما  حقَّ
ـعية  إيـران فـا تسـعى إال لتحقيـق أهدافها التوسُّ

الطائفيـة وجعل سـوريا امتـداًدا آَخر لنظامها.
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اخلسـائر التـي تَكبََّدتهـا إيـران يف سـوريا  ¦
وتغلغلهـا يف مفاصـل الدولـة وخشـيتها مـن فشـل 
مشـروعها املسـتقبلي يف هذا البلد، قد تشـجعها 
علـى وضـع العراقيـل وإفشـال محادثـات آسـتانة 
واالنقاب حتى على احلليف الرُّوسي إن اقتضى 

األمر.

رغبة روسـيا يف اسـتعادة مكانتها يف سـوق  ¦
األسلحة وتََراُجع أسعار النِّْفط والعقوبات الغربيَّة 
املفروضـة عليهـا، شـجعتها علـى عقـد صفقـات 
مع إيران املتعطشـة لتحديث ترسـانتها العسكريَّة 

القدمية.

يف ظّل امتناع عدد كبير من الدول والشركات  ¦
العامَليَّـة عـن التعامـل مع إيـران، حتى بعد التوقيع 
على االتَِّفاق النووّي، فضلت إيران مواصلة التعاوُن 
مـع الطرف الرُّوسـي، وعقدت معهـا اتَِّفاقيَّات يف 
مجاالت َشتَّى كالطاقة والنِّْفط والفضاء والبنوك.

التعـاُون بـني إيـران وروسـيا ال ميكن وصفه  ¦
باالسـتراتيجي، بـل هـو عاقة اقتضتها الضرورة 

بفعـل العوامـل الداخليَّة واإلقليميَّة والعامَليَّة.

رغـم بـوادر اخلاف بـني البلدين يف األزمة  ¦
ـورية، فـإن التعـاُون بينهمـا يف َشـتَّى املجـاالت  السُّ
االقتصاديَّـة والعسـكريَّة والصناعيَّـة قـد يسـتمّر، 
نتيجـة حلاجـة كل منهمـا إلـى اآلَخـر، علـى األقـّل 

يف الوقـت الراهـن.

« الخاتمة

اتضح من خال التقرير أن اجلمهورية اإليرانيَّة 
خال األشهر الستة األخيرة من عام 2016م شهدت 
تراُجًعا على صعيد السياسة الداخلية اقترن ببعض 
اإلخفاق على صعيد السياسـة اخلارجية والتبادل 

التجاري اخلارجي. فعلي صعيد السياسة الداخلية 
اّتسم احلراك السياسي بحالة من التوتُّر الشديد 
سـة الرئاسـة مبرشـد الثـورة، كمـا  يف عاقـة مؤسَّ
حدث تصادم بني مجلس الشورى اإلسامي ممثِّل 
لْطة القضائية  لْطة التشريعية يف إيران مع السُّ السُّ
يف أكثـر مـن قضيَّـة كبـرى، كمـا اصطـدم الرئيـس 
سة احلرس الثورّي، وحدث نوع من  اإليراني مبؤسَّ
االسـتعاء مـن احلرس الثـورّي على قوات اجليش 
النظامـّي، انتهـي مبحاكمـة عسـكرية ألحـد قـادة 
احلـرس الثـورّي. ووسـط هـذه احلالـة مـن تناحـر 
ـْلطة يف إيران تراجعت ثقة املواطن  سـات السُّ مؤسَّ
ر  اإليرانـي بالنظـام احلاكـم إلى حـّد كبير بعد تََفجُّ
سات  سلسلة من الفضائح املالية طالت جميع مؤسَّ

لْطة وجميع التيَّارات السياسية اإليرانيَّة.  السُّ

وعلى الصعيد األمني شهدت إيران تصاُعًدا يف 
العمليات املسلَّحة التي ينّفذها االنفصاليون األكراد 
يف أقاليم غرب إيران، كما زادت األعمال التدميرية 
التي ينّفذها االنفصاليون العرب يف إقليم األحواز 
عبر إضرام احلرائق يف املنشآت النِّْفطية ومصانع 
البتروكيماويات املنتشرة يف اإلقليم الغنّي بالنِّْفط، 
واستمرَّت حالة عدم االستقرار يف املناطق احلدودية 
مع باكسـتان يف إقليم سيسـتان وبلوشسـتان، ولم 
تفلـح السياسـة األمنية التـي تتبعها إيران يف تلك 
ية يف فـرض سـيطرة  ـنِّ املناطـق ذات األغلبيـة السُّ
احلكومة املركزية األقلّيات العرقية الرافضة لنظام 
واليـة الفقيـه. كما فشـلَت إيـران يف تقنني أوضاع 
املهاجريـن األفغـان املوجودين على أراضيها، فلم 
تسـتطع سـوق العمـل اإليرانيَّـة االسـتغناء عنهـم 
ولـم تقـنِّ احلكومة اإليرانيَّة أوضاعهم وتتِوهم 

مقيمني شرعيِّني على أراضيها. 
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على الصعيد العسكري واصلت إيران سياسة 
نشـر قواتهـا خـارج أراضيهـا علـى الرغـم مـن 
خسـائرها الفادحة يف األرواح واألموال، بخاصة 
يف احلرب السورية، وعلى الرغم من سعيها إلى 
تقليل عدد القتلى من جنودها من خال االعتماد 
امِليِليْشـَيات الشـيعية مـن لبنـان والعـراق  علـى 
وأفغانسـتان وباكسـتان، فإن قوائم أسـماء القتلى 
من احلرس اإليراني يف ازدياد، كما أن تكلفة تلك 
امِليِليْشـَيات حرمت الشـعب اإليراني من مكاسـب 
رفع العقوبات االقتصادية واإلفراج عن األرصدة 
ـدة، األمـر الذي أدَّى إلى حالة من  اإليرانيَّـة املجمَّ
االحتقـان يف الشـارع اإليرانـي ضـّد املشـاركة يف 
احلرب السورية، تلك احلالة استدعت إنتاج خطاب 
تبريري للمشاركة اإليرانيَّة يف احلرب. باإلضافة 
إلى تكلفة األرواح واألموال التي أنَفَقتها إيران يف 
ت إلى تغطية خسـائرها  احلرب السـورية اضُطرَّ
هناك من خال التنازل عن كرامتها الوطنية وما 
كانـت تّدعيـه مـن اسـتقالية وعـدم تبعيـة للقـوى 
وِسيَّة بالتمركز  العظمى عبر السماح للمقتات الرُّ
واالنطـاق مـن قاعدة نوغه بإقليم همدان غربّي 
وِسـيَّة، وإن كانـت  إيـران للمشـاركة يف احلـرب الرُّ
ة  وِسـيَّ أعلنـت يف وقـت الحـق تََوقُّف الطائرات الرُّ

عـن اسـتخدام القاعـدة يف وقت الحق.

خال هذه الفترة نّفذت إيران صفقة منظومة 
وِسـيَّة التـي تسـّد نقًصا  صواريـخ “إس300-” الرُّ
ا كانت تعاني منه إيران منذ ثمانينيات القرن  حاّدً
املاضـي يف منظومـة الدفـاع اجلـوي اخلاّص بها، 
وصفقة بنادق متطوِّرة من الكاشنيكوف الرُّوسّي 
جلعلها السـاح األساسـيّ للقوات اإليرانيَّة، ومع 
هذا يلحظ أن صفقات الساح التي حصلت عليها 
إيـران مـن روسـيا هي أسـلحة دفاعية باألسـاس، 

ويبدو أن الشريك االستراتيجي إليران يضّن على 
ًبا أليام تضارب  شريكه باألسلحة الهجوميَّة تسُّ

املصالح التي يُتوقع حلولها قريًبا. 

أمـا الصناعـات العسـكرية احملليـة التـي تعلن 
عنهـا املصـادر اإليرانيَّـة بـني وقـت وآَخـر، فيحوم 
شّك كبير حول قدراتها، ولعل عدم تصدير إيران 
ـد عدم فاعليتهـا القتالية أو أنها  كميـات منهـا يؤكِّ
لة  أسماء إيرانيَّة ألسلحة كورية شمالية وصينية معدَّ
على أقصي تقدير، ومن ثم ال متلك إيران القدرة 
على تصديرها، فاقتصرت الصادرات اإليرانيَّة من 
الساح على بضع عشرات من مايني الدوالرات 

لقاء تصدير أسلحة خفيفة وذخائر.

نشرت إيران قواتها البحرية يف املياه الدولية، 
فظهـرت القطـع البحريـة اإليرانيَّـة الكبيـرة يف 
سواحل شرق إفريقيا واحمليط الهندي، وتركت 
إلـى سـواحل سـوريا وشـرق املتوسـط، يف حـني 
نشـطت القطـع الصغيـرة والـزوارق الصاروخيـة 
َشت بالقطع  اإليرانيَّة يف مياه اخلليج العربي، وَترَّ
البحرية األمريكية عشـرات املرات، لكن يبدو أن 
إيـران أقلعـت عن سياسـة نشـر الـزوارق البحرية 
يف اخلليـج العربـي مـع قـدوم دونالـد ترامـب، ولم 
رُّش واحدة بالسفن األمريكية يف  تدث حالة َتَ
لْطة بعد أن جتاوزت  املياه الدولية منذ تولِّيه السُّ
ثاثني حالة اعتراض يف الفترة موضوع التقرير. 

علـى الصعيـد االقتصـادي فقـد تضاعفـت 
الصـادرات النِّْفطيـة اإليرانيَّـة بنهايـة عـام 2016 
النِّْفـط عقـب االتفـاق  بعـد رفـع حظـر تصديـر 
النـووي ومضاعفـة إيراداتهـا املالية، واسـتطاعت 
إعـادة جـذب اسـتثمارات كبـرى شـركات الطاقـة 
العماقة بعد أن هربت تلك االسـتثمارات خال 
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فتـرة العقوبـات، وكان أبـرز العائديـن يف 2016 
عماق الطاقة الفرنسـي “توتال” كأول اسـتثمار 
دولـي يف قطـاع الطاقـة منـذ رفـع العقوبـات، ثـم 
تلتهـا شـركة “شـل” بعـد سـت سـنوات مـن توقـف 

عملياتهـا يف إيـران.

لكن الصادرات غير النِّْفطية لم تِزد إال بنسبة 
6%، األمـر الـذي يعكس أن الصـادرات اإليرانيَّة 
تعاني مشكات أخرى غير العقوبات الدولية، مثل 
رداءة املنتج الصناعي وعدم كفاية املنتج الزراعي 
لاستهاك احمللِّّي، فضًا عن مشكات التمويل 
للقطـاع اإلنتاجـي، وعجـز البنـوك احمللّيـة توفيـر 
التمويل الازم للُمنَشآت الصناعية املتعثِّرة تت 
يـن احلكومـي لصالـح البنـوك  وطـأة ضخامـة الدَّ
احمللِّيَّة. كذلك حصلت إيران على مبالغ ضخمة، 
دة يف الواليات املتحدة أو  سواء من أرصدتها املجمَّ
من حصيلة بيعها النِّْفط للهند يف فترة العقوبات، 
إذ لم تكن قادرة على تصيل عائدات بيع النِّْفط 

بسبب العقوبات البنكية.

ـم يف إيـران، لكن بقي  ل التضخُّ انخفـض معـدَّ
ل البطالـة مرتفًعـا، ولـم يسـتطع االقتصـاد  معـدَّ
اإليرانـي توفيـر القـدر الازم من فرص التشـغيل 
ـن املسـتوى  حتَّـى يشـعر املواطـن اإليرانـي بتحسُّ
املعيشـي بنفـس القـدر الـذي تعلنـه احلكومـة عن 

ـرات االقتصاديـة. ـن املؤشِّ سُّ َتَ

ومـع انخفـاض قيمـة العملـة اإليرانيَّـة مقابـل 
الدوالر ارتفعت أسعار السلع االستهاكية، فتزايد 
ـر املواطـن اإليرانـي مـن األداء االقتصـادي  تذمُّ
حلكومـة روحانـي، بخاصـة بعـد انتشـار شـائعات 
بـأن احلكومـة هـي املتسـبب يف انخفـاض قيمـة 
العملة احمللية يف مواجهة الدوالر لتسّد العجز يف 

املوازنة عن طريق بيع حصيلة العائدات النِّْفطية 
مـن الـدوالرات يف السـوق احملليـة بسـعر مرتفع. 

علـى الصعيـد اإلقليمـي أدمجت إيـران قوات 
سة العسكرية العراقية،  احلشد الشيعّي يف املؤسَّ
فسيطرت على العراق بتغلغل املكون الطائفي شديد 
سـة العسـكرية العراقيـة،  الـوالء لهـا داخـل املؤسَّ
واتضـح عـدم قـدرة القيـادة السياسـية يف العراق 
علـى السـيطرة علـى تلـك القـوات بعـد النـداءات 
ههـا العبـادي، رئيـس الـوزراء العراقـي،  التـي وجَّ
وناشـد فيها قوات احلشـد الشـعبي التزام أوامر 
القيادة العسكرية حتى ال تدخل العراق يف نزاعات 

مسـلَّحة ال ترغب فيها.

وعسـكرّيًا دخلـت إيـران حلـب يف سـوريا، وإن 
أدَّت رغبة إيران يف تنفيذ عمليات تطهير ِعرقّي 
نَّة متعاونة يف ذلك مع نظام  كان السُّ وتهجير للسُّ
بشـار األسـد، إلـى صـدور إدانـات دوليـة للجرائم 
وِسـيَّة يف  اإليرانيَّـة، إلـى درجـة وقـوف القوات الرُّ
مواجهتهـا ملنعهـا مـن جرائمهـا بُغيَـَة عدم تصعيد 
اإلدانات الدولية بعد القصف اإلجرامي وعمليات 
وِسيَّة. لكن سرعان  احلصار والتجويع من القوات الرُّ
وِسـّي-التُّْرِكّي يف  ـرات التقـارب الرُّ مـا بدأت مؤشِّ
وِسـيَّة يف  ـرات الرغبـة الرُّ الظهـور، وتوالـت مؤشِّ

تقليص الدور اإليراني يف سـوريا. 

علـى صعيـد األزمـة اليمنيـة ازدادت اإلدانات 
الدوليـة لعمليـات تهريـب األسـلحة اإليرانيَّـة 
للِميِليْشـَيات احلوثيـة وقـوات الرئيـس اليمنـي 
املخلـوع علـى عبـد اهلل صالـح، وعلـى الرغـم مـن 
الدعـم اإليرانـي بـدأت خطوط احلوثي صالح يف 
التهـاوي أمـام ضربـات قـوات الشـرعية املدعومة 

مـن قـوات التحالـف العربـي. 
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على املستوي الدولي انفتحت الدول األوروبية 
على إيران بعد توقيع االتفاق النووي، فقد تنامي 
التبـادل التجـاري اإليرانـي مـع الـدول األوروبيـة 
بوضوح، وُعقدت االتفاقيات االقتصادية، وتطورت 
العاقات السياسية عبر الزيارات املتبادلة، لكن 
املخـاوف األوروبيـة من عودة العقوبات األمريكية 
َمـت االتفاقيـات طويلـة املـدى بـني اجلانبـني  حجَّ
األوروبي واإليراني، وإن نشطت الصفقات التجارية. 
ومع إصدار البرملان األوروبي استراتيجية التعامل 
مع إيران، ُوضعت شروط الستمرار تعميق التعاون 
االقتصادي بني الطرفني لم يقبل اجلانب اإليراني 
اخلضوع لها وأبدى مقاومة كبيرة، وظهرت نتائجها 
يف زيارة وزير االقتصاد األملاني الذي رفض رئيس 

البرملان اإليراني مقابلته خال زيارته طهران. 

وعلـى صعيـد العاقـات األمريكيـة اإليرانيَّـة 
استعادت إيران مبالغ كبيرة من أرصدتها املجمدة 
يف الواليـات املتحـدة، ومـررت صفقـة شـرائها 
الطائـرات املدنيـة من شـركتَي “بوينغ” األمريكية 
و”إيرباص” األوروبية. لكْن شّكل تصديق الكونغرس 
األمريكـي علـى متديـد قانـون “إيسـا” اخلـاص 
بتجديـد فـرض العقوبـات االقتصادية على إيران 
مِلَـا حّققتـه  ملـدة عشـر سـنوات أخـرى انتكاسـًة 

إيـران يف عهـد الرئيـس األمريكـي السـابق باراك 
ـح تصريحـات الرئيـس اجلديـد  أوبامـا، كمـا توضِّ
دونالـد ترامـب بجاء أن عهـد املهادنة األمريكية 

إليـران قـد انتهى. 

وِسيَّة-اإليرانيَّة فقد حدثت   أما العاقات الرُّ
فيهـا طفـرة نوعيـة أوصلتهـا إلـى حـّد الشـراكة 
االستراتيجية عبر املشاركة بينهما يف ميادين القتال 
السـورية، وإتاحـة قاعـدة نوغـه اجلويـة اإليرانيَّـة 
وِسيَّة صوب سوريا، فضًا  لطلعات املقاتات الرُّ
عن تعميق التعاون العسكري بينهما عبر صفقات 
وِسـيّ إليـران، واملنـاورات املشـتركة،  الرُّ السـاح 
وتوقيـع عقـود طويلـة األجـل إلنشـاء املرحلتـني 
الثانيـة والثالثـة مـن محطـة بوشـهر النوويـة، ومع 
ـرات الدالَّـة على قـرب االفتراق  هـذا تظهـر املؤشِّ
وِسّي-اإليراني على األقّل يف األزمة السورية. الرُّ

يف النهاية يبقى التقرير االستراتيجي نصف 
السنوي الذي ُيصِدره مركز اخلليج العربي للدراسات 
ـة خطـوة يف سـبيل رؤيـة اسـتراتيجية عـن  اإليرانيَّ
إيـران تكتمـل يف نهايـة العـام بصـدور التقريـر 
االسـتراتيجي السـنوي يف مطلـع شـهر يوليـو 

القـادم بـإذن اهلل.
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