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الملخــص التنفـيذي
يرصد

هذا التقرير أبرز التط ّورات على الساحة اإليرانية خالل
شهر مايو  2018م ليقدم للقارئ العربي المهت ّم بالشأن
اإليراني وصفًا دقيقًا للحالة اإليرانية خالل الفترة محل الرصد والتحليل.
يشتمل التقرير على ثالثة أقسام رئيسية ،يهتم األول بالشأن الداخلي
اإليراني ،في حين يختص الثاني بتفاعالت إيران مع الشأن العربي،
ويتناول الثالث الحراك اإليراني على الصعيد الدولي في إطار َعالقات
إيران بالدول الكبرى.

يف الشــأن الداخــي يتنــاول التقريــر أربعــة محــاور ،يركــز األول عــى امللــف اإليديولوجــي،
وفيــه يتنــاول التقريــر مخــاوف بعــض رجــال الديــن مــن تنامــي املشــاعر العدائيــة لــدى الشــعب
اإليــراين تجاههــم ،نظ ـ ًرا إىل تــردى األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة يف إيــران ،ومــا يوضــح
ذلــك ترصيــح جــوادي آمــي أحــد أكــر مراجــع التقليــد يف إيــران خــال لقــاء لــه مــع وزيــر
التعاونيــات والعمــل والرفاهيــة عــي ربيعــي إذ قــال« :إذا انتفــض الشــعب فس ـ ُيل ِقي بالجميــع يف
البحــر» ،يف إشــارة منــه إىل املشــكالت االقتصاديــة التــي تعــاين منهــا إيــران ،بجانــب خفــوت
شــعبية رجــال الديــن طالبًــا وأســاتذة لــدى املجتمــع يف الداخــل اإليــراين.
يف امللــف الســيايس تناولنــا دالالت وأســباب اســتمرار غيــاب روحــاين عــن حضــور اجتامعــات
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ،القضيــة تعكــس إىل ح ـ ّد كبــر عــدم توافــق أجنحــة النظــام،
خصوصــا مــع اســتغالل خامنئــي لــكل فرصــة لتقليــص
والتصــارع عــى جميــع مســتويات الســلطة،
ً
دور مؤسســة الرئاســة ودعمــه للمؤسســات الســيادية التــي يعــن قياداتهــا مــن قبلــه .يف الجــزء
األول مــن هــذا امللــف تحدثنــا عــن مهــا ّم ووظائــف مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ،ويف الجــزء
الثــاين أوردنــا  ٤فرضيــات حــول أســباب مقاطعــة روحــاين غــر املعلنــة الجتامعــات املجمــع،
ثــم تناولنــا التط ـ ّورات التــي مــر بهــا املجمــع عقــب وفــاة رئيســه الســابق هاشــمي رفســنجاين.
را تطرقنــا إىل مســتقبل املجمــع يف ظــل رئاســة هاشــمي شــاهرودي ،الرئيــس الســابق للســلطة
وأخـ ً
القضائيــة لهــذا املجمــع ،مــن واقــع اختــاف مواقــف الرجلــن مــن حيــث تجاربهــا وانتامءاتهــا
السياســية وموقعهــا يف النظــام اإليــراين .ويف النهايــة يطــرح وجــود شــاهرودي عــى رأس مجمــع
تشــخيص مصلحــة النظــام تســاؤالت حــول حــدود الدولــة الوطنيــة يف إيــران ،كــون شــاهرودي
عراقــي املولــد والنشــأة ،ومــع هــذا تذهــب املــؤرشات إىل كونــه مرشـ ًحا قويًّــا ملنصــب املرشــد بعــد
خامنئــي.
يف امللــف العســكري األمنــي تنــاول التقريــر يف محــوره األول قضيــة التعــاون العســكري الــدويل
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الــذي تقــوم بــه إيــران يف ظل عــودة العقوبــات األمريكيــة عىل إيــران ،ويناقــش التقريــر القرارات
األمميــة التــي كانــت تحظــر عــى إيــران التعــاون العســكري الــدويل قبــل االتفــاق النــووي ،ومــدى
إمكانيــة عــودة هــذه العقوبــات يف حالــة انهيــار االتفــاق النــووي ،والجهــود التــي تبذلهــا إيــران
حال ًّيــا يف بنــاء َعالقــات تعــاون عســكري قويــة اســتباقًا لعــودة العقوبــات عليهــا .وتنــاول التقريــر
َعالقــات التعــاون العســكري التــي تجمــع بــن إيــران وكل مــن عــان وأفغانســتان وبوليفيــا.
ويف املحــور الثــاين مــن امللــف العســكري األمنــي نتطــرق إىل االحتجاجــات التــي شــهدتها
منطقــة كازرون التابعــة ملحافظــة فــارس جنــويب إيــران ،بســبب الخطــة الحكوميــة املتعلقــة بفصــل
منطقتــن مــن كازرون وتشــكيل مقاطعــة جديــدة .مــن خــال توضيــح مســارات االحتجاجــات يف
كازرون يقــف التقريــر عــى حــدود تأثــر أمئــة الجمعــة يف أقاليــم إيــران وقدرتهــم عــى تحريــك
الجامهــر ،وقــد اعــرى احتجاجــات كازرون بعــض الغمــوض يف الدوافــع التــي أدت إليهــا ،فهــل
إجــراء تعديــل عــى تقســيامت إداريــة داخــل الدولــة الواحــدة يســتوجب انــدالع االحتجاجــات؟ أم
أن الدافــع يتعلــق بــردي األوضــاع بشــكل عــام وبالتــايل اســتعداد الجامهــر اإليرانيــة لالنفجــار
ألي ســبب؟ أم أن هنــاك جهــات داخليــة تتصــارع يف مــا بينهــا وتســتخدم تحريــك الجامهــر كأداة
ضغــط؟
ويف الجــزء الثالــث مــن هــذا امللــف تحدثنــا عــن الدوافــع التــي تقــف وراء خطــة اقتطــاع
ررات املحت ِّجــن عــى هــذه الخطــة ،فضـ ًـا
مناطــق مــن كازرون ،إضافـ ًة إىل خطــة التقســيم ومـ ِّ
عــن املؤيديــن لهــا ،وموقــف ممثــل كازرون يف الربملــان حســن رضــا زاده مــن التهــم املوجهــة إليــه
التــي تتضمــن دعمــه خطــة التقســيم.
يف امللــف االقتصــادي يتنــاول التقريــر قضيــة خــروج الــركات األوروبيــة مــن إيــران عقــب
إعــان خــروج الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق النــووي يف مايــو 2018م ،ويق ّيــم التقريــر الخطــط
التــي وضعتهــا إيــران لجــذب  20مليــار دوالر مــن االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة حتــى عــام
 2021إلنعــاش االقتصــاد ،وقــد عــاد االســتثامر األجنبــي املبــارش ( )FDIللســوق اإليرانيــة لكــن
بحــذر؛ خوفًــا مــن عــودة العقوبــات األمريكيــة مــرة أخــرى ،ومل يتخـ َّط حجــم االســتثامر األجنبــي
 7.4مليــار دوالر منــذ ينايــر  2016وحتــى ســبتمرب  ،2017وقــد تــواىل خــروج الــركات األجنبيــة
مــن إيــران بعــد أن وقّعــت عقــو ًدا مبليــارات الــدوالرات كرشكــة «بيجــو» الفرنســية و«بوينــغ»
األمريكيــة ،وتبعهــم رشكات أخــرى يف مجــاالت مختلفــة شــملت البنــوك والنقــل البحري والســيارات
والتأمــن ،تاركــة االقتصــاد اإليــراين عرضــة لهــزة قويــة متوقــع أن تؤثــر عــى معــدالت النمــو
االقتصــادي بنهايــة العــام اإليــراين الحــايل يف مــارس .2019
ويــزداد األمــر ســو ًءا بالنســبة إىل إيــران إذا مــا تحققــت التكهنــات برتاجــع حجــم الصــادرات
النفطيــة (مبعــدل قــد يبلــغ  300ألــف برميــل يوميًّــا عــى أقــل تقديــر) ،ومــا يرتتــب عليــه مــن
تباطــؤ من ـ ّو القطــاع النفطــي وغــر النفطــي وإحــداث آثــار ســلبية تتمثــل يف ارتفــاع البطالــة
ونقــص يف العملــة األجنبيــة ومعــاودة ارتفــاع األســعار والضغــط عــى كاهــل املواطــن .مــن ناحيــة
ـي ملــوارد الحكومــة اإليرانيــة ،لكنــه
أخــرى قــد يكــون الرتفــاع ســعر البــرول عامل ًّيــا أثــر تعويـ ّ
ســيظل محــدو ًدا إذا مــا نجحــت ضغــوط الواليــات املتحــدة عــى حلفائهــا مــن كبــار مســتوردي
النفــط اإليــراين كالــدول األوروبيــة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة.
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ويف الشــأن العــريب ،انقســم هــذا الجــزء مــن التقريــر إىل أربعــة أقســام ،ناقــش القســم األول
مســتقبل الــدور اإليــراين مــن واقــع مســتجدات األزمــة الســورية بدخولهــا مرحلــة جديــدة مغايــرة
عــن كل املراحــل الســابقة بتزاحــم أطرافهــا اإلقليميــة والدوليــة ،وأثــر ذلــك عــى النصيــب اإليــراين
مــن املعادلــة الســورية الجديــدة ،إذ اســتعرض التقريــر الرضبــات العســكرية اإلرسائيليــة عــى
خصوصــا أثرهــا عــى
املواقــع واألهــداف اإليرانيــة يف ســوريا ،وأثرهــا عــى التم ـ ّدد اإليــراين،
ً
الكوريــدور اإليــراين الــذي يربــط إيــران بالبحــر املتوســط ،باإلضافــة إىل اســتعراضه ملســتقبل
املســار الســيايس لحــل األزمــة الســورية بتناولــه وتحليلــه نتائــج الجولــة التاســعة مــن محادثــات
أســتانة ،وأســباب فشــلها يف ظــل التزاحــم اإلقليمــي والــدويل عــى ســوريا ،ثــم التطــرق إىل تصاعد
الخالفــات الروســية-اإليرانية يف روســيا مقابــل االتفــاق يف وجهــات النظــر اإلرسائيلية-الروســية
عــى اســتبعاد إيــران مــن الجنــوب الســوري ،وانعكاســات ذلــك عــى الوجــود اإليــراين بســوريا
وعــى الــدور اإليــراين عامــة يف اليمــن والعــراق ولبنــان وغريهــا ،وذلــك كلــه لتحديــد مســتقبل
وحجــم النصيــب اإليــراين يف ســوريا.
وتنــاول القســم الثــاين مســتقبل التوغــل اإليــراين امليليشــياوي يف العــراق عــى ضــوء نتائــج
االنتخابــات الربملانيــة العراقيــة التــي حصــد فيهــا تحالــف «ســائرون» املدعــوم من التيــار الصدري
املرتبــة األوىل يف انتخابــات مايــو  ،2018وهــو مــا يشــكل رضبــة قويــة إليــران يف العــراق نظـ ًرا
الختــاف أولويــات الصــدر عــن األولويــات اإليرانيــة ،وانتصــا ًرا جدي ـ ًدا للــدول الســاعية لعــودة
العــراق إىل محيطــه العــريب ،ويف ضــوء ذلــك اســتعرض التقريــر عــدد التحالفــات االنتخابيــة
املشــاركة يف االنتخابــات الربملانيــة وبرامجهــم االنتخابيــة وتوجهاتهــم ،ثــم أبــرز القضايــا الداخليــة
والخارجيــة التــي تواجــه الحكومــة العراقيــة الجديــدة ،والتــي عــى أساســها تــم التصويــت لتحالــف
دون غــره يف االنتخابــات العراقيــة ،ثــم بيــان أســباب تقــدم تحالــف «ســائرون» عــى بقيــة
خصوصــا التحالفــات
التحالفــات ،وأســباب مجــيء التحالفــات األخــرى يف املراتــب املتأخــرة،
ً
الس ـ ّنية ،ثــم التطــرق إىل بيــان شــكل الحكومــة املتوقعــة يف ضــوء نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة،
وردود الفعــل اإليرانيــة املتوقعــة حــال ابتعــاد العــراق عــن إيــران مقابــل االنخــراط يف َعالقــات
خصوصــا الســعودية ،وكيــف ميكــن مواجهــة إيــران يف هــذه
قويــة مــع محيــط العــراق العــريب،
ً
الحالــة.
وقــد تطــرق القســم الثالــث إىل مســتقبل حــزب اللــه اللبنــاين املدعــوم إيرانيًّــا عــى ضــوء
انتصــار الثنــايئ الشــيعي «حــزب الله/حركــة أمــل» يف االنتخابــات الترشيعيــة اللبنانيــة التــي
انعقــدت يف مايــو  ،2018وذلــك بتجــاوز عــدد مقاعــده وحلفائــه أكــر مــن نصــف عــدد مقاعــد
الربملــان اللبنــاين 128 ،مقعـ ًدا ،وذلــك مقابــل تقلــص حصــص تيــار املســتقبل ،ومــدى تأثــر انتصــار
الحــزب الشــيعي عــى املعادلــة اللبنانيــة الداخليــة والخارجيــة ،ال سـيّام مســألة ســاح حــزب اللــه
وخصوصــا أنشــطته يف ســوريا ،وأيضً ــا تأثريهــا عــى حكومــة الحريــري املقبلــة
وأنشــطته الخارجيــة
ً
وتحركاتهــا داخل ًّيــا وخارج ًّيــا .ثــم اســتعرض التقريــر أيضً ــا العقوبــات األمريكيــة الجديــدة ،وتأثــر
ذلــك عــى دور حــزب اللــه يف املرحلــة املقبلــة كونهــا عقوبــات شــاملة لجنا َحــي الحــزب الســيايس
ـتقبل عــن وزراء ونــواب حــزب اللــه يف املعادلــة
والعســكري ،مــا يعنــي ســحب الرشعيــة والثقــة مسـ ً
اللبنانيــة الجديــدة ،عــى نحــو يؤثــر يف محــارصة إيــران وتحجيــم أنشــطتها وتقليــم أظافرهــا.
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أمــا القســم الرابــع واألخــر فقــد تابــع التقريــر النشــاطات اإليرانيــة يف دول املغــرب العــريب،
بعــد قــرار املغــرب بقطــع َعالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران ،باســتعراض َعالقــات إيــران بــدول
املغــرب العــريب ،ورصــد ردود الفعــل الجزائريــة اتجــاه القــرار املغــريب باتهامهــا بالتواطــؤ مــع
را التطــرق إىل دور امللحقيــة الثقافيــة اإليرانيــة يف الجزائــر ومــا أثارتــه أنشــطتها
إيــران ،وأخ ـ ً
مــن موجــة غضــب شــعبي بالجزائــر ،والدعــوة إىل طــرد امللحــق الثقــايف اإليــراين بالجزائــر،
مــع تحديــد تقســيم الــدول العربيــة ذات ال َعالقــات الدبلوماســية مــع إيــران ،وتلــك التــي تقطــع
را التــي خفضــت َعالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران يف جــدول مرفــق
ال َعالقــات مــع إيــران ،وأخـ ً
بالتقريــر.
يف الشــأن الــدويل ضــم التقريــر محوريــن ،األول يناقــش تفاعــات ال َعالقــات اإليرانيــة-
األمريكيــة التــي أعقبــت قــرار الرئيــس ترامــب باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي ،إذ مل يكــن
قــرار الرئيــس ترامــب باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي مفاجئًــا ،لكــن يبقــى األهـ ّم هــو الســؤال
الرئيــي :مــاذا بعــد االنســحاب؟ مــن الواضــح أن إدارة ترامــب تتجــه ملعاقبــة إيــران ،بدايــة مــن
اســتعادة برامــج العقوبــات الســابقة ،التــي تشــمل الصــادرات النفطيــة ،وهــذا ســيكون لــه أثــر بالــغ
عــى إيــران .كــا أن اإلدارة األمريكيــة ســوف تتجــه لعقوبــات أوســع ،بحيــث تــؤدي هــذه السياســة
يف النهايــة إىل رضــوخ إيــران وعودتهــا إىل طاولــة التفــاوض وفــق الــروط األمريكيــة التــي
ح ّددهــا ترامــب ،وهــذا مــا ظهــر يف الــروط التــي وضعهــا بومبيــو مــن أجــل إعــادة التفــاوض
مــع إيــران ،لكــن يظــل الســؤال اآلخــر املطــروح :مــا البدائــل األمريكيــة لتلــك السياســة يف حــال
مل تســتجب لتلــك الضغــوط؟
إيــران بدورهــا تتحــرك عــى أكــر مــن مســار ،منهــا مــا هــو دبلومــايس ،ملحاولــة بقــاء االتفــاق
مــن دون الواليــات املتحــدة ،أو حتــى محاولــة إفــراغ القــرار األمريــي مــن مضمونــه مــن خــال
اســتمرار َعالقاتهــا االقتصاديــة مــع الغــرب والعــامل ،وهــذا مــا وضــح مــن الــروط التــي وضعهــا
املرشــد عــي خامنئــي مــن أجــل البقــاء يف االتفــاق ،كــا أنهــا تتحــرك عــى مســار آخــر بالتــوازي
مــع املســار األول ،وهــو التهديــد والتصعيــد مــن أجــل الضغــط عــى األطــراف املختلفــة ،ومــن
ضمــن أوراق الضغــط التهديــد بالعــودة لتخصيــب اليورانيــوم مبعــدالت عاليــة ،لكــن أن يقــوم
النظــام اإليــراين بقبــول الــروط األمريكيــة فهــذا غــر وارد يف الخطــاب اإليــراين ،لكنــه خيــار
غــر مســتب َعد.
املحــور الثــاين تنــاول انعكاســات االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق النــووي عــى ال َعالقــات
الدوليــة اإليرانيــة ،مبي ًنــا تفاعــات َعالقــة إيــران بالــدول املوقعــة عــى االتفــاق النــووي (بريطانيا،
فرنســا ،أملانيــا ،روســيا ،الصــن) بعــد الخــروج األمريــي ،وإجــراء مقارنــة بــن التعاطــي الــرويس
واألورويب مــع إيــران مــا بعــد التخــارج األمريــي ،يف ظــل الضغــوط التــي متارســها إيــران عــى
أوروبــا ،واالستســام الكامــل لــإرادة الروســية ،يف حــن تتبنــى الصــن موقــف املتحفــز للحصــول
عــى الحصــة األوروبيــة مــن العقــود اإليرانيــة يف حالــة خروجهــا مــن الســوق اإليرانيــة .ويف
النهايــة تقييــم مــدى قــدرة الواليــات املتحــدة عــى تنفيــذ حظــر عــى الصــادرات النفطيــة اإليرانية
وتوجيــه رضبــات موجعــة إىل االقتصــاد اإليــراين.
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الشـــأن الداخلــي
الملــف اآليديولوجي

شــهدت إيــران عــد ًدا مــن األحــداث امله ّمــة يف الســاحة الدينيــة
والحوزويــة واملشــهد الثقــايف اإليــراين ،وكانــت أبــرز تلــك األحــداث
ترصيحــات َمراجــع ديــن مؤثريــن بخصــوص الفســاد ور ّد فعــل الشــعب
تجــاه رجــال الديــن ،وبُعــد املجتمــع وجدان ًّيــا عــن طلبــة العلــوم الدينيــة
ورجــال الديــن بســبب تســييس املذهــب وأنشــطة رجــال الديــن السياســية
امل ُبالــغ فيهــا .وميكــن تنــاول هــذه املســألة مــن خــال النقــاط التاليــة:
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ً
أولَ :مراجع الدين :إذا ثار الشــعب فسـ ُـيلقينا في البحر

قــال آيــة اللــه جــوادي آمــي ،أحــد أكــر َمراجــع التقليــد يف إيــران ،خــال لقــاء لــه مــع
وزيــر التعاونيــات والعمــل والرفاهيــة عــي ربيعــي« :إ ّن كثرييــن هربــوا مــن الدولــة أو َهيَّ ـ ُؤوا
مكانًــا للهــروب ،لكننــا ليــس لدينــا مــكان للفــرار» .وأوضــح آمــي ،عــر اإلشــارة إىل املشــكالت
االقتصاديــة ملســؤويل الدولــة والتــي ســاها بالعقيمــة ،مخاطبًــا مســؤويل إيــران ،أنــه إذا انتفــض
الشــعب فسـيُلقي الجميــع يف البحــر .ولفــت مرجــع التقليــد إىل أن هنــاك قضايــا ال ميكــن تح ّملهــا
ـب الشــعب بســبب
مثــل الجنســية املزدوجــة للمســؤولني وامتــاء جيــوب بعــض األفــراد ،وإذا هـ ّ
هــذه القضايــا غــر املوجــودة ،فســيثورون عــى الجميــع وينحونهــم جانبًــا ،مؤك ـ ًدا أنــه إذا ثــار
الشــعب فســيُلقي الجميــع «املســؤولني و َمراجــع التقليــد» يف البحــر ،وحســب آمــي فــإ ّن عــدم
عدالــة ونزاهــة بعــض املســؤولني ال ميكــن تح ّملهــا.
وتــأيت أهميــة ترصيحــات جــواد آمــي مــن أنّــه يُ َعـ ّد مــن أبــرز امل َراجــع األصوليــن واملقربــن
مــن خامنئــي نفســه ،ومــن أحــد األركان األساســية يف الثــورة ويف النظــام(.)1
ليس آملي وحده:

مل يكــن آمــي وحــده مــن بــن امل َراجــع الذيــن بــدؤوا يستشــعرون الخطــر مــن تعاظــم
املظاهــرات واالحتجاجــات التــي صــارت تســتهدف بيــت املرشــد واملؤسســة الدينيــة رصاح ـةً ،بــل
النصيــة ال
((( يُ َع ـ ّد آمــي أبــرز املنظّريــن املعارصيــن لواليــة الفقيــه املطلقــة ،وهــو مــن تالمــذة الخمينــي ،وهــو يقــول بواليــة الفقيــه ّ
االنتخابيــة ،ومــن مقوالتــه أن البيعــة يف ثقافــة التشــيع وفقــه اإلماميــة عالمــة عــى الحــق وليســت علــة ،ثــم تكــون لقيــادة الفقيــه الجامــع
للرشائــط علــة وليســت عالمــة .والــويل الفقيــه عنــد آمــي نائــب عــن اإلمــام املعصــوم وليــس نائ ًبــا عــن األ ّمــة ،وليســت األ ّمــة مصــدر
رشعيتــه يف الســلطة ،ودورهــا مقتــر عــى الكشــف عــن ذلــك وإثباتــه فقــط ،وليــس ثبوتــه وإنشــاؤه .راجــع :د .عــي فيــاض :نظريــات
الســلطة يف الفكــر الســيايس الشــيعي املعــارص ،ط /3مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي 2010م ،ص 253ومــا بعدهــا.
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إن عــد ًدا آخــر مــن املراجــع بــدؤوا يف التحذيــر مــن االنــزالق نحــو الهاويــة بثــورة عارمــة تجــرف
حكــم الحقبــة الخمينيــة املمتــد منــذ 1979م.
رصح مرجــع التقليــد آيــة اللــه بيــات زنجــاين ،خــال لقائــه مــع مســاعد وزيــر الشــباب
فقــد ّ
ـائل:
ـا عــن إغفــال مطالــب الشــباب ،متسـ ً
والرياضــة ،أن جــز ًءا مــن املظاهــرات األخــرة كان ناجـ ً
كيــف تعاملــت الحكومــة مــع مخــاوف الشــباب؟ وهــل ردت عليهــم بالشــكل املناســب؟ مجي ًبــا
أي مــن تلــك املخــاوف ،وإمنــا يتــم زيــادة تلــك املخــاوف يو ًمــا بعــد يــوم(.)1
بالنفــي ،فلــم تتـ َ
ـاش ّ
لكــن وبعــد ترصيحــات جــواد آمــي التــي أثــارت موجــة ضخمــة يف األوســاط اإليرانيــة ،بــل
را عــى مواقــع التواصــل ،حــاول مكتبــه تخفيــف وطــأة تلــك
ويف العــامل الشــيعي كلّــه ،وجــدلً كبـ ً
الترصيحــات ،فأوضــح رســول جعفريــان مســؤول مكتــب جــوادي آمــي أن هــذا الحديــث كان يف
أثنــاء لقــاء جــوادي آمــي مــع وزيــر العمــل ،وحمــل هوامــش كثــرة ،لكــن لألســف تقــوم وســائل
اإلعــام أحيانًــا بعمــل ســيئ ،وتقتطــع جــز ًءا مــن حديــث عــامل أو شــخصية ،تســتطيع االســتفادة بــه،
وتجعلــه عنوانًــا وموضو ًعــا ،ال سـ ّيام وقــد تحــدث جــواد آمــي ملــا يقــرب مــن  40دقيقــة ،ويف أثنــاء
هــذا الحديــث أشــار إىل الوضــع االقتصــادي واإلداري واالختــاس والرشــوة والفســاد اإلداري(.)2
تلــك الترصيحــات تـ ّ
ـدل عــى وجــود أزمــة حقيقيــة تعيشــها املؤسســة الدينيــة اإليرانيــة ،خوفًــا
ـدل مــن تخفيــف حـ ّدة القمــع واالضطهــاد
مــن انفــات األمــور وخروجهــا عــن حـ ّد الســيطرة ،وبـ ً
والعمــل عــى املشــاريع التنمويــة إلنهــاء البطالــة وإيجــاد فــرص عمــل ،والحــد مــن الفســاد،
والســيطرة عــى رؤوس األمــوال التــي تُن َفــق دون رقابــة شــعبية عــى امليليشــيات يف ســوريا والعــراق
ـدل مــن كل ذلــك يلجــأ النظــام إىل زيــادة القبضــة األمنيــة إلخضــاع النــاس ،وهــذه
وغريهــا ،بـ ً
االســراتيجية وإن كانــت ذات جــدوى عــى املــدى املتوســط إال أنهــا قــد تــؤول يف نهايــة املطــاف
إىل إلقــاء َمراجــع الديــن يف البحــر كــا يتخــوف جــواد آمــي(.)3

أبــدى املرجــع الدينــي آيــة اللــه مــوىس شــبريي زنجــاين تأســفه
مــن انخفــاض مســتوى التقــوى والعلــم واملحبوبيــة لــدى طلبــة
العلــوم الدينيــة .وعــدّ الســيد الزنجــاين أن تضــاؤل محبوبيــة
الطــاب موجــب للقلــق ،وقــال إن طــاب العلــم -نو ًعــا -ال
يتمتعــون باملحبوبيــة كــا يف الســابق.

((( راديو فردا ،آیتالله جوادی آملی :ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهند ریخت 7 ،ارديبهشت ،1397

https://bit.ly/2vVSKys

((( آرمان امروز ،انتقاد دفرت آیتا ...جوادی آملی 9 ،ارديبهشت https://bit.ly/2jhF0oH،1397

((( كيهان لندن ،نهادهای شیعی در ایران :پرهزینه ،پر مخاطره وپرمدعا ۱۰ ،اردیبهشت ،۱۳۹۷

https://kayhan.london/fa/1397/02/10/
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وفقدان َ
القبول المجتمعي
ثانيــا :طــاب العلوم الدينية ِ
ً

يف لقائــه مــع الشــيخ األعــرايف( ،)1أبــدى املرجــع الدينــي آيــة اللــه مــوىس شــبريي زنجــاين
تأســفه مــن انخفــاض مســتوى التقــوى والعلــم واملحبوبيــة لــدى طلبــة العلــوم الدينيــة .وعــ ّد
الســيد الزنجــاين أن تضــاؤل محبوبيــة الطــاب موجــب للقلــق ،وقــال« :إن طــاب العلــم -نو ًعــا -ال
يتمتعــون باملحبوبيــة كــا يف الســابق .يف الســابق كان هــذا الصنــف محبوبًــا ومحـ ًّـا لالحــرام.
اآلن ميكــن أن يحــرم الشــخص يف مــورد مــا ،بســبب ســلوكه الحســن ،إال أن هــذا األمــر ال ينطبــق
عــى نــوع الطلبــة .إذا حصــل اختــاف اآلن بــن الطلبــة وغريهــم يف املجتمــع ،فلــاذا يلقــي
كثــرون جــز ًءا مــن املشــكلة -عــى األقــل -عــى عاتــق الطلبــة؟ ألن محبوبيــة الطلبــة تضاءلــت.
هــذه مــن املصائــب ،وهــي وإن كانــت صعبــة إال أن علينــا تقبلهــا».
ويُحـ ّدد املرجــع زنجــاين الســبب الرئيــي لقلــة محبوبيــة طلبــة العلــوم الدينيــة ،وهــو يف نظــره
يكمــن يف املشــاركة يف األنشــطة السياســية .فقــال« :كثــر مــن األفــراد ال ميتلكــون التخصــص
الــازم ،هــذا فضـ ًـا عــن بعــض الترصفــات التــي تتســبب يف التقليل مــن شــأن الطلبــة واحرتامهم،
مثــل أن يحمــل بعــض الطلبــة الفتــة يدعــو فيهــا إىل انتخــاب (زيــد) ،وعــدم انتخــاب (عمــرو).
حتــى بعــض رجــال الســوق املحرتمــن ال يقومــون بهــذا العمــل ،فكيــف بطالــب العلــم؟ لــو أراد
طالــب العلــم العمــل يف هــذا الصعيــد فعليــه أن ميتلــك املســائل الكليــة يف هــذا الشــأن ،أمــا دخــول
الطــاب يف هــذا الــوادي فهــو ليــس يف صالــح الحــوزة وال الطــاب»(.)2
وهــذا يـ ّ
ـدل عــى أزمــة الحــوزة العلميــة واملجتمعيــة بســبب تســييس الدولــة للــدرس الدينــي،
وتسييســها لرجــال الديــن وطــاب الحــوزات ،مبــا أدى إىل فقــدان محبوبيــة املجتمــع لرجــال
الديــن ،وفقــدان رجــال الديــن رصي ـ ًدا شــعبيًّا هائـ ًـا.
والســؤال الــذي ينبغــي طرحــه هنــا :هــل ميكــن مــع مــرور الوقــت أن يقــل أو يختفــي تأثــر
املرجعيــة عــى الجامهــر؟! قــد تتجــى اإلجابــة عندمــا نــدرك مخــاوف النظــام اإليــراين ورجــال
الحــوزة املحســوبني عــى النظــام مــا يســمونه بعلمنــة املجتمــع واألمــواج التغريبيــة والتحديثيــة
القادمــة مــن الغــرب .كذلــك فــإ ّن اســتمرار تحالــف رجــال الديــن مــع النظــام أو انصهارهــا
ـوم ّ
أدق يُعـ ّرض املؤسســة الدينيــة لالنتقــادات الشــعبية .وهــذا مــن شــأنه مــع الوقــت أن يُشـ ّوه
مبفهـ ٍ
املؤسســة الدينيــة ويقــوم بتســقيطها علم ًّيــا وأخالق ًّيــا .ولــذا فالنظــام الســيايس اإليــراين أدخــل
تغيــرات جوهريــة عــى بنيــة الحــوزة ،وجعلهــا -يف جنــاح كبــر منهــا عــى األقــل -تابعــة للنظــام
الســيايس ،فتحولــت إىل مؤسســة ضمــن مؤسســات الدولــة ،ليــس بوســعها الخــروج عــى أعــراف
النظــام الســيايس.

((( الشيخ األعرافي هو مدير الحوزات العلمية في إيران.

((( انتخاب ،آیتالله شبیری زنجانی :دین خدا را با همین مردم ،باید اجرا کنیم 17 ،ابان http://cutt.us/dQray،1396
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را يــؤرق رجــال الديــن ،بخصــوص مســألتني
يلحــظ املدقــق يف الشــأن الحــوزوي أ ّن قل ًقــا كبـ ً
مهمتــن ،األوىل :فقــدان هيبتهــم وســيطرتهم الروحيــة واملعنويــة عــى قطاعــات كــرى مــن
الشــعب ،األمــر الــذي دفــع النظــام الســيايس إىل متويــل املؤسســات الدينيــة والعتبــات واملراقــد
بعــرات املاليــن مــن الــدوالرات لسـ ّد العجــز الكبــر يف نفقــات املؤسســة الدينيــة بســبب تراجــع
الحصــص املاليــة مــن تلــك القطاعــات .وفقــدان تلــك الهيبــة والســيطرة واملحبوبيــة -بعبــارة املرجــع
شــبريي زنجــاين -كان بســبب توغــل وتغــول املراجــع يف السياســة ،وتدويرهــم لعمليــات الفســاد
املقنــن ،وتخليقهــم أو ســكوتهم عــن لوبيــات الفســاد وجامعــات املصالــح.
واملســألة الثانيــة :هــي قلــق املراجــع الشــديد مــن مســألة علمنــة املجتمــع وتحديثــه ،وتقليــد
الشــباب للثقافــة الغربيــة ،وهــذه املســألة مبنيــة عــى األوىل ،فعمليــة التحديــث تلــك تقلــق رجــال
الديــن لعوامــل ،مــن أهمهــا املســألة املاليــة ،أي التخــوف مــن قفــز قطاعــات كبــرة مــن النــاس
عــى منــح الحقــوق الرشعيــة للمراجــع ،فالعلامنيــون بطبيعــة الحــال ال يؤمنــون مبســألة الحقــوق
فضــا عــن هيمنتــه السياســية ورقابتــه
ً
الرشعيــة أو بهيمنــة املرجــع عليهــم روحيًّــا ووجدانيًّــا،
الصارمــة عــى مناحــي الديــن والدنيــا ،ومــن أســباب قلقهــم فقــدان النفــوذ والســلطة ،فليــس
أي اســتعداد للتنــازل عــن الســلطة السياســية لخصومهــم مــن رجــال الديــن،
لــدى هــؤالء املراجــع ّ
فضـ ًـا عــن نظــام علــاين أو دميقراطــي ،فهــم يؤمنــون بنظريــة الرشعيــة اإللهيــة يف الحكــم،
ويؤمنــون بالفلســفة االنتصابيــة ال االنتخابيــة ،و ِمــن ث َـ ّم ميكــن تف ّهــم موقفهــم وتشــبثهم هــذا ،ف ُهــم
يف قناعاتهــم نــواب عــن اللــه ،و ُحــاة للديــن والرشيعــة.
إذن يبـ َـق ســؤال املســتقبل مستش ـك ًَل ج ـ ًّدا ،ويفتــح البــاب أمــام ســيناريوهات ال ميكــن التنبــؤ
بهــا ،ال ســيام بعــد وفــاة خامنئــي بالتــوازي مــع انتهــاء الجيــل األول املؤســس لهــذه الدولــة بعــد
الثــورة اإلســامية 1979م .فاملؤسســة الدينيــة تريــد اإلبقــاء عــى نفوذهــا الدينــي والســيايس،
وتخــى أن ترجــع إىل الــوراء ،أو باألحــرى يخــى مــن هــم يف الســلطة اآلن أن يعــودوا إىل مــا
قبــل عــام 1979م ،دون مناصــب تنفيذيــة أو وجاهــة سياســية ،ويف نفــس الوقــت هــم ال يريــدون
تقليــص صالحياتهــم أو التنــازل عــن يشء للشــعب ،يريــدون إبقــاء هيمنتهــم وســيطرتهم األمنيــة
واضطهادهــم للشــعب مخافــة تلــك الهبّــة الشــعبية التــي حــذر منهــا جــواد آمــي.
وميكــن القــول إ ّن املعضلــة الكــرى أنــه ال ميكــن الرجــوع إىل الخلــف ،فالرجــوع يعنــي محاكمة
الفاســدين مــن قبــل الشــعب ،أو مــن الثــورة القادمــة إن حدثــت ،ويف ذات الوقــت فــإن التمســك
بتلــك السياســات املتهــورة عــى الصعيــد الداخــي والخارجــي ســيؤدي ال محالــة إىل موجــة قــد
تــأكل األخــر واليابــس.
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الملـف السيـــاســي

اســتمرار غياب روحاني عن مجمع تشــخيص مصلحة النظام..
الدالالت واألسباب

منــذ تأســيس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام( ،)1أثــر العديــد مــن املناقشــات حــول مــدى أهميــة
ورضورة هــذه املؤسســة وموقعهــا مــن النظــام اإلي ـراين ،واختلفــت املواقــف بــن ُمدافــع عــن هــذه
املؤسســة ودورهــا املنصــوص عليــه يف الدســتور ،وبــن منتقــد ومقلــل مــن أهميتهــا يف ظــل وجــود
مجلــس صيانــة الدســتور املكلــف بــاإلرشاف عــى عمــل الربملــان واملوافقــة عــى جميــع القوانــن التــي
يضعهــا الربملــان قبــل اعتامدهــا .ويف كثــر مــن الترصيحــات التــي أدىل بهــا الرئيــس الســابق ملجمــع
تشــخيص مصلحــة النظــام هاشــمي رفســنجاين عقــب توليــه هــذا املنصــب ،أظهــر أنــه كان يأمــل يف أن
يحــد مــن ســلطة خامنئــي بإلزامــه بدرجــة أكــر بالــرأي االستشــاري الجامعــي للمجمــع(.)2
كــا دخــل هــذا املجمــع يف مواجهــات مــع عــدد مــن الرؤســاء مثــل الرئيــس اإليــراين الســابق محمــود
أحمــدي نجــاد ،الــذي وجــه رســالة إىل أعضــاء الربملــان يف فربايــر  2010واتهــم فيهــا مجمــع تشــخيص
((( تأســس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام فــي1988

بأمــر مــن مؤســس النظــام اإليرانــي روح اللــه الخمينــي ،وذلــك لالضطــاع

بعــدد مــن المهــام وهــي:
 حل اإلشكاالت والخالفات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور حول َسن التشريعات والقوانين. تقديــم رأي استشــاري للمرشــد األعلــى فــي المشــكالت المتعلقــة بسياســات الدولــة العامــة ،وحــل المعضــات الكبيــرة التــي تواجــهالنظــام ،وتعديــل الدســتور اإليرانــي .يتولــى المرشــد األعلــى للثــورة اإليرانيــة تعييــن أعضائــه الدائميــن والمؤقتيــن باســتثناء رؤســاء
الســلطات الثــاث (التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة) فضـ ًـا عــن فقهــاء مجلــس صيانــة الدســتور ورئيــس هيئــة األركان واألميــن العــام
لمجلــس األمــن القومــي اإليرانــي ،والذيــن يكتســبون عضويتهــم بشــكل تلقائــي .ويلتحــق بهــذه الهيئــة أعضــاء بشــكل غيــر دائــم مثــل
الــوزراء إذا كانــت المســائل المطروحــة فــي االجتماعــات ضمــن دائــرة اختصاصاتهــم ،ومــدة عمــل هــذه الهيئــة السياســية االستشــارية
 5سنوات.
((( ويلفريــد بوختــا ،مــن يحكــم إيــران (بنيــة الســلطة فــي الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة) مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث
االســتراتيجية ،2003 ،ص .88
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مصلحــة النظــام بانتهــاك الدســتور اإليــراين عــر وضــع عقبــات يف مســر إدارة البــاد ،كــا انتقــد
فيهــا رؤســاء الســلطتني الترشيعيــة والقضائيــة بســبب تأييدهــم قــرارات املجمــع( .)1وجــاء يف رد مجمــع
تشــخيص مصلحــة النظــام أن هــذا املجمــع تــم تأسيســه بأمــر مــن مؤســس النظــام روح اللــه الخمينــي
ومتــت اإلشــارة إليــه يف املــادة  112مــن الدســتور ،التــي تنــص عــى أن الهــدف مــن هــذا املجمــع هــو
تشــخيص وتحديــد مصالــح النظــام اإليــراين يف القوانــن التــي يؤيدهــا الربملــان اإليــراين ويــرى مجلــس
صيانــة الدســتور أنهــا مخالفــة للــرع والدســتور(.)2
منــذ وفــاة هاشــمي رفســنجاين الرئيــس الســابق ملجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام يف الثامــن مــن
ينايــر  ،2017مــر هــذا املجمــع بسلســلة مــن التطـ ّورات التــي أثــرت عــى أدائــه وجــدول اجتامعاتــه .هــذه
التط ـ ّورات تتمثــل يف التــايل:
1.1مرض رئيسه الجديد محمود هاشمي شاهرودي وسفره إىل أملانيا بهدف تلقي العالج.
2.2غيــاب رؤســاء الســلطات الثــاث (الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين ،ورئيــس الربملــان اإليــراين عــي
الريجــاين ،وشــقيقه صــادق الريجــاين رئيــس الســلطة القضائيــة) عــن املشــاركة يف اجتامعــات مجمــع
تشــخيص مصلحــة النظــام.
3.3عــدم انتظــام اجتامعــات املجمــع وعــدم جدولــة االجتامعــات القادمــة .ورغــم مــرور أكــر مــن
شــهرين يف العــام اإليــراين الجديــد ،لكــن هــذا املجمــع عقــد حتــى اآلن اجتام ًعــا واح ـ ًدا فقــط ،مــا
البــت يف عــدد مــن القضايــا وامللفــات املدرجــة يف جــدول أعاملــه(.)3
أدى إىل التأخــر يف ّ
عــدم حضــور رئيــس الجمهوريــة اجتامعــات مجمــع تشــخيص مصلحــة
النظــامُ ،ي َعــدّ أمـ ًرا غــر مســبوق ،ورغــم أنــه مل يكــن يحــر اجتامعــات
مجمــع التشــخيص إبــان فــرة الراحــل هاشــمي رفســنجاين بصــور
منتظمــة ،فــإن غيابــه التــا ّم عــن االجتامعــات يف فــرة شــاهرودي فتــح
البــاب عــى مرصاعيــه أمــام عــدد مــن التكهنــات والتحليــات.
((( يب يب يس فاريس ،مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟  20دی http://cutt.us/dZrBf،1395

((( نفس المرجع.
((( نامــه نیــوز« روزگار ناخــوش مجمــع تشــخیص مصلحــت بعــد از آیــت اللــه هاشــمی/غیبت رسان قــوا همچنــان حاشــیه ســاز اســت6 ،
خــرداد http://cutt.us/nWtaU،1397
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استمرار غياب الرئيس حسن روحاني عن اجتماعات المجمع
منــذ أن تــوىل محمــود شــاهرودي هــذا املنصــب يف أغســطس  2017ظــل الشــارع اإليــراين يتحــدث
باســتمرار عــن غيــاب الرئيــس حســن روحــاين عــن اجتامعــات ومناقشــات مجمــع تشــخيص مصلحــة
النظــام.
را يف خدمــة
عــدم حضــور رئيــس الجمهوريــة يف اجتامعــات هــذه املؤسســة التــي تلعــب دو ًرا كب ـ ً
سياســات املرشــد عــي خامنئــي والوســيطة يف حــل االختالفــات بــن املجالــس الترشيعيــة يعــد أمـ ًرا غــر
مســبوق .ورغــم أنــه مل يكــن يحــر اجتامعــات مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام إبــان فــرة الراحــل
هاشــمي رفســنجاين بصــور منتظمــة( ،)1فــإن غيابــه التــام عــن االجتامعــات يف فــرة شــاهرودي فتــح
البــاب عــى مرصاعيــه أمــام عــدد مــن التكهنــات والتحليــات نشــر إليهــا يف مــا يــي:
ً
أول :ذهــب بعــض املحللــن إىل أن أســباب غيــاب روحــاين تتمثــل يف مطالبتــه برئاســة هــذا املجمــع
عــى غــرار مــا حــدث خــال فــريت رئاســة كل مــن عــي خامنئــي وهاشــمي رفســنجاين.
واســتند هــؤالء املحللــون يف هــذا الفرضيــة عــى الترصيحــات التــي أدىل بهــا املستشــار اإلعالمــي
لحســن روحــاين ،حســام الديــن آشــنا ،يف مــارس املــايض عــى قنــاة «تلغــرام» عندمــا تحــدث عــن أن
رئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام هــي مــن حــق رؤســاء الجمهوريــة ،واســتدل عــى ذلــك بجمــع
املرشــد بــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام يف  ،1988وبعــد وفــاة الخميني
وتعيــن خامنئــي يف منصــب املرشــد وانتخــاب هاشــمي رفســنجاين يف منصــب رئاســة الجمهوريــة ،تــرأس
األخــر هــذه املؤسســة واســتمرت فــرة رئاســته لهــا حتــى تاريــخ وفاتــه يف .2017
ورغــم أن محمــد خامتــي ومحمــود أحمــدي نجــاد مل يرتأســا هــذا املنصــب يف أثنــاء فــرة رئاســتهام
للبــاد ،فــإن حســام الديــن آشــنا يــرى أن الوقــت قــد حــان لتبقــى مســؤولية املجمــع يف عهــدة رئاســة
الجمهوريــة ،ويعتقــد أن رؤســاء الجمهوريــة ال يتقبلــون رئاســة فــرد آخــر عــى هــذا املجمــع(.)2
ويف معــرض رده عــى ســؤال حــول مــا إذا كانــت رئاســة الجمهوريــة قــد ناقشــت موضــوع رئاســة
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام أم ال ،قــال املتحــدث باســم الحكومــة اإليرانيــة محمــد باقــر نوبخــت إن
رئاســة الجمهوريــة مل تتطــرق إىل هــذا املوضــوع ،لكــن هنــاك مــن اقــرح أحقيــة الرئيــس حســن روحــاين
يف رئاســة املجمــع عــى غــرار رئاســته لــكل مــن املجلــس األعــى لألمــن القومــي واملجلــس األعــى للثــورة
الثقافيــة .ويــرى املقرتحــون أنــه وف ًقــا للدســتور اإليــراين فــإن رئيــس الجمهوريــة هــو الشــخص الثــاين
يف هــرم الســلطة اإليرانيــة بعــد املرشــد ،وبالتــايل ال يجــوز أن يرأســه أي شــخص آخــر غــر املرشــد(.)3
ثان ًيــا :الرئيــس اإليــراين األســبق محمــد خامتــي أبــدى عــدم رغبتــه يف نيــل عضويــة مجمــع تشــخيص
مصلحــة النظــام بعــد نهايــة فرتتيــه الرئاســيتني ،لكــن ســلفه محمــود أحمــدي نجــاد ظــل عضـ ًوا يف هــذا
املجمــع لــدورة كاملــة بعــد نهايــة رئاســته للبــاد ،وتــم تجديــد عضويتــه لــدورة ثانيــة ،هــذا التجديــد عـ ّده
البعــض مبثابــة الفرصــة األخــرة ألحمــدي نجــاد يف العمــل الســيايس ،بينــا فــره آخــرون بأنــه يــأيت
يف إطــار السياســة التــي يتبعهــا املرشــد عــي خامنئــي يف اختيــار أعضــاء املؤسســات الثوريــة التــي تقــوم
عــى اختيــار االفــراد األكــر والء للثــورة وإبعــاد مــن هــم أقــل وال ًء(.)4
را مفــاده أن عــد ًدا مــن أعضــاء مجمــع
يف أواخــر الســنة اإليرانيــة املاضيــة ،تــداول اإليرانيــون خ ـ ً
((( راديو فردا ،مجمع تشخیص؛ غایبانی که از حکم رهرب رسباز میزنند 10 ،ارديبهشت http://cutt.us/Gsqj4،1397
((( مخرب ،چرا روحاين در مجمع غايب است؟  27ارديبهشت http://cutt.us/J5OoF ،1397

((( آفتاب نيوز ،پیشنهاد ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به روحانی؟  6مهرماه http://cutt.us/MkWYy،1395
((( تابناک ،چرا حکم عضویت أحمدینژاد در مجمع متدید شد؟! 27 ،مرداد http://cutt.us/xoHYA ،1396
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تشــخيص مصلحــة النظــام وهــم رؤســاء الســلطات الثــاث (الرئيــس حســن روحــاين ،ورئيــس الربملــان
عــي الريجــاين ،ورئيــس الســلطة القضائيــة صــادق الريجــاين) أعلنــوا أنهــم لــن يشــاركوا يف اجتامعــات
هــذا املجمــع إذا اســتمر الرئيــس اإليــراين الســابق محمــود أحمــدي نجــاد يف حضــور االجتامعــات( .)1لكــن
بعــد وقــت وجيــز مــن هــذا الخــر حــر رئيــس الربملــان عــي الريجــاين اجتام ًعــا لهــذا املجمــع ،األمــر
الــذي ســاق عــد ًدا مــن املحللــن إىل اعتبــار أن مــا تــردد حــول رفــض رؤســاء الســلطات الثــاث مشــاركة
أحمــدي نجــاد هــو مجــرد تكهنــات .كــا اســتبعد آخــرون عــدم مشــاركة الرئيــس حســن روحــاين بســبب
موقفــه مــن أحمــدي نجــاد( ،)2بعبــارة أخــرى يــرون أنــه إذا كان ســبب غيــاب حســن روحــاين هــو حضــور
أحمــدي نجــاد فــإن حضــور عــي الريجــاين يثبــت أنــه مل يكــن هنــاك أي تنســيق بــن رؤســاء الســلطات
الثــاث.
ثال ًثــا :يعتقــد البعــض أن هنــاك اختالفًــا بــن الرئيــس حســن روحــاين ومجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام
حــول خطــة التنميــة .ويف هــذا الصــدد قــال العضــو مبجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام محمــود محمــدي
عراقــي إن غيــاب روحــاين بــدأ منــذ اعرتاضــه عــى تدخّــل مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام يف
السياســات الخاصــة بتنفيــذ خطــة التنميــة السادســة ،إذ يــرى روحــاين أن تعيــن هــذه السياســات هــو
وظيفــة الحكومــة وليســت أي مؤسســة أخــرى(.)3
راب ًعــا :يف  2015أعلــن املتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة محمــد باقــر نوبخــت أن ســبب غيــاب روحــاين
عــن اجتامعــات مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام هــو كــرة برامــج ومســؤوليات الرئيــس حســن روحــاين.
هــذه التربيــرات انتقدهــا عــدد مــن أقطــاب النظــام حينهــا ووصفوهــا بأنهــا «عــذر أقبــح مــن الذنــب»،
ورأوا أن التــذرع بكــرة أعــال وبرامــج رئيــس الجمهوريــة هــو مبثابــة عــدم اكــراث ألهميــة مجمــع
تشــخيص مصلحــة النظــام(.)4
مستقبل مجمع تشخيص مصلحة النظام
اقــرن دور مجمــع تشــخيص مصلحــة النظام بدور رئيســه األســبق هاشــمي رفســنجاين يف النظــام اإليراين،
فقــد متتــع بكاريزمــا خاصــة لــدى مســؤويل النظــام رغــم الخالفــات التــي نشــبت بينــه وبــن املرشــد عــي
خامنئــي خــال الســنوات األخــرة ،كــا كان سياسـيًّا محنـكًا خــاض غــار السياســة ألكرث مــن نصف قــرن ،وله
قــدرة عاليــة عــى العمــل خلــف كواليــس السياســة اإليرانيــة ،لذا انعكســت تجاربــه تلــك يف طريقــة إدارته ملجمع
تشــخيص مصلحــة النظــام ويف التأثــر عــى القــرارات املصرييــة التي تهــم النظام ومســتقبله ،واكتســب املجمع
مكانتــه مــن مكانــة رئيســه .ومبوتــه فقـ َد مجمــع تشــخيص مصلحة النظــام قدرتــه النســبية يف لعــب دور معتدل
يف القــرارات املصرييــة التــي تهـ ّم النظــام اإليراين.
مــا ال شــك فيــه أن وفــاة رفســنجاين ال تعنــي بــأي حــال مــن األحــوال أن هــذا املجمــع لــن يكــون لــه أي
تأثــر عــى هيــكل النظــام اإليــراين وعــى الســاحة السياســية اإليرانيــة ،لكنهــا تعنــي أن إيــران فقــدت أهــم
قنــاة للتأثــر عــى توجهــات وقــرارات املرشــد عــي خامنئــي ،وبالتــايل يتوقــع أن تكون قــرارات املجمــع املتعلقة
مبصلحــة النظــام اإليــراين متوافقــة مــع مــا يــراه املرشــد عــي خامنئــي ،دون إبــداء أي رأي ودون أي مخالفــة.
((( خــر أون اليــن ،رسان  ۳قــوه در اعــراض بــه حضــور أحمدینــژاد در مجمــع تشــخیص مصلحــت ،بــه جلســات آن منیرونــد20 ،
اســفند http://cutt.us/N126A ،1396
((( جهان نيوز ،چرا روحاين در مجمع غايب است؟  10ارديبهشت http://cutt.us/3mPGZ،1397
((( صداي أمريكا ،یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :حسن روحانی از مجمع قهر کرده است 9 ،اذر ،1394

http://cutt.us/cqm4r

((( آفتــاب يــزد ،رئیــسجمهــور بــاز هــم بــه جلســه مجمــع تشــخیص مصلحــت نرفــت فرضیههایــی در مــورد دالیــل غیبــت روحانــی9 ،
ارديبهشــت http://cutt.us/1pkZd ،1397
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الملـف الدفاعـي واألمنـي
ً
أول :إيران ودبلوماســية التعاون العســكري في ظل عودة العقوبات
األمريكية

يف إطــار سياســة الرتكيــز عــى عقــد اتفاقــات التعــاون العســكري التــي تتبعهــا طهــران
مــع معظــم الــدول التــي تقيــم َعالقــات دبلوماســية كاملــة معهــا ،أجــرت القيــادات العســكرية
اإليرانيــة يف شــهر مايــو 2018م سلســلة مــن اللقــاءات واملشــاورات العســكرية مــع كل مــن عــان،
وأفغانســتان وبوليفيــا ،األمــر الــذي عكــس رغبــة إيرانيــة يف تكثيــف اللقــاءات الدوليــة ملســؤوليها
العســكريني يف ظــل خــروج الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن االتفــاق النــووي ،وبــدء عــودة
العقوبــات األمريكيــة عليهــا ،ودعــوة وزيــر الخارجيــة األمريــي لتكويــن تحالــف دويل ملواجهــة
السياســات اإليرانيــة ،ســواء الراميــة إىل امتــاك الســاح النــووي أو املهــددة لألمــن والســام يف
منطقــة الــرق األوســط.

ومــع غمــوض املوقــف القانــوين للعقوبــات الدوليــة املفروضــة
عــى إيــران يف ظــل خــروج الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق
واحتامليــة تغــر املوقــف األورويب وخــروج الــدول األوروبيــة
الثــاث املوقعــة عــى االتفــاق ،تتحــرك إيــران لكــر طــوق
العقوبــات قبــل إحكامــه عــى جميــع املســتويات ومنهــا مســتوى
التعــاون العســكري.
التعاون العسكري وكسر طوق العقوبات:

جمــد االتفــاق النــووي املوقــع بــن إيــران ومجموعــة دول  1+5الكثــر مــن العقوبــات الصــادرة
مــن مجلــس األمــن الــدويل بحــق إيــران ،وخفــف مــن تبعــات بعضهــا اآلخــر ،مبقتــى قــرار
مجلــس األمــن رقــم  2231الصــادر يف يوليــو 2015م ،وكان مــن أبــرز القــرارات الدوليــة التــي
تفــرض قيــو ًدا عــي التعــاون العســكري الــدويل مــع إيــران قبــل توقيــع االتفــاق قــرار مجلــس
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األمــن رقــم  1774الصــادر عــام 2007م الــذي يقــول يف مادتــه السادســة« :يهيــب بجميــع الــدول
أن تتوخــى اليقظــة والتشــدد حيــال توريــد أو بيــع أو نقــل أي دبابــات أو مركبــات قتاليــة مدرعــة
أو منظومــات مدفعيــة مــن العيــار الكبــر أو طائــرات قتاليــة أو طائــرات هليكوبــر هجوميــة أو
ســفن حربيــة أو قذائــف أو منظومــات قذائــف عــى النحــو املحـ ّدد ألغــراض ســجل األمــم املتحــدة
لألســلحة التقليديــة ،إىل إيــران بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــن أراضيهــا أو عــى يــد رعاياهــا
أو باســتخدام الســفن التــي ترفــع أعالمهــا أو طائراتهــا ،ويف تزويــد إيــران بــأي مســاعدة تقنيــة
أو تدريــب أو مســاعدة ماليــة أو اســتثامرات أو خدمــات ســمرسة أو غريهــا مــن الخدمــات ،ونقــل
املــوارد أو الخدمــات املاليــة املتصلــة بتوريــد تلــك األصنــاف أو بيعهــا أو نقلهــا أو صنعهــا أو
اســتعاملها منعــا لحــدوث تراكــم أســلحة مزعــزع لالســتقرار»(.)1
وقــد جــاء قــرار مجلــس األمــن رقــم  2231املرفــق باملــادة رقــم  )2(5ليلغــي أحــكام قــرار مجلــس
األمــن رقــم  1774الخــاص بالتعــاون العســكري مــع إيــران ،ولكــن جعلــه مرشوطًــا مبوافقــة مجلس
األمــن ملــدة خمــس ســنوات مــن رسيــان االتفــاق النــووي ،أو صــدور قــرار مــن الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة بالســاح بذلــك.
ومل ينــص االتفــاق النــووي عــى اآلثــار القانونيــة املرتتبــة عــى خــروج إحــدى الــدول املوقعــة
مــن االتفــاق ،وهــل ميكــن اعتبــار االتفــاق الغ ًيــا يف حالــة خــروج الطــرف اإليــراين أو الطــرف
الثــاين بجميــع أعضائــه ،أم يكفــي خــروج أغلبيــة أعضــاء الطــرف الثــاين؟ وهــل إلغــاء االتفــاق
يعنــي عــودة جميــع العقوبــات التــي ألغيــت أو جمــدت مبقتضــاه بشــكل تلقــايئ ،أم أن األمــر
يســتلزم إصــدار عقوبــات دوليــة جديــدة؟

ومــع غمــوض املوقــف القانــوين للعقوبــات الدوليــة املفروضــة عــى إيــران يف ظــل خــروج
الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق واحتامليــة تغــر املوقــف األورويب وخــروج الــدول األوروبيــة
الثــاث املوقعــة عــى االتفــاق ،تتحــرك إيــران لكــر طــوق العقوبــات قبــل إحكامــه عــى جميــع
املســتويات ومنهــا مســتوى التعــاون العســكري.
» » التعاون العسكري اإليراني-العماني:

عقــب منــاورة بحريــة مشــركة بــن إيــران وعــان مطلــع شــهر مايــو 2018م موضــوع
التقريــر ،زار مســاعد رئيــس أركان الق ـ ّوات املســلحة العامنيــة للعمليــات والتخطيــط،
العميــد حمــد بــن راشــد البلــويش ،طهــران عــى رأس وفــد مكــون مــن
قيــادات عســكرية عامنيــة ،والتقــي اللــواء قديــر نظامــي مســاعد
((( مجلــس األمــن ،القــرار رقــم  )2007( 1774الــذي اتخــذه مجلــس األمــن يف
جلســته 5647املعقــودة يف 24مــارسhttp://cutt.us/BMXrc ، 2
((( مجلــس األمــن ،القــرار  )2015( 2231الــذي اتخــذه
مجلــس األمــن يف جلســته  7488املعقــودة يف
 20يوليــوhttp://cutt. ،2015
us/kzfvT
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رئيــس القيــادة العامــة للقــ ّوات املســلحة اإليرانيــة لشــؤون التعــاون الــدويل ،وذلــك يف إطــار
االجتــاع الســنوي للجنــة الصداقــة العســكرية اإليرانية-العامنيــة املشــركة(.)1
تقــوم لجنــة الصداقــة العســكرية اإليرانية-العامنيــة املشــركة ،التــي عقــدت اجتامعهــا الســنوي
الرابــع عــر مطلــع شــهر مايــو 2018م ،بتنســيق أطــر التعــاون العســكري املشــرك بــن البلديــن،
الــذي يرتكــز حــول إجــراء منــاورة بحريــة مشــركة بشــكل ســنوي يتزامــن مــع تاريــخ انعقــاد
اللجنــة ،وغال ًبــا مــا يركــز ســيناريو املنــاورة عــى التدريــب عــى إعــال اإلنقــاذ واإلمــداد وتنظيــم
عمليــات املــرور مبضيــق هرمــز الــذي تــرف عليــه الدولتــان ،كــا تقــوم اللجنــة برتتيــب زيــارات
القطــع البحريــة اإليرانيــة ملــواين عــان ،فضـ ًـا عــن أعــال التدريــب ونقــل الخــرات األخــرى(.)2
مل تتأثــر ال َعالقــات اإليرانية-العامنيــة بالعقوبــات التــي فرضــت عــى إيــران يف مرحلــة مــا
قبــل االتفــاق النــووي ،عــى املســتوى العســكري ،ومــن املتوقــع أن يظــل التنســيق العســكري بــن
البلديــن قامئًــا بغــض النظــر عــن قــرارات مجلــس األمــن التــي تحظــر التعــاون العســكري مــع
إيــران إال بقــرار خــاص مــن مجلــس األمــن ،ويســتبعد أن يؤثــر املوقــف األمريــي الجديــد مــن
االتفــاق النــووي عــى أوجــه التعــاون اإليــراين العــاين.
» »التعاون العسكري اإليراني-األفغاني:

زار وزيــر الدفــاع األفغــاين طــارق شــاه بهرامــي العاصمــة اإليرانيــة طهــران يف األســبوع
الثــاين مــن مايــو 2018م عــى رأس وفــد عســكري للتباحــث حــول أوجــه التعــاون العســكري مــع
إيــران ،وبخاصــة التنســيق يف قضيــة أمــن الحــدود املشــركة بــن البلديــن(.)3
وعــى الرغــم مــن شــكوى املســؤولني األفغــان املتكــررة مــن تعــاون إيــران مــع حركــة طالبــان
األفغانيــة ومــا ينطــوي عليــه هــذا التعــاون مــن تهديــد ألمــن واســتقرار أفغانســتان ،مثــال مــا
أعلنــه حاكــم واليــة فــراه األفغانيــة أصــف ننــغ عــن قيــام إيــران بتدريــب عنــارص طالبــان يف
معســكرات يف أرايض واليتــه( ،)4تكــررت لقــاءات املســؤولني العســكريني للدولتــن خــال األشــهر
األخــرة ،إذ ســبقت زيــارة وزيــر الدفــاع األفغــاين إليــران زيــارة مســاعد وزيــر الدفــاع األفغــاين
أحمــد متيــم عــايص يف مــارس 2018م ،التــي التقــي فيهــا مســؤويل وزاريت الدفــاع والخارجيــة
اإليرانيــة(.)5
وقــد عكســت هــذه الزيــارات تقاربًــا أفغانيًّا-إيرانيًّــا ،عــى الرغــم مــن عــدم وجــود َعالقــات
تعــاون عســكري واضحــة بــن البلديــن ،وغالبًــا مــا كان يقرتن إجــراء املنــاورات العســكرية اإليرانية
بالقــرب مــن الحــدود األفغانيــة بفــرات توتــر ال َعالقــات بــن البلديــن ،لكــن يبــدو أن التباعــد
((( چهاردهمین کمیسیون مشرتک نظامی ایران وعامن برگزار شد ،تسنيمhttp://cutt.us/5qLr2،
((( چشم اندازروابط ایران وعامن ،کانون پژوهش های دریای پارسhttp://cutt.us/GxUMJ،
((( روابط نظامی ایران وأفغانستان ریشه دار اسنت ايسناhttp://cutt.us/lMfMH،

((( “حامیت ایران از طالبان؛ عامل بیثباتی بیشرت أفغانستان» ،دویچه فیله،
((( معاون وزیر دفاع ملی أفغانستان با مقامات سیاسی ونظامی ایران دیدار می کند ،ركنا،

http://cutt.us/Vrl11

http://cutt.us/5olDZ
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الحــادث بــن أفغانســتان وباكســتان وتكــرار غلــق الحــدود بــن البلديــن( )1قــد أثــر باإليجــاب عــى
خصوصــا بعــد افتتــاح مينــاء تشــابهار اإليــراين عــى بحــر عــان،
ال َعالقــات األفغانية-اإليرانيــة،
ً
وتوريــد أول شــحنة قمــح هنــدي إىل أفغانســتان عــر هــذا املينــاء دون املــرور عــر األرايض
الباكســتانية(.)2
وعــى الرغــم مــا تشــهده ال َعالقــات األفغانية-اإليرانيــة مــن منــ ّو حال ًّيــا بدافــع املصالــح
االقتصاديــة ،فــإن التعــاون العســكري بينهــا حتــى اآلن يبــدو أنــه ال يتعــدى املجــال األمنــي
والتنســيق يف جهــود مكافحــة تجــارة املخــدرات ،ومــا يعلــن عــن التعــاون العســكري بينهــا يــأيت
يف إطــار الجهــود اإليرانيــة إلقامــة تعــاون عســكري مــع دولــة تســتقر عــى أراضيهــا الق ـ ّوات
األمريكيــة وقــ ّوات حلــف الناتــو.
» » التعاون العسكري اإليراني-البوليفي:

زار قائــد القـ ّوات املســلحة البوليفيــة جميــل بــوردا سوســا طهــران يف الخامــس عــر مــن مايــو
2018م ،والتقــي وزيــر الدفــاع واإلمــداد اإليــراين أمــر حامتــي( ،)3وشــملت املباحثــات الحديــث
عــن سياســات الواليــات املتحــدة وخروجهــا مــن االتفــاق النــووي ،كــا أعــرب جميــل بورداسوســا
عــن رغبتــه يف تعميــق التعــاون العســكري مــع إيــران يف مجــاالت التصنيــع الحــريب ،وبنــاء ثكنــات
القـ ّوات املســلحة واملستشــفيات العســكرية ،وتبــادل خــرات التعليــم والتدريــب(.)4
يشــكل االقــراب مــن الحــدود األمريكيــة أحــد أهــداف إيــران مــن توطيــد َعالقاتهــا بــدول
أمريــكا الالتينيــة ،وتعــد دولــة فنزويــا قاعــدة الوجــود اإليــراين يف أمريــكا الالتينيــة ،وش ـكّل
دعــا للوجــود اإليــراين هنــاك ،إذ يرتبــط التيــار اليســاري الالتينــي مبعــاداة
التيــار اليســاري
ً
السياســات األمريكيــة ،ونجحــت إيــران يف الربــط بــن معــاداة التيــار اليســاري الالتينــي للواليــات
املتحــدة والتقــارب مــع النظــام اإليــراين ،وهــو مــا حــدث يف حقبــة رئاســة أحمــدي نجــاد ،التــي
اقرتنــت برئاســة هوغــو تشــافيز لفنزويــا ،وال تســتثنى بوليفيــا مــن هــذه القاعــدة(.)5
يطبــق الرئيــس البوليفــي إيفــو موراليــس سياســات اقتصاديــة اشــراكية منــذ توليــه الســلطة يف
عــام 2006م ،وأ ّمــم عــد ًدا مــن الــركات األجنبيــة العاملــة يف بوليفيــا يف قطاعات النفــط والطاقة
واملناجــم( ،)6وتلقبــه الحكومــة األمريكيــة بالشــيطان( ،)7بعــد أن قــام بطــرد الوكالة األمريكيــة للتنمية
((( باكستان وأفغانستان :توتر دبلومايس وخسائر مبليارات الدوالرات ،القدس العريب، http://cutt.us/wUXnF

((( أولني محمولۀ بزرگ گندم هند از طريق بند چابهار به أفغانستان رسيد ،پژواک،

http://cutt.us/0pifr

((( اعالم آمادگی ایران برای همکاری نظامی با بولیوی ،ايسناhttp://cutt.us/QXhaA،

((( ابراز َعالقه ارتش بولیوی به همکاریهای فنی وتسلیحاتی با جمهوری إسالمی ایران ،پاناhttp://cutt.us/2Ardj ،
((( أمــل مختــار :ال َعالقــات اإليرانية-الالتينيــة بعــد تــويل روحــاين ،فــرص اســتعادة النفــوذ يف بيئــة متغــرة ،مجلــة الدراســات اإليرانيــة،
العــدد  ،4ص82- 80
((( موراليس يطرد الوكالة األمريكية للتنمية «يو اس ايد» وواشنطن تحتج ،فرانس http://cutt.us/WDb0C ، 24
((( من هو إيفو موراليس ،الرجل الذي تصفه واشنطن بـ”الشيطان”؟http://cutt.us/MlYHT ،
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ـا إياهــا بالتد ّخــل يف السياســة الداخليــة لبــاده(،)1
«يــو إس إيــد» مــن األرايض البوليفيــة ،متّهـ ً
و ِمــن ث َـ ّم تكتمــل يف بوليفيــا العنــارص املحفــزة للتقــارب مــع إيــران.
النــاذج الثالثــة التــي عرضهــا التقريــر عــن التعــاون العســكري الــدويل إليــران تثبــت أن
إيــران تســعى لتدعيــم أوجــه تعاونهــا الــدويل عــى املســتوى العســكري ،ســواء يف الدائــرة العربيــة
أو اإلســامية أو الالتينيــة ،ومل ي ُحــل وجــود القـ ّوات الغربيــة واألمريكيــة يف أرايض بعــض الــدول
دون مت ّكــن إيــران مــن إقامــة تعــاون عســكري معهــا ،كــا ال يشــرط أن يكــون التعــاون العســكري
اإليــراين مــع هــذه الــدول ممتـ ًّدا ألشــكال تعــاون حقيقــي ،إذ إ ّن بعــض اللقــاءات بــن املســؤولني
العســكريني اإليرانيــن ونظرائهــم يف هــذه الــدول ذات طبيعــة بروتوكوليــة وال تعــر عــن تعــاون
عســكري حقيقــي ،لكنهــا تدعــم ال َعالقــات السياســية واالقتصاديــة بــن إيــران وهــذه الــدول.
ثانيا :احتجاجات كازرون وأزمة التقســيمات اإلدارية في إيران
ً

مل ت ُعــد االحتجاجــات يف إيــران محصــورة يف فئــة أو عــرق أو منطقــة بعينهــا ،وعقــب
االحتجاجــات الشــعبية التــي عمــت مختلــف املــدن اإليرانيــة يف نهايــة  2017واســتمرت لنحــو 3
أســابيع تواصلــت االحتجاجــات الشــعبية املناهضــة لخطــط وبرامــج وسياســات النظــام يف عــدد
مــن املــدن واملناطــق ،كان أشــدها وأطولهــا مــدة احتجاجــات أهــايل منطقــة كازرون التــي تع ـ ّد
مــن أكــر املناطــق الفقــرة يف محافظــة فــارس جنــويب إيــران .ويبلــغ عــدد ســكانها  266أل ًفــا
شــخصا ،يف آخــر إحصائيــات رســمية(.)2
و217
ً
النقطــة التــي أفاضــت كأس الغضــب لــدى
ســكان هــذه املنطقــة هي الخطــة الحكوميــة لفصل
منطقتــن مــن كازرون لتشــكيل مقاطعــة جديــدة.
وقــد خلفــت هــذه االحتجاجــات التــي واجهتهــا
قــ ّوات الرشطــة بعنــف شــديد  3قتــى حســب
الروايــة الرســمية ،بينــا تقــدر املصــادر املحليــة
فضــا
ً
عــدد القتــى بأكــر مــن ذلــك( ،)3هــذا

((( موراليــس يطــرد الوكالــة األمريكيــة للتنميــة «يــو إس إيــد»
وواشــنطن تحتــج ،فرانــس http://cutt.us/kJV4r ،24
((( كازرون نــگاه ،نتایــج آخریــن رسشــاری نفــوس ومســکن کازرون
مشــخص شــدhttp://cutt.us/rsOY1 ،
((( خربگــزاری هرانــا ،مراســم خاکســپاری تنــی از کشــته شــدگان
حــوادث کازرون برگــزار شــد  /تصاویــر 2 ،خــرداد http:// ،1397
cutt.us/CgnIV

24

عــن ســقوط عــرات الجرحــى واملعتقلــن( .)1كــا أعلــن نائــب محافــظ فــارس أن املحتجــن قاموا
بــإرضام النــران يف أحــد البنــوك وكبــدوا ســيارات الرشطــة خســائر كبــرة(.)2
التقسيم اإلداري في إيران:

بعــد انتصــار الثــورة اإليرانيــة يف  ،1979اختلفــت مواقــف املســؤولني اإليرانيــن حــول طريقــة
وكيفيــة تقســيم املناطــق اإليرانيــة إىل وحــدات إداريــة ،فمنهــم مــن اقــرح تقســيم البــاد إىل
مقاطعــات ،ومنهــم مــن اقــرح تقســيمها إىل واليــات ،فضـ ًـا عــن اقــراح ثالــث بتقســيم البــاد إىل
را اســتقر الــرأي عــى تقســيم البــاد إىل محافظــات .خــال العقديــن األخرييــن
محافظــات .وأخـ ً
اســتمرت عمليــة اســتحداث محافظــات جديــدة حتــى وصــل عددهــا إىل  31محافظــة .هــذه
املحافظــات مقســمة بدورهــا إىل وحــدات إداريــة أصغــر هــي املقاطعــات ،واملقاطعــات مقســمة
را األقســام الريفيــة التــي تتشــكل مــن عــدة
أيضً ــا إىل وحــدات إداريــة أصغــر هــي النواحــي ،وأخـ ً
قــرى.
ظــل موضــوع التقســيامت اإلداريــة يف إيــران وخطــط اقتطــاع مناطــق مــن املحافظــات وضمها
إىل مناطــق أخــرى ،أو تحويــل بعــض املناطــق الصغــرة إىل مقاطعــات ومحافظــات ،مــن أكــر
املواضيــع املثــرة للجــدل خــال الســنوات املاضيــة مــن عمــر النظــام اإليــراين .نذكــر منهــا عــى
ســبيل املثــال أزمــة فصــل منطقــة قزويــن التــي كانــت تتبــع ملحافظــة زنجــان وتأســيس محافظــة
جديــدة باســم قزويــن يف يونيــو .)3(1997
وســبقت عمليــة االنفصــال سلســلة مــن املظاهــرات وأعــال العنــف أدت إىل ســقوط قتــى
وجرحــى ،ثــم أزمــة تقســيم محافظــة خراســان إىل  3محافظــات يف يونيــو  ،2003وهــي خراســان
الشــالية وعاصمتهــا بجنــورد ،وخراســان الجنوبيــة وعاصمتهــا بريجنــد ،وخراســان رضــوي
ـر أهــايل كل مــن
وعاصمتهــا مدينــة مشــهد .وعقــب اإلعــان عــن تقســيم محافظــة خراســان ،سـ ّ
منطقتــي نيشــابور وســبزوار احتجاجــات غاضبــة اعرتاضً ــا عــى اختيــار مدينتــي بجنــورد وبريجنــد
كعاصمتــن لــكل مــن خراســان الشــالية وخراســان الجنوبيــة ،وخلفــت هــذه االحتجاجــات عــد ًدا
مــن القتــى والجرحــى(.)4
دوافع التقسيمات اإلدارية:

تختلــف مطالبــات املحافظــات اإليرانيــة بــن مؤيــد إليجــاد مقاطعــات ومحافظــات جديــدة،
((( يب يب يس فــاريس ،اعرتاضــات کازرون ،چندیــن کشــته ،دههــا زخمــی وبازداشــتی برجــای گذاشــت 27 ،ارديبهشــت ،1397
cutt.us/B5dm0

http://

((( راديــو فــردا ،تــداوم درگیــری در کازرون؛ «خســارت بــه خودروهــای پلیــس ،بــه آتــش کشــیدن شــدن یــک بانــک 29 ،ارديبهشــت ،1397
http://cutt.us/xStfN

((( صــداي قزويــن ،ناگفتــه هــای ســال  73وشــلوغی هــای شــهر در ماجــرای اســتان شــدن قزویــن 2 ،تــر http://cutt.us/ ،1393
l02wh
((( راديــو فــردا ،اليحــه تقســيم اســتان خراســان وچشــم انــداز آشــوب ودرگــري در ايــن اســتان 26 ،مــرداد http://cutt.us/ ،1382
GjXsk

تقريرالحالة اإليرانية
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ورافــض لفكــرة زيــادة عــدد الوحــدات اإلداريــة.
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املؤيــدون للتقســيامت اإلداريــة يــرون أن اســتحداث مقاطعــات ومحافظــات جديــدة ســيفرض
عــى الحكومــة تخصيــص ميزانيــات أكــر تــؤدي إىل تنميتهــا وتط ّورهــا بشــكل عــام.
أكــر الجهــات التــي تضطلــع بهــذا الــدور هــم نــواب الربملــان اإليــراين الذيــن ينقلــون تطلعــات
وآمــال دوائرهــم االنتخابيــة .لكــن ســكان املناطــق املــراد تقســيمها كــا يف حالــة منطقــة كازرون،
يــرون أن املصالــح الشــخصية ملمثــل كازرون يف الربملــان اإليــراين حســن رضــا زاده ،هــي التــي
تقــف وراء تبنيــه لفكــرة اســتحداث وحــدات إداريــة جديــدة .أمــا مفــاد االتهــام املوجــه إىل ممثــل
كازرون يف الربملــان فيتمثــل يف ســعيه الــدؤوب ملنــح أكــر قــدر مــن اإلمكانــات واملشــاريع التنموية
إىل املناطــق التــي يحظــى فيهــا بأكــر عــدد مــن املوالــن وحصــل فيهــا عــى نســبة عاليــة مــن
األصــوات خــال االنتخابــات الربملانيــة ،ويأمــل يف الفــوز يف االســتحقاقات االنتخابيــة القادمــة(.)1
هــذه النظــرة النفعيــة للتقســيامت اإلداريــة كانــت لهــا نتائــج عكســية عــى تنميــة املحافظــات
اإليرانيــة ،مبعنــى أنــه عــى الرغــم مــن التغيــرات والتقســيامت اإلداريــة املســتمرة التــي شــهدتها
املحافظــات اإليرانيــة ،فــإن هــذه املناطــق مل تشــهد أي تقــدم يف مــا يتعلــق بالتنميــة املتوازنــة
والتنميــة املســتدامة .ويف هــذا الصــدد يــرى النائــب اإلصالحــي عــن منطقــة ســبزوار رمضــان عيل
ســبحاين فــر أن الســبيل الوحيــد لحــل مشــكلة التقســيامت اإلداريــة يف إيــران هــو منــح حــكام
املقاطعــات مزي ـ ًدا مــن الصالحيــات والعمــل عــى تنميــة املــدن واملناطــق التابعــة للمحافظــات
ـدل مــن التد ّخــل املبــارش للحكومــة بهــدف اســتحداث وحــدات إداريــة جديــدة(.)2
اإليرانيــة بـ ً
اســتمرت االحتجاجــات يف منطقــة كازرون حتــى بعــد إعــان الحكومــة العــدول عــن خطــة
التقســيم( ،)3ونتيجــة الســتمرار الســخط الشــعبي وتحولــه إىل احتجاجــات وشــعارات مناهضــة
للحكومــة والنظــام ،أقــال وزيــر الداخليــة اإليــراين حاكــم مدينــة كازرون التابعــة ملحافظــة شــراز
ـن داريــوش دهقــان خل ًفــا لــه .كــا طالــب مديــر
جنــوب إيــران ،إبراهيــم اســتوار ميمنــدي ،وعـ ّ
التقســيامت اإلداريــة بــوزارة الداخليــة ســعيد جــايل بحفــظ الهويــة التاريخيــة والثقافيــة ملنطقــة
()4
كازرون والعمــل عــى تنميــة هــذه املنطقــة يف شــتى املجــاالت.
المحتجين:
خطة تقسيم كازرون ومبررات
ّ

يقــول املحت ّجــون إن حســن رضــا زاده ممثــل كازرون يف الربملــان اإليــراين ظــل وملــدة عامــن
يتابــع فكــرة تقســيم املنطقــة إىل أن متــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل هيئــة التقســيامت اإلداريــة.
ووف ًقــا لهــذه الخطــة فــإن منطقتــي «قامئيــة» و«كوهمــره نــودان» (إحداهــا هــي مســقط رأس
((( يب يب يس فــاريس ،بحــران تقســیامت کشــوری در جمهــوری إســامی؛ از قزویــن تــا کازرون 27 ،ارديبهشــت http://cutt.،1397
us/Yvkn3

((( خانــه ملــت ،بررســی نظــام معیــوب تقســیامت کشــوری ایــران /افزایــش  ۷اســتان در طــول  ۷۹ســال 22 ،بهمــن http:// ،1396
cutt.us/NSQ9u
((( انتخاب ،وزارت کشور :طرح تقسیامت کشوری در کازرون متوقف شد 27 ،ارديبهشت http://cutt.us/VZ1OW،1397
((( يورو نيوز ،درگیری شدید میان نیروهای امنیتی ومعرتضان در کازرون 27 ،ارديبهشت http://cutt.us/FOOiG،1397
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حســن رضــا زاده) ،ســيتم فصلهــا عــن كازرون لتشــكّال مقاطعــة منفصلــة تحمــل اســم كــوه
تشــنار.
ويــرر املحتجــون رفضهــم لفصــل املنطقتــن بــأن ُهويــة كازرون ترتكــز عــى املــزارات الدينيــة
ومجموعــة القــرى التــي يطلــق عليهــا «قــرى شــابور» ،إضافــة إىل «سلســلة غابــات ســهول بــرم»
التــي تقــع يف املناطــق املدرجــة ضمــن خطــة التقســيم اإلداري الجديــد .يف املقابــل يشــكو ســكان
املناطــق املقرتحــة للتقســيم مــن قلــة اإلمكانــات وكــرة حــوادث الســر ويطالبــون يف املجمــل
بتنميــة هــذه املناطــق(.)1
حســن رضــا زاده رفــض كل االتهامــات املوجهــة إليــه ،كــا تجاهــل املــررات التــي ســاقها
املحتجــون وألقــى بالالمئــة عــى إمــام صــاة الجمعــة الــذي عــارض مــروع تقســيم كازرون،
وأطــراف خارجيــة مل يسـ ِّمها يف تحريــك املواطنــن ،كــا ادعــى بأنــه ميلــك وثائــق تثبــت تــورط
مســؤولني قدمــوا مــن طهــران إىل كازرون الشــعال فتيــل االحتجاجــات(.)2
وقــال إن إمــام جمعــة املدينــة وعــد ًدا مــن املســؤولني املحليــن هــم العامــل األســايس يف ظهــور
االحتجاجــات واتهمهــم بإعطــاء معلومــات غــر صحيحــة بشــأن مــروع إيجــاد مقاطعــة جديــدة.
ورفــض رضــا زاده االتهامــات املوجهــة إليــه بشــأن عرضــه ملــروع إيجــاد مقاطعــة جديــدة ،وقــال
إن هــذا املــروع اقرتحــه محافــظ فــارس عــى الحكومــة ،وإن هــذا املقــرح قــدم قبــل  25عا ًمــا
وإن نــواب كازرون الســابقني كانــوا قــد وعــدوا بتنفيــذ هــذا املــروع ،لكــن إمــام الجمعــة هــو
الــذي حــال دون تنفيــذه(.)3

((( رادیو زمانه ،جنجال بر رس تقسیم شهرستان کازرون در استان فارس 28 ،فروردین ،1397
((( رادیــو فــردا ،مناینــده کازرون در مجلــس میگویــد منشــاء اعرتاضــات در ایــن شــهر منــاز جمعــه بــوده اســت 30 ،اردیبهشــت ،1397
http://cutt.us/pYvNd

http://cutt.us/UNnYI

((( راديو فردا ،مناینده مجلس :منشاء اعرتاضات در کازرون مناز جمعه بوده است 30 ،ارديبهشت ،1397
http://cutt.us/xYiKT
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الملـف االقتصــادي
واقع االســتثمارات األجنبية بعد إعادة العقوبات األمريكية

الصــادرات النفطيــة وعــودة االســتثامرات الهاربــة ..هدفــان رئيســان ع ّول عليهــا املســؤولون اإليرانيون
للقبــول باالتفــاق النــووي مــع مجموعــة  ،1+5وبعــد دخولــه حيــز التنفيــذ مطلــع عــام  2016تضاعفــت
الصــادرات النفطيــة اإليرانيــة بالفعــل ودفعــت النمــو االقتصــادي بنهايــة العــام إىل مســتويات قياســية
فاقــت الـــ ،%12أمــا االســتثامرات األجنبيــة فقــد عــادت مــرة أخــرى ولكــن عــى اســتحياء وحذر مــن تغري
املوقــف الــدويل أو األمريــي مــن اإلدارة اإليرانيــة ،وكان املســتثمرون عــى حــق يف حذرهــم ،إذ بعــد أقــل
مــن عامــن ونصــف مــن تفعيــل االتفــاق النــووي أعــادت الواليــات املتحــدة منفــردة فــرض عقوبــات
اقتصاديــة عــى إيــران يف الثامــن مــن مايــو  ،2018ليســتجيب للقــرار رسي ًعــا عــدد مــن الــركات العامليــة
وتقــرر وقــف أنشــطها أو دراســة انســحابها مــن الســوق اإليرانيــة وتعــرض االقتصــاد اإليــراين لهــزة قويــة
مــن املتوقــع أن تؤثــر عــى معــدالت النمــو االقتصــادي وحجــم اإلنتــاج والطلــب عــى العاملــة ومعــدالت
األجــور ومســتوى معيشــة املواطــن(.)1

احتلّــت فرنســا وأملانيــا الصــدارة يف جنســية االســتثامرات
املبــارشة يف إيــران بعــد االتفــاق النــووي ،فدخلــت رشكاتهــا
الســوق اإليرانيــة بقــوة عــى غــرار “توتــال” املتخصصــة يف
الطاقــة لتطويــر حقــل غــاز بــارس الجنــويب ،أكــر حقــل للغــاز
يف العــامل ،ورشكات ســيارات كــرى كـ”بيجــو” و”ســيرتوين”
الفرنســيتني و”فولكســفاغن” األملانيــة ،بجانــب توقيــع اتفاقيــات
اســتثامرية طويلــة األمــد.

((( ســوير ،وســرينكل ،تدفــق رأس املــال ونقــل التكنولوجيــا والنمــو االقتصــادي ،االقتصــاد الــدويل ،مكتبــة لبنــان نــارشون ،الطبعــة
األوىل ، 2015ص .299
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» » واقع االستثمار األجنبي في إيران بعد رفع العقوبات مطلع :2016

بهــدف إنعــاش وتطويــر االقتصــاد اإليــراين وتحقيــق أهــداف إيــران االقتصاديــة خططــت الحكومــة
اإليرانيــة لجــذب  20مليــار دوالر ســنويًّا يف شــكل اســتثامر أجنبــي مبــارش (( FDIخــال الفــرة مــن
 2021-2017وف ًقــا لخطــة التنميــة االقتصاديــة السادســة ،لكــن منــذ بدايــة عــام  2016وحتــى ســبتمرب
 2017بلغــت االســتثامرات الفعليــة نحــو  7.4مليــار دوالر فقــط ،تركــزت يف قطــاع النفــط والغــاز
والبرتوكيامويــات والطاقــة املتجــددة والســيارات( .)1ويظهــر الرســم البيــاين التــايل تطــ ّور االســتثامر
األجنبــي املبــارش يف إيــران مــن عــام  2008حتــى عــام  2015أو قبــل تطبيــق االتفــاق النــووي ويوضــح
ـجل  4.3مليــار دوالر ثــم بــدأ يف
وصــول تدفقــات االســتثامر األجنبــي ألعــى معــدل يف عــام  ،2011مسـ ً
ـجل
الرتاجــع مــع بــدء الحصــار الــدويل يف عــام  2012ليصــل إىل أدىن مســتوى لــه يف عــام  2015مسـ ً
نحــو  877مليــون دوالر.
رسم بياين :1تط ّور االستثامر األجنبي املبارش يف إيران 2015-2008

واحتلّــت كل مــن فرنســا وأملانيــا الصــدارة يف جنســية االســتثامرات املبــارشة يف إيــران مــن بعــد
االتفــاق النــووي ،فدخلــت رشكاتهــم الســوق اإليرانيــة بقــوة عــى غــرار “توتــال” املتخصصــة يف الطاقــة
لتطويــر حقــل غــاز بــارس الجنــويب ،أكــر حقــل للغــاز يف العــامل .ورشكات ســيارات كــرى كـ”بيجــو”
و”ســيرتوين” الفرنســيتني و”فولكســفاغن” األملانيــة ،هــذا بجانــب توقيــع اتفاقيــات اســتثامرية طويلــة
األمــد ،مل يدخــل بعضهــا حيــز التنفيــذ.
» » شركات عالمية قررت الخروج:

بعــد القــرار األمريــي باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي وإعــادة فــرض عقوبــات جديــدة عــى
االقتصــاد اإليــراين أو املتعاملــن معــه ،أعطــت وزارة الخزانــة األمريكيــة الــركات األوروبيــة مهلــة تــراوح

((( Nader Habibi, the Iranian economy two years after the nuclear agreement. Brandeis university,
Crown center for middle east. February 2018. https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/
MEB115.pdf
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مــا بــن ثالثــة إىل ســتة أشــهر( )1لتوثيــق أوضاعهــا والتخــارج مــن الســوق اإليرانيــة وإال ســتواجه غرامــات
خصوصــا الــركات
ماليــة ،لــذا قــرر عــدد كبــر مــن الــركات العامليــة الخــروج مــن الســوق اإليرانيــة،
ً
األوروبيــة واألمريكيــة ،حتــى قبــل انتهــاء مهلــة الـــ 180يو ًمــا بكثري.
بجانــب الخــوف مــن الغرامــات املاليــة قــررت كــرى الــركات األوروبيــة أن تضحــى بحصتهــا
الســوقية يف إيــران مقابــل الحفــاظ عــى حصتهــا الســوقية األهــم واألكــر يف الســوق األمريكيــة التــي
تعـ ّد مــن أكــر األســواق للعديــد مــن رشكاتهــا كرشكــة “فولكســفاغن” األملانيــة عــى ســبيل املثــال ،فالســوق
األمريكيــة هــي ثــاين أكــر ســوق لبيــع ســياراتها عــى مســتوى العــامل( .)2كــا أعلنــت رشكــة “توتــال”
الفرنســية اململــوك قرابــة نصــف أســهمها ألمريكيــن أنهــا ســوف تســعى إىل الحصــول عــى اســتثناء مــن
العقوبــات األمريكيــة ،وإال فســوف يكــون الخــروج مــن الســوق اإليرانيــة هــو خيارهــا ،وكانــت قــد وقعــت
عقـ ًدا بـــ  4.8مليــار دوالر مــع إيــران يف  2017لتطويــر حقــل غــاز بــارس الجنــويب.
كذلــك أعلنــت رشكات أمريكيــة عمالقــة كـ”جــرال إلكرتيــك” للصناعــات املتعـ ّددة ،و”بوينــغ” لصناعــة
الطائــرات ،وقــف تعاملهــا مــع إيــران( )3وكانــت “بوينــغ” قــد وقعــت عقـ ًدا بـــ 16.6مليــار دوالر مــع إيــران
لتوريــد  80طائــرة نقــل ركاب .أمــا قامئــة الــركات التــي قــررت الخــروج مــن إيــران فطويلــة وتــزداد
كل يــوم ،وضمــت حتــى نهايــة شــهر مايــو بنــوكًا ورشكات خدمــات ماليــة وتأمــن ونقــل بحــري وتأمــن
حاويــات ،كــا يوضــح الجــدول التــايل.
جدول  1مناذج لرشكات عاملية خرجت /مستمرة يف السوق اإليرانية:
مناذج رشكات عاملية قررت الخروج من السوق
اإليراين
جرنال إلكرتيك األمريكية
بوينغ األمريكية
توتال الفرنسية
فولكسفاغن األملانية
مريسك الهولندية
 MSCالسويرسية
تورم الدمناركية
إليانز األوروبية
إيني اإليطالية

املجال
صناعات متعدّدة
طائرات
طاقة
سيارات
نقل بحري
نقل بحري
تأمني حاويات
خدمات مالية وتأمني
طاقة

((( حســن عــارة ،ليــى الطيبــي ،مــا الــركات املتــررة مــن إعــادة فــرض العقوبــات االقتصاديــة عــى إيــران؟ ،24 France
https://goo.gl/NvWV6h ،2018/5/30
((( حسني عامرة ،ليىل الطيبي ،املرجع السابق.
((( رشكات كوريــة وهنديــة وأمريكيــة توقــف التعامــل مــع إيــران  ..ونجــاد :روحــاين املســئول عــن العقوبــات ،املعهــد الــدويل للدراســات
اإليرانيــة 2 ،يونيــوhttps://goo.gl/C48nbH . 2018
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 PGINGالبولندية
أوبر بنك  Ober bankالنمساوي
 DZ bankاألملاين
مناذج رشكات مستمرة يف إيران
بيجو-سرتوين الفرنسية (مؤقتًا)
سوخوي الروسية
رشكة البرتول الوطنية الصينية

طاقة
خدمات مالية
خدمات مالية
سيارات
طائرات مدنية
طاقة

» »شركات مستمرة في السوق اإليرانية:

عــى الجانــب اآلخــر ،اتخــذت بضــع رشكات أوروبيــة لهــا مصالــح تجاريــة يف الســوق اإليرانيــة
قرارهــا بالبقــاء يف إيــران مــع إعــادة دراســة وتقييــم لجــدوى أعاملهــا وترقــب أي قــرارات طأمنــة مــن
()1
خصوصــا الــركات الفرنســية كرشكــة «بيجو-ســروين»
حكوماتهــا تحميهــا مــن عقوبــات مســتقبلية،
ً
التــي دعــت االتحــاد األورويب إىل اتخــاذ موقــف رســمي موحــد تجــاه إيــران مــع إعالنهــا االلتــزام بــه يف
كل األحــوال(.)2
وأعلنــت رشكات مــن جنســيات غــر أوروبيــة بقاءهــا يف الســوق اإليــراين أو اســتمرار تعاونهــا مــع
إيــران ،مــن جنســيات صينيــة وهنديــة وروســية ،كـ”ســوخوي” الروســية لصناعــة الطائــرات املدنيــة .ومــن
املحتمــل أن تكــون الــركات الصينيــة هــي األكــر اســتفادة مــن إعــادة العقوبــات األمريكيــة ،وســتحل
رشكــة البــرول الصينيــة الوطنيــة محــل رشكــة “توتــال” الفرنســية يف صفقــة تطويــر حقــل بــارس الجنــويب
بعــد أن كان نصيبهــا يف الصفقــة  %30ونصيــب “توتــال” .)3(%50.1
» »تبعات تخارج االستثمار األجنبي من السوق اإليرانية:

نــأيت أله ـ ّم جــزء يف املوضــوع ،أال وهــو تكلفــة خــروج االســتثامر األجنبــي عــى االقتصــاد اإليــراين،
وترتكــز بشــكل أســايس يف تكلفــة الفــرص الضائعــة عــى االقتصــاد ســواء مــن ناحيــة نقــل الخــرة ورؤوس
األمــوال والتكنولوجيــا وزيــادة املنافســة ورفــع الكفــاءة والجــودة ،أو تشــغيل األيــدي العاملــة والتصديــر إىل
الخــارج وتوفــر عملــة أجنبيــة وزيــادة املعــروض املحــي مــن الســلع والخدمــات ،مــا يســاهم يف تراجــع
األســعار وزيــادة الجــودة .كل مــا ســبق ذكــره يوفــره االســتثامر األجنبــي للبلــد املضيــف لــه ،وخروجــه بعــد
فرصــا ضائعــة وتكلفــة عــى املســتويات االقتصاديــة واملعيشــية ميكــن تلخيصهــا يف النقــاط
وجــوده يعنــي ً
التالية:
1.1تراجــع النمــو االقتصــادي ومخــزون رأس املــال واألجــور والطلــب عــى العاملــة (ارتفــاع البطالــة)،
نتيجــة لل َعالقــة الطرديــة مــا بــن معــروض رأس املــال والنمــو االقتصــادي واألجــور ،فخــروج رؤوس

((( مالحظة :أعلنت رشكة بيجو انسحابها الحقًا يف السادس من يونيو .2018
((( حسني عامرة ،ليىل الطيبي ،مرجع سابق.

((( Financial Times, China poised to profit as Europe companies feel Iran pain, 9 May 2018. https://
www.ft.com/content/b29aaf7a-5387-11e8-b24e-cad6aa67e23e
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2.2إعطــاء مســاحة أكــر لالحتــكارات يف بعــض الصناعــات مــا يســفر عــن أســعار
أعــى وجــودة أقــل لغيــاب املنافســة الســعرية وتزايــد األعبــاء عــى كاهــل
املواطــن اإليــراين.
3.3الضغــط عــى ميــزان مدفوعــات الدولــة وزيــادة أزمــة نقــص العملــة
خصوصــا الــدوالر ،بســبب تراجــع حصيلــة العملــة األجنبيــة
األجنبيــة،
ً
التــي كان يوفرهــا االســتثامر األجنبــي جــراء اإلنتــاج داخــل إيــران
ـدل مــن االســترياد مــن الخــارج أو بتصديــر منتجــات صنعــت يف
بـ ً
إيــران ذات قيــم مضافــة أعــى.

4.4األثــر الســلبي الخطــر عــى قطاعــات محوريــة لالقتصــاد اإليــراين
كالنفــط والغــاز والبنــوك ،تخــارج رشكات التأمــن وناقــات النفــط ورشكات
الطاقــة يعرقــل برامــج إنتــاج وتصديــر النفــط ومخططــات التطويــر املســتقبيل لحقــول
الغــاز اإليرانيــة الهائلــة( ،)2أمــا وقــف تعامــل بنــوك ورشكات ماليــة عامليــة مــع إيــران فســيعيق
االســترياد والتصديــر بــن إيــران والعــامل أجمــع ويحــرم املجتمــع اإليــراين مــن ســلع وخدمــات أو
يرفــع مــن تكلفتهــا عــى أقــل تقديــر ،فــأي مــرف عاملــي يتعامــل بالــدوالر األمريــي أو مســجل أو
لــه فــرع يف أمريــكا ســيكون عرضــة لغرامــات ماليــة أمريكيــة( )3إذا ثبــت تعاملــه مــع رشكات إيرانيــة
عــى قامئــة العقوبــات (ومــا أكرثهــا).
» »مستقبل األعمال في إيران في ظل غياب اليقين السياسي:

مــا ال شــك فيــه أن تدفقــات االســتثامر األجنبــي عنــر هــا ّم للغايــة يف تط ـ ّور ومن ـ ّو االقتصــادات
الناشــئة لــدول العــامل النامــي ،وتربهــن التجــارب التاريخيــة عــى وجــود َعالقــة طرديــة بــن توافــر
عنــارص األمــن واالســتقرار الســيايس وبــن تدفــق االســتثامر األجنبــي للداخــل ،حتــى وإن نقصــت بعــض
املحفــزات االقتصاديــة الجاذبــة لالســتثامر كالحوافــز الرضيبيــة والتصديريــة ،وكان املثــال القريــب عــى
ذلــك خــروج االســتثامر األجنبــي مــن مــر وتونــس يف أثنــاء االضطرابــات األمنيــة والسياســية عــام
 2011م ثــم عودتهــا نســب ًّيا مــع اســتتباب األوضــاع.
ولــذا ففــي ظــل انعــدام اليقــن الســيايس وإعــادة العقوبــات األمريكيــة والرصاعــات واألزمــات التــي
تخلقهــا اإلدارة اإليرانيــة مــع العــامل الخارجــي ودول الجــوار ،لــن تجــد رؤوس األمــوال والــركات العامليــة
مــا يجذبهــا إىل الســوق اإليرانيــة ،بــل هنــاك مخــاوف مــن تزايــد هــروب رأس املــال املحــي إىل الخــارج،
وتغيــر هــذه املعادلــة هــو دور منــوط بــاإلدارة اإليرانيــة يف املقــام األول.

((( سوير ،وسربينكل ،مرجع سابق ،ص  299وما بعدها.
((( االقتصاديــة ،محللــون دوليــون :اقتصــاد إيــران مهــرئ ..طهــران يف مــؤرش البــؤس العامليــة 24 ،مايــو https://goo.gl/ .2018
MdNvRo
(3) Financial Times, Previous Ref.
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تفاعالت األحداث:

رصح بأن مشكلة رجال الدين هي تسلل التيار الرجعي بينهم.
» »املرجع الديني علم الهدى ي ّ

» »املؤسسات الشيعية يف إيران تنفق من ميزانية الحكومة ماليني الدوالرات دون مؤسسات رقابية.
» »مرجع التقليد محمد علوي جرجاين يدعو إىل حرمة دماء أهل الس ّنة.

» »جمعيــة مــدريس حــوزة قــم تســتنكر موقــف ترامــب مــن االتفــاق النــووي وتدعــو إىل حاميــة الثــورة
والقيــم اإلســامية.
» »رئيــس املجلــس العــايل لجمعيــة مــدريس حــوزة قــم يــرح بــأ ّن البعــض يريــد مــن الحــوزة أن تعــود
إىل فــرة مــا قبــل الثــورة بحجــة البعــد بهــا عــن التد ّخــات الحكوميــة.
» »إيران تدين هجو ًما عىل مسجد للشيعة يف جنوب إفريقيا.

» »عضــو بالربملــان اإليــراين يطالــب بعــدم اســتغالل خــروج ترامــب مــن االتفــاق النــووي لتســوية
الحســابات السياســية مــع حســن روحــاين.
» »نجــل مهــدي كــرويب يقــول إن املجلــس األعــى لألمــن القومــي اإليــراين يعمــل عــى رفــع اإلقامــة
الجربيــة عــن والــده ومــر حســن موســوي وزهــراء رهنــورد لكنــه مل يح ـ ّدد موع ـ ًدا لذلــك.

» »الرئيس اإليراين حسن روحاين يقول إن حكومته مل تؤيد قرار حجب “تلغرام”.

» »احتجاجــات يف جامعــة أمــر كبــر تتهــم وزيــر الخارجيــة اإليــراين بالتقصــر يف لعــب دور مؤثــر يف
مــا يتعلــق باالتفــاق النــووي.
» »مقتــل مســلح والقبــض عــى  5آخريــن مبدينــة إيرانشــهر جنــويب محافظــة سيســتان وبلوتشســتان يف
اشــتباكات مــع قـ ّوات األمــن.
» »تنسيق بني الجيش وق ّوات األمن لتأمني أطراف األحواز.

رسية للعرشات من دراويش غنابادي يف محكمة الثورة واملحكمة الجنائية بطهران.
» »محاكامت ّ

» »اعــراض إمــام جمعــة السـ ّنة يف زاهــدان مولــوي عبــد الحميــد عــى منــع ســفر رجــال الديــن السـ ّنة
إىل مناطــق أهــل السـ ّنة.
» »إعــان وزيــر الطاقــة اإليــراين رضــا أردكانيــان أن أنشــطة  120رشكــة أملانيــة مســتمرة يف إيــران،
ورشكــة «ســيمنس» ســتلتزم بتعهــدات عقدهــا مــع إيــران.
» »وقــف رشكــة فــوالذ «دنيــي» اإليطاليــة أعاملهــا لصعوبــة إيجــاد غطــاء مــايل لطلبــات إيرانيــة بقيمــة
 1.5مليــار يــورو بســبب رفــض البنــوك متويلهــا يف أعقــاب خــروج الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق
النــووي.

» »قيــام وزارة الخزانــة األمريكيــة بــإدراج رئيــس البنــك املركــزي اإليــراين ويل اللــه ســيف برفقــة ثالثــة
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أفــراد آخريــن عــى صلــة بإيــران عــى قامئــة جديــدة للعقوبــات األمريكيــة املفروضــة عــى إيــران
بتهمــة املشــاركة يف نقــل ماليــن الــدوالرات لتمويــل أنشــطة الحــرس الثــوري وفيلــق القــدس التابــع
لــه خــارج البــاد.

» »الحكومــة الصينيــة ومعامــل تكريرهــا تعــرب عــن أملهــا يف اســتمرار واردات النفــط مــن إيــران عقــب
االنســحاب األمريــي ،لكنهــم رفضــوا تقديــم ضــان بذلــك طلبتــه رشكــة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة.
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الشـــأن العربـــي
ً
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» » التصعيد العسكري اإلسرائيلي-اإليراني:

ارتفــع منحنــى التصعيــد اإلرسائييل-اإليــراين إىل أشــده خــال مايــو  2018جــراء تنامــي القلــق
اإلرسائيــي نتيجــة ملــا تعـ ّده إرسائيــل تجــاوزًا إيران ًّيــا للخطــوط الحمــراء اإلرسائيليــة ،والتــادي يف
توســيع نطــاق النفــوذ يف ســوريا يف املناطــق املصنفــة أم ًنــا قوميًّــا إرسائيليًّــا جنــويب غــرب ســوريا
مــن غــرب الطريــق الــذي يربــط بــن دمشــق ومدينــة الســويداء يف الجنــوب ملســافة مــن 70-50
را مــن خــط فــك االشــتباك يف الجــوالن ،عــى حــد قــول الروايــة اإلرسائيليــة( ،)1ومســاعي
كيلومـ ً
إيــران لتشــكيل جيــش كامــل يف ســوريا ليكــون موازنًــا للقــوة أمــام إرسائيــل ويكــون مصــدر تهديــد
دامئًــا ومســتم ًّرا عليهــا( ،)2ففــي أقــل مــن شــهر نفــذت تــل أبيــب عمليتَــي قصــف واســعتَي النطــاق
ضــد مــا وصفتــه بقواعــد وأهــداف إيرانيــة وســورية يف ســوريا ،وهــو مــا قوبــل بــر ّد جـ ّوي إيــراين
محــدود عــى مواقــع عســكرية إرسائيليــة بالجــوالن املحتــل.
تــأيت الرضبــة العســكرية اإلرسائيليــة األوىل خــال مايــو 2018
بعــد أقــل مــن ســاعة مــن إعــان ترامــب بتاريــخ انســحاب بــاده
مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران ،وعــودة العمــل بالعقوبــات
االقتصاديــة ضــد إيــران ،إذ قصفــت إرسائيــل مواقــع إيرانيــة
وســورية يف منطقــة الكســوة التابعــة ملحافظــة ريــف دمشــق
ر ًّدا عــى مــا وصفتــه برصدهــا تحــركات غــر طبيعيــة للق ـ ّوات
اإليرانيــة يف ســوريا.

((( وكالة أنباء فارس ،ما استراتيجية «إسرائيل» لمواجهة إيران في سوريا؟http://cutt.us/RLhrR،
((( אמיר בוחבוט ،מתקפת המנע בסוריה חשפה את האיראנים-ודחתה זמנית התנגשות חזיתית،
mqF8WL/gl.goo//:https
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تــأيت الرضبــة العســكرية اإلرسائيليــة األوىل خــال مايــو  2018بعــد أقــل مــن ســاعة مــن إعالن
الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب بتاريــخ  2018/5/8انســحاب بــاده مــن االتفــاق النــووي مــع
إيــران ،وعــودة العمــل بالعقوبــات االقتصاديــة ضــد إيــران ،إذ قصفــت إرسائيــل مواقــع إيرانيــة
وســورية يف منطقــة الكســوة التابعــة ملحافظــة ريــف دمشــق ر ًّدا عــى مــا وصفتــه برصدهــا تحركات
غــر طبيعيــة للق ـ ّوات اإليرانيــة يف ســوريا كانــت تســتع ّد إلطــاق صواريــخ عــى إرسائيــل ،وقــد
أســفر القصــف الصاروخــي اإلرسائيــي عــن مقتــل  15مقاتـ ًـا ،بينهــم  8تابعــون للحــرس الثــوري
اإليــراين أو امليليشــيات الشــيعية املواليــة إليــران(.)1
وجــاءت الثانيــة بتاريــخ  2018/5/10يف أكــر هجــوم إرسائيــي ضــد املواقــع اإليرانيــة بســوريا
منــذ انــدالع األزمــة  ،2011ر ًّدا عــى الغــارات الجويــة املحــدودة التــي ألقتهــا قـ ّوات الحــرس الثوري
اإليــراين مــن ســوريا ضــد األهــداف اإلرسائيليــة يف الجــوالن املحتــل -حســب الروايــة اإلرسائيليــة-
اعــرض منهــا نظــام القبــة الحديديــة اإلرسائيــي  4صواريــخ ،بينــا الصواريــخ األخــرة مل تصــل
إىل أهدافهــا»( ،)2وقــال املتحــدث باســم الجيــش ،الكولونيــل جوناثــان كونريكــوس ،إ ّن املقاتــات
اإلرسائيليــة دمــرت معظــم البنــى التحتيــة اإليرانيــة يف ســوريا مــن خــال قصفهــا  70هدفًــا
عســكريًّا إيران ًّيــا داخــل ســوريا حملــت مســؤوليتها واشــنطن إليــران ،معتــرة أن إلرسائيــل حــق
الدفــاع عــن نفســها( ،)3وبحســب بيــان للجيــش اإلرسائيــي فإنــه مــن أبــرز األهــداف اإليرانيــة التي
تــم تدمريهــا(:)4
» »معسكر إيراين شاميل دمشق.
» »مقرات قيادة لوجيستية تابعة لفيلق القدس.
» »أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس.
» »مواقع استخبارية إيرانية يتم تفعيلها من قبل فيلق القدس.
» »مجمع عسكري ومجمع لوجيستي تاب َعني لفيلق القدس يف الكسوة.
» »مواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس يف مطار دمشق الدويل.
» »موقع استطالع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية يف منطقة فك االشتباك.
املنصة التي أُطلِقَت منها الصواريخ باتجاه إرسائيل بتاريخ  9مايو .2018
» »تدمري َّ

فضــا عــن غــارات جويــة أخــرى نهايــة أبريــل  2018ملواقــع وأهــداف إيرانيــة يف
ً
هــذه
مقاتــا مواليًــا لنظــام دمشــق،
ً
محافظتَــي حــاة وحلــب الســوريتني ،مــا أدى إىل ســقوط 26
بينهــم  4ســوريني والبقيــة مقاتلــون إيرانيــون ومــن حــزب اللــه ،وفــق املرصــد الســوري لحقــوق
(((Report: 8 Iranians among 15 dead in Syria strike attributed to Israel, http://cutt.us/PvbHa

((( إرسائيل بدأت بتنفيذ عملية “بيت الورق” للقضاء عىل االنتشار اإليراين يف سورياhttp://cutt.us/0xYNv،
(((Israel strikes Iranian targets in Syria in response to rocket fire, http://cutt.us/9AK3K

((( ليلة القصف على سوريا ..ما األهداف التي تم قصفها؟،

http://cutt.us/cBMnG
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ـوري حــول منفــذ العمليــة مــا بــن اتهامــات إلرسائيــل أو الواليــات
اإلنســان .وقــد ثــار جــدل سـ ّ
املتحــدة ،فبينــا قالــت صحيفــة ترشيــن الســورية اململوكــة للدولــة إ ّن الصواريــخ أطلقــت مــن
قواعــد عســكرية أمريكيــة وبريطانيــة ،قــال محللــون وأيضً ــا املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان
إ ّن املصــدر األكــر ترجي ًحــا هــو إرسائيــل التــي ســبق أن أق ـ ّرت بتنفيــذ أكــر مــن  100غــارة يف
ســوريا خــال الحــرب األهليــة(.)1
أمــا الخطــوط الحمــراء اإلرسائيليــة األربعــة يف ســوريا ،فيتعلــق األول والثــاين بحــزب اللــه
وإيــران مبنعهــا مــن اســتغالل الــراع يف تهريــب صواريــخ داخــل لبنــان لدعــم ترســانة الحــزب
العســكرية وتغيــر قواعــد اللعبــة يف ســوريا ،ومنــع حــزب اللــه وإيــران مــن إقامــة بنيــة تحتيــة
هجوميــة قــرب خــط وقــف إطــاق النــار جنــويب غــرب ســوريا ،أمــا الثالــث فيتعلــق بإطــاق
النــار عــى البلــدات اإلرسائيليــة بغــض الطــرف عــن هويــة مطلــق النــار أو هدفــه ،ويتعلــق الرابــع
باملجموعــات املعارضــة املســلحة الســورية مــن مهاجمــة الســكان الــدروز جنــوب غــرب الحــدود مــع
خصوصــا يف قريــة حــر قــرب خــط الهدنــة(.)2
األردن،
ً
ومــا زالــت تــل أبيــب تص ّعــد ضــد إيــران واألســد ،مهـ ّددة األخــر بتصفيتــه حــال اســتمراره يف
الســاح لإليرانيــن بالعمــل ضــد إرسائيــل مــن أراضيــه ،إذ قــال وزيــر الطاقــة وعضــو املجلــس
الــوزاري املصغــر يوفــال شــتاينس« :إذا اســتمر األســد يف الســاح لإليرانيــن بالعمــل مــن أراضيــه
فســتصفيه إرسائيــل وتد ّمــر نظامــه» ،مضيفًــا« :ال ميكــن لألســد أن يجلــس بهــدوء يف قــره
ويحافــظ عــى نظامــه يف الوقــت الــذي يســمح فيــه بتحويــل ســوريا إىل قاعــدة ملهاجمــة إرسائيــل،
وال نســمح بتحويــل ســوريا إىل قاعــدة عســكرية للحــرس الثــوري» ،مــر ًرا ذلــك بــأن «مــا حــدث
يف لبنــان وتقويــة حــزب اللــه منــوذج ،وإذا مل مننــع تثبيــت إيــران لوجودهــا يف ســوريا فســنحصل
عــى حــزب اللــه آخــر يف ســوريا»(.)3
اإليرانيــون بدورهــم يتوعــدون بالــرد عــى الهجــات العســكرية ويؤكــدون أن الوجــود اإليــراين
يف ســوريا وجــود رســمي بطلــب مــن الحكومــة الســورية ،ولهــدف رشعــي ،وهــو محاربــة اإلرهــاب،
إذ عـ ّد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة الربملانيــة عــاء بروجــردي أن مــا تقــوم
عمــا عدائيًّــا يســتدعي الــرد اإليــراين يف الوقــت املناســب ،إذ إن القــ ّوات
ً
بــه إرسائيــل ميثــل
()4
اإليرانيــة توجــد يف ســوريا بنــا ًء عــى طلــب مــن ســوريا  ،كــا رصح املتحــدث باســم الخارجيــة
بهــرام قاســمي بــأن «وجــود إيــران يف ســوريا يــأيت بنــا ًء عــى دعــوة الحكومــة الســورية وهدفهــا
((( Washington post, Suspected Israeli strikes hit Iran-linked targets in Syria, escalating regional tensions, http://cutt.us/KGrWb,and,Missile attack kills 26, mostly Iranians, Syria monitor says, http://
cutt.us/L6mB0
(((Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria, http://cutt.us/Sum3K

((( «אם אסד ייתן לאיראן לפעול מסוריה-זה יהיה

סופו»http://cutt.us/lh42K ،

(((راديــو فــردا ،عــاء الدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی وسیاســت خارجــی مجلــس بــه حملــه موشــکی یکشــنبه شــب در
ســوریه واکنــش نشــان دادhttp://cutt.us/hpodv ،
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محاربــة اإلرهــاب ،ومــا دام يوجــد خطــر اإلرهــاب وترغــب الحكومــة الســورية فســوف نســتمر
يف تقديــم مســاعداتنا لهــذه الدولــة» ،مضي ًفــا« :مــن يجــب أن يخــرج مــن ســوريا أولئــك الذيــن
دخلــوا األرايض الســورية دون إذن حكومــة هــذه الدولــة»(.)1
وقــد انقســم الخــراء تجــاه انــدالع حــرب إرسائيلية-إيرانيــة إىل فريقــن ،األول يقلــل مــن
احتامليــة الحــرب ،معللــن ذلــك بــأن الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا ال يحبــذون الحــرب يف ســوريا،
بــل إشــعار إيــران وروســيا بالحضــور األمريــي عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل ،وإدراك كل
األطــراف اإلقليميــة والدوليــة بكارثيــة وقــوع حــرب جديــدة يف املنطقــة عــى أوضاعهــا األمنيــة
خصوصــا الداخــل
والعســكرية واالقتصاديــة ،فضـ ًـا عــن االعتبــارات الداخليــة لكلتــا الدولتــن،
ً
اإليــراين الــذي يشــهد أزمــات اقتصاديــة مســتعصية مــن املتوقــع تفاقمهــا بعــد االنســحاب األمرييك
مــن االتفــاق النــووي ،كــا أن الحــرب ليســت يف مصلحــة روســيا صاحبــة املصالــح والقواعــد يف
(.)2
ســوريا
والفريــق الثــاين يرجــح الحــرب ،يف ضــوء التوجهــات اإلرسائيليــة املتشــددة تجــاه إيــران لكبــار
قيــادات الدولــة العســكريني واألمنيــن والسياســيني :رئيــس هيئــة األركان غــادي آيزنكــوت ،ورئيــس
الحكومــة بنيامــن نتنياهــو ،ووزيــر الدفــاع أفيغــدور ليربمــان ،وعــدم وجــود أصــوات حكوميــة
معارضــة يف املجلــس الــوزاري املصغــر رغــم املخاطــر املحتملــة التــي ينطــوي عليهــا هــذا التوجــه،
فضـ ًـا عــن أن الــرأي العــام الســائد يف إرسائيــل هــو أنــه مــن دون خطــوات حاســمة ســتنجح
إيــران وخــال وقــت قصــر يف نــر منظومــة صاروخيــة أرض-أرض ،وطائــرات مســرة ،ومنظومة
دفــاع جــوي يف ســوريا ،وتكــون تحــت ســيطرتها الكاملــة وتكمــل عمليــات نقــل األســلحة إىل حــزب
اللــه يف لبنــان ،وبحســب تحليــل أجهــزة األمــن اإلرسائيليــة فــإن إيــران مــا زالــت مســتمرة يف
إرســال منظومــات األســلحة النوعيــة إىل ســوريا ،ليــس بالــرورة لنقلهــا إىل حــزب اللــه يف لبنــان،
بــل الســتخدامها يف تعزيــز القــوة العســكرية اإليرانيــة يف ســوريا ،ومــن املحتمــل أن تكــون وصلــت
يف إطــار االســتعداد اإليــراين إىل الــرد عــى إرسائيــل(.)3
فــا دام هنــاك إرصار إيــراين عــى توســيع نطــاق النفــوذ وفــق األجنــدة اإليرانيــة يف اإلقليــم،
يف حــن مل يكــن هنــاك مــؤرشات عــى نيــة إيرانيــة حقيقيــة لوقــف أنشــطتها يف ســوريا التــي
بــات وجــود إيــران فيهــا يــؤرق صانــع القــرار اإلرسائيــي ،فســتبقى احتــاالت انفــات األوضــاع
ووقــوع الصــدام املبــارش اإلرسائييل-اإليــراين قامئــة رغــم كل االعتبــارات التــي طرحهــا الفريــق
خصوصــا يف ظــل وجــود إدارة أمريكيــة انســحبت مــن االتفــاق النــووي وتدعــم توجهــات
األول،
ً
(((وكالــة أنبــاء فــارس ،قاســمی در نشســت هفتگــی بــا خربنــگاران تــا زمانــی کــه دولــت ســوریه بخواهــد بــه کمکهــای خــود بــه ایــن
دولــت ادامــه میدهیم/هیــچ مذاکــره دیگــری جــز برجــام بــا اروپــا نخواهیــم داشــتhttps://goo.gl/3oJkYa ،
((( وكالــة نــادي المراســلين الشــباب ،ســاداتیان در گفتوگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان :حملــه بــه ســوريه ،ابــراز وجــود آمريــكا
وهمپيمانانــش بــودhttps://bit.ly/2HQIM78 ،
((( למרות האיומים של איראן ,איזנקוט דוחף להמשך הקו התקיף בסוריהSpJNE/us.cutt//:http ،
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إرسائيــل ضــد إيــران(.)1

» »فشل الجولة التاسعة من المسار السياسي لمعالجة األزمة:

بينــا تغ ّيــب ممثــل الواليــات املتحــدة وحــر كل مــن وزراء خارجيــة الــدول الثــاث الضامنــة
(روســيا ،تركيــا ،إيــران) ،ووفــدا املعارضــة الســورية برئاســة أحمــد طعمــة ،والنظــام الســوري
برئاســة بشــار الجعفــري ،واملنــدوب األممــي الخــاص إىل ســوريا ســتيفان دي ميســتورا ،ووفــدا
األمــم املتحــدة واألردن بصفــة مراقبــن ،انعقــدت يف العاصمــة الكازاخية أســتانة عــى مــدار
يومــي 14و 2018/5/15الجولــة التاســعة مــن محادثــات الســام الســورية ملناقشــة نتائــج قــرارات
أســتانة 8-الــذي انعقــد يف ديســمرب  ،2017مبــا فيهــا مجموعــة العمــل الخاصــة مبلــف املعتقلــن،
ومراجعــة تنفيــذ وقــف األعــال القتاليــة ،وملــف إزالــة األلغــام ،باإلضافــة إىل ملــف اســتكامل نــر
نقــاط املراقبــة الرتكيــة يف إدلــب(.)2
وقــد فشــلت الجولــة كونهــا اختتمــت دون نتائــج تذكــر وعــادت الوفــود خاليــة الوفــاض
تجــاه حــل النــزاع بالنظــر إىل عــدم إحــراز أي تقــدم يف ملــف املعتقلــن ،فضـ ًـا عــن ترحيــل
اإلشــكاليات العالقــة إىل جولــة قادمــة يف ســوتيش الروســية يف يوليــو  ،2018إذ مل يُ ِضــف البيــان
الختامــي جديـ ًدا بتكــراره االلتزامــات الســابقة الخاصــة باســتمرار العمــل مبناطــق خفــض التصعيــد
وحاميتهــا ،وحاميــة نظــام وقــف إطــاق النــار( .)3ويف مــا يــي بنــود البيــان الختامــي للجولــة(:)4
» »التأكيــد عــى االلتــزام بســيادة اســتقالل ووحــدة األرايض الســورية ،وأنــه يجــب عــى الجميــع
احــرام هــذه املبــادئ وتج ّنــب أي خطــوة تنتهكهــا.
» »التأكيــد عــى أهميــة تنفيــذ مذكــرة التفاهــم املؤرخــة يف  4مايــو  2017واملســتندة عــى إيجــاد
مناطــق للحــد مــن التوتــر يف ســوريا.
» »التأكيــد عــى أهميــة الــدور الرئيــي الــذي تؤديــه مناطــق الحــد مــن التوتــر يف الحفــاظ عــى
نظــام وقــف إطــاق النــار والحــد مــن العنــف يف الســاحة امليدانيــة وتحقيــق االســتقرار للوضــع
العــام يف ســوريا.
» »التأكيــد عــى الــرورة امللحــة لتشــجيع الجهــود التــي تســاعد الســوريني يف إعــادة الحيــاة
الطبيعيــة والســلمية ،وأيضً ــا الحاجــة إىل توفــر املســاعدات اإلنســانية الرسيعــة واآلمنــة وغــر
املحــدودة وتقديــم املســاعدات اإلنســانية والطبيــة الالزمــة لألشــخاص املحتاجــن ،وكذلــك
(((
https://goo.gl/mqF8WL

אמיר בוחבוט ،מתקפת המנע בסוריה חשפה את האיראנים-ודחתה זמנית התנגשות חזיתית،

((( Astana-9 Round on Syria Ends without Progress, http://cutt.us/MNb13
(((Syria warring sides, mediators close 9th round of peace talks in Astana, http://cutt.us/aqGQ9, and,
http://cutt.us/Tw5en

(((وكالــة أنبــاء تســنيم ،بیانیــه پایانــی نشســت آســتانه صــادر شــد؛ نشســت ســطح عالــی ســوریه در ســوچی /تاکیــد بــر حفــظ متامیــت
أرضــی وحاکمیــت ســوریهhttps://bit.ly/2rKbgp5،

تقريرالحالة اإليرانية
مايو 2018
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تهيئــة الظــروف الالزمــة للعــودة اآلمنــة والطوعيــة لالجئــن داخليًّــا وخارجيًّــا.
» »التأكيــد عــى مواصلــة مكافحــة اإلرهــاب يف ســوريا بهــدف تدمــر داعــش نهائيًّــا ،وجبهــة
النــرة وغريهــا مــن الجامعــات األخــرى أو الكيانــات املعتمــدة عــى القاعــدة أو داعــش التــي
تــم تحديدهــا مــن قبــل مجلــس األمــن الــدويل.
» »الرتحيــب بانعقــاد االجتــاع الثــاين للفريــق العامــل املعنــي بحريــة املعتقلــن واملختطفــن
وتســليم الجثــث وتحديــد ُهويــة املفقوديــن مــن جانــب ممثــي الــدول الثــاث الضامنة مبشــاركة
خــراء منظمــة األمــم واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف يوليــو  2018يف أنقــرة.
» »التأكيــد عــر توجيهــات بنــود قــرار  2254ملجلــس األمــن عــى عزمهــم املســتند عــى الجهــود
املشــركة بهــدف تقــدم عمليــة الحــل الســيايس عــن طريــق تســهيل تنفيــذ توصيــات مؤمتــر
الحــوار الوطنــي الســوري يف ســوتيش.
» »اتخاذ قرار بانعقاد القمة الدولية التالية بخصوص سوريا يف سوتيش يف يوليو .2018
أول احــرام
كــا كان متوق ًعــا ،فشــلت الجولــة ،إذ كيــف ميكــن الدخــول يف مفاوضــات تتطلــب ً
خصوصــا اتفاقَــي وقــف إطــاق النــار وخفــض التصعيــد مــن
كل االتفاقــات وثيقــة الصلــة باألزمــة،
ً
ناحيــة ،وإجــراءات بنــاء ثقــة طويلــة األمــد لنجاحهــا مــن ناحيــة أخــرى ،وهــو مــا مل يتوفــر يف
الحالــة الســورية؟ فالــدول الثــاث الراعيــة أو الضامنــة التفــاق خفــض التصعيــد هــي بذاتهــا مــن
رضبــت باالتفــاق عــرض الحائــط ومل تلتــزم بــه بشـ ّنها غــارات جويــة ورضبــات عســكرية وقصــف
صاروخــي لبعــض املناطــق اآلمنــة وغــر اآلمنــة ،مــا أثــار تصعيـ ًدا للتوتــر وليــس تخفي ًفــا للتوتــر.
فســوريا أصبحــت ســاحة حــرب ،إذ إن روســيا وإيــران مــن ناحيــة تســتهدفان الغوطــة الرشقيــة
بالغــارات الجويــة والرضبــات الصاروخيــة ،باإلضافــة إىل قصفهــا أحيــاء ريــف إدلــب وريــف
حــاه وشــال حلــب بقذائــف هــاون ورضبــات صاروخيــة بذريعــة محاربــة داعــش ،وتركيــا أيضً ــا
مــن جهتهــا ســيطرت عســكريًّا عــى منطقــة عفريــن ،والواليــات املتحــدة تســدد الرضبــات للمواقــع
اإليرانيــة والســورية يف ســوريا ،كــا أن هنــاك -كــا ســبق القــول -تصعي ـ ًدا عســكريًّا إيران ًّيــا-
إرسائيل ًّيــا مــن خــال الرضبــات الجويــة املتبادلــة كل يف مواقــع نفــوذه ،وذلــك لتوســيع وتثبيــت
ـض النظــر عــن أي اتفاقــات تعيــق حســب النظــرة الواقعيــة تحقيــق املصالــح
نطــاق النفــوذ بغـ ّ
ونطــاق النفــوذ.
» »تصاعد الخالفات الروسية-اإليرانية:

مل يقــف تحالــف الــروس مــع اإليرانيــن يف ســوريا حائـ ًـا دون انــدالع الخالفــات بــن الدولتــن،
كونــه تحال ًفــا للــرورة مرتبطًــا بطبيعــة واســتمرارية التهديــدات واملصالــح املشــركة واملنافــع العائــدة مــن
وراء التحالــف عــى الدولتــن ،وقــد يشــهد تحالــف الــرورة تشــققات وتصدعــات كبــرة متــى انتفــت
التهديــدات واملصالــح املشــركة للحلفــاء مــع الدخــول يف مرحلــة تقاســم املكاســب واملنافــع .هنــا ينظــر كل
حليــف إىل مقــدرات وثقــل الحليــف اآلخــر التــي تغــاىض عنهــا يف أثنــاء تدشــن التحالــف ،وقــد تتصاعــد
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خصوصــا مــع
وتــرة التشــققات بتطـ ّورات األوضــاع امليدانيــة والتحــوالت يف املواقــف اإلقليميــة والدوليــة،
ً
دخــول الحلفــاء عــى خــط الخالفــات بتســليط الضــوء عليهــا إعالميًّــا ،ليدخــل التحالــف يف مرحلــة جديــدة
قــد تــؤدي إىل انهيــار التحالــف مبســاعي كل حليــف لالســتئثار بأكــر قــدر ممكــن مــن املكاســب والغنائــم.
ويف هــذا الســياق يــأيت تقريــر صحيفــة “جريوزاليــم بوســت” اإلرسائيليــة بتاريــخ  28مايــو  2018أن
تــل أبيــب وموســكو اتفقتــا عــى الســاح للجيــش الســوري بإعــادة الســيطرة عــى جنــوب ســوريا حتــى
الحــدود مــع إرسائيــل ،ولــن يُســمح إليــران وحــزب اللــه باملشــاركة يف هــذه العمليــة ،وذلــك بالتزامــن مــع
زيــارة لوزيــر الدفــاع اإلرسائيــي أفيغــدور ليربمــان لروســيا .وأضافــت الصحيفــة بــأن ق ـ ّوات الرئيــس
بشــار األســد ســيجري دعمهــا الســتعادة جنــوب البــاد ،وهــي عمليــة ستشــارك فيهــا إرسائيــل وســتتيح
لألســد اســتعادة الســيطرة عــى كل ســوريا ،وهــذا يتوافــق مــع حديــث وزيــر الخارجيــة الروســية ســرغي
الفــروف بــأن الحضــور العســكري الوحيــد املســموح بــه عــى الحــدود الجنوبيــة لســوريا هــو حضــور
الق ـ ّوات الســورية النظاميــة الحكوميــة(.)1
ورغــم انــدالع التشــققات يف التحالــف الرويس-اإليــراين قُبيــل القضــاء عــى تنظيــم داعــش عندمــا
هــددت امليليشــيات الشــيعية املدعومــة إيرانيًّــا املوجــودة يف حلــب نهايــة  2016بدايــة  2017باقتحــام
األحيــاء املتبقيــة يف حلــب إلجبــار روســيا والفصائــل العســكرية الســورية املتفقــة عــى هدنــة إلخــاء
الســكان املحارصيــن وتســليم املدينــة ،فإنهــا تصاعــدت بشــكل كبــر يف مرحلــة مــا بعــد داعــش تجــاه
عــدة ملفــات بــن الدولتــن ،أولهــا أولويــة التحكــم يف القــرار الســوري ،ثــم نطــاق مناطــق النفــوذ لكلتــا
الدولتــن يف ســوريا املفيــدة ،والســيطرة عــى املــوارد االقتصاديــة الســورية (الفوســفات/النفط) ،والســباق
را وجــود امليليشــيات الشــيعية التابعــة إليــران يف ســوريا
نحــو توقيــع عقــود إعــادة إعــار ســوريا ،وأخ ـ ً
مــا بعــد داعــش.
ثانيا :مستقبل الدور اإليراني على ضوء نتائج االنتخابات البرلمانية
ً
العراقية

انعقــدت االنتخابــات الربملانيــة العراقيــة لعــام  2018يف بيئــة وتوقيــت مغايــر عــن ســابقتها بدخــول
العــراق مرحلــة جديــدة مــن تاريخــه بإعــان رئيــس وزرائــه حيــدر العبــادي القضــاء عــى داعــش عســكريًّا
ونجاحــه يف تجميــد انفصــال إقليــم كردســتان ،مــع انضــام الحشــد الشــعبي -املدعــوم إيران ًّيــا -رســم ًّيا
للجيــش العراقــي .وإقليم ًّيــا ،دخلــت األزمــة الســورية -التــي تقــف فيهــا إيــران فيهــا إىل جانــب األســد-
مرحلــة جديــدة بســعي كل طــرف مــن أطرافهــا لتوســيع نطــاق نفــوذه وتأمــن مصالحــة ،مــع تكثيــف
التصعيــد العســكري األمرييك-اإلرسائيــي ضــد املواقــع اإليرانيــة يف ســوريا ،فضـ ًـا عــن تحقيــق الثنــايئ
الشــيعي (حــزب الله/حركــة أمــل) املدعــوم إيرانيًّــا انتصــا ًرا يف االنتخابــات اللبنانيــة ،بينــا تشــهد اليمــن
تقد ًمــا لق ـ ّوات الحكومــة الرشعيــة عــى الحوثيــن املدعومــن إيرانيًّــا ،فضـ ًـا عــن التط ـ ّورات الجديــدة
تجــاه امللــف النــووي اإليــراين بعــد إعــان واشــنطن انســحابها مــن االتفــاق النــووي.
()2
فضــا عــن
ً
وأجريــت االنتخابــات يف  12مايــو  2018مبشــاركة  27تحالفًــا يضمــون 143حزبًــا ،
((( كالة األنباء األملانية ،تقرير :اتفاق إرسائييل-رويس عىل إبعاد إيران عن حدود إرسائيل الشاملية،
(((عيل صالح نيا ،بررسی انتخابات پارملانی در عراق ،شبكة مطالعات سياستگذاری عمومی،
https://bit.ly/2FQiYlC

http://cutt.us/wkgJL
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ـتقل ليصــل إجــايل األحــزاب املشــاركة إىل  204أحــزاب ،وتوزعــت
مشــاركة  61حزبًــا آخريــن بشــكل مسـ ّ
غالبيــة التحالفــات عــى ســتة تحالفــات رئيســية :تيــار النــر بزعامــة العبــادي ،وتيــار ســائرون املدعــوم
مــن الصــدر بزعامــة حســن العاقــويل ،وتيــار الفتــح الــذي يشــارك فيــه زعــاء الحشــد الشــعبي بزعامــة
رئيــس منظمــة بــدر ،هــادي العامــري( ،)1وتحالــف دولــة القانــون بزعامــة رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق
نــوري املالــي ،وتحالــف الوطنيــة الــذي يتزعمــه إيــاد عــاوي ويشــارك فيــه كثــر مــن الشــخصيات
الس ـ ّنية مثــل صالــح املطلــك وســليم الجبــوري ،والتحالــف الكــردي ويضــم االتحــاد الوطنــي الكردســتاين
برئاســة كــورست رســول عــي ،والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين برئاســة مســعود بــارزاين ،والحــزب
الشــيوعي الكردســتاين برئاســة كــال شــاكر(.)2
ووفــق النتائــج النهائيــة التــي أعلنتهــا املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات العراقيــة حصل “ســائرون”
عــى املرتبــة األوىل بحصولــه عــى  54مقعـ ًدا مــن إجــايل  328مقعـ ًدا ( ،)3وهــي مبثابــة صدمــة لصنــاع
القــرار يف إيــران وتشــر إىل حــدوث تغيــر كبــر يف مواقــف الصــدر مــن إيــران نحــو االبتعــاد عــن
األجنــدة اإليرانيــة ،كــون فــوزه ســيغري املعادلــة العراقيــة الداخليــة و َعالقــات العــراق اإلقليميــة والدوليــة،
وهــذا مــا يثــر قلــق إيــران(.)4
هــذا ،وقــد جــاء تحالــف الفتــح يف املرتبــة الثانيــة بحصولــه عــى 47مقعـ ًدا ،وحصــد تحالــف النــر
املرتبــة الثالثــة بحصولــه عــى  42مقعـ ًدا ،بينــا حــل تحالــف دولــة القانــون يف املرتبــة الرابعــة بحصولــه
عــى  26مقع ـ ًدا ،واحتــل الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين املرتبــة الخامســة ،وجــاءت تحالفــات املكــون
السـ ّني يف مراتــب متأخــرة بحصــول تحالــف الوطنيــة عــى  21مقعـ ًدا ،وحصــول تحالــف القــرار العراقــي
عــى  15مقعـ ًدا فقــط ،بينــا تحالــف الحكمــة بزعامــة عــار الحكيــم احتــل أيضً ــا مرتبــة متأخــرة بحصوله
عــى  20مقعـ ًدا (انظــر الجــدول رقــم.)1-

ر حــول شــكوك بالتزويــر يف االنتخابــات العراقيــة
نتيجــة ملــا أُثِـ َ
يف املــدن واملحافظــات السـ ّنية املحــررة مــن داعــش ،حيــث ُوجهت
االتهامــات إىل ق ـ ّوات الحشــد الشــعبي بتزويرهــا االنتخابــات يف
هــذا املناطــق التــي مــا زالــت تحــت ســيطرتها ،قــرر مجلــس
النــواب العراقــي قيــام الجهــات املعنيــة بالعــد والفــرز اليــدوي
بــدل اإللكــروين ملــا ال يقــل عــن  %10مــن صناديــق االقـراع يف
املراكــز االنتخابيــة.

((( عــي موســوي خلخــايل ،دیپلوماســی ایرانــی ،نبــض انتخابــات عــراق ،http://cutt.us/bSia7 ،وللمزيــد ،وكالــة أنبــاء فــارس،
رامیــن حســین آبادیانانتخابــات پارملانــی عــراق؛ تکمیــل رسیــال دســتاوردهاhttps://goo.gl/8TXGxb ،
((( مــرق نيــوز ،همــه چیــز دربــاره مهمرتیــن انتخابــات عــراق؛ آرایــش انتخابــات پارملانــی عــراق چگونــه اســت /شــانس کدامیــک از
أحــزاب بــرای تصــدی نخســت وزیــری بیشــر اســت؟ +تصاویــر.http://cutt.us/jaaeC ،
((( نتائج نهائية ..كتلة «سائرون» بزعامة الصدر تتصدر االنتخابات الربملانية يف العراقhttp://cutt.us/QQV7q ،
((( صحيفــة ابتــكار ،دوكانــه إيــران در عــراق http://soo.gd/g0yO،،ورضــا قزوينــي غــرايب ،مصائــب چرخــش هــای مقتــدی
صــدر ،صحيفــة خراســان، http://cutt.us/SCJa8
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ونتيجــة ملــا أثــر حــول شــكوك بالتزويــر يف االنتخابــات يف املــدن واملحافظــات السـ ّنية املحــررة مــن
داعــش ،حيــث وجهــت االتهامــات إىل قـ ّوات الحشــد الشــعبي بتزويرهــا االنتخابــات يف هــذا املناطــق التــي
مــا زالــت تحــت ســيطرتها( ،)1قــد قــرر مجلــس النــواب العراقــي رضورة قيــام الجهــات املعنيــة بالعــد
والفــرز اليــدوي بــدل اإللكــروين مبــا ال يقــل عــن  %10مــن صناديــق االقــراع يف املراكــز االنتخابيــة،
ويف حــال ثبــوت تبايــن بنســبة %25مــا تــم فــرزه وعـ ّده يدويًّــا تتــم إعــادة العـ ّد والفــرز يدويًّــا لجميــع
املحافظــات ،فضـ ًـا عــن قــراره بإلغــاء انتخابــات الخــارج والتصويــت املــروط يف مخيــات النازحــن يف
األنبــار وصــاح الديــن ونينــوى وديــاىل ملــا توفــرت عليــه األدلــة مــن تزويــر إرادة الناخبــن ،باســتثناء
أصوات األقليات املشمولة بالكوتا(.)2

املصدر :إعداد وحدة الدراسات اإلقليمية والدولية باملعهد الدويل للدراسات اإليرانية ،باالعتامد عىل املواقع التالية:
http://cutt.us/K6x9g http://cutt.us/SDejk، ، http://cutt.us/PDcuo

أول و”الفتــح” ثانيًــا مقارنــة برتاجــع حصــص
ولكــن التســاؤل املطــروح :ملــاذا حــل “ســائرون” ً
التحالفــات األخــرى مثــل “النــر” و”الوطنيــة” و”دولــة القانــون”؟ تكمــن اإلجابــة يف عــدة أســباب ،منهــا
مــا يتعلــق بـ”ســائرون” ،ومنهــا مــا يعــود إىل التحالفــات األخــرى ،فتحالــف ســائرون عابــر للطائفيــة،
وبرنامجــه يالمــس همــوم الشــارع وقضايــا العــراق بإعطائــه األولويــة ملحاربــة الفســاد واســتقاللية القــرار
العراقــي مبــا يتناســب والحضــارة العراقيــة ( ،)3ومطالبتــه بانفتــاح العــراق عــى محيطــه العــريب ورفــض
الوصايــة اإلقليميــة والدوليــة عــى قراراتــه ،وأصبــح مقتــدى الصــدر اليــوم أكــر مــن كونــه ممثـ ًـا للتيــار
الدينــي يف العــراق ،بــل هــو ممثــل التيــار القومــي يف العــراق ،ويحظــى الصــدر اليــوم بجانــب الدعــم
الخارجي بدعم التيار املناهض إليران يف العراق(.)4
وجــاء “الفتــح” يف املرتبــة الثانيــة نتيجــة الــدور الــذي لعبتــه قــ ّوات الحشــد الشــعبي الشــيعية يف
القضــاء عــى تنظيــم داعــش ،وقدرتــه عــى تزويــر االنتخابــات يف املحافظــات املحــررة مــن داعــش،
(((الحشد الشعبي يرد عىل اتهامات بتزوير االنتخابات يف املناطق املحررة،
(((الربملان العراقي يقرر إعادة الفرز اليدوي وإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحني،
رس فوزه الكبري» يف االنتخابات الترشيعية العراقيةhttp://cutt.us/vbCYK،
((( «تحالف سائرون» يكشف عن « ِّ
http://cutt.us/y9aZr

http://cutt.us/FMImg

((( وكالــة أنبــاء دانــا ،حقایــق پشــت پــرده پیــروزی جریــان صــدر در انتخابــات پارملــان عــراق؛ چرخــش  180درجـهای روحانــی شــیعه از
ســمت ایــران بــه عربســتان /نقــش پــر رنــگ علــی یونســی در شــکلگیری اتحــاد ضدایرانــی!https://bit.ly/2GtIIo0،
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والخاضعــة لســيطرتها منــذ اســردادها مــن داعــش(.)1
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وقــد فــر املراقبــون واملتخصصــون يف الشــأن العراقــي تراجــع حصــص تحالــف النــر إىل ســخط
كتلــة شــعبية كبــرة مــن انضــام قـ ّوات الحشــد الشــعبي إىل الجيــش يف عهــد العبــادي( ،)2وتركيــز برنامجه
عــى قضايــا ال تهــم املواطــن العراقــي يف وقــت اســترشت فيــه معــدالت الفســاد وتــردت فيــه األوضــاع
االقتصاديــة ،فضـ ًـا عــن االتهامــات الربملانيــة املوجهــة إىل العبــادي بتقصــره يف محاربــة الفســاد( ،)3بينام
تقلصــت حصــص دولــة القانــون إلدراك رشيحــة كبــرة مــن العراقيــن أن احتــال داعــش للمــدن السـ ّنية
تــم يف عهــد املالــي ،وتكوينــه امليليشــيات املســلحة ،وإعطــاء األولويــة ملرجعيــة قــم ،وتفاقــم الفســاد يف
عهــده ،فضـ ًـا عــن فصــل العــراق عــن محيطــة العــريب(.)4
أمــا تحالفــات املكــون الســني فقــد حلــت مبرتبــة متأخــرة نتيجــة لجــوء عــدد كبــر مــن أبنــاء املكــون
الســني مــن املناطــق التــي شــهدت معــارك عســكرية ملحاربــة داعــش إىل مناطــق أخــرى ،مــع فقدانهــم
لبطاقــات هوياتهــم يف أثنــاء املعــارك وتركهــم منازلهــم عــى نحــو أدى إىل العــزوف عــن املشــاركة يف
االنتخابــات( ،)5فضـ ًـا عــن فقــدان أبنــاء السـ ّنة الثقــة يف قياداتهــم املرتشــحة يف االنتخابــات ،فعــى ســبيل
املثــال أثيــل النجيفــي أخــو أســامة النجيفــي كان محافظًــا لنينــوى يف أثنــاء دخــول داعــش إىل املوصــل
.)6(2014
هــذه النتائــج إمنــا تعكــس نتيجــة غايــة يف األهميــة ،وهــي وعــي املواطــن العراقــي وإدراكــه لحضــارة
بلــده املمتــدة عــر التاريــخ ،وهــو مــا يفــر إدالءه لـ”ســائرون” العابــر للطائفيــة والداعــي لعروبــة العراق.
» »شكل الحكومة العراقية المتوقع ومستقبل الدور اإليراني:

كشــفت نتائــج االنتخابــات عــن عــدم حصــول أي مــن التحالفــات عــى األغلبيــة املطلقــة املتمثلــة يف
 165مقعـ ًدا (النصــف )1+لتشــكيل الحكومــة الجديــدة ،وبالتــايل فالطريــق الوحيــد للحصــول عــى األغلبيــة
يتمثــل يف تشــكيل تكتــل كبــر يحصــل عــى  165مقعـ ًدا بتحالــف عــدد مــن التيــارات واألحــزاب السياســية،
ويف ضــوء تغريــدات وترصيحــات قــادة وداعمــي التحالفــات الفائــزة يف االنتخابــات ،ال س ـ ّيام تغريــدة
الصــدر التــي قــال فيهــا(« :ســائرون) بـ(حكمــة) و(وطنيــة) لتكــون (إرادة) الشــعب مطلبنــا ،ونبنــي (جيـ ًـا
را) نحــو اإلصــاح وليكــون (القــرار) عراق ًّيــا ،فرنفــع (بيــارق) (النــر) ولتكــون
جدي ـ ًدا) ولنشــهد (تغي ـ ً
(بغــداد) العاصمــة (هويتنــا) وليكــون (حراكنــا) (الدميقراطــي) نحــو تأســيس حكومــة أبويــة مــن (كــوادر)

((( الحشد الشعبي يرد عىل اتهامات بتزوير االنتخابات يف املناطق املحررة،
((( انضامم مقاتيل الحشد الشعبي رسم ًّيا إىل الق ّوات العراقية،

http://cutt.us/y9aZr

http://cutt.us/Bsh07

((( النزاهة الربملانية :العبادي مل يفتح العديد من ملفات الفساد املهمة ..وهذه أبرزها،

http://cutt.us/DW4m4

((( الفساد أعمق من كل حمالت محاربة الفساد يف العراقhttp://cutt.us/QrPNK،

((( وكالــة إيســنا ،یــک کارشــناس مســائل عــراق در گفتوگــو بــا ایســنا :انگیــزه اکــراد وجریــان اهــل تســنن عــراق بــرای مشــارکت در
انتخابــات کاهــش پیــدا کــرده اســتhttp://cutt.us/VKCft ،
((( عــى موســوى خلخــاىل ،انتخاباتــی کــه پیــش بینــی مــی شــود بــه آرامــی برگــزار شــود ،ارزیابــی فضــای سیاســی عــراق در آســتانه
انتخابــات ،دیپلامســی ایرانــی 28 ،اســفند https://goo.gl/shB4oE ،1396
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تكنقــراط ال تحـ ّزب فيهــا»( ،)1وقــد أراد الصــدر يف تغريدتــه أن يجمــع تســميات األحــزاب املتحالفــة معــه
واملذكــورة بــن قوســن .وتأكيــده بتاريــخ  30مايــو  2018رفضــه التد ّخــل اإليــراين يف الشــأن العراقــي(،)2
فــإن الســيناريو املرجــح يتمثــل يف تشــكيل حكومــة ال تشــمل تحال َفــي الفتــح ودولــة القانــون لنكــون بذلــك
أمــام معادلــة عراقيــة جديــدة ليســت يف صالــح الــدور اإليــراين يف العــراق.

وارتباطًــا مبــا ســبق ،فمــن املتوقــع -حــال تحقــق هــذا الســيناريو -حــدوث تغــرات يف الداخــل العراقــي
مــن شــأنها تقليــص حصــة إيــران ،إذ مــن املتوقــع مطالبــة مرجعيــة النجــف بحــل ميليشــيات الحشــد
الشــعبي ،مــع طــرح القــوى السياســية مرشو ًعــا وطن ًّيــا مغايـ ًرا للمــروع الطائفــي ،وهــو مــا ينعكــس عــى
دوائــر السياســة الخارجيــة العراقيــة تجــاه الدائــرة العربيــة واالنفتــاح أكــر عــى الــدول الخليجيــة ،ويــأيت
يف هــذا الســياق زيــارة الصــدر للكويــت يف  29مايــو  )3(2018وهــي رســالة إليــران بــأن العــراق عازم عىل
العــودة إىل محيطــة العــريب وتحقيــق التــوازن يف ال َعالقــات الخارجيــة ،وردم الهــوة العراقية-الخليجيــة
التــي تشــكلت بفعــل سياســات املالــي ورفاقــه ممــن ينفــذون األجنــدة اإليرانيــة بعــد الغــزو األمريــي
للعــراق.
مخــاوف إيــران مــن هــذا تحقيــق الســيناريو جعلتهــا تدفــع بقائــد فيلــق القــدس الجــرال قاســم
ســليامين للقــاء بعــض قــادة التحالفــات إلجــراء محادثــات بصــدد تشــكيل حكومــة عراقيــة ذات طابــع
شــيعي طائفــي تحافــظ إليــران عــى مكتســباتها منــذ دخــول العــراق بعــد الغــزو األمريــي وتســهر عــى
تنفيــذ باقــي املخطــط اإليــراين ،وتثبــت البوصلــة العراقيــة نحــو الدولــة اإليرانيــة مقابــل العمــل عــى عــدم
رجــوع العــراق إىل محيطــه العــريب(.)4
هــذه النتائــج متثــل فرصــة حقيقيــة للــدول العربيــة والخليجيــة الســتعادة العــراق ملحيطــة العــريب مــن
خــال تكثيــف الزيــارات املتبادلــة ،والتنســيق مــع الحكومــة الجديــدة يف مــا يتعلــق بالقضايــا اإلقليميــة
والدوليــة ذات االهتــام املشــرك ،ثــم تعزيــز ال َعالقــات االقتصاديــة عــر نافــذة إعــادة اإلعــار للمناطــق
املحــررة مــن داعــش لكــون ذلــك مينــع والدة جامعــات إرهابيــة أخــرى ويعــزز اآلراء املطالبــة بحــل الحشــد
الشــعبي ،وهــذه أهــم نقطــة ،ثــم محاولــة تعويــض العــراق يف مجــال الطاقــة الكهربائيــة بهــدف التقليــل
مــن اعتــاد العــراق عــى إيــران يف هــذا املجــال ،وهــو مــا تعمــل عليــه بقــوة وبعجلــة اململكــة العربيــة
الســعودية ،يعكــس ذلــك مصادقــة مجلــس الــوزراء الســعودي يــوم  30مايــو  2018عــى تفويــض وزيــر
الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة بالتباحــث مــع الجانــب العراقــي يف مجــال الطاقــة الكهربائيــة
ومتطلبــات العــراق(.)5
وحــال تحقــق هــذا الســيناريو بتشــكيل حكومــة مغايــرة مــن حيــث التوجهــات ودوائــر السياســة
الخارجيــة لغــر صالــح إيــران ،وإدراكهــا خــروج العــراق مــن تحــت العبــاءة اإليرانيــة -وإن كان فــك
((( صحيفــة «خراســان» ،مقتــدی صــدر بــر تشــکیل دولتــی تکنوکــرات وبــدون ائتــاف مالکــی والعامــری تاکیــد کــرد بــازی صــدر در
زمین سعودی؟،http://soo.gd/ 21od
((( الصــدر يرفــض تدخــل واشــنطن وطهــران يف تشــكيل الحكومــة العراقيــة ، http://cutt.us/FWdZU،وللمزيــدhttp://cutt.:
us/LevY5

((( الصــدر يتوجــه إىل الكويــت يف زيــارة بدعــوة رســمية http://cutt.us/au6HO، ،و :زيــارة الصــدر للكويــت رســالة إليــران
بتمســك العــراق مبحيطــه العــريبhttp://cutt.us/uT4VG ،
((( الوجود األجنبي عىل طاولة الحكومة العراقية الجديدةhttp://cutt.us/KAcq1،
((( السعودية تصادق عىل قرارين بشأن العراقhttp://cutt.us/Z7y6i،

تقريرالحالة اإليرانية
مايو 2018

االرتبــاط اإليــراين العراقــي ليــس باألمــر الهــن -فســتتحرك إيــران عــى أكــر مــن اتجــاه:
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األول :الفوضى وتفجير الساحة العراقية

مــن خــال تحريــك ميليشــياتها املنتــرة يف ربــوع العــراق إلشــاعة الفــوىض ،أو عــر اســتغالل املناطــق
املحــررة مــن داعــش التــي مــا زالــت ميليشــياتها تســيطر عليهــا وتدعــم ظهــور جامعــات متطرفــة أخــرى
تتجــاوز حــدود تلــك املناطــق املحــررة لتنتــر يف مناطــق أخــرى تؤثــر عــى األمــن العراقــي تســتغلها
إيــران لدميومــة قـ ّوات الحشــد الشــعبي بالعــراق ،وهــذه مســألة خطــرة جـ ًّدا يجــب االلتفــات إليهــا عرب ًّيــا
وخليج ًّيــا عــر رسعــة إعــادة إعــار املناطــق املحــررة.
الثاني :سيناريو االغتياالت

التحــرك صــوب تنفيــذ اغتيــاالت بحــق بعــض املســؤولني ممــن يرفضــون املــروع اإليــراين ،وإليــران
ـجل حافــل يف االغتيــاالت.
سـ ّ

الثالث :تحويل العراق إلى ساحة صراع كبرى ثانية بعد سوريا:

مثلــا حــدث لســوريا مــن تحويلهــا إىل ســاحة قتــال ورصاع بــن أطرافهــا اإلقليميــة والدوليــة نتيجــة
األطــاع اإليرانيــة وازديــاد النفــوذ اإليــراين يف ســوريا عــى نحــو دفــع بقيــة األطــراف األخــرى صاحبــة
املصالــح يف ســوريا لالندفــاع نحــو ســوريا لتوســيع نطــاق النفــوذ وتأمــن املصالــح ،عــى نحــو ح ّولهــا إىل
ســاحة رصاع ،فمــن املتوقــع أن تلجــأ يف العــراق إىل ذات الســيناريو.
ً
ثالثا :مستقبل حزب الله بين االنتصار في االنتخابات البرلمانية
والعقوبات األمريكية
» »آفاق الدور اإليراني في لبنان على ضوء االنتخابات النيابية :2018
حا عــى 128
أجريــت االنتخابــات الربملانيــة اللبنانيــة بتاريــخ  ،2018/5/6وتنافــس خاللهــا  970مرشـ ً

مقعـ ًدا هــو إجــايل عــدد مقاعــد مجلــس النــواب اللبنــاين لعــام  ،)1(2018بعــد متديــد دام ملرتــن لربملــان
 ،2009ألســباب تتعلــق بــدور حــزب اللــه يف الداخــل اللبنــاين واالتهامــات اللبنانيــة التــي وجهــت إىل
الحــزب بتســببه يف أزمــة الفــراغ الرئــايس بتعطيلــه مــرات عديــدة تســمية رئيــس الجمهوريــة( ،)2عــاوة
عــى انعكاســات تط ـ ّورات األزمــة الســورية عــى الداخــل اللبنــاين جــراء تدخــل حــزب اللــه إىل جانــب
امليليشــيات الشــيعية املواليــة اإليــران ونظــام األســد للقتــال يف ســوريا ،مــع مامرســة حــزب اللــه دو ًرا
يف تعديــل قانــون االنتخابــات اللبنــاين الــذي جــرى العمــل بــه منــذ تأســيس الجمهوريــة اللبنانيــة عــام
 ،)3(1920وإصــدار قانــون انتخابــات جديــد يف يونيــو  2017قســم لبنــان إىل  15دائــرة انتخابيــة يقــوم
فيهــا الناخبــون باختيــار نوابهــم بنظام التمثيــل النســبي والصــوت التفضيــي( ،)4ويكشــف تأكيــد الرئيــس
اإليــراين حســن روحــاين أن بــاده ســتواصل دعمهــا للشــعب اللبنــاين والحكومــة مــن أجــل املقاومــة ضــد
((( «حزب الله» لن يخرس مقاعد يف االنتخابات النيابية املقبلةhttp://cutt.us/d3y8X،
((( أحمــد الحريــري :حــزب اللــه يتحمــل مســؤولية الفــراغ الرئــايس ،http://cutt.us/8BibY ،وســمري جعجــع :مامرســات إيــران يف
لبنــان معضلــة كبــرة ..والقــرار االســراتيجي عنــد حــزب اللــهhttp://cutt.us/wcbGZ،
((( مهند الحاج عيل ،قانون االنتخابات النيابية اللبنانية وإعادة إنتاج النظام القائم، http://cutt.us/UXMNR
((( قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناين ،قانون رقم  44تاريخ http://cutt.us/OZ0A6،2017/6/17
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الجامعــات اإلرهابيــة وإرسائيــل عــن دور إيــراين يف دعــم حــزب اللــه(.)1

وشــارك يف االنتخابــات الربملانيــة اللبنانيــة غالبيــة التيــارات واألحــزاب السياســية التقليديــة مــن
تحال َفــي  14آذار (تيــار املســتقبل ،حــزب الق ـ ّوات اللبنانيــة ،حــزب الكتائــب اللبنانيــة ،حــزب الوطنيــن
األحــرار ،الحــزب التقديــم االشــرايك ..إلــخ) ،و 8آذار (التيــار الوطنــي الحــر ،حــزب اللــه ،حركــة أمــل ،تيار
املــردة ،الحــزب القومــي االجتامعــي ...إلــخ) ،للتنافــس تجــاه الحصــول عــى الكتلــة األكــر يف الربملــان
الجديــد املكــون مــن  128مقعـ ًدا ،ودارت الربامــج االنتخابيــة لهــذه التيــارات تجــاه عــدة قضايــا متـ ّر بهــا
لبنــان مثــل :ســاح حــزب اللــه وأنشــطته الخارجيــة ،واألوضــاع االقتصاديــة ،والالجئــون الســوريون يف
لبنــان ...إلــخ .وقــد جــاءت النتائــج وفــق الجــدول رقــم ،1-عــى النحــو التــايل:
(جدول رقم )1-نتائج االنتخابات الربملانية اللبنانية 2018

املقاعد

املقاعد

التحالفات واألحزاب

القيادة

التحالفات واألحزاب

القيادة

تيار املستقبل

سعد الحريري

21

التيار الوطني الحر

جربان باسيل

20

سمري جعجع

15

حزب الله

حسن نرص الله

14

الق ّوات اللبنانية

3

حركة أمل

نبيه بري

16

الكتائب اللبنانية

سامي الجميل

تيار املردة

طوين فرنجية

3

تيار العزم

نجيب ميقايت

4

القومي االجتامعي

عىل قنصوه

3

التقدمي االشرتايك

وليد جنبالط

9

املصدر :إعداد وحدة الدراسات اإلقليمية والدولية باملعهد الدويل للدراسات اإليرانية ،باالعتامد عىل املواقع التالية:
7RKrs/us.cutt//:http ،ELsPO/us.cutt//:http ،SFHvr/us.cutt//:http ،KNZV5/us.cutt//:http

يكشــف الجــدول الســابق عــن فــوز الثنــايئ الشــيعي “حــزب الله/حركــة أمــل” بارتفــاع عــدد مقاعــده
مــن  25مقعـ ًدا يف برملــان  2009إىل  29مقعـ ًدا يف برملــان  2018بفــارق  4مقاعــد ،وإذا مــا اضفنــا مقاعــد
بعــض حلفائهــم مــن تيــار  8آذار مثــل مقاعــد التيــار الوطنــي الحــر ،واملــردة ،والحــزب القومــي ...إلــخ،
فــإن الثنــايئ الشــيعي ســيحصل عــى الكتلــة األكــر يف الربملــان الجديــد بتجــاوز عــدد مقاعــده وحلفائــه
أكــر مــن نصــف عــدد املقاعــد ،وذلــك مقابــل تقلــص حصــص تيــار املســتقبل بأكــر مــن الثلــث بحصولــه
عــى  21مقعـ ًدا فقــط بعدمــا كان عــدد مقاعــده يف برملــان  2009نحــو  36مقعـ ًدا ،أي فقــد  15مقعـ ًدا،
ويف هــذا الســياق يــأيت قــول الحريــري إن تيــار املســتقبل فقــد نحــو ثلــث مقاعــده مقارنــة بربملــان
.)2(2009
((( وكالــة أنبــاء مهــر ،روحانــی هنــگام دریافــت اســتوارنامه ســفیر جدیــد لبنــان :امیــدوارم انتخابــات اخیــر لبنــان وحــدت را در ایــن
کشــور تقویــت کنــدhttps://bit.ly/2IpneKQ،
((( االنتخابــات اللبنانيــة :الحريــري يقــول فقدنــا ثلــث مقاعدنــا ..ونــر اللــه يصفهــا بـ«نــر ســيايس ومعنــوي»، http://cutt.us/
X0V3W
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كــا يكشــف أيضً ــا عــن احتفــاظ تيــار املســتقبل مبوقعــه كأكــر تحالــف س ـ ّني بحصولــه عــى أكــر
عــدد مــن املقاعــد مقارنــة بباقــي األحــزاب الس ـ ّنية رغــم تراجــع عــدد مقاعــده مبقــدار الثلــث مقارنــة
بربملــان  ،2009مــا منــح زعيمــه الحريــري أحقيــة تشــكيل الحكومــة الجديــدة وفــق التقليــد املتبــع ،إذ
تــؤول رئاســة الحكومــة للمك ـ ّون الســني (وهــو مــا تبلــور بالفعــل يف تكليــف الرئيــس اللبنــاين ميشــيل
عــون للحريــري بتاريــخ  2018/5/24بتشــكيل الحكومــة للمــرة الثالثــة بعــد تســميته مــن قبــل  111نائبًــا
رئيســا للربملــان
مــن أصــل  128بالربملــان( ،))1ورئاســة الربملــان للمكــون الشــيعي (تــم انتخــاب نبيــه بــري ً
الجديــد  2018للمــرة السادســة عــى التــوايل( ،))2بينــا يذهــب منصــب الرئيــس للمكــون املســيحي-املاروين
(الرئيــس ميشــيل عــون).
هــذه النتائــج تؤكــد تصاعــد نفــوذ حــزب اللــه اإليــراين النشــأة والنمــو واألجنــدة يف الرتكيبــة الربملانيــة
والحكومــة الجديــدة بارتفــاع عــدد مقاعــده عــن مقاعــد الثلــث املعطــل ( 43مقعـ ًدا) يف برملــان  2009إىل
األكرثيــة يف برملــان - 2018أكــر مــن نصــف عــدد مقاعــد الربملــان ( 65مقعـ ًدا) -وهــذا مــا يجعــل حــزب
اللــه مهيم ًنــا يف الداخــل اللبنــاين عــى مؤسســات الدولــة وعمليــة صنــع القــرارات الداخليــة والخارجيــة
وفــرض أجندتــه اإليرانيــة الصنــع ،عــر البوابــة الربملانيــة الجديــدة ،مبــا فيهــا آليــات إعــداد مرشوعــات
القوانــن الجديــدة واالســتجواب وســحب الثقــة مــن الحكومــة حــال تعــارض مصالحــه مــع مصالــح
الحكومــة ،فضـ ًـا عــن الحصــول عــى نصيــب األســد مــن الــوزارات الســيادية ذات التأثــر يف القــرارات
والسياســيات يف الحكومــة الجديــدة.
وارتباطًــا مبــا ســبق ،هــذه الرتكيبــة الربملانيــة الجديــدة ســتتيح للحــزب أيضً ــا إمكانيــة رشعنــة ســاحه
وقتالــه يف ســوريا إىل جانــب الحــرس الثــوري اإليــراين ،وتعزيــز حضــوره يف مواجهــة الخصــوم بالداخــل
فضــا عــن تثبيــت معادلــة (الشــعب والجيــش واملقاومــة)
ً
والخــارج بتحصنــه بتكتــل برملــاين كبــر،
يف لبنــان ،ومــا تعليــق حســن نــر اللــه« :هــذا الحضــور النيــايب للمقاومــة وحلفائهــا يشــكل ضامنــة
كبــرة لحاميــة معادلــة الشــعب والجيــش واملقاومــة الكفيلــة بحاميــة البلــد»( ،)3وتأكيــد مستشــار املرشــد
اإليــراين األعــىعــى واليتـي بتاريــخ  2018/5/8بــأن «هــذا االنتصــار وتصويــت الشــعب اللبنــاين لالئحــة
املقاومــة ...ناتــج عــن تأثــر السياســات اللبنانيــة الراهنــة يف الحفــاظ عــى اســتقالل ودعــم ســوريا أمــام
اإلرهابيــن»( ،)4إال مــؤرش عــى ذلــك.

ســتكون حكومــة الحريــري املقبلــة مك َّبلــة بقيــود أكــر مــا
مــى ،مــا يجعلهــا غــر قــادرة عــى تنفيــذ سياســاتها الداخليــة
والخارجيــة دون أخذهــا يف االعتبــار الحســابات اإليرانيــة لحــزب
ـف
اللــه ،وعاجــزة عــن تأمــن النصــاب القانــوين لل َبـ ّ
ـت يف أي ملـ ّ
أو اســتحقاق مــن دون التفاهــم مــع حــزب اللــه.
((( عــون يكلــف ســعد الحريــري تشــكيل الحكومــة الجديــدة ، http://cutt.us/vHEzU،الرئيــس اللبنــاين يكلــف ســعد الحريــري
بتشــكيل الحكومــة الجديــدة ، http://cutt.us/2D7bn،عــون يكلــف الحريــري رســميًّا بتشــكيل الحكومــة بعــد تســميته مــن قبــل 111
نائبًــاhttp://cutt.us/oGwan ،
رئيسا للربملان اللبناين للمرة السادسةhttp://cutt.us/ARnmV،
((( نبيه بري ً
((( نرص الله :املجلس النيايب الحايل سيشكل ضامنة لحامية معادلة الجيش والشعب واملقاومة، http://cutt.us/ud5AN
((( طهــران تشــيد بـ«انتصــار حــزب اللــه» يف االنتخابــات النيابيــة ،نق ـاً عــن وكالــة األنبــاء الفرنســية  http://cutt.us/o3CJH،و
http://cutt.us/KfS42

50
ويف املقابــل ،ســتكون حكومــة الحريــري املقبلــة مكبلــة بقيــود أكــر مــا مــى ،مــا يجعلهــا غــر قــادرة
عــى تنفيــذ سياســاتها الداخليــة والخارجيــة دون أخذهــا يف االعتبــار الحســابات اإليرانيــة لحــزب اللــه،
ـت يف أي ملــف أو اســتحقاق مــن دون التفاهــم مــع حــزب
وعاجــزة عــن تأمــن النصــاب القانــوين للبـ ّ
اللــه وعــدم الحصــول عــى النصــاب القانــوين لعديــد مــن السياســيات والقوانــن ،مــع تراجــع أولويتــي
ســاح حــزب اللــه وأنشــطته يف ســوريا يف أجنــدة الحكومــة الجديــدة ،مــا يدفــع الحــزب املدعــوم إيران ًّيــا
إىل مامرســة دور أكــر يف ســوريا يف املرحلــة املقبلــة يف وقــت تشــهد فيــه إيــران ضغوطًــا إقليميــة ودوليــة
خصوصــا بعــد إعــان واشــنطن انســحابها مــن االتفــاق النــووي يف  8مايــو 2018
لتحجيــم أنشــطتها،
ً
وتــوايل الرضبــات العســكرية األمريكيــة اإلرسائيليــة ضــد املواقــع اإليرانيــة يف ســوريا ،فضـ ًـا عــن تصاعــد
الخالفــات الروســية-اإليرانية يف ســوريا ،وهــذا كلــه يفاقــم األزمــة الســورية ويزيــد مــن تعقيدهــا وفشــل
الخيــار الســيايس لحــل األزمــة يف أســتانة أو ســوتيش.
وإقليميا:
داخليا
» »الخيار األمريكي لمجابهة نفوذ حزب الله
ًّ
ًّ

مل تســتهدف اإلدارة األمريكيــة إيــران فقــط بالعقوبــات لتحجيــم أنشــطتها التوســعية يف منطقــة الــرق
األوســط ،وإمنــا تســتهدف أيضً ــا أذرعهــا ووكالءهــا االســراتيجيني ،ال سـ ّيام حــزب اللــه يف لبنــان ،وتــدرك
الواليــات املتحــدة خطــورة تنامــي نفــوذ الحــزب بعــد االنتخابــات الربملانيــة اللبنانيــة لعــام  2018عــى
جهودهــا ملواجهــة األنشــطة اإليرانيــة وعــى حلفائهــا التقليديــن ،إذ فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة
بتاريــخ  17مايــو  2018عقوبــات جديــدة طالــت ش ـقَّي حــزب اللــه الســيايس والعســكري بفرضهــا ضــد:
األمــن العــام للحــزب اللــه حســن نــر اللــه ،ونائبــه نعيــم قاســم ،ومعاونــه للشــؤون السياســية حســن
الخليــل ،ورئيــس املجلــس الســيايس للحــزب إبراهيــم أمــن الســيد ،ورئيــس الهيئــة الرشعيــة محمــد يزبــك،
وممثــل الحــزب يف إيــران عبــد اللــه صفــي الديــن ،وممــول الحــزب محمــد إبراهيــم بــازي ،مــع حظــر
رشكات تابعــة للحــزب ،منهــا رشكــة لخدمــات الطاقــة يف بلجيــكا ،ورشكــة النفــط واملنتجــات النفطيــة يف
غامبيــا ،ورشكــة االســتثامر إفريقيا-الــرق األوســط ومقرهــا يف لبنــان ،ورشكــة اســترياد وتصديــر مقرهــا
يف لبنــان(.)1
ونلحــظ مــن هــذه العقوبــات الجديــدة أنهــا عقوبــات شــاملة لشــقي الحــزب الســيايس والعســكري،
وذلــك لســحب الرشعيــة مســبقًا مــن نــواب الحــزب ووزرائــه يف الحكومــة الجديــدة كنــوع مــن الضغــوط
السياســية لتحجيــم أنشــطة الحــزب يف الداخــل والخــارج اللبنــاين ،وذلــك بخــاف العقوبــات الثــاث
التــي طالــت فقــط الشــق العســكري للحــزب يف أكتوبــر  ،2017حتــى ال تســقط رشعيــة وزراء الحــزب
يف حكومــة الحريــري الســابقة ونوابــه يف برملــان  ،2009وكان مضمــون العقوبــات الثــاث هــو :األوىل،
مــروع قانــون أمريــي يســعى إىل معاقبــة حــزب اللــه عــى اســتعامل املدنيــن كــدروع برشيــة .الثانيــة،
حــث االتحــاد األورويب بشــكل غــر ملــزم عــى تصنيــف الحــزب بشــقيه الســيايس والعســكري كمنظمــة
إرهابيــة .الثالثــة ،توســيع وتشــديد العقوبــات االقتصاديــة عــى الحــزب(.)2
((( موقــع راديــو فــردا ،آمریــکا مناینــده حــزب اللــه لبنــان در ایــران وپنــج رشکــت را تحریــم کــردhttps://bit.ly/2Lcqpaz،،
واشــنطن تفــرض عقوبــات عــى األمــن العــام لحــزب اللــه حســن نــر اللــه ومســاعدين لــهhttp://cutt.us/kCf9،
((( الكونغرس يقر العقوبات ضد حزب الله ..هذه تفاصيلهاhttp://cutt.us/HaZJT،
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قطعــت اململكــة املغربيــة يف  1مايــو َ 2018عالقاتهــا الدبلوماســية
مــع إي ـران بطردهــا الســفري اإلي ـراين يف الربــاط مــع إغــاق
ســفارتها يف طهــران ،بعــد اتهامهــا امللحــق الثقــايف اإليــراين
بالجزائــر أمــر طاهــري مبســاندة وتنســيق أعــال حــزب اللــه
اللبنــاين بتدريــب عنــارص جبهــة البوليســاريو املناوئــة لحكومــة
اململكــة املغربيــة.
العالقات الدبلوماسية مع إيران
ً
رابعا :القرار المغربي بقطع َ

يف رضبــة عربيــة جديــدة لألنشــطة اإليرانيــة التوســعية تعكــس تنامــي اإلدراك العــريب بخطــورة
املــروع اإليــراين ،قطعــت اململكــة املغربيــة يف  1مايــو َ 2018عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران
بطردهــا الســفري اإليــراين يف الربــاط مــع إغــاق ســفارتها يف طهــران ،بعــد اتهامهــا امللحــق الثقــايف
اإليــراين بالجزائــر أمــر طاهــري مبســاندة وتنســيق أعــال حــزب اللــه اللبنــاين بتدريــب عنــارص جبهــة
البوليســاريو املناوئــة لحكومــة اململكــة املغربيــة( ،)1يعكــس ذلــك ترصيحــات وزيــر الخارجيــة املغــريب نــارص
بوريطــة بــأن هنــاك صلــة لحــزب اللــه بجبهــة البوليســاريو الســاعية إىل اســتقالل الصحــراء املغربيــة،
ـكري قدمــه
ـتي وعسـ ّ
مضي ًفــا« :الربــاط حصلــت عــى معلومــات موثقــة ،تكشــف عــن دعــم مــا ّ
يل ولوجيسـ ّ
حــزب اللــه للبوليســاريو»(.)2
كــا أوضــح املتحــدث باســم الحكومــة املغربيــة مصطفــى الخلفــي أن أعضــاء البوليســاريو يســتخدمون
جــوازات ســفر دبلوماســية إيرانيــة للمشــاركة يف االجتامعــات الدوليــة ،ويتــم توفــر هــذه الجــوازات مــن
ِقبــل أحــد موظفــي الســفارة اإليرانيــة يف الجزائــر(.)3
ويف هــذا الســياق ،علــق الخبــر الســيايس املغــريب ،محمــد بــودن ،بــأن ال َعالقــات املغربية-اإليرانيــة
ظلــت محكومــة بحالــة مــن الشــك املتبــادل ،موض ًحــا أن القــرار املغــريب يؤكــد وجــود فجــوة عميقــة بــن
البلديــن( ،)4ال سـ ّيام بعــد انتشــار ظاهــرة التشــيع باملغــرب ،إذ تداولــت الصحــف املغربيــة يف األشــهر األخرية
عــد ًدا مــن التقاريــر املنســوبة إىل وزارة الداخليــة املغربيــة تفيــد بقيــام ضبــاط اســتخبارات مبســاعدة
رجــال ديــن يف نــر املذهــب الشــيعي يف املغــرب ،وحــذرت تلــك التقاريــر مــن تغلغــل االســتخبارات
الشــيعية يف األوســاط الشــعبية ،وخطــورة النفــوذ اإليــراين باملغــرب ،ودور طهــران يف بعــض االحتجاجــات
التــي شــهدتها اململكــة املغربيــة مؤخــرا(.)5
وتجــدر اإلشــارة إىل أن عــدد الشــيعة يف املغــرب يقــدر بنحــو  8آالف شــخص -حســب تقاريــر وزارة
((( القرار املغريب بقطع ال َعالقات مع إيران ..دالالت وسيناريوهاتhttp://cutt.us/obfMz،
((( املغرب يقطع َعالقاته الدبلوماسية مع إيرانhttp://cutt.us/xdkS2،

((( موقع تابناک ،ادعای مراکش درباره کمک ایران به پولیساریو، http://cutt.us/cGLfJ

((( خبري مغريب :قطع ال َعالقات مع إيران سيدعم ال َعالقات مع دولتنيhttp://cutt.us/nck9C،
((( ملاذا قطع املغرب َعالقاته مع إيرانhttp://cutt.us/z9pXx،
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الخارجيــة األمريكيــة -بينــا تقدرهــم املغــرب بنحــو  3آالف فقــط ( ،)1ولفتــت التقاريــر األمريكيــة إىل أن
أغلــب املتشــيعني مــن أوســاط املتعلمــن والطبقــات العليــا ،ومنهــم أطبــاء ومهندســون وتجــار كبــار ،وهــو
مــا أزعــج الســلطات املغربيــة إذ تــرى أن التشــييع دوافعــه سياســية وليســت مذهبيــة(.)2
» »ردود الفعل اإليرانية:

شــككت إيــران يف الروايــة املغربيــة ،إذ رصح املتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة بهــرام
قاســمي بــأن مســؤويل املغــرب قــد واجهــوا صعوبــات يف إيجــاد تفســر للــرأي العــام املحــي
والــدويل عقــب قطــع ال َعالقــات مــع إيــران بذكرهــم أســبابًا واهيــة وال أســاس لهــا( ،)3بينــا رصح
نائــب رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالربملــان كــال دهقــاين قائـ ًـا« :إيــران
ال تتدخــل أبـ ًدا يف شــؤون الــدول دون طلــب منهــم» ،مضي ًفــا« :بعــض دول منطقــة الخليــج العــريب
مثــل الســعودية واإلمــارات الذيــن لهــم َعالقــات وطيــدة مــع املغــرب ،يرســمون صــورة ســلبية يف
هــذا الصــدد»(.)4
» »ردود الفعل الجزائرية:

اســتدعت وزارة الخارجيــة الجزائريــة الســفري املغــريب؛ اعرتاضً ــا عــى تُ َهــم بــاده للجزائــر
بتعاونهــا مــع النظــام اإليــراين لدعــم جبهــة البوليســاريو( ،)5كــا أكــدت الخارجيــة الجزائريــة
أن االتهامــات املغربيــة للجزائــر بتوفــر ملجــأ لـ«حــزب اللــه» لتدريــب البوليســاريو «تلفيقــات ال
أســاس لهــا»(.)6
هــذا ،وتتوافــق مواقــف الدولتــن اإليرانيــة والجزائريــة تجــاه كثــر مــن القضايــا وامللفــات
الدوليــة واإلقليميــة ،فضـ ًـا عــن رغبــة البلديــن يف تطويــر ال َعالقــات االقتصاديــة التــي مل تـ َ
ـرق
إىل ال َعالقــات السياســية املتميــزة ،وقــد أشــار الســفري الجزائــري يف إيــران مؤخ ـ ًرا إىل زيــارة
وزيــر خارجيــة إيــران محمــد جــواد ظريــف ،العــام املــايض للجزائــر ،وقــال إن إيــران والجزائــر
تربطهــا روابــط إيجابيــة يف املجــال الســيايس ،وهــذه ال َعالقــات مبنيــة عــى الثقــة واالحــرام
املتبــادل ودعــم حكومتــي البلديــن ،وأضــاف أن التبــادل التجــاري بــن البلديــن يســجل منــ ًّوا
إيجاب ًّيــا ،عــى الرغــم مــن أنــه مــا زال مل يحقــق املنتظــر ،مبي ًنــا أن مســتوى التبــادل التجــاري بــن
البلديــن يف الوقــت الحــايل أكــر مــن  30مليــون دوالر(.)7
ويف مــا يتعلــق بالــرأي العــام الجزائــري ،فقــد أطلــق املد ّونــون والناشــطون الجزائريــون
((( واقع التشيّع يف املغرب بني تهديد األمن الروحي واالستيعاب السيايس،

http://cutt.us/SyGYK

((( ملاذا قطع املغرب َعالقاته مع إيران ،مرجع سبق ذكرهhttp://cutt.us/z9pXx،

((( ادعاهای ضدایرانی مراکش فقط به أهداف دشمنان إسالم کمک میکندhttp://cutt.us/LUgEa،
((( دهقانی در واکنش به قطع روابط مراکش با ایرانhttp://cutt.us/BTILE،

((( التوتــر بــن الجزائــر واملغــرب ،التحالــف الــدويل يقصــف الحســكة ،ســحب الجنــود الســودانيني مــن اليمــنhttp://cutt.us/،
f3fHi
((( الجزائر ترفض اتهامات املغرب بشأن تدريب البوليساريوhttp://cutt.us/0151k،
((( آغاز دومینوی گرانی هاhttp://cutt.us/LXZ8R،
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القامئــون عــى حملــة طــرد امللحــق الثقــايف اإليــراين بالجزائــر ،هاشــتاغ #الجزاير_تطرد_أمــر_
موســوي .وح ـ ّول الهاشــتاغ األمــر إىل قضيــة رأي عــام بالجزائــر ،وتجديــد مطالــب الجزائريــن
الراميــة إىل طــرد موســوي والتــي انطلقــت منــذ عــدة ســنوات ،وأرجعــت ســبب دعوتهــا لطــرد
موســوي إىل مامرســته أعــال تشــكل خطــ ًرا عــى األمــن الجزائــري بســبب َعالقاتــه املتشــعبة
باملجتمــع املــدين الجزائــري ونشــاطه املشــبوه يف نــر الفكــر الشــيعي( ،)1وأرجــع الناشــطون
الحقوقيــون القامئــون عــى حملــة طــرد موســوي وعــى رأســهم الكاتــب الصحفــي الدكتــور أنــور
مالــك ســبب حملتهــم إىل تســبب األنشــطة املشــبوهة للدبلومــاسي اإليــراين يف أزمــة دبلوماســية مــع
املغــرب ،وأعلنــوا أنهــم منــذ عــام 2015م وهــم يحــذرون مــن أنشــطة الســفارة اإليرانيــة بالجزائــر غــر أن
الســلطات الجزائريــة قــد تجاهلــت ذلــك(.)2
العالقات العربية-اإليرانية بين القطيعة واالستمرارية:
»» َ

م
1

2

3

نوع ال َعالقة

الدول

الــدول العربيــة التــي أبقــت عــى َعالقاتها  9دول :ســوريا -العــراق -لبنــان -قطــر -ســلطنة
الدبلوماســية مــع إيران:
عــان -الجزائــر -ليبيــا -تونــس -موريتانيــا.
الــدول العربيــة التــي خفضــت متثيلهــا  3دول :الكويت -اإلمارات -األردن.
الدبلومــايس مــع إيــران:
الــدول العربيــة التــي قطعــت َعالقاتهــا  9دول :الســعودية -البحريــن -املغــرب -مــر-
الدبلوماســية مــع إيــران:
اليمــن -الســودان -الصومــال -جيبــويت -جــزر
القمــر.

عالقــات متوتــرة مــع إيــران ،منهــا 10
يكشــف الجــدول الســابق أن األكرثيــة مــن الــدول العربيــة عــى َ

دول قطعــت َعالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران ،باإلضافــة إىل  3دول خفضــت متثيلهــا الدبلومــايس مــع
إيــران ،أمــا الــدول العربيــة التــي تجمعهــا بإيــران َعالقــات دبلوماســية فهــي غالبًــا الــدول التــي تشــهد
تدخــات إيرانيــة سياسـيًّا واقتصاديًّــا وعســكريًّا ،أو الــدول التــي تجمعهــا ب َعالقــات قويــة كســلطنة عــان
والعــراق وســوريا.

((( حملة لطرد دبلومايس إيراين ..جزائريون :إنه خطريhttp://cutt.us/U2bUn،

((( أنور مالك :حملة “اطردوا أمري موسوي من الجزائر” تطيح بعنارص إيرانيةhttp://cutt.us/3eGXd،
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قــرر الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب االنســحاب مــن االتفــاق النــووي بــن مجموعــة
وإيــران يف  8مايــو  ،2018مــع توجيهــه بفــرض عقوبــات صارمــة عــى إيــران ،وقــد وجــد هــذا
االنســحاب صــداه يف الداخــل اإليــراين ،إذ بــدت هنــاك شــكوك يف إمكانيــة اســتمرار االتفــاق
يف ظــل هــذا املوقــف األمريــي املســتجد ،وال تــزال إيــران تحــاول البحــث عــن مخــرج مــن هــذا
املــأزق الــذي ســببه انســحاب ترامــب مــن االتفــاق ،وذلــك مــن خــال بحــث إمكانيــة اســتمرار
االتفــاق مــن دون الواليــات املتحــدة ،وذلــك بالتعويــل عــى األطراف األخــرى الرشيكــة يف االتفاق.
لكــن يبــدو مــن االســراتيجية األمريكيــة الجديــدة التــي تتجــه نحــو العــودة إىل سياســة العقوبــات،
فضـ ًـا عــن وضــع رشوط قاســية للعــودة إىل التفــاوض حــول اتفــاق شــامل ،وأن الواليــات املتحــدة
بصــدد فــرض مزيــد مــن الضغــوط للتأثــر عــى موقــف إيــران.

مل يكــن قـرار االنســحاب األمريــي من االتفــاق النــووي مفاج ًئا،
فقــد كان وعــدً ا انتخاب ًّيــا لرتامــب ،فمنــذ تســلمه مقاليد الســلطة
أبــدى الرئيــس األمريــي إرصا ًرا عــى االنســحاب مــن االتفــاق
إذا مل يُعــدَّ ل ،وعمل ًّيــا أســهمت توجهاتــه بصــورة أساســية ،منــذ
تَقلُّــده منصبــه ،يف تقويــض االتفــاق وإفراغــه مــن مضمونــه.
» »انســحاب ترامب من االتفاق النووي:

يف حقيقــة األمــر مل يكــن قــرار االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق النــووي مفاجئًــا ،فهــذا كان
وع ـ ًدا انتخابيًّــا لرتامــب( ،)1فمنــذ تســلمه مقاليــد الســلطة أبــدى الرئيــس األمريــي إرصا ًرا عــى
االنســحاب مــن االتفــاق إذا مل يتــم تعديلــه ،وعمل ًّيــا أســهمت توجهاتــه بصــورة أساســية ،منــذ تقلــده
منصبــه ،يف تقويــض االتفــاق وإفراغــه مــن مضمونــه .فرغــم أن الرئيــس األمريــي قــد وقــع ثــاث
مــرات يف أبريــل ويوليــو  2017وينايــر  2018عــى متديــد العمــل بوقــف العقوبات عــى الصادرات
النفطيــة اإليرانيــة التزا ًمــا باالتفــاق ،فــإ ّن إدارة ترامــب تب ّنــت اســراتيجية اســتمرار العقوبــات
عــى املجــاالت غــر النفطيــة ،ففرضــت عقوبــات عــى عــدد مــن القيــادات البــارزة والــركات
واألفــراد املتعاونــن مــع إيــران والــركاء التجاريــن ،وهــددت كل األطــراف املتعاملــة مــع إيــران،
مــا حــرم إيــران مــن قطــف مثــار االتفــاق بصــورة كاملــة(.)2
ومــن الواضــح أن الواليــات املتحــدة ســتتبنى مزي ـ ًدا مــن الضغــوط ،ال ســيام عــى الجانــب
االقتصــادي ،إذ قــال ترامــب إن إدارتــه ســتقوم بوضــع أعــى مســتوى مــن العقوبــات االقتصاديــة،
وشــدد ترامــب عــى أن العقوبــات سـتُطبق أيضً ــا عــى أي دولــة أخــرى تقــوم بالتعامــل مــع إيــران،
وتــأيت هــذه التهديــدات يف إطــار ســعي ترامــب لحرمــان إيــران مــن االســتفادة مــن مكاســب
االتفــاق ،ومامرســة ضغــوط عــى األطــراف األخــرى الراغبــة يف التعــاون معهــا دون أخذهــا
((( جريدة الحياة :ترامب ينسحب من االتفاق النووي :أوفيت وعديhttp://cutt.us/dmx9H،

((( يب يب يس عــريب :ترامــب يقــر متديــد االلتــزام باالتفــاق النــووي مــع إيــران “للمــرة األخــرة”http://www.bbc.com/ ،
arabic/world-42670847
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ورغــم أن ترامــب مــن خــال التغيــرات التــي أدخلهــا عــى مستشــاريه ووزرائــه قــد متكــن مــن
توحيــد وجهــة نظــر إدارتــه تجــاه التعامــل مــع إيــران ،وهــو مــا أســهم بصــورة رئيســية يف الوصــول
إىل قــرار االنســحاب ،لكــن عــى الجانــب اآلخــر مل تؤيــد أطــراف أخــرى مــن خــارج اإلدارة هــذا
القــرار ،وكانــت أعــى األصــوات معارضــة لقــرار الرئيــس األمريــي الســابق بــاراك أوبامــا الــذي
أصــدر بيانًــا وصــف فيــه قــرار ترامــب بأنــه “خطــأ جــدي”( .)2ويعنــي هــذا أنــه ال يــزال املوقــف
مــن االتفــاق محــل جــدل كبــر يف الداخــل األمريــي ،ال ســيام أن هنــاك دوائــر متعــددة يف
الداخــل األمريــي تــرى خطــورة يف االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق النــووي.

بعــد إعــان ترامــب ق ـرار االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق،
بــدأت ضغــوط غــر مســبوقة عــى إي ـران للوصــول إىل اتفــاق
ـر عنــه جــون
جديــد يبــدد الشــكوك األمريكيــة ،وهــذا مــا عـ َّ
بولتــون مستشــار األمــن القومــي األمريــي ،وشــملت الضغــوط
تهديــد الــركات األوروبيــة التــي قــد تُقــ ِدم عــى اســتمرار
تعاونهــا مــع إي ـران يف املســتقبل.
» »عقوبــات أمريكية على إيران:

بعــد إعــان ترامــب قــرار االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق ،بــدأت ضغــوط غــر مســبوقة
عــى إيــران مــن أجــل الوصــول إىل اتفــاق جديــد يبــدد الشــكوك األمريكيــة ،وهــذا مــا عــر عنــه
جــون بولتــون مستشــار األمــن القومــي األمريــي ،وشــملت الضغــوط تهديــد الــركات األوروبيــة
التــي قــد تقــدم عــى اســتمرار تعاونهــا مــع إيــران يف املســتقبل ،إذ أشــار بولتــون إىل أنــه “أمــام
الــركات األوروبيــة املوجــودة يف إيــران مهلــة ســتة أشــهر لالنســحاب مــن البــاد أو مواجهــة
العقوبــات األمريكيــة” ،وهــذا التوجــه ينســجم مــع املذكــرة الرئاســية التــي وقعهــا ترامــب لبــدء
فــرض عقوبــات غــر مســبوقة عــى إيــران يف ذات يــوم توقيــع االتفــاق.
وقــد تأكــدت مالمــح تلــك السياســة التــي يبــدو أنهــا ســتعتمد بصــورة رئيســية عــى الضغــط
االقتصــادي عــى إيــران ورشكائهــا مــن حديــث وزيــر الخزانــة األمريــي ســتيفن منوتشــن عــن
أن “هــدف الرئيــس ترامــب إعــادة فــرض العقوبــات عــى إيــران هــو الدخــول يف اتفــاق جديــد”.
وقــد كانــت بــوادر العقوبــات التــي تدرســها وزارة الخزانــة األمريكيــة هــي إلغــاء صفقــة الطائــرات
األمريكيــة مــن رشكتــي “بوينــغ” و”إيربــاص” لصالــح إيــران ،كــا أعلنــت وزارة الخزانــة أن
العقوبــات املاليــة والعقوبــات التــي تســتهدف قطــاع الطاقــة ســيعاد تفعليهــا خــال ثالثــة إىل ســتة
أشــهر( .)3وإذا مــا دخلــت هــذه العقوبــات حيــز التنفيــذ فإنهــا ســتمثل ورقــة ضغــط كبــرة عــى
((( يس إن إن عريب :ترامب يعلن انسحاب أمريكا من االتفاق النووي ..ويتوعد بعقوبات اقتصاديةhttp://v.ht/rIld،

((( روسيا اليوم عريب :أوباما يع ّد قرار ترامب حول إيران “خطأ جديًّا”http://cutt.us/lVDvr،
((( الجزيرة نت :بولتون :العقوبات األمريكية ضد إيران ستنفذ فو ًراhttp://cutt.us/V8bwD ،
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النظــام اإليــراين ،وقــد تــؤدي إىل إعــادة إيــران إىل طاولــة املفاوضــات مــن أجــل بحــث اتفــاق
جديــد.
إىل جــوار ذلــك ،قــام مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة التابــع لــوزارة الخزانــة األمريكيــة
بفــرض عقوبــات اســتهدفت أربعــة أشــخاص لهــم صلــة بالحــرس الثــوري و”حــزب اللــه” اللبنــاين،
مــن بينهــم محافــظ البنــك املركــزي اإليــراين ويل اللــه ســيف .كــا ضمــت العقوبــات بنــك “البالد”
اإلســامي العراقــي( ،)1ثــم عــادت الــوزارة وأعلنــت يف  16مايــو  2018عــن عقوبــات قيــادات يف
حــزب اللــه اللبنــاين ،وقــد عــرج مســؤول يف البيــت األبيــض عــى هــذه العقوبــات بوصفهــا “جــز ًءا
مــن حملــة تســتهدف حــزب اللــه بهــدف الحــد مــن نفــوذ إيــران التــي متنــح نحــو  700مليــون
ســنويًّا للحــزب لتنفيــذ عملياتــه ونشــاطاته يف العــامل”(.)2
وقــد عــادت وفرضــت وزارة الخزانــة يف  25مايــو  2018عقوبــات اســتهدفت أفــرا ًدا وكيانــات
أســهموا يف رشاء قطــع غيــار ومعــدات لصالــح الــركات اإليرانيــة املتورطــة بدعــم اإلرهــاب
وإبــرام صفقــات لصالــح رشكات طائــرات إيرانيــة خاضعــة للعقوبــات بتهــم نقــل أســلحة وجنــود
لدعــم اإلرهــاب“ ،وشــملت العقوبــات إيرانيــن اثنــن ،وهــا :إيــرج رونقــي ،وتــورج زنغنــه
ورشكتهــا (دنــا) للطــران ،باإلضافــة إىل التاجــر الــريك غلنهــال يغانــه ،و 3رشكات تابعــة لــه،
وهــي( :تريغــون لوجســتيك) و(ثــري جــي  3Gلوجســتيك) ورشكــة طــران (آي آر) يف إســطنبول”.
كــا فرضــت وزارة الخزانــة عقوبــات عــى بعــض رشكات الطــران وهــي“ :ماهــان” و”كاســبني”
و”معــراج” و”بويــا” بــذات التهــم( .)3كــا أقــرت وزارة الخزانــة يف  30مايــو  2017عقوبــات أخــرى
()4
شــملت ســتة أفــراد إيرانيــن وثالثــة كيانــات ،منهــا ســجن إيفــن يف طهــران.
ومــن املالحــظ أن العقوبــات طالــت بعــض األفــراد والــركات غــر اإليرانيــن ،وهــو مــا يشــر
إىل جديــة الواليــات املتحــدة وقدرتهــا يف الوقــت نفســه عــى إرغــام الــدول والكيانــات عــى
االلتــزام بالعقوبــات التــي تفرضهــا عــى إيــران ،وإال فإنهــا ســوف تتعــرض للعقوبــات واملالحقــة
األمريكيــة ،وأغلــب الــركات الدوليــة والــدول ال ميكنهــا االســتعاضة عــن العمــل تحــت مظلــة
النظــام االقتصــادي الــدويل الــذي تلعــب الواليــات املتحــدة الــدور الرئيــي يف إدارتــه بالعمــل مــع
إيــران ،لهــذا قــال وزيــر الخزانــة األمريــي إنــه “يجــب عــى الــدول والــركات يف جميــع أنحــاء
ـا باملخاطــر املرتبطــة مبنــح حقــوق الهبــوط وتوفــر الخدمــات لــركات
العــامل أن تحيــط علـ ً
()5
الطــران التــي تســتخدمها إيــران لتصديــر اإلرهــاب يف جميــع أنحــاء املنطقــة” .
» »شــروط بومبيو“ ..ماذا تريد الواليات المتحدة؟”

بعــد قــرار االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق النــووي بــدأت تتكشــف مالمــح املوقــف األمريــي
((( سبوتنك عريب :أمريكا تفرض عقوبات جديدة عىل إيران، http://cutt.us/Pin1

((( يب يب يس عــريب :واشــنطن تفــرض عقوبــات عــى األمــن العــام لحــزب اللــه حســن نــر اللــه ومســاعدين لــهhttp://cutt.،
us/0chN5
((( العربية نت :عقوبات أمريكية تطال رشكات طريان إيرانية داعمة لإلرهابhttp://cutt.us/Y4NY6،
((( سبوتنك عريب :عقوبات أمريكية جديدة عىل كيانات إيرانية، http://cutt.us/Bcwik

((( العربية نت :عقوبات أمريكية تطال رشكات طريان إيرانية داعمة لإلرهابhttp://cutt.us/Y4NY6،

تقريرالحالة اإليرانية
مايو 2018

وحــدوده ،إذ أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكيــة الجديــد مايــك بومبيــو يف  21مايــو
 2018رشوطًــا مــن أجــل الوصــول إىل اتفــاق جديــد مــع إيــران ،وحــدد بــدوره
املطالــب األمريكيــة مــن إيــران عــى النحــو اآليت(:)1
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1.1أن تكشــف أمــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة كل تفاصيل
برنامجهــا النــووي والعمــل الــذى توقفــت عنده.
2.2إغالق مفاعل املاء الثقيل.
3.3الســاح للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة
بالدخــول إىل كل املرافــق واملنشــآت يف كل
أنحــاء البــاد.
4.4وقــف إنتــاج الصواريــخ القــادرة عــى حمــل
رؤوس نوويــة
5.5إطــاق رساح املواطنــن األمريكيــن وكل
مواطنــي البلــدان املتحالفــة مــع الواليــات املتحدة.
6.6إنهــاء دعــم املنظــات اإلرهابيــة مبــا يف ذلــك حامس
وحزب الله والجهاد اإلسالمي.
7.7احرتام سيادة الدولة العراقية ووقف تدفق املليشيات الشيعية.
حل سلمي يف اليمن.
8.8وقف الدعم العسكري مليليشيا الحويث والعمل من أجل ّ
9.9سحب جميع القوات اإليرانية من سوريا.
1010إنهاء دعم طالبان وبقية اإلرهابيني وتوقف إعطاء مالذ لكبار قادة القاعدة.
1111وقف نشاطات فيلق القدس ووقف دعمه لإلرهاب خارج إيران.
خصوصــا إرسائيــل والســعودية واإلمارات،
1212التوقــف عــن تهديــد حلفــاء الواليــات املتحــدة،
ً
ووقــف تهديدهــا خطــوط املالحــة الدوليــة ووقــف الهجامت الســيربانية.
وعـ ّد بومبيــو هــذه املطالــب مفتــاح التوصــل إىل اتفــاق جديــد مــع إيــران ،ويف الوقــت نفســه
قــال إن الواليــات املتحــدة ســتفرض “أقــوى عقوبــات يف التاريــخ” عــى إيــران يف حالــة عــدم
أخذهــا املطالــب والــروط األمريكيــة باالعتبــار .ومــن الواضــح أن الواليــات املتحــدة وفــق هــذا
التصــور تضغــط عــى النظــام بصــورة مكثفــة مــن أجــل إرغامــه عــى التجــاوب مــع املطالــب
األمريكيــة التــي هــي أكــر مــن مجــرد التفــاوض حــول االتفــاق النــووي ،بــل تشــمل مجمــل ســلوك
النظــام اإليــراين .كــا بــدت هــذه املطالــب أمــام البعــض أنهــا بصــدد رغبــة يف تغيــر النظــام
وليــس تعديــل ســلوكه ،ألن اســتجابة النظــام لهــا متثــل تقويضً ــا حقيقيًّــا لرشعيتــه وشــعاراته( .)2لكــن
مــن زاويــة أخــرى يبــدو أن هــذه الــروط تفتــح البــاب للتفــاوض مــرة أخــرى ،وتعطــي إيــران
((( مركــز الروابــط للدراســات االســراتيجية :تعــرف عــى مالمــح االســراتيجية األمريكيــة الجديــدة تجــاه إيــرانhttp://rawabet�،
center.com/archives/67148
((( األنباء :واشنطن تريد تغيري النظام اإليراين ..ال سلوكهhttp://cutt.us/KUxFP،
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فرصــة لبــدء عمليــة تفاوضيــة قــد تكــون ماراثونيــة تكســب مــن خاللهــا الوقــت ،إذ إن الواليــات
املتحــدة مل تضــع مــع هــذه الــروط مــا ميكــن أن تفعلــه يف حالــة رفضــت إيــران ،كــا أنــه ال
يبــدو هنــاك جــدول زمنــي وال خطــط بديلــة واضحــة حتــى اآلن ،باســتثناء االتجــاه للعــودة إىل
مســار العقوبــات ،وهــو مــا ســيواجه بتحديــات متعــددة ،أهمهــا التــزام كل األطــراف بهــا وتحقيــق
إجــاع دويل عــى عــزل إيــران ،أو االتجــاه األمريــي ملواجهــة ســلوك إيــران بالقــوة ،وهــذا الخيــار
أيضً ــا يبــدو صع ًبــا ،ألن السياســة الخارجيــة األمريكيــة هــي أم َيــل إىل االنســحاب منهــا إىل التدخــل
واالنخــراط يف املرحلــة الراهنــة.
» »مــأزق إيران بعد قرار ترامب:

ال تــزال إيــران تعـ ّول عــى بقــاء االتفــاق مــن دون الواليــات املتحــدة كأحــد البدائــل يف املرحلــة
الراهنــة ،وذلــك اســتنا ًدا إىل املواقــف الدوليــة املعارضــة لقــرار ترامــب ،وكذلــك اســتنا ًدا إىل
موقــف األمــم املتحــدة وأمينهــا العــام ،ال ســيام أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أعلنــت يف 11
تقريـ ًرا رســميًّا أن األنشــطة النوويــة اإليرانيــة كانــت ســلمية ،وأنهــا ملتزمــة بتعهداتهــا .لكــن الواقــع
ـي فرضــه الرئيــس ترامــب باالنســحاب مــن
يؤكــد أن النظــام اإليــراين يجــد نفســه أمــام تحـ ٍّد حقيقـ ّ
االتفــاق ،بــل واألدهــى تبنــي اســراتيجية يبــدو أنهــا قاســية وبالغــة الخطــورة ودون مباليــة بــردود
الفعــل الدوليــة املعارضــة للموقــف األمريــي ،ال ســيام أن النظــام يعــاين باألســاس مــن ضغــوط
داخليــة وخارجيــة بالغــة خــال املرحلــة الراهنــة(.)1
وقــد تعــددت ردود الفعــل اإليرانيــة عــى قــرار ترامــب ،لكــن جميعهــا يعطــي انطبا ًعــا بالتمســك
باالتفــاق ،ورفضً ــا للتجــاوب مــع الضغــوط األمريكيــة ،ففــور إعــان ترامــب عن قــراره باالنســحاب
مــن االتفــاق النــووي خــرج الرئيــس روحــاين مبــارشة ولـ ّوح بإمكانيــة عــودة إيــران إىل تخصيــب
اليورانيــوم ،لكــن يف الوقــت نفســه أكــد أن “الواليــات املتحــدة مل ولــن تلتــزم مبــا تعهــدت بــه
عــى اإلطــاق” ،مشــی ًرا إىل أن االتفــاق النــووي ليــس اتفاقًــا ثنائيًّــا بــن بلديــن ،بــل كان اتفاقًــا
دول ًّيــا ،وهــو مــا يؤكــد أن إيــران باقيــة يف االتفــاق لحــن استكشــاف إمكانيــة بقــاء مكاســبه مــن
دون وجــود الواليــات املتحــدة ضمنــه ،وهــذا مــا أكــده وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف
الــذي قــال إن إيــران ســتحدد موقفهــا النهــايئ مــن البقــاء يف االتفــاق بعــد جولــة ســيقوم بهــا
إىل الــدول األوروبيــة املوقعــة عــى االتفــاق يف “محاولــة دبلوماســية لدراســة مــا إذا كان بإمــكان
أعضــاء آخريــن موقعــن عــى االتفــاق ضــان مصالــح إيــران” ،إذ ال تــزال إيــران تع ـ ّول عــى
بقــاء الــركاء وفــق صيغــة . )2(1+4
وعــى الرغــم مــن الجهــود اإليرانيــة للحفــاظ عــى االتفــاق ،لكــن يظــل الشــك هــو املخيــم
عــى صنــاع القــرار يف إيــران ،ال ســيام يف مــا يتعلــق بقــدرة األوروبيــن عــى العمــل مبعــزل عــن
التأثــر األمريــي ،ويف هــذا الســياق أكــد القائــد العــام لقــوات الحــرس الثــوري اإليــراين ،محمــد
عــي جعفــري ،أنــه “يبــدو جليًّــا أن األوروبيــن ال ميكنهــم اتخــاذ قــرار باســتقاللية بــن إيــران
عمال از برجام خارج شدهاندhttps://bit.ly/2rkxpsZ،
((( خرب گزاری تسنيم :جاملی :آمریکا واروپا ً
((( جام جم آنالین :ظریف 4+1:تضمین منافع ایران را مشخص میکندhttps://goo.gl/VEbF22،
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وأمريــكا ،فهــم تابعــون ألمريــكا ومصــر االتفــاق النــووي واضــح”(.)1
هــذا وقــد رفضــت إيــران الــروط التــي وضعهــا بومبيــو ،واتهمــت الواليــات املتحــدة بالســعي
لتقويــض النظــام اإليــراين ،وقــال ظريــف“ :عــى اإلدارة األمريكيــة دراســة التاريــخ قبــل العــودة
إىل نظــام تغيــر السياســة غــر القانــوين والوهمــي ضــد إيــران”.
ويف محاولــة الختبــار قــدرة الــركاء األوروبيــن عــى الحفــاظ عــى اســتمرار االتفــاق مــن
دون الواليــات املتحــدة ،قــال املرشــد عــي خامنئــي بأنــه “مــن غــر املنطقــي اســتمرار االتفــاق
مــع بقيــة الــدول دون ضامنــات كافيــة” ،ثــم عــاد ووضــع خامنئــي رشوطًــا أمــام الــدول األوروبيــة
الــركاء يف االتفــاق النــووي مــن أجــل اســتمرار التــزام إيــران بــه ،وتشــمل الــروط :حاميــة
مبيعــات النفــط اإليرانيــة مــن العقوبــات األمريكيــة ،ومواصلــة رشاء الخــام اإليــراين ،والتــزام
البنــوك األوروبيــة بحاميــة التجــارة مــع إيــران ،والتعهــد بعــدم املوافقــة عــى املطالــب األمريكيــة
بالتفــاوض حــول برنامــج إيــران للصواريــخ الباليســتية ،وأنشــطتها اإلقليميــة ،وهــدد خامنئــي
باســتئناف إيــران أنشــطة تخصيــب اليورانيــوم يف حــال عــدم اســتجابة الــدول األوروبيــة الــركاء
يف االتفــاق لهــذه املطالــب(.)2
وعــى املســتوى الدبلومــايس عمــل النظــام اإليــراين عــى توســيع نطــاق العمــل الدبلومــايس
إلقنــاع الــرأي العــام يف الخــارج وتقديــم الواليــات املتحــدة كدولــة منتهكــة وســبب يف تقويــض
قضيــة االتفــاق النــووي( .)3ويف هــذا اإلطــار كتــب ظريــف رســالة إىل األمــن العــام ملنظمــة األمــم
املتحــدة يف  14مايــو 2018م ،اتهــم فيهــا أمريــكا بانتهــاك قــرار مجلــس األمــن رقــم  2231واملعني
مبوافقــة أعضــاء مجلــس األمــن التابــع ملنظمــة األمــم املتحــدة عــى االتفــاق النــووي ،واتهمهــا
كذلــك بالتــرف عــى نحــو غــر مســؤول وبشــكل أحــادي ســيكون لــه تأثــر مدمــر لألســس
الدبلوماســية(.)4
ويف مــا يبــدو أنــه إدراك لخطــورة املوقــف واحتــال العــودة إىل مربــع العزلــة ،عــاد بعــض
املســؤولني اإليرانيــن للحديــث عــن االهتــام باإلمكانيــات الداخليــة إليــران والثقــة يف الشــعب،
كــا جــاء عــى لســان رئيــس الســلطة القضائيــة عــي الريجــاين( ،)5فضـ ًـا عــن االعتــاد عــى
الصناعــة املحليــة واالعتــاد عــى اقتصــاد املقاومــة كــا ســبق ووجــه خامنئــي أكــر مــن مــرة.
ويف مــا يبــدو أنــه تهديــد وضغــط مقابــل ،أرســلت إيــران إشــارات بإمكانيــة العــودة إىل تخصيب
اليورانيــوم ،وقــد أكــد ذلــك مــا أعلنــه نائــب رئيــس لجنــة األمــن القومــي بالربملــان ،محمــد مهــدي
برومنــدي ،عــن حضــور رئيــس هيئــة الطاقــة الذريــة عــي أكــر صالحــي يف اللجنــة مــن أجــل
((( خربگــزاری فــارس :رسنوشــت برجــام روشــن اســت /اروپــا منیتوانــد مســتقل از آمریــکا تصمیــم بگیــردhttps://goo.gl/ ،
Ein9oi
((( شبكة رؤية :الربملان اإليراين يقنن رشوط “خامنئي” للبقاء يف االتفاق النووي 28 ،مايوhttp://cutt.us/ioAdP،2018

((( خربگزاری فارس :ایران وخروج آمریکا از برجام، https://bit.ly/2jrsbbe
((( موقــع راديــو زمانــه :نامــه ظریــف بــه دبیــرکل ســازمان ملــل :آمریــکا در برابــر عواقــب خــروج زیانبــارش از برجــام مســئول شــناخته
شودhttps://bit.ly/2L4hJ5Y،
((( روزنامه «شهروند»  ، :روی خط خربhttps://bit.ly/2wIKphR،
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عــرض تقريــر بخصــوص معــدالت االســتعداد الســتئناف األنشــطة النوويــة اإليرانيــة(.)1
ويف النهايــة ميكــن القــول إن الواليــات املتحــدة تتجــه ملامرســة مزيــد مــن الضغــوط عــى
إيــران ،وتعمــل عــى اســتغالل اللحظــة الراهنــة التــي ميــر بهــا النظــام والتــي يعــاين فيهــا مــن
أوضــاع داخليــة متأزمــة ،فضـ ًـا عــن تورطــه يف عديــد مــن امللفــات اإلقليميــة واســتنزاف قدراتــه
بصــورة رئيســية .وســيكون معامــل التغيــر الرئيــي الــذي تســتند إليــه الواليــات املتحــدة هــو
العقوبــات االقتصاديــة التــي ســتزيد الوضــع الداخــي ســو ًءا ،كــا أنهــا ســوف تقلــل مــن قــدرة
النظــام عــى اســتمرار االنخــراط املبــارش أو غــر املبــارش ،إضافــة إىل التضييــق عــى حركــة
إيــران إقليم ًّيــا ،ســواء بطريقــة مبــارشة أو مــن خــال الحلفــاء ،ويف هــذا الســياق ســتعمل الواليــات
املتحــدة عــى اســتعادة برامــج العقوبــات التــي كانــت مطبقــة عــى إيــران قبــل عقــد االتفــاق،
وذلــك يف غضــون ثالثــة إىل ســتة أشــهر كــا أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة ،لكــن ســتتوقف
نتيجــة تلــك السياســة عــى مــدى تجــاوب املجتمــع الــدويل مــع تلــك السياســة ومــدى النجــاح يف
اســتعادة سياســة عــزل إيــران.
ويف املقابــل ســتعمل إيــران عــى أكــر مــن مســار ،يبــدو األكــر أهميــة هــو محاولــة الحفــاظ
عــى االتفــاق مــن خــال االعتــاد عــى مواقــف الــدول األخــرى الرشيكــة فيــه ،لكــن هــذا لــن
مينــع أن هنــاك ضغوطًــا ستامرســها تلــك الــدول عــى إيــران ،مــن أجــل تقديــم تنــازالت ميكــن
مــن خاللهــا إقنــاع الطــرف األمريــي بالعــدول عــن سياســاته ،وفتــح مســار جديــد للتفــاوض يتــم
مــن خاللــه تســوية كل امللفــات ،لكــن املتوقــع أن إيــران ســتكون أمــام خيــارات صعبــة ،لكنهــا
ســتظل تــراوغ وســتعتمد عــى سياســات كســب الوقــت ،وقــد تهــدد بالتصعيــد مــن خــال وكالئهــا،
أو العــودة إىل سياســاتها النوويــة مــا قبــل االتفــاق ،لكنهــا يف النهايــة قــد تعــود إىل طاولــة
املفاوضــات ،إذ إن املقاومــة يف هــذه املــرة قــد تكلــف النظــام بقــاءه.
العالقات الدولية
انعكاسات االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي على َ
اإليرانية

را مــن املكاســب عــى مســتوى َعالقاتهــا الدوليــة بعــد التوقيــع عــى االتفــاق
حققــت إيــران كثـ ً
النــووي يف مايــو 2015م ،بعــد أن رفعــت عنهــا العقوبــات الدوليــة ،ومنحــت الحــق يف إقامــة
َعالقــات اقتصاديــة وتجاريــة طبيعيــة دون عقوبــات ،ونــص االتفــاق عــى تطويــر قدراتهــا
العســكرية التقليديــة بعــد خمــس ســنوات ،والصاروخيــة بعــد مثــاين ســنوات ،مــن توقيــع
االتفــاق ،و ِمــن ث َـ ّم اســتعادت إيــران َعالقاتهــا الدبلوماســية بالــدول األوروبيــة ،وتدعــم موقفهــا
يف توازنــات التعامــل مــع روســيا والصــن كحلفــاء تقليديــن لهــا ،فضـ ًـا عــن عــودة إيــران إىل
ســوق تصديــر النفــط العاملــي.
((( خربگــزاری خانــه ملــت :حضــور صالحــی در کمیســیون امنیــت ملــی مجلس/بررســی میــزان آمادگــی ازرسگیــری فعالیــت هســتهای،

https://bit.ly/2IIi408
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ومــع إعــان الواليــات املتحــدة عــن خروجها مــن االتفــاق النــووي يف  8مايــو 2018م ،واإلعالن
عــن اســراتيجية أمريكيــة جديــدة للتعامــل مــع إيــران يف  21مايــو 2018م تضمنــت  12رشطًــا،
انتهــت فعل ًّيــا األوضــاع التــي بنــت عليهــا إيــران َعالقاتهــا الدوليــة خــال الســنوات الثــاث املاضيــة
وهــي التقــارب األمرييك-اإليــراين ،وصــارت هنــاك مراجعــات لل َعالقــات الدوليــة مــع إيــران يف
ظــل احتامليــة انهيــار االتفــاق النــووي بر ّمتــه وعــودة العقوبــات الدوليــة عليهــا ،فضـ ًـا عــن التأكــد
مــن تطبيــق عقوبــات أمريكيــة عــى إيــران بــدأت بالفعــل منــذ اليــوم التــايل عــى خــروج الواليــات
املتحــدة مــن االتفــاق.

بعــد اإلعــان األمريــي عــن الخــروج مــن االتفــاق النــووي،
أعلنــت روســيا أنهــا تتواصــل مــع كل مــن أوروبــا وإيــران
لإلبقــاء عــى االتفــاق النــووي ،وأن الخــروج األمريــي ال يعنــي
شــي ًئا بالنســبة إليهــا ،وأخــذت تســاوم إي ـران لضــان بقائهــا يف
االتفــاق وتقــول إن عــى إي ـران تقديــم تنــازالت يف ســبيل ذلــك.
» »اتفاق على البقاء وتباين في السياســات:

يجمــع بــن كل الــدول املوقعــة عــى االتفــاق النــووي مــع إيــران باســتثناء الواليــات املتحــدة
القناعــة بــرورة اســتمرار االتفــاق النــووي ،واإلعــان عــن عــدم االنســحاب منــه ،لكــن تتبايــن
سياســاتهم تجــاه إيــران بعــد الخــروج األمريــي مــن االتفــاق .وإذا مــا قارنّــا بــن املوقفــن
را بــن املوقفــن عــى النحــو التــايل:
الــرويس واألورويب نجــد تفاوتًــا كب ـ ً
روســيا الحليــف األول إليــران واملشــاركة معهــا يف تحالــف عســكري فــوق األرايض الســورية،
بعــد اإلعــان األمريــي عــن الخــروج مــن االتفــاق النــووي أعلنــت أنهــا تتواصــل مــع كل مــن
أوروبــا وإيــران لإلبقــاء عــى االتفــاق النــووي ،وأن الخــروج األمريــي ال يعنــي شــيئًا بالنســبة
إليهــا( ،)1وأخــذت تســاوم إيــران لضــان بقائهــا يف االتفــاق وتقــول إن عــى إيــران تقديــم تنــازالت
يف ســبيل ذلــك ،وهــو مــا عــرت عنــه عــى لســان مســاعد وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرغي
ريابكــوف بــأن إيــران لــن تســتطيع الحفــاظ عــى االتفــاق النــووي مــن دون تقديــم تنــازالت
جديــدة( ،)2األمــر الــذي يعكــس الرؤيــة الروســية بــأن إيــران هــي الرابــح األكــر مــن االتفــاق
النــووي ،ومــا دامــت تتعــرض لضغــوط اآلن مــن الواليــات املتحــدة فعليهــا أن متنــح االمتيــازات
لبقيــة املوقعــن عــى االتفــاق لضــان بقائهــم فيــه وعــدم تب ّنيهــم للموقــف األمريــي ،وعــى
الرغــم مــن إعــان روســيا عــن التزامهــا باالتفــاق النــووي لكــن أعلنــت يف نفــس الوقــت أنهــا
لــن تلعــب دور الوســاطة بــن إيــران والواليــات املتحــدة( ،)3وقــد أحدثــت ترصيحــات ريابكــوف
أصــداء واســعة يف الداخــل اإليــراين اعرتاضً ــا عــى موقــف الحليــف الــذي ينتهــز الفرصــة لتعظيــم
((( واکنش روسیه به خروج امریکا از توافق هستهای با ایران ،سپوتنیکhttp://cutt.us/JzRrY،
((( سخنان غیر منتظره روسها؛ ایران امتیاز بدهد! ،أفكار نيوزhttp://cutt.us/Be0b4،
((( روسیه وتامین منافع حد اکرثی ،مخرب نيوزhttp://cutt.us/xucYz،
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الضغــوط عــى إيــران لالســتزادة مــن املكاســب االقتصاديــة املتحققــة لديــه ،األمــر الــذي دفــع
ريابكــوف إىل تكذيــب الترصيحــات التــي نُســبت إليــه بعــد أســبوع مــن اإلعــان عنهــا(.)1

موقــف الوســاطة األورويب جعــل إيــران تكيــل االتهامــات
لحكومــات أوروبــا واحــدة تلــو أخــرى بلعــب دور السمســار أو
املســاوم لصالــح اإلدارة األمريكيــة ،وأخــذت إيـران تهــدد الــدول
األوروبيــة بإلغــاء االتفاقــات االقتصاديــة التــي و ّقعتهــا مــع
الــركات األوروبيــة ،وتحــدّ د لهــا ُم َهـ ً
ـا زمنيــة التخــاذ ق ـرارات
نهائيــة مبواصلــة العمــل يف إيــران أو إلغــاء عقودهــا.
ضاعف الضغوط:
» »وساطة ُت
ِ

تب ّنــت أوروبــا دور الوســاطة بــن إيــران والواليــات املتحــدة ،ســواء عــى مســتوى الــدول أو
عــى مســتوى االتحــاد األورويب ،وبــدأت باإلعــان عــن التزامهــا باالتفــاق النــووي ،وتحــت وطــأة
الضغــوط األمريكيــة املامرســة عليهــا التزمــت أوروبــا بالتفــاوض مــع إيــران خــال مــدة أعلنتهــا
الواليــات املتحــدة تنتهــي يف  10مايــو 2018م ،وقامــت فرنســا بعــدة مبــادرات قبــل إعــان
الواليــات املتحــدة عــن خروجهــا مــن االتفــاق ،وقــد بــاءت جميعهــا بالفشــل تحــت وطــأة جمــود
املوقــف اإليــراين ورفــض إجــراء أي تعديــل عــى االتفــاق النــووي ،أو الدخــول يف اتفــاق جديــد
أو مك ّمــل ،ورفضــت إيــران بشــكل قاطــع املطالــب األمريكيــة ،وهــي منــع إيــران مــن امتــاك
ســاح نــووي ،مــع ســاح إيــران بالتفتيــش الفــوري لــكل املواقــع التــي طلــب املفتشــون الدوليــون
تفتيشــها ،مــع الربــط الرصيــح بــن برنامــج األســلحة النوويــة وبرنامــج الصواريــخ بعيــدة املــدى
مــع إنهــاء التد ّخــات اإليرانيــة يف دول الــرق األوســط(.)2
موقــف الوســاطة الــذي اتخذتــه أوروبــا جعــل إيــران تكيــل االتهامــات لحكومــات أوروبــا
واحــدة تلــو األخــرى بلعــب دور السمســار أو املســاوم لصالــح اإلدارة األمريكيــة ،وأخــذت إيــران
تهــدد الــدول األوروبيــة بإلغــاء االتفاقــات االقتصاديــة التــي وقّعتهــا مــع الــركات األوروبيــة،
وتحـ ّدد لهــا ُم َهـ ًـا زمنيــة التخــاذ قــرارات نهائيــة مبواصلــة العمــل يف إيــران أو إلغــاء عقودهــا(.)3
عــى الطــرف اآلخــر تنظــر أوروبــا إىل العقوبــات األمريكيــة عــى إيــران ،التــي تســتهدف
خصوصــا مــع
الــركات األجنبيــة املتعاملــة مــع إيــران ،عــى أنهــا انتهــاك للســيادة الوطنيــة،
ً
تنفيــذ معظــم الــركات األوروبيــة املطالــب األمريكيــة مبقاطعــة الســوق اإليرانيــة ،نظ ـ ًرا لحجــم
اســتثامراتها الضخــم يف الســوق األمريكيــة ،الــذي يفــوق بــا شــك اســتثامراتها مــع إيــران ،فضـ ًـا
عــن أنهــا رشكات متع ـ ّددة الجنســيات وبعضهــا غالبيــة أســهمه مملــوك ألفــراد ورشكات أمريكيــة،
((( معــاون وزیــر خارجــه روســیه :ســخنی از امتیــاز دادن ایــران در برجــام نگفتــه ام /خــر برعکــس إظهــارات مــن بــودhttp://،
cutt.us/8Hv0h
((( ترامب يحدّد مهلة «إلصالح عيوب» االتفاق النووي اإليراين ،رويرتزhttp://cutt.us/DeCwo،

((( ایران برای توتال مهلتی دو ماهه تعیین کرد ،يب يب يس،

http://cutt.us/hq2b2

تقريرالحالة اإليرانية
مايو 2018

وبالتــايل متلــك الواليــات املتحــدة أدوات ضغــط كبــرة عــى الــركات األوروبيــة(.)1
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» »خيــارات أوروبا أمام عودة العقوبات األمريكية:

تقــف أوروبــا بــن تهديــدات أمريكيــة وإيرانيــة عــى الســواء ،فهــي بــن تعريــض رشكاتهــا
لعقوبــات أمريكيــة أو إلغــاء لعقــود ســخية حصلــت عليهــا مــن إيــران ،وأوراق تفاوضهــا مــع
الطرفــن بالغــة الضعــف .أوروبــا ال متلــك حيــال العقوبــات األمريكيــة ســوى تطبيــق «قانــون
التعطيــل» ،وهــو ترشيــع أورويب أقــر عــام 1996م لاللتفــاف عــى العقوبــات األمريكيــة ضــد
كوبــا ،لكنــه مل يســتخدم مــن قبــل ،وتســعى املفوضيــة األوروبيــة إىل تطبيقــه يف مطلــع أغســطس
القــادم مــع دخــول العقوبــات األوىل التــي أقرتهــا الواليــات املتحــدة مؤخـ ًرا حيــز التنفيــذ ،ويســمح
قانــون «التعطيــل» هــذا للــركات واملحاكــم األوروبيــة بعــدم االمتثــال للقوانــن أو العقوبــات التــي
يتخذهــا بلــد ثالــث ،ويقــي بعــدم تطبيــق أي حكــم يصــدر عــن محاكــم أجنبيــة عــى أســاس هــذه
الترشيعــات داخــل االتحــاد األورويب ،كــا أطلقــت املفوضيــة إجــراءات تســمح لبنــك االســتثامر
وخصوصــا الــركات الصغــرة واملتوســطة،
األورويب بدعــم االســتثامرات األوروبيــة يف إيــران،
ً
وميكــن للربملــان األورويب واملجلــس األورويب (الــدول األعضــاء) االعــراض عــى هــذه اإلجــراءات
يف فــرة ال تتجــاوز الشــهرين(.)2
وعــى الجانــب اآلخــر مارســت إيــران ضغوطًــا عــى الطــرف األورويب ،إذ أعلــن املرشــد
اإليــراين عــي خامنئــي  7رشوط لبقــاء إيــران يف االتفــاق النــووي مــع األوروبيــن ،وهــي:
1.1إصدار قرار من املجلس األمن الدويل ضد الواليات املتحدة.
2.2عدم إدراج الربنامج الصاروخي اإليراين والنشاطات اإلقليمية إليران يف املباحثات.
3.3ضامن البنوك األوروبية للتجارة مع إيران.
4.4ضــان اســتمرار الصــادرات النفطيــة األوروبيــة
ألوروبــا.
5.5التعويض عن انتهاك العهود السابقة.
 6.6مواجهة العقوبات األمريكية.
7.7إذا تلــكأ األوروبيــون يف االســتجابة ملطالــب إيــران
تحتفــظ إيــران بحقهــا يف اســتئناف األنشــطة
النوويــة(.)3
مل يصــدر عــن أوروبــا إال ردود أفعــال محــدودة

((( رشکتهایــی کــه ایــران را تــرک کردنــد ،فرتــاك نيــوز، http://cutt.us/
feYfE
((( حــرب العقوبــات األوروبيــة األمريكيــة ،مونــت كارلــو، http://cutt.
us/vmQPH

((( هفــت رشط رهــر جمهــوری إســامی بــرای باقــی مانــدن ایــران در
برجــام ،ســحام نيــوز، http://cutt.us/77wMr
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عــى اشــراطات خامنئــي ،منهــا ترصيــح املتحدثــة باســم الخارجيــة الفرنســية ،إذ قالــت« :لقــد
أخذنــا يف االعتبــار ترصيحــات الســيد خامنئــي» ،لكنهــا اســتدركت وقالــت« :ينبغــي أال نجعــل
رغبــة أوروبــا يف البقــاء يف االتفــاق النــووي تجعلنــا نغفــل عــن مخاوفنــا بشــأن إيــران ،وبخاصــة
الربنامــج الصاروخــي والوجــود العســكري اإليــراين املبــارش وغــر املبــارش يف الــرق األوســط»(.)1
تراهــن إيــران عــى متســك أوروبــا باالتفــاق النــووي وإمكانيــة تحقيــق رشطــن أساســيني مــن
رشوط خامنئــي ،وهــا مواصلــة أوروبــا اســترياد النفــط اإليــراين ،وضــان البنــوك األوروبيــة
للتجــارة مــع إيــران ،ألنهــا مبثابــة هدفــن لالتحــاد األورويب ،وإذا كانــت الــركات األوروبيــة
ســتخضع للعقوبــات األمريكيــة فــكل مــن الــواردات النفطيــة األوروبيــة مــن إيــران والقــرارات
البنكيــة قــرارات حكوميــة تخضــع للسياســات العامــة لــدول االتحــاد األورويب ،كــا ميكــن عــر
مواصلــة ال َعالقــات اإليرانية-األوروبيــة أن يقــل ضغــط االتحــاد األورويب عــى قضيــة الربنامــج
الصاروخــي اإليــراين واالنتشــار العســكري اإليــراين يف الــرق األوســط ،وهــا الرشطــان
الرئيســيان اآلخــران.
» »اقتناص الفرصة:

وجــدت روســيا يف إيــران املعرضــة لعقوبــات دوليــة وحصــار اقتصــادي فرصــة لتعظيم مكاســبها
االقتصاديــة مــن إيــران والقضــاء عــى الوجــود اإليــراين يف ســوريا ،واالنفــراد بالســاحة الســورية،
بعــد خــروج الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق النــووي بســاعة واحــدة قامــت إرسائيــل بقصــف مواقــع
إيرانيــة يف منطقــة الكســوة يف ريــف دمشــق( ،)2ثــم تعرضــت إيــران ألكــر هجــوم إرسائيــي بعــد
الهجــوم األول بيومــن ،أي يف  10مايــو 2018م ،وقصفــت إرسائيــل  70هدفًــا عســكريًّا إيران ًّيــا
أي مســاعدة دفاعيــة للق ـ ّوات اإليرانيــة يف ســوريا ضــد الهجــوم
يف ســوريا( ،)3ومل تقــدم روســيا ّ
اإلرسائيــي ،ثــم جــاء ترصيــح الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن يف الثامــن عــر مــن مايــو ،أي
بعــد ســتة أيــام مــن القصــف اإلرسائيــي للقـ ّوات اإليرانيــة يف أثنــاء لقائــه األســد يف ســوتيش ،إذ
قــال« :يجــب أن تخــرج القـ ّوات األجنبيــة مــن أرايض ســوريا»(.)4
وقــد أوضــح املمثــل الخــاص للرئيــس الــرويس لشــؤون ســوريا ألكســندر الفرنتيــف أن مــا كان
يقصــده بوتــن بالقـ ّوات األجنبيــة هــو جميــع الوحــدات العســكرية األجنبيــة ،ومــن بينهــا القـ ّوات
األمريكيــة والرتكيــة وحــزب اللــه اللبنــاين ،وبالطبــع إيــران(.)5
ر ّدت الخارجيــة اإليرانيــة عــى ترصيحــات بوتــن وممثلــه عــر ترصيحــات املتحــدث الرســمي
باســم الخارجيــة اإليرانيــة بهــرام قاســمي ،إذ قــال« :ال يســتطيع أحــد أن يجــر إيــران عــى فعــل
يشء ،إيــران دولــة مســتقلة تحـ ّدد سياســاتها عــى أســاس مصالحهــا القوميــة يف املنطقــة والعــامل،
وإن وجــود إيــران يف ســوريا قــد جــاء بنــا ًء عــى دعــوة مــن الحكومــة الســورية ،أمــا أولئــك
((( واکنش فرانسه به رشوط امام خامنه ای برای ادامه برجام ،مخرب نيوز، http://cutt.us/W7bQn
((( Report: 8 Iranians among 15 dead in Syria strike attributed to Israel, http://cutt.us/PvbHa

((( ليلة القصف عىل سوريا .ما األهداف التي تم قصفها؟،

http://cutt.us/cBMnG

((( پوتین :نیروهای مسلح خارجی باید از سوریه خارج شوند ،سبوتنيكhttp://cutt.us/TaOu2،

((( مناینده پوتین :ایران وحزب الله هم باید سوریه را ترک کنند ،راديو فرداhttp://cutt.us/BeZsR،
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الذيــن دخلــوا األرايض الســورية دون إذن مــن الحكومــة الســورية وانتهكــوا ســيادة أراضيهــا هــم
مــن يجــب عليهــم أن يخرجــوا مــن ســوريا»(.)1
الرفــض اإليــراين للترصيحــات الروســية مل مينــع روســيا مــن املــي قد ًمــا يف تنفيــذ قرارهــا
بإخــراج القـ ّوات اإليرانيــة مــن ســوريا ،إذ عقــد وزيــر الدفــاع الــرويس ســرغي شــويكو لقــاء مــع
وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي أفيغــدور ليربمــان ،تحــدث فيــه األخــر عــن رضورة خــروج الق ـ ّوات
اإليرانيــة مــن ســوريا بأكملهــا ،وليــس املناطــق املجــاورة للحــدود اإلرسائيليــة جنــوب غــرب ســوريا،
كــا كان مطلــب إرسائيــل يف الســابق( ،)2و ِمــن ث َـ ّم يبــدو أن هنــاك اتفاقًــا قــد تــم بــن روســيا
وإرسائيــل عــى إجبــار القـ ّوات اإليرانيــة عــى الخــروج مــن األرايض الســورية ،وعــى الرغــم مــن
هــذا مل تســتطع إيــران التوقــف عــن مواصلــة التعــاون مــع روســيا عــى جميــع املســتويات ،مبــا
فيهــا املســتوى االقتصــادي ،وواصلــت روســيا جنــي مكاســبها االقتصاديــة مــن التعــاون مــع إيــران،
كان آخرهــا توقيــع اتفــاق التجــارة التفضيليــة بــن إيــران واتحــاد أوراســيا االقتصــادي الــذي
يهــدف إىل تخفيــض الجــارك عــى التجــارة بــن إيــران ودول االتحــاد الــذي يضــم روســيا وعــد ًدا
مــن دول االتحــاد الســوفييتي الســابق(.)3
» »نجاح روسي وفشل أوروبي:

عــى الرغــم مــن تطابــق املوقفــن القانونيــن لــكل مــن روســيا وأوروبــا يف االتفــاق النــووي
ورغبتهــا يف البقــاء تحــت مظلــة االتفــاق مــع إيــران ،واشــراكهام يف وجــود مصالــح اقتصاديــة
لهــا ،فــإن أوروبــا مل تســتطع الضغــط عــى إيــران بشــكل يحقــق املطالــب األمريكيــة قبــل خروجها
مــن االتفــاق ،ومل تســتطع الحفــاظ عــى مصالحهــا بعــد الخــروج ،وقــد يرجــع ذلــك لضغــوط
داعــا إليــران عــى طــول الخــط ،ســواء كان
مفوضيــة االتحــاد األورويب التــي تتبنــى موقفًــا
ً
ـتقل عــن الواليــات املتحــدة يف
حرصــا عــى تبنــي موقــف مسـ ّ
ناب ًعــا مــن مــراث حقبــة أوبامــا أو ً
عهــد ترامــب ،بدافــع التباعــد الحــادث بــن أوروبــا والواليــات املتحــدة بســبب قضايــا املشــاركة يف
تح ُّمــل األعبــاء املاليــة لحلــف الناتــو أو الخالفــات الجمركيــة بــن البلديــن ،فضـ ًـا عــن التخـ ّوف
األورويب مــن ارتفــاع ســعر النفــط .لكــن عــى النقيــض نــرى أداء الدبلوماســية الروســية قــد
جعــل إيــران تحــت الضغــط الــرويس ،واســتطاعت روســيا أن تســتخدم التحالــف العســكري مــع
إيــران فــوق األرايض الســورية كورقــة ضغــط إضــايف عــى إيــران ،فضـ ًـا عــن تعرضهــا لعقوبــات
أمريكيــة ،رمبــا كان مــن األجــدى ألوروبــا اتخــاذ موقــف مغايــر ملــا هــي عليــه اآلن تحقــق مــن
خصوصــا يف ظــل حاجــة إيــران إىل مواصلــة
خاللــه بعــض املكاســب عــى غــرار املوقــف الــرويس،
ً
أوروبــا اســترياد النفــط اإليــراين.

((( بهرام قاسمی :کسی منی تواند ایران را مجبور به کاری کند ،الكوثرhttp://cutt.us/TiMc4،
((( مقــام صهیونیســت :وزیــر جنــگ ارساییــل بــا وزیــر دفــاع روســیه دربــاره حضــور ایــران در ســوریه گفتگــو کــرد ،باشــگاه خربنــگاران
جــوان، http://cutt.us/9WRE
((( ایران وأوراسیا موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کردند ،ايرناhttp://cutt.us/arR9U ،
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» »الصين شــريك اقتصادي دائم إليران:

أعربــت الصــن كعضــو موقّــع عــى االتفــاق النــووي ،عــى لســان املتحــدث باســم خارجيتهــا
هــوا تشــو نينــج ،عــن متســكها بالبقــاء يف االتفــاق النــووي ،وعــدم تأييدهــا للقــرار األمريــي
بالخــروج مــن االتفــاق ،ورفضهــا لتطبيــق عقوبــات اقتصاديــة أحاديــة الجانــب طب ًقــا لقوانــن
داخليــة لدولــة مــا ،بعي ـ ًدا عــن املظلــة الدوليــة(.)1
تعـ ّد الصــن الرشيــك االقتصــادي األول إليــران ،إذ تســتقبل ثلــث الصــادرات النفطيــة اإليرانيــة،
وبلغــت قيمــة الصــادرات اإليرانيــة إىل الصــن عــام 2017م إل  8.7مليــار دوالر ،يف حــن بلغــت
را
الــواردات اإليرانيــة مــن الصــن يف نفــس العــام  10.7مليــار دوالر( .)2وتنفــذ الصــن عــد ًدا كبـ ً
مــن املرشوعــات داخــل إيــران ،عــى رأســها تنميــة حقــل بــارس الجنــويب للنفــط والغــاز ،وهــو
املــروع الــذي تشــارك يف تنفيــذه رشكــة «توتــال» الفرنســية ،ومــع ثبــات املوقــف الصينــي مــن
االســتثامر يف إيــران أعلنــت إيــران أنهــا ســوف تســند املرشوعــات التــي ســتتخىل عــن تنفيذهــا
الــركات األوروبيــة إىل رشكات صينيــة أو رشكات وطنيــة.
مــن املمكــن أن تعمــل الــركات الصينيــة كوكيــل للــركات األوروبيــة يف حالــة تخـ ّوف األخــرة
مــن العقوبــات األمريكيــة ،نظـ ًرا ألن العديــد مــن الــركات الصينيــة الكــرى ال توجــد يف الســوق
األمريكيــة ،وبالتــايل يصعــب عــى الواليــات املتحــدة تنفيــذ عقوبــات اقتصاديــة عليهــا.
تب ّنــت الهنــد نفــس املوقــف الصينــي باإلعــان عــى لســان وزيــرة خارجيتهــا سوشــا ســواراج
عــن عــدم تنفيذهــا ألي عقوبــات تتخــذ بحــق إيــران مــن قبــل الواليــات املتحــدة ،إال يف حالــة
صــدور عقوبــات دوليــة مــن مجلــس األمــن( ،)3و ِمــن ث َـ ّم ســوف تواصــل تعاونهــا االقتصــادي مــع
وخصوصــا وارداتهــا النفطيــة ،األمــر الــذي ســوف يجعــل مــن الصعــب تنفيــذ حصــار
إيــران،
ً
اقتصــادي أو حظــر عــى الصــادرات النفطيــة اإليرانيــة.
تفاعالت األحداث :
»

»قــرر الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب االنســحاب مــن االتفــاق النــووي بــن مجموعــة 1+5

وإيــران يف  8مايــو .2018
» »أعلنــت الواليــات املتحــدة أن أمــام الــركات األوروبيــة املوجــودة يف إيــران مهلــة ســتة أشــهر
لالنســحاب مــن البــاد أو مواجهــة العقوبــات األمريكيــة.
» »أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكيــة مايــك بومبيــو يف  21مايــو  2018رشوط الواليــات املتحــدة
للوصــول إىل اتفــاق جديــد مــع إيــران.
» »رصح الرئيس اإليراين حسن روحاين بإمكانية عودة إيران إىل تخصيب اليورانيوم.
» »وضــع املرشــد األعــى اإليــراين عــى خامنئــي رشوطًــا أمــام الــدول األوروبيــة الــركاء يف
االتفــاق النــووي مــن أجــل اســتمرار التــزام إيــران بــه.
((( چین همچنان به همکاری با ایران ادامه می دهد ،خربگزاری صدا وسیامhttp://cutt.us/AklEi،
((( امتیازات اقتصادی که ایران وچین به هم دادهاند ،تجارت نيوزhttp://cutt.us/tdJZR،

((( مــن پیــش رو در دنیــای اقتصــاد منتــر شــده وانتشــار آن بــه معنــی تاییــد متــام یــا بخشــی از آن نیســت ،.آخريــن خــرhttp:// ،
cutt.us/motuL
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النتـائــج
الشأن الداخلي

» »أظهــرت املؤسســة الدينيــة اإليرانيــة مخاوفهــا مــن تنامــي الفســاد وتــر ّدي الوضــاع االقتصاديــة،
عــى النحــو الــذي يهـ ّدد نفــوذ رجــال الديــن عــى املــدى البعيــد.
» »كشــف التقريــر عــن فقــدان القبــول الشــعبي لرجــال الديــن يف املجتمــع اإليــراين ،وزيــادة
الهـ ّوة بــن الطرفــن ،مبــا يعكــس حالــة العزلــة التــي بــات رجــال الديــن يعانــون منهــا وتَح ُّولهم
فقــط إىل نخبــة سياســية حاكمــة فاقــدة للتأثــر الجامهــري والقــدرة عــى التعبئــة الشــعبية.
» »بــدا واض ًحــا عــدم اكــراث بيــت املرشــد للترصيحــات التــي تعطــي داللــة واضحـ ًة عــى الفجــوة
التــي بــات يعــاين منهــا رجــاالت الديــن ومراجــع التقليــد الكبــار يف أورقــة الحكــم ،مــا يرســخ
الصــورة النمطيــة الســائدة عــن تح ّكــم بيــت املرشــد بصــورة فرديــة ،واســتبدادية يف عمليــة
القــرار الســيايس ،أو عــى األقــل تحكــم مجموعــة قليلــة مــن رجــال الديــن والحــرس الثــوري
يف شــؤون الدولــة ،دون الرجــوع أو االســتامع ملراجــع كبــار شــاركوا يف نجــاح الثــورة وتأســيس
الدولــة.
» »عكــس غيــاب روحــاين عــن مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام عمــق الخالفــات بــن نخبــة
النظــام اإليــراين ،وعــدم وضــوح حــدود صالحيــات ومســؤوليات مؤسســات الحكــم يف إيــران.
» »ظهــر هاشــمي شــاهرودي كعنــر غــر مرغــوب فيــه مــن مؤسســة الرئاســة اإليرانيــة،
وبالتــايل ميكــن أن يؤثــر ذلــك املوقــف عــى مقبوليتــه لــدى اإلصالحيــن ،يف ظــل الحديــث
عــن احتامليــة خالفتــه لخامنئــي يف موقــع اإلرشــاد.
» »اســتطاعت إيــران إقامــة تعــاون عســكري مــع كثــر مــن دول العــامل ،مبــا فيهــا دول عربيــة
وإســامية والتينيــة.
» »مل ت ُب ـذَل جهــود قانونيــة دوليــة كافيــة لوقــف التعــاون العســكري اإليــراين مــع دول العــامل
باالســتناد إىل قــرارات أمميــة.
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» »عكســت بعــض حــاالت التعــاون العســكري الــدويل إليــران رغبــة يف تدعيــم ال َعالقــات
الدبلوماســية إليــران بهــذه الــدول أكــر مــن كونــه تعاونًــا عســكريًّا حقيقيًّــا.
» »التعــاون العســكري العامين-اإليــراين ينتهــك وحــدة الصــف الخليجــي والعــريب يف مواجهــة
إيــران.
» »التعــاون العســكري اإليراين-الالتينــي مو ّجــه ضــد الواليــات املتحــدة ،وهــو تدعيــم لوجــود
إيــران وحــزب اللــه اللبنــاين يف أمريــكا الالتينيــة.
مهــا يف تعديــل
» »لعبــت املصالــح الشــخصية لنــواب الربملــان واملســؤولني اإليرانيــن دو ًرا
ًّ
التقســيامت اإلداريــة.
» »ضعــف البنيــة التحتيــة والتنميــة ميثِّــل الــدور الرئيــي يف املطالبــة بتأســيس وحــدات إداريــة
يف مختلــف املحافظــات اإليرانيــة.
» »أكســبت االحتجاجــات املختلفــة التــي شــهدتها إيــران خــال الفــرة األخــرة الشــارع اإليــراين
الجــرأة يف املطالبــة بحقوقــه ،رغــم القمــع الــذي متارســه قــ ّوات الرشطــة ضــد أي عمليــة
احتجاجيــة.
» »خرجــت مجموعــة مــن املســتثمرين العامليــن مــن إيــران عقــب إعــادة العقوبــات األمريكيــة
مــن الجنســيات األوروبيــة واألمريكيــة حتــى قبــل انتهــاء مهلــة الـــ  180يو ًمــا التــي أعطتهــا لهــا
اإلدارة األمريكيــة ،لتج ّنــب دفــع غرامــات ماديــة ،وهــو أمــر يعكــس النفــوذ األمريــي وأهميــة
الســوق األمريكيــة بالنســبة إىل هــذه الــركات ،ودرجــة كبــرة مــن تداخــل املصالــح.
» »مــن املحتمــل أن تنخفــض صــادرات الخــام اإليــراين إذا مــا نجحــت ضغــوط الواليــات
املتحــدة عــى حلفائهــا مــن مســتوردي الخــام اإليــراين ،كأوروبــا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة،
عــر التحويــات البنكيــة ورشكات تأمــن ونقــل النفــط ،وتشــر التوقعــات إىل انخفــاض يف
الصــادرات اليوميــة قــد يصــل إىل  300ألــف برميــل أو أكــر.
الشأن العربي

» »تعـ ّرض املــروع اإليــراين يف ســوريا لرضبــات قويــة غــر مســبوقة ســتكون لهــا تأثــرات عــى
مســتقبل امليليشــيات اإليرانيــة يف ســوريا ،كونهــا تــأيت هــذه املــرة مــن حلفائهــا وخصومهــا عــى
الســواء ،فعــاوة عــى الرضبــات األمريكية-اإلرسائيليــة للمواقــع اإليرانيــة يف ســوريا ،فهــا هــو
الحليــف الــرويس إليــران يف ســوريا يســدد الرضبــة تلــو األخــرى إليــران ،آخرهــا اتفاقــه مــع
الجانــب اإلرسائيــي ضــد الوجــود اإليــراين يف جنــوب ســوريا ،وهــو مــا يشــكل رضبــة قويــة
للمم ـ ّر اإليــراين الــذي يربــط طهــران بالبحــر املتوســط ،ويكبدهــا الخســائر الباهظــة ج ـ ّراء
ماليــن الــدوالرات التــي قدمتهــا كدعــم للمقاتلــن اإليرانيــن العســكريني وغــر العســكريني
يف ســوريا.
» »لحقــت بإيــران هزميــة يف امللــف العراقــي بتقــدم التيــار الصــدري يف االنتخابــات العراقيــة
وإعالنــه أنــه سيشــكل التحالــف األكــر لتشــكيل الحكومــة مــن دون العامــري واملالــي ،لتصبــح
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إيــران هــي الخــارس األكــر يف االنتخابــات العراقيــة .وإذا مــا جــاء تكتــل ُمــوا ٍل للصــدر
لتشــكيل الحكومــة الجديــدة نكــون أمــام نقطــة تحـ ّول ومعادلــة عراقيــة جديــدة يف غــر صالــح
املــروع اإليــراين يف العــراق ،فضـ ًـا عــن تعاظــم فــرص رجــوع العــراق إىل محيطــه العــريب
نتيجــة تقــدم ممــن يؤيــدون عروبــة العــراق عــى نحــو يع ّجــل بعــراق جديــد تحــت العبــاءة
العربيــة.
» »ش ـكّل حصــول حــزب اللــه عــى الرقــم األكــر يف املعادلــة اللبنانيــة الجديــدة نجا ًحــا للوجــود
اإليــراين يف لبنــان ،فقــد عــزز الفــوز يف االنتخابــات الربملانيــة دور حــزب اللــه داخليًّــا وجعــل
رقــا ال ميكــن تجــاوزه يف مســألة اختيــار رئيــس الربملــان ،وتســمية رئيــس الحكومــة،
منــه ً
مســتقبل،
ً
وتوزيــع الحقائــب الوزاريــة الســيادية والخدماتيــة ،واختيــار رئيــس الجمهوريــة
وإمكانيــة رشعنــة ســاحه فضـ ًـا عــن اســتمرارية أنشــطته الخارجيــة ،وهــو مــا يســتدعي جهــو ًدا
دوليــة أكــر ملواجهــة خطــر تنامــي دور حــزب اللــه يف لبنــان ورشعنتــه الســاح ومتاديــه يف
أنشــطته الخارجيــة.
» »أدركــت الواليــات املتحــدة خطــورة تنامــي نفــوذ حــزب اللــه يف لبنــان وخــارج لبنــان بفرضهــا
عقوبــات ،هــذه املــرة مختلفــة عــن كل العقوبــات الســابقة ،كونهــا عقوبــات شــاملة جنا َحــي
الحــزب الســيايس والعســكري ،ومدلــول ذلــك سياس ـ ًّيا أمــر غايــة يف األهميــة ،كونــه يســحب
الثقــة والرشعيــة مســبقًا مــن النــواب والــوزراء التابعــن للحــزب يف الحكومــة الجديــدة ،ويجعل
مســتقبل ،ويعرضهــا لضغــوط
ً
محتمــا
ً
مــن فــرض عقوبــات عــى الحكومــة اللبنانيــة أمــ ًرا
وتحديــات اقتصاديــة شــديدة جــراء الرفــض املحتمــل لبعــض الحكومــات اإلقليميــة والدوليــة
للدخــول يف َعالقــات مــع الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة خوفًــا مــن العقوبــات التــي مــن املحتمــل
أن تطالهــا.
» »أدركــت اململكــة املغربيــة خطــورة املــروع اإليــراين ،وانضمــت إىل الــدول التــي تقطــع ال َعالقات
مــع إيــران ،مــا يعــزز مــن فــرص تحجيــم الــدور اإليــراين ،ال سـ ّيام يف ظــل موجــة الحصــار
اإلقليميــة والدوليــة التــي تتعــرض لهــا األنشــطة اإليرانيــة منــذ تــويل ترامــب مقاليــد الحكــم
يف الواليــا املتحــدة.
الشأن الدولي

» »نجــح ترامــب يف تحقيــق جــزء مــن وعــده باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي ،لكــن تبقــى عــى
عاتــق إدارتــه جهــود ضخمــة مــن أجــل تقويــض االتفــاق بالكليــة ،وإال فــإن الواليــات املتحــدة
قــد تكــون خــرت رهانهــا باالنســحاب مــن االتفــاق.
» »أربــك القــرار األمريــي الســاحة الداخليــة اإليرانيــة ،وهــدد االســتثامرات التــي كان رشكات
أجنبيــة عديــدة قــد رشعــت يف القيــام بهــا داخــل إيــران بعــد توقيــع االتفــاق يف  ،2015وهــذه
الــركات تجــد نفســها اليــوم يف مــأزق ،إذ إنهــا ســتكون مســتهدفة مــن الجانــب األمريــي
رصت عــى بقــاء اســتثامراتها داخــل إيــران.
بالعقوبــات يف حــال أ ّ
» »صنــع انســحاب أمريــكا مــن االتفــاق النــووي مشــه ًدا ضباب ًّيــا يف أعــن النظــام اإليــراين ،ومــا
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يـ ّ
ـدل عــى ذلــك هــو عــدم قدرتهــا حتــى اآلن عــى االنســحاب مــن االتِّفــاق النــووي كليًّــا أو
البقــاء فيــه أو املراهنــة عــى االتحــاد األورويب.
» »دخلــت إرسائيــل ط َرفًــا جــا ًّدا وف ّعــالً بعــد االنســحاب األمريــي مــن االتفــاق ،ومــا يــدل عــى
ذلــك هــو الرضبــات التــي وجهتهــا إىل األرايض الســورية لتقليــص النفــوذ اإليــراين هنــاك.
» »غــرت قواعــد ال َعالقــات الدوليــة اإليرانيــة بعــد خــروج الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق النــووي
عــا كانــت عليــه قبلــه.
» »اســتطاعت روســيا تعظيــم مكاســبها يف َعالقتهــا بإيــران نتيجــة زيــادة الضغــوط الدوليــة عــى
إيــران.
ً
» »نجحــت إيــران يف الضغــط عــى أوروبــا ،وقدمــت لهــا رشوطــا الســتمرار إيــران يف االتفــاق
النــووي عــى الرغــم مــن أن حاجــة إيــران إىل البقــاء يف االتفــاق أكــر مــن االحتيــاج األورويب.
» »قــررت الصــن مواصلــة تعاونهــا االقتصــادي مــع إيــران دون النظــر إىل أي عقوبــات أمريكيــة
تصــدر بحــق إيــران ،وأبــدت اســتعدادها ملواصلــة وارداتهــا النفطيــة مــن إيــران ،وســد فــراغ
خــروج الــركات األوروبيــة مــن الســوق اإليرانيــة ،وكذلــك كان موقــف الهنــد.
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